િુ નવિસટ

સૌરા
પર

િુ નવિસટ ક પસ,

ા િવભાગ-૦૧,

િુ નવિસટ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫

ફોન નં.: (૦૨૮૧) ૨૫૭૬૫૧૧ એ સટ. નં. ૭૩૬-૭૩૭-૭૩૮ / ફ સ નં. : (૦૨૮૧) ૨૫૮૬૪૧૧
ઈ-મેઈલ : exam01@sauuni.ac.in

નં પર

ા/ ૦૧/ ૭૬૫ /૨૦૨૨

તા : ૧૦/૦૫/૨૦૨૨.

- : MAY -૨૦૨૨ માં લેવાનાર NON CBCS FOURTH YEAR B.H.M.S. (REGULAR EXAM NEW COURSE)પર ાનો કાય મ (THEORY).
(૦૧) આથી પર

ુચના આપવામાં આવે છે ક સંબિધત પર

ાથ ઓને

થાન લઇ લે .ુ પર

ાથ એ પર

ા સમય સવાર ૧૦ = ૩૦ AM થી ૦૧= ૩૦ PM

ા ખંડમાં સવાર ૧૦ = ૧૫ કલાક તેમના સીટનંબર ઉપર

ુધીનો રહશે.

નપ ની વહચણી સવાર ૧૦= ૩૦ AM કલાક

કરવામા આવશે
(૦૨)

લોક

ુ રવાઇઝરને
પ

ુચના આપવામાં આવે છે ક ઉપ ુ ત સમયે પર

દર યાન િવ ાથ ને કોર ઉ રવહ ની ફાળવણી સીટનંબર
ુપર વાઇઝરને પરત કરવા અને

લગાવીને િસિનયર
ટ કર, પર

ા ંુ વષ અને માસ, પર

ા ખંડમાં હાજર થઇ જ ંુ અને

થમ પંદર િમનીટના સમય

ુ બ કરવી તેમને આપવામાં આવેલ બારકોડ ટ કર ઉપર િનયત ફોમમાં
જ

ુ ય ઉ રવહ અને

ુ ક ઉ રવહ માં લા ુ પડતી સંબિં ધત િવગતો
ર

ા ંુ નામ, િવષય, તાર ખ, ક ્ , બેઠક

રહશે. અને બારકોડ ઉપર ખાખી ટ કર િનયત જ યાએ લગાવવા ંુ રહશે.

માંક, પર

વી ક બારકોડ,

ાથ ની સહ ,.વગેર ચકાસી પોતાની સ હ કરવાની

ુરક ઉ રવહ ના સીર યલ નંબર દખાય તે ર તે ખાખી સીકર

લગાવવા ંુ રહશે.
(૦૩) પર
ઇ
(૦૪) પર

ા ક માં કોઇપણ

ુમે ટ લઇ જવાનીપર

ુ તક, લખેલ કાગળ, પેજર, મોબાઇલ ફોન ક

કોલેજ કોડ

૦૧

૨૦૨૩

ા માટના ક ો અને થળ નીચે

કોલેજ
ી વી.એન યાસ હોમીયોપેથીક મેડ કલ

૧૯૦૦૭

ી લ બડ હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ,

૨૩૦૭૯
૨૩૧૪૪

ી બી એ ડાંગર હોિમયોપેિથક મે ડ કલ
ી એચ એન

ુ લ હોિમયોપેિથક
ક

ી આયવીર હોિમયોપેિથક મેડ કલ
કોલેજ ુવ ાડવા.

૬૨૦૦૩

ી

કામદાર

૭૦૦૦૫

ી બી

હોિમયોપેિથક

મેડ કલ

ગેરયા હોિમયોપેિથક મે ડ કલ

કોલેજ. કાળ પાટ.
૦૮

૭૬૦૦૨

ાંગ ા હાઇવે.

ી બી એ ડાંગર હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ,
ી એચ એન

મનગર રોડ.

ુ ્ હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ,
ક

લાલપર તળાવ પાસે.
ી આયવીર હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ
નેશનલ હાઇવે નં ૮. ુવ ાડવા- સરધાર રોડ.

કોલેજ હર પર.
૦૭

ી લ બડ હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ,

પરાપીપળ યા બસ ટ ડ પાસે

મેડ કલ કોલેજ અમરગઢ (ભીચર )
૨૩૧૪૬

ાક

ી વી.એન. યાસ હોમીયોપેથીક મે ડ કલ કોલેજ,

લ બડ -

કોલેજ રાજકોટ.

૦૬

ોિન સગે ઝેટ તેમજ મેસે જર

સ ગપરા ગવાડકા રોડ.

લ બડ .

૦૫

ઇલે

માણે રહશે. :-

પર

કોલેજ અમરલી.

૦૪

ુલેટર

ાના સમયપ કમાં દશાવેલ સમય આખર ગણાશે .

મ

૦૩

કલ

ાથ ઓને સખત મનાઇ કરવામાં આવે છે .

-: લે ખત પર

૦૨

ો ામ ગવા

ી એલ આર શાહ હોિમયોપેિથક
મેડ કલ કોલેજ આણંદપર.

ી કામદાર હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ.,
વ નં ૧૨ NRI બંગલા પાસે કાલાવાડ રોડ.
ી બી

ગેરયા હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ.

-ુ કાળ પાટ

બ
ં ા પાસે ભાવનગર હાઇવે

ી એલ આર શાહ હોિમયોપેિથક મેડ કલ કોલેજ.ગાડ િવ ાપીઠ કાલાવાડ રોડ.

અમરલી
લ બડ
રાજકોટ
અમરગઢ
(ભીચર )
ુવ ાડવા
હર પર
કાળ પાટ
આણંદપર

 SAURASHTRA UNIVERSITY.
 Time Table of NON CBCS FOURTH YEAR B.H.M.S.(NEW COURSE)
EXAM) MAY - 2022 (THEORY) (REGULAR EXAM).
SR.
NO.
01

DATE
16/05/2022
MONDAY

02

17/05/2022
TUESDAY

03

18/05/2022
WEDNESDAY

04

19/05/2022
THURSDAY

૦5

20/05/2022
FRIDAY

06

21/05/2022
SATURDAY

07

23/05/2022
MONDAY
24/05/2022
TUESDAY

08

SUBJECT NAME

TIME

PAPER CODE NO.

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20213

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20214

 PRACTICE OF MEDICINE
PAPER – 1
 PRACTICE OF MEDICINE
PAPER – 2
 HOMOEOPATHIC
MATERIA MEDICA
PAPER -1
 HOMOEOPATHIC
MATERIA MEDIC
PAPER -2
 ORGANON OF
MEDICINE PAPER – 1
 ORGANON OF
MEDICINE PAPER – 2
 COMMUNITY MEDICINE

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20207

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20208

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20211

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20212

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20210

 REPERTORY

10: 30 AM To 01 : 30 PM

D/ME-20209

પર

નં પર

ા િનયામક

ા/૦૧/ ૭૬૫ /૨૦૨૨

સૌરા

િુ નવિસટ .

િુ નવિસટ રોડ – રાજકોટ.
િત,
િુ નવિસટ સંલ ન B.H.M.S.. કોસ ચલાવતી કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ.

(૧) સૌરા
નકલ રવાના:-

(૧) માન ુ લપિત ી / માન, ુ લસ ચવ ીના
(૨) પર

ા િવભાગ ૦૨, ૦૩ (ખાનગી) પર

ગત સ ચવ, માન. પર
ા કો

ુ ર
ટ

ા િનયામક ીના

ગત સ ચવ.

