
શૌરાષ્ટ્ર યનુનળનશિટી, રાજકોટ. 

 

External Course : M.A. Education, Semester-2   Exam, MAY-2017 
એક્સ્ટનન કોવન : એમ.એ. એજ્યકેુન,શેમે્ટર-૨ રીક્ષા, મે -૨૦૧૭ શફંનધત 

રીક્ષા કેન્દ્ર, નનયત રીક્ષા ્થલ / કોેજ અને રીક્ષાથી ફેઠક વ્યળ્થા નીચે પ્રમાણે રષેે. 
૧. આથી રીક્ષાથીઓને સચુના આળામાાં આળે છે કે, તેમણે રીક્ષાખાંડમાાં ફોરે ૦૨.૪૫ કાકે તેમના શીટનાંફર ઉર સ્થાન ઈ ેવુાં. 

રીક્ષાનો શમય ૦૩.૦૦ થી  ૫.૩૦ સધુીનો રષેે. પ્રશ્નત્રની ળષચેણી  ૦૩.૦૦ કાકે કરળામાાં આળે.  

૨. બ્ોક સુરળાઈઝરને સચુના આળામાાં આળે છે કે ઉર્ુકુ્ત શમય પ્રમાણે રીક્ષાખાંડમાાં ષાજર થઈ જવુાં અને પ્રથમ ાંદર મીનીટના શમય 
દરમમયાન મળદ્યાથીને કોરી ઉતરળષીની પાલળણી શીટનાંફર મજુફ કરળી. તેમને આળામાાં આળે ફારકોડ સ્ટીકર શીટનાંફર મજુફ મળવય 
પ્રમાણે જાતે ગાળળા અને ગેરષાજર રષે મળદ્યાથીઓના ળધે ફારકોડ સ્ટીકર મનયત પોમુમાાં ગાળીને મશમનયર સુરળાયઝરશ્રીને રત 
કરળા. અને મખુ્ય ઉતરળષી ઉરની મળગતો જેળી કે ફારકોડ સ્ટીકર, રીક્ષાનુાં ળવુ અને માશ, રીક્ષાનુાં નામ, મળવય, ત્તારીખ, કેન્દ્ર, ફેઠક 
ક્રમાાંક, રીક્ષાથીની શષી ળગેરે ચકાશી, ોતાની શષી કરળાની રષેે અને ફારકોડ ઉર ખાખી સ્ટીકર ગાળળાનુાં રષેે. 

૩. રીક્ષા કેન્દ્રમાાં કોઈણ પસુ્તક, ખે કાગલ, ેજર, મોફાઈ પોન કે પ્રોગ્રામીંગળાળાં કેલ્ક્યેુટર ઈ જળાની રીક્ષાથીઓને શખ્ત મનાઈ 
કરળામાાં આળે છે. 

ક્રમ કેન્દ્ર રીક્ષા ્થલ / કોેજ અને એકસ્ટનુ રીક્ષાથી ફેઠક વ્યળસ્થા કોડ 

૦૧ અમરેી ૧) મોંઘીફા મહષા આર્ટુશ કોેજ  

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૦૧  થી ૬૪૮૦૮ 
૨૦૦૩ 

૦૨ જામનગર ૧) શ્રી એચ.જે.દોીમષીા કોેજ ઓપ આઈ ટી. 
એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૧૩  થી ૬૪૮૧૯ 

૧૩૦૧૬ 

૦૩ જુનાગઢ ૧) શ્રી મહષા આટનશ & કોમશન કોજે  

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૨૦  થી ૬૪૮૨૧ 

૧૫૦૦૮ 

૦૪ મોરફી ૧) શ્રી નળયગુ કોજે ઓપ પીઝીક એજ્યકેુન  

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૨૨  થી ૬૪૮૩૬ 
૨૧૦૧૩ 

૦૫ ોરફદંર ૧) શ્રી ળી.જે મોઢા કોજે ઓપ ઇન્દ્પો. એન્દ્ડ ટેકનોોજી 

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક – ૬૪૮૩૭.  થી ૬૪૮૪૩ 

૨૨૦૦૮ 

૦૬ રાજકોટ ૧) માતશુ્રી ળીરફાઇ મહષા શાયન્દ્શ & ષોમશાયન્દ્શ કોજે  

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૪૪  થી ૬૪૮૭૨ 
૨૩૦૨૪ 

૦૭ સરેુન્દ્રનગર શ્રી સ્ળામીળીળેકાનાંદ કોેજ  

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૭૩ થી ૬૪૮૮૬ 
૨૪૦૦૯ 

 
૦૮ ળરેાળલ 

(ગીર-શોમનાથ) 
શ્રી ળરેાળલ એજ્યકેુન ર્ટ શચંાલત શળજાણી ફી.ફી.એ. કોજે  

એકસ્ટનુ કોવુ  એમ.એ. એજ્ર્કેુન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૮૦૯ થી ૬૪૮૧૨ 
૨૮૦૦૩ 

ઉયુનકત એક્ટનન રીક્ષાનો કાયનક્રમ અને નનયત શમય-ત્રક 

યનુનળનશિટી ળેફશાઈટ http://external.saurashtrauniversity.co.in ઉર મકુળામા ંઆળે છે. 
  

                                                                                આદેથી............, 
                                                                             એ.એશ. ારેખ, 

                                                                              રીક્ષા નનયામક, 
                                                                              શૌરાષ્ટ્ર યનુનળનશિટી,રાજકોટ. 

http://external.saurashtrauniversity.co.in/


PG. No. :1 University Time Table
MA EDU SEM-2 (EXTERNAL) MAY-2017 May-2017

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

2016-2017Academic Year :

09/05/2017
Tuesday

201411CORE : 114162001 - RESEARCH 

METHODOLOGY-II

(Time : 3:00PM To 5:30PM)

10/05/2017
Wednesday

201412CORE : 114162002 - EDUCATION 

PSYCHOLOGY-II

(Time : 3:00PM To 5:30PM)

11/05/2017
Thursday

201413CORE : 114162003 - GUIDANCE & 

COUNSELLING-I

(Time : 3:00PM To 5:30PM)

12/05/2017
Friday

201414CORE : 114162004 - PSYCHOLOGICAL 

TESTING-I

(Time : 3:00PM To 5:30PM)

Printed Date : 28/04/2017

Printed Time : 14:11.39

Printed By : ashish
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