સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી, રાજકોટ.

External Course : M.A. Gandhiyan, Semester-2 Exam, MAY-2017
એક્સ્ટનકો કોષક મ એ..એ. ગાયધ

ન,સે.ે્ટર-૨ રીક્ષા, .ે -૨૦૧૭ સયબનધત

રીક્ષા કેન્દ્ર, નન ત રીક્ષા ્થળ / કોોેજ અને રીક્ષાથી બેઠક વ્ વ્થા ન ચે પ્ર.ાણે રહેશે.
૧.

આથી રીક્ષાથીઓને સુચના આળામાાં આળે છે કે , તેમણે રીક્ષાખાંડમાાં ફોરે ૦૨.૪૫ કાકે તેમના શીટનાંફર ઉર સ્થાન ઈ ેવ.ાંુ
રીક્ષાનો શમય ૦૩.૦૦ થી ૫.૩૦ સુધીનો રષેે. પ્રશ્નત્રની ળષેચણી ૦૩.૦૦ કાકે કરળામાાં આળે.

૨.

બ્ોક સુરળાઈઝરને સુચના આળામાાં આળે છે કે ઉર્ુક્ુ ત શમય પ્રમાણે રીક્ષાખાંડમાાં ષાજર થઈ જવુાં અને પ્રથમ ાંદર મીનીટના શમય
દરમમયાન મળદ્યાથીને કોરી ઉતરળષીની પાલળણી શીટનાંફર મુજફ કરળી. તેમને આળામાાં આળે ફારકોડ સ્ટીકર શીટનાંફર મુજફ મળવય
પ્રમાણે જાતે ગાળળા અને ગે રષાજર રષે મળદ્યાથીઓના ળધે ફારકોડ સ્ટીકર મનયત પોમુમાાં ગાળીને મશમનયર સુરળાયઝરશ્રીને રત
કરળા. અને મુખ્ય ઉતરળષી ઉરની મળગતો જેળી કે ફારકોડ સ્ટીકર, રીક્ષાનુાં ળવુ અને માશ, રીક્ષાનુાં નામ, મળવય, ત્તારીખ, કે ન્દ્ર, ફેઠક
ક્રમાાંક, રીક્ષાથીની શષી ળગે રે ચકાશી, ોતાની શષી કરળાની રષેે અને ફારકોડ ઉર ખાખી સ્ટીકર ગાળળાનુાં રષેે.

૩.

રીક્ષા કે ન્દ્રમાાં કોઈણ પુસ્તક, ખે કાગલ, ેજર, મોફાઈ પોન કે પ્રોગ્રામીંગળાળાં કે લ્ક્યુેટર ઈ જળાની રીક્ષાથીઓને શખ્ત મનાઈ
કરળામાાં આળે છે .

ક્ર.

કેન્દ્ર

૦૧

રાજકોટ

રીક્ષા ્થળ / કોોેજ અને એકસ્ટનુ રીક્ષાથી ફેઠક વ્યળસ્થા
.ાતુશ્ર વ રબાઇ .હહોા સા ન્દ્સ & હો.સા ન્દ્સ કોોેજ

કોડ
૨૩૦૨૪

એકસ્ટનુ કોવુ એમ.એ. ગાાંધીયન, શેમેસ્ટર-૨ : ફેઠક ક્રમાાંક - ૬૪૯૦૧ થી ૬૪૯૦૩

ઉયુક
ક ત એક્ટનકો રીક્ષાનો કા કક્ર. અને નન ત સ. -ત્રક

યુનનવનસિટી વેબસાઈટ

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

મુકવા.ાય આવેો છે .
આદે શથ ............,
એ.એસ. ારે ખ,
રીક્ષા નન ા.ક,
સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી,રાજકોટ
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University Time Table
Academic Year :

PG. No. :1

2016-2017

Date & Day

Subject Name

09/05/2017
Tuesday

CORE : 115162001 - GANDHIAN THOUGHT
ECONOMICAL-I
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601540102020400

10/05/2017
Wednesday

CORE : 115162002 - GANDHIAN THOUGHT
ECONOMICAL-II
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601540102020500

11/05/2017
Thursday

CORE : 115162003 - GANDHIAN THOUGHT
POLITICAL-I
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601540102020600

12/05/2017
Friday

ELECTIVE-3 : 115162004 - GANDHIAN
THOUGHT POLITICAL-II
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601540202020200

13/05/2017
Saturday

ELECTIVE-4 : 115162005 - INDIAN NATINAL
MOVEMENT AND GANDHI
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601540302020200
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