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સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી અનિસુચિા ક્ર ્ાાંક: પરીક્ષા/૦૧/ સી.બી.સી.એસ. NOVEMBER-2021
NOVEMBER-2021 માાં લેવાનાર M.A. SEM-3 (GEO) (2019) ની પરીક્ષાઓનો કાર્યક્ર્મ
(૧) આથી પરીક્ષાથીઓિે સુચિા આપવા્ાાં આવે છે કે તે્ણે પરીક્ષા ખાંડ્ા 10-15 A.M કલાકે તે્િા સીટ િાંબર ઉપર
સ્થાિ લઇ લેવુ. પરીક્ષા સ્ય 10-30 A.M. TO 1.00 P.M. સુિીિો રહેશે પ્રશ્રરિપત્ર વહેચણી MORNING 10:30 A.M.
વાગે કરવા્ાાં આવશે.
(૨) બ્લોક સુપરવાઇઝરિે સુચિા આપવા્ાાં આવે છેકે ઉપયુિકત સ્યે પરીક્ષા ખાંડ્ાાં હાજર થઇ જવુ અિે
પ્રથ્ પાંદર ન્નિટિા સ્ય દરન્યાિ નવિાથીિે કોરી ઉતરવહીિી ફાળવણી સીટ િાંબર ્ુજબ કરવી
તે્િે આપવા્ાાં આવેલ બારકોડ સ્ટીકર નિયત જગ્યાએ લગાવીિે નસનિયર સુપરવાઇઝરિે પરત કરવા
અિે ્ુખ્ ય ઉતરવહી ઉપરિી નવગતો જેવી કે બારકોડ સ્ટીકર પરીક્ષાિુ વર્િ અિે ્ાસ પરીક્ષાિુાં િા્
નવર્ય તારીખ કે ન્દ્ર બેઠક ક્ર ્ાાંક પરીક્ષાથીિે સહી વગેર ે ચકાસી પોતાિી સહી કરવાિી રહેશે અિે બારકોડ
ઉપર ખાખી સ્ટીકર લગાવવાિુ રહેશે.
(૩) પરીક્ષા કે ન્દ્ર્ાાં કોઇપણ પુસ્તક લખેલ કાગળ પેજર ્ોબાઇલ ફોિ કે પ્રોગા્ીગવાળુ કે લક્યુલેટર
ઇલેક્ટટર ોિીક ગેઝેટ તે્જ ્ેસેંન્દ્ જર ઇસ્ટુ્ેન્દ્ટ લઇ જવાિી પરીક્ષાથીઓિે સખત ્િાઇ કરવા્ાાં આવે છે.

► લેખીત પરીક્ષા ્ાટે િા કે ન્દ્રો અિે સ્થળ િીચે પ્ર્ાણે રહેશે◄
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University Time Table
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Date & Day

2021-2022

Subject Name

PG. No. :1

Paper Code
(Faculty-Course Code)

-----------------------------------------------------------------------------CORE : 0012343001 - CLIMATOLOGY-I
30/11/2021
0012343001
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)
Tuesday
-----------------------------------------------------------------------------CORE : 0012343002 - THE GEOGRAPHY
01/12/2021
0012343002
OF NATURAL HAZARDS & MANAGEMENT
Wednesday
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)
-----------------------------------------------------------------------------ELECTIVE : 0012343003 02/12/2021
0012343003
FUNDAMENTALS OF & REMOTE SENSING &
Thursday
GIS
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)
-----------------------------------------------------------------------------ELECTIVE : 0012343004 - GEOGRAPHY
03/12/2021
0012343004
OF POPULATION
Friday
(Time : 10:30:00AM To 01:00:00PM)
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