
સૌરા ટર્ યિુનવિસર્ટી, રાજકોટ. 
External Course : B.Com., Semester-6   Exam, March-2016 

એક્ ટનર્લ કોષર્ : બી.કોમ., સેમે ટર-૬ પરીક્ષા, માચર્-૨૦૧૬ સબંિધત 

પરીક્ષા કેન્દર્, િનયત પરીક્ષા થળ / કોલેજ અને પરીક્ષાથીર્ બેઠક યવ થા નીચે પર્માણે રહશેે. 
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 ં ક લેુટર લઈ જવાની પર ાથ ઓને સ ત મનાઈ 

કરવામા ંઆવે છે. 
કર્મ કેન્દર્ પરીક્ષા થળ / કોલેજ અને એક ટનલ પર ાથ  બેઠક યવ થા કોડ 
૦૧ અમરેલી ી કાબર યા આટસ & વઘાસીયા કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95001 થી 95056     
૨૦૦૭ 

૦૨ જામ-ખભંાળીયા ી એમ. . ગોર યા આટસ & કોમસ & બી.બી.એ. કોલેજ  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95057 થી 95089   
૪૭૦૦૧ 

૦૩ જામનગર 1) ી એચ. . દોશી કોલેજ ઓફ આઈ. ટ . 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95090 થી 95289    

૧૩૦૧૬ 

2) ી ગોસરાણી કોલેજ ઓફ કોમસ & બી.બી.એ. 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95290 થી 95433    ૧૩૦૦૯ 

૦૪ જુનાગઢ ી મિહલા આટર્સ & કોમસર્ કોલેજ જોષીપરુા 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95434 થી 95453   

૧૫૦૦૮ 
૦૫ મોરબી ી ઓમ િવ ા વાસીની કોલેજ ઓફ આઈ ટી & મેને. 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95454 થી 95500    
૨૧૦૧૦ 

૦૬ પોરબદંર ી વી.  મોઢા કોલેજ ઓફ ઇન્ફો. એન્ડ ટેકનોલોજી 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95501 થી 95548    

૨૨૦૦૮  
૦૭ રાજકોટ ૧) માત ૃ ી વીરબાઈમા ંમહીલા આટર્સ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95549 થી 95848    
૨૩૦૨૩   

૨) ી ગીતાજંલી કોલેજ ઓફ કોમસર્ એન્ડ કમ્પ્યટુર સાય સ, રાજકોટ.  
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 95849 થી 96014    

૨૩૦૫૬ 

૦૮ સરેુન્દર્નગર 1) ી જી. બી. પરમાર કોલેજ ઓફ કોમ્પ્યટુર સાયન્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, સરેુન્દર્નગર 
 એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 96015 થી 96114    

૨૪૦૧૦ 
 

2) ી એમ. પી. શાહ આટર્સ & સાયન્સ કોલેજ 
 એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 96115 થી 96271    

૨૪૦૦૨ 

૦૯ વેરાવળ 
(ગીર-સોમનાથ) 

વ .કે રામ આટર્સ એન્ડ કોમસર્ કોલેજ વેરાવળ 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-6 : બેઠક માકં- 96272 થી 96294 

૨૮૦૦૪ 
 
ઉપયુર્કત એક ટનર્લ પિરક્ષાનો કાયર્કર્મ અને િનયત સમય-પતર્ક 
યિુનવિસર્ટી વેબ સાઈટ http://external.saurashtrauniversity.edu ઉપર મકુવામા ંઆવેલ છે. 
               
           આદેશથી............, 
           એ. એસ. પારેખ,  
           પિરક્ષા િનયામક,  
           સૌરા ટર્ યિુનવિસર્ટી,  
           રાજકોટ. 



PG. No. :1 
Univsersity Time Table

BCOM SEM-6 (CBCS) March-2016

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

(Faculty-Course Code)

2015-2016Academic Year :

29/03/2016
---------------------------------------------------------------------------

Tuesday
002-001601FOUNDATION : 002001601 - ENGLISH

(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

30/03/2016
---------------------------------------------------------------------------

Wednesday
002-001605CORE : 002001605 - FUNDAMENTALS OF 

STATISTICS - 2
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

31/03/2016
---------------------------------------------------------------------------

Thursday
002-001602CORE : 002001602 - BUSINESS 

ENVIRONMENT - 2
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

01/04/2016
---------------------------------------------------------------------------

Friday
002-001603CORE : 002001603 - MANAGEMENT 

ACCOUNTING - 2
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

02/04/2016
---------------------------------------------------------------------------

Saturday
002-001604CORE : 002001604 - PRINCIPLES OF 

AUDITING  - 2
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

04/04/2016
---------------------------------------------------------------------------

Monday
002-001606CORE & ALLIED : 002001606 - 

FINANCIAL MANAGEMENT - 2
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001607CORE & ALLIED : 002001607 - HRM - 
2
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001608CORE & ALLIED : 002001608 - 
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

05/04/2016
---------------------------------------------------------------------------

Tuesday
002-001609ELECTIVE : 002001609 - ACCOUNTING 

& FINANCE - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001610ELECTIVE : 002001610 - BUSINESS 
MANAGEMENT - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001611ELECTIVE : 002001611 - BANKING  - 
6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001612ELECTIVE : 002001612 - COMPUTER 
SCIENCE - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

---------------------------------------------------------------------------Printed Date : 12/02/2016

Printed Time : 12:36.00

Printed By : amitex1



PG. No. :2 
Univsersity Time Table

BCOM SEM-6 (CBCS) March-2016

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

(Faculty-Course Code)

2015-2016Academic Year :

05/04/2016
---------------------------------------------------------------------------

Tuesday
002-001613ELECTIVE : 002001613 - INSURANCE - 

6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001614ELECTIVE : 002001614 - ADVANCE 
STATISTICS - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001615ELECTIVE : 002001615 - 
CO-OPERATION - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001616ELECTIVE : 002001616 - TRANSPORT - 
6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001617ELECTIVE : 002001617 - COTTON - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001618ELECTIVE : 002001618 - PUBLIC 
FINANCE - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

002-001619ELECTIVE : 002001619 - PUBLIC 
ADMINISTRATION - 6
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)

---------------------------------------------------------------------------Printed Date : 12/02/2016

Printed Time : 12:36.00

Printed By : amitex1
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