SAURASHTRA UNIVERSITY
PRACTICAL TIME-TABLE
M.A.Semester –2, Psychology paper No.6, Practical
Examination: JUNE/JULY –2021
વિષય – મનોવિજ્ઞાન પ્રાયોવિક પરીક્ષા પેપર નં – 6 ની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા માટે પરીક્ષા કેન્દ્ર
સુચના –
• પ્રાયોવિક પરીક્ષાનો સમય અને તારીખ નીચે દર્ાાવ્યા મુજબનો રહેર્.ે
• પરીક્ષાર્થીઓં માટે વનયત કરાયેલ બેંચમાં જ પરીક્ષા આપિાની રહેર્.ે (No Out of Turn)
• પરીક્ષાર્થીએ પરીક્ષા ર્રૂ ર્થિાના સમય પહેલા ૧૫ મીનીટ પહેલાં હાજર રહેિ.ું
• પરીક્ષાર્થીએ પ્રમાવિત કરેલ (સર્ટાફાઈડ) બને જનાલ, ફી ભયાાની રસીદ તર્થા કોલેજનું આઈકાડા

•
•

•
•

સાર્થે લઇને આિિું ફરજીયાત છે જો બંને જનાલ પ્રમાવિત કરેલ નવહ હોય તો પરીક્ષામાં બેસિા
દેિામાં આિર્ે નવહ .
પ્રાયોવિક પરીક્ષા માટે આિશ્યક પ્રયોિ પાત્રની વ્યિસ્ર્થા સૂચના અનુસાર સ્િયં પરીક્ષાર્થીઓ એ
જાતે કરિાની રહેર્ે.
જે પરીક્ષાર્થીએ પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા આપેલ નહી હોય તેઓને વનયમ મુજબ પરીક્ષા માં બેસિા
દેિામાં આિર્ે નવહ. યુવનિસીટીના વનયમ મુજબ પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષામાં ૪૦ માક્સા મેળિિા જરૂરી
છે .તે મુજબ પ્રેક્ટીકલની પરીક્ષા આપેલ નહી હોય તો તેની ર્થીયરીની પરીક્ષા માન્દ્ય િિિામાં
આિર્ે નવહ.
પરીક્ષાનું પેપર કુલ ૧૦૦ માક્સાનું રહેર્.ે (જે માં ૫૦ માકા પ્રયોિો અને ૫૦ માકા કસોટી માટે.)
આ કુલ ૧૦૦ માકાનું પેપર રહેર્ે

• નોંધ :- આ પેપરમાં કોઇ ઇન્દ્ટરનલ માકાસ નર્થી.
• COVID-19 અન્વયે ની સરકારની જણાવેલ સ ૂચનાઓના પાલન સાથે પરીક્ષા
લેવાની રહેશે.

TIME TABLE
મનોવિજ્ઞાન પ્રાયોવિક પરીક્ષાની તારીખ અને કોલેજ સ્ર્થળ (કેન્દ્ર)
1.

(23022) – SMT.KANSAGRA MAHILA ARTS & COMMERCE COLLEGE, RAJKOT

તારીખ

સમય બેચ નં
8:00 AM to
01:00 PM
1:00 PM to
06:00 PM

02-07-2021

2.

01
02

પ્રાયોવિક
પરીક્ષાર્થીની
સંખ્યા
1 to 17
NIL

ટેસ્ટ
પરીક્ષાર્થીની
સંખ્યા
NIL
1 to 17

કુલ
પરીક્ષાર્થીઓની
સંખ્યા
17

(14001) – G. K. & C.K. BOSAMIYA ARTS & COMMERCE COLLEGE, JETPUR

તારીખ

સમય

03-07-2021

8:00 AM to
01:00 PM
1:00 PM to
06:00 PM

NO.EXAM/02 /19750/2021
DATE: 28/06/2021

બેચ નં
01
02

પ્રાયોવિક
પરીક્ષાર્થી
ની સંખ્યા
1 to 18
NIL

ટેસ્ટ
પરીક્ષાર્થીની
સંખ્યા
NIL
1 to 18

કુલ
પરીક્ષાર્થીઓ
ની સંખ્યા
18

CONTROLLER OF EXAMINATIONS
RAJKOT

