
Modified                                 સૌરા  િુનવિસટ , રાજકોટ.                 ( ધુારલ કાય મ) 
External Course : M.COM., Semester-III Exam, November - 2017 
એ ટનલ કોષ : એમ.કોમ., સેમે ટર-3 પર ા, નવે બર-2017 સબંિધત  
પર ા ક , િનયત પર ા થળ / કોલેજ અને પર ાથ  બેઠક માકં નીચે માણે રહશે. 

1. આથી પર ાથ ઓને ચુના આપવામા ંઆવે છે ક, તેમણે પર ાખડંમા ંસવાર 10.15 કલાક તેમના સીટનબંર ઉપર થાન લઈ લે ુ.ં 

પર ાનો સમય સવારના 10.30 થી બપોરના 1.00 ધુીનો રહશે. પ ની વહચણી સવારના 10.30 કલાક કરવામા ંઆવશે. 

2. લોક પુરવાઈઝરને ચુના આપવામા ંઆવે છે ક ઉપ ુ ત સમય માણે પર ાખડંમા ંહાજર થઈ જ ુ ંઅને થમ પદંર મીનીટના સમય 

દરિમયાન િવ ાથ ને કોર  ઉતરવહ ની ફાળવણી સીટનબંર જુબ કરવી. તેમને આપવામા ંઆવેલ બારકોડ ટ કર સીટનબંર જુબ િવષય 

માણે તે લગાવવા અને ગેરહાજર રહલ િવ ાથ ઓના વધેલ બારકોડ ટ કર િનયત ફોમમા ંલગાવીને િસિનયર પુરવાયઝર ીને પરત 

કરવા. અને ુ ય ઉતરવહ  ઉપરની િવગતો વી ક બારકોડ ટ કર, પર ા ુ ંવષ અને માસ, પર ા ુ ંનામ, િવષય, ાર ખ, ક , બેઠક 

માકં, પર ાથ ની સહ  વગેર ચકાસી, પોતાની સહ  કરવાની રહશે અને બારકોડ ઉપર ખાખી ટ કર લગાવવા ુ ંરહશે. 

3. પર ા ક મા ંકોઈપણ ુ તક, લખેલ કાગળ, પેજર, મોબાઈલ ફોન ક ો ામ ગવા ં કલક લેુટર લઈ જવાની પર ાથ ઓને સ ત મનાઈ 

કરવામા ંઆવે છે. 

મ ક  પર ા થળ / કોલેજ અને એક ટનલ પર ાથ  બેઠક યવ થા કોડ 

01 અમરલી 1) ી એલ.ડ . ધાનાણી આટસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 70001 થી 70250 

2) ી િવવેક િવ ા ટ સચંા લત કોમસ બી.બી.એ. કોલેજ  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 70251 થી 70450  

3) ી કુશ ની બી.એડ. કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 70451 થી 70622 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3:  બેઠક માકં ર પીટર – 79001 થી 79066 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3:  બેઠક માકં ર પીટર – 96001 થી 96004 
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2015 

02 મનગર 1) ી એ.ક. દોશી મ હલા આટસ & કોમસ & હોમ સાય સ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 70623 થી 70922  

2) ી વી.એમ. મહતા આટસ & કોમસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 70923 થી 71222 

3) ી એચ.  દોશી કોલેજ ઓફ આઈ.ટ    

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 71223 થી 71522 

4) ી એમ.પી. શાહ કોમસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 71523 થી 71602 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર - 79067 થી 79149 અને
એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3:  બેઠક માકં ર પીટર – 96005 થી 96025   
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03 ુનાગઢ 1) કોમસ બી.બી.એ. લીશ મીડ યમ કોલેજ ુનાગઢ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 71603 થી 71852 

2) ી મ હલા આટસ & કોમસ કોલેજ જોષી રુા 
એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 71853 થી 72102 

3) ી પટલ કળવણી મડંળ સચંા લત કોલેજ ઓફ આઈ.ટ   

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 72103 થી 72311 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 79150 થી 79161 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર – 96026 થી 96039  

15011 
 
 

15008 
 
 

15015 
 

04 મોરબી 1) ી ઓમ િવ ા વાસીની કોલેજ ઓફ આઈ ટ  & મેનેજમે ટ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 72312 થી 72561 

2) ી પી. .પટલ કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 72562 થી 72653 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 79162 થી 79193 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 96040 થી 96050   

21010 
 
 

21009 



05 પોરબદંર 1) ડો.વી.  મોઢા કોલેજ ઓફ આઈ.ટ  & મેને. 
એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 72654 થી 72836 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 79194 થી 79204 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 96051 થી 96054 
 

22008 
 

06 રાજકોટ 1) પી.ડ . માલવીયા કોમસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 72837 થી 73136 

2) ીમતી . . ુંડલીયા કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 73137 થી 73386 

