ગુજરાત યુિનવિસટી
4-અ, ૫રી ા િવભાગ,નવરં ગપુરા, અમદાવાદ
તા.13-03-2019

પિરપ નં. 64
B.Com. Sem-4 and Sem-6 (External) પરી ા માચ – 2019 અમદાવાદ તથા ગાંધીનગર કે ની બેઠક યવ થા
આ યુિનવસ ટી સાથે જોડાયેલ તમામ વાણી ય, િવ ાન, િવનયન, િશ ણશા
/ ડીન ીઓને, મા ય સં થાના વડા ીઓ તથા ભવનોના અ ય

, મેડીકલ અને કાયદા િવ ાશાખાની કોલેજોના આચાય ીઓ

ીઓને જણાવવાનું કે તા. 19-03-2019 થી શ થનાર B.Com. Sem-

4 and Sem-6 (External) અમદાવાદ તથા ગાંધીનગર કે

પરથી બેસનાર િવ ાથ ઓની બેઠક યવ થા નીચે મુજબ રાખવામાં
આવેલ છે . જે ની સબંધકતા સવએ ન ધ લેવા િવનંતી છે . િવ ાથ ઓને નીચે દશાવેલ બેઠક યવ થા તથા સીટ નંબરની માિહતી ગુજરાત
યુિનવસ ટીની વેબસાઈટ www.gujaratuniversity.ac.in પરથી મળી રહેશે.

B.Com. Sem-4 (Ext) (08.30 am to 11.00 am) પરી ા માચ–2019 અમદાવાદ તથા ગાંધીનગર કે ની બેઠક યવ થા

Sr
1
2
3
4
5

Col
Code

College Name
Gujarat Arts & Science College, Ellisbridge,
Ahmedabad-6
Gujarat Arts & Science College, Ellisbridge,
Ahmedabad-6
Physical Education Department, Gujarat University,
Ahmedabad-380009
STATISTICS DEPARTMENT, SCHOOL OF SCIENCES,
GUJARAT UNIVERSITY- AHMEDABAD-380009
Samarpan Arts & Commerce College, Samarpan
Education & Research Campus, Sector-28 Kh-7 Circle,
Gandhinagar-382028

207

Start
End
Total
No
No
50001 50600 600
બાકીના તમામ

207

50868 50930

63

603

50601 50750

150

547

50751 50867

117

50931 50965

35

224

બાકીના તમામ

B.Com. Sem-6 (Ext) (03.30 pm to 6.00 pm) પરી ા માચ–2019 અમદાવાદ તથા ગાંધીનગર કે ની બેઠક યવ થા

Sr
1
2

Col
Code

College Name
Gujarat Arts & Science College, Ellisbridge,
Ahmedabad-6
Samarpan Arts & Commerce College, Samarpan
Education & Research Campus, Sector-28 Kh-7 Circle,
Gandhinagar-382028

ગુજરાત યુિનવસ ટી કાયાલય, અમદાવાદ-9
તા. 13-03-2019
િત,
2.

224

બાકીના તમામ
પરી ા િનયામક

નં.પરી ા/4-અ/54653/2019

1.

207

Start
End
Total
No
No
50001 50632 632
બાકીના તમામ
50633 50647
15

યુિનવસ ટી સલં ન અમદાવાદની આ સ અને કોમસ કોલેજના આચાય ીઓતરફ,
ેસ મેનેજર ી, ગુજરાત યુિનવસ ટી ેસ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ

3.

પરી ા િવભાગના તમામ અિધકારી ીઓ તરફ,

4.

પૂછપરછ િવભાગ, ગુજરાત યુિનવસ ટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ

5.

િહસાબ િવભાગ, ગુજરાત યુિનવસ ટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ

1