3) ડ પાટમે ટ ઓફ હ દ  સૌરા  િુનવિસટ  રાજકોટ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 73387 થી 73536 

4) ી આર.આર.પટલ મ હલા આ ્સ & કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 73537 થી 73736 

5) એન.પી. વેકર યા એ કુશન ચેર ટબલ ટ સચંા લત ેસ કોલેજ ઓફ કોમસ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 73737 થી 73986 

6) ી ક વે શન બ ડ ગ સૌરા  િુનવિસટ  રાજકોટ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 73987 થી 74336 

7) ી મા ૃ ી વીરબાઇ મ હલા કોલેજ ઓફ કોમસ મેને. & આઈ.ટ . 
એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 74337 થી 74536 

8) ી સવ દય કોલેજ ઓફ કો ટુર સાય સ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 74537 થી 74686 

9) મા ૃ ી વીરબાઈમા મહ લા આટસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 74687 થી 74992 

10) ી સદ ુ ુ મ હલા કોમસ & હોમ-સાય સ કોલેજ   

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 79205 થી 79498 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 96055 થી 96128  
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23034 

07 રુ નગર 1) ી એમ.પી. શાહ કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 74993 થી 75162 

2) ી એમ.પી. વોરા કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 75163 થી 75312 

3) ી .બી. પરમાર કોલેજ ઓફ કો ટુર સાય સ & મેને.  

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 75313 થી 75512 

4) ી સં ૃિત કોલેજ ઓફ મેને. & આઇ.ટ . 
એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં- 75513 થી 75589 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 79499 થી 79562 અને 

એક ટનલ કોષ એમ.કોમ., સેમે ટર-3: બેઠક માકં ર પીટર- 96129 થી 96134  
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29002 
 
 

24010 
 
 

24008 

        
 ઉપ કુત એક ટનલ પ ર ાનો કાય મ અને િનયત સમય-પ ક 

 
િુનવિસટ ની વેબ સાઈટ http://external.saurashtrauniversity.co.in અને  

ર પીટર િવ ાથ ઓએ http://external.saurashtrauniversity.edu પર કુવામા ંઆવેલ છે. 
             
             
        આદશથી............, 

           એ. એસ. પારખ,  
           પ ર ા િનયામક ી,   
                   સૌરા  િુનવિસટ ,  
            રાજકોટ. 



PG. No. :1 University Time Table
M.com Sem-3 (External) Nov-2017 November-2017

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

2017-2018Academic Year :

23/11/2017
Thursday

16080002030100CORE : 0202163001 - BUSINESS RESEARCH 

APPLICATIONS

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

24/11/2017
Friday

16080002030200CORE : 0202163002 - ADVANCED 

CORPORATE ACCOUNTING

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

25/11/2017
Saturday

16080002030301ELE. GROUP : 0202163003 - ACC. GROUP: 

ADVANCED COST ACCOUNTING

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030302ELE. GROUP : 0202163006 - FB GROUP: 

INDIAN FINANCIAL SYSTEM

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030303ELE. GROUP : 0202163009 - MARKETING 

GROUP: INTEGRATED MARKETING 

COMMUNICATION & BRAND EQUITY

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030304ELE. GROUP : 0202163012 - HR GROUP: 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030305ELE. GROUP : 0202163015 - STAT GROUP: 

ADVANCED BUSINESS STATISTICS-1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

27/11/2017
Monday

16080002030401ELE. GROUP : 0202163004 - ACC. GROUP: 

ADVANCED COST & FINANCIAL 

ACCOUNTING

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030402ELE. GROUP : 0202163007 - FB GROUP: 

SECURITY ANALYSIS

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030403ELE. GROUP : 0202163010 - MARKETING 

GROUP: SERVICE MARKETING

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

Printed Date : 08/11/2017

Printed Time : 12:32.14

Printed By : ashish



PG. No. :2 University Time Table
M.com Sem-3 (External) Nov-2017 November-2017

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

2017-2018Academic Year :

27/11/2017
Monday

16080002030404ELE. GROUP : 0202163013 - HR GROUP: 

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS-I

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030405ELE. GROUP : 0202163016 - STAT GROUP: 

ADVANCED BUSINESS STATISTICS-2

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

28/11/2017
Tuesday

16080002030501ELE. GROUP : 0202163005 - ACC. GROUP: 

ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030502ELE. GROUP : 0202163008 - FB GROUP: 

STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030503ELE. GROUP : 0202163011 - MARKETING 

GROUP: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & 

LOGISTICS

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030504ELE. GROUP : 0202163014 - HR GROUP: 

STRATEGIC HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080002030505ELE. GROUP : 0202163017 - STAT GROUP: 

ADVANCED BUSINESS STATISTICS-3

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

Printed Date : 08/11/2017

Printed Time : 12:32.14

Printed By : ashish
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