GOVERNMENT BCA COLLEGE, MANINAGAR, AHMEDABAD
તા. ૦૨-૧૧-૨૦૨૦

સતત આંતરયક મ ૂલમાાંકન કસોટી અંગે નોરટસ
આથી કૉરેજના તભાભ વલદ્યાથીઓને જણાલલાભાાં આલે છે કે, તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ળરૂ થતી સતત
આંતરયક મ ૂલમાાંકન કસોટી ઓનરાઇન રેલાભાાં આલનાય છે . જેના ભાટે નીચેની સ ૂચનાઓ ધ્માને રેલી અને તે
મુજફ કામયલાહી હાથ ધયલી.


આ સતત આંતરયક મ ૂલમાાંકન કસોટી MS Team ના ભાધ્મભથી રેલાભાાં આલળે નહીં.



આ સતત આંતરયક મ ૂલમાાંકન કસોટી ભાટે જે વલદ્યાથીઓએ યજજસ્ટ્રેળન પોભય બયાયુ ાં છે , તેભણે તેભની ાસે
યજજસ્ટ્ટય થમેર ઇભેઇર આઇડી ય યુઝય આઇડી અને ાસલડય ભોકરી આલાભાાં આલેર છે . તે
વલદ્યાથીઓએ ોતાના યુઝય આઇડી અને ાસલડયથી રોગીન થઇને ભોકટેસ્ટ્ટ અને વનમવભત યીક્ષા
ઓનરાઇન ભાધ્મભથી આલાની છે .
 ભોકટેસ્ટ્ટ અને ઓનરાઇન સતત આંતરયક મ ૂલમાાંકન યીક્ષા આલા ભાટેની લરિંક નીચે મુજફ છે . આ
લરિંક ય ક્લરક કયલાથી યીક્ષાના ોટયર ય જઇ ળકાળે.

http://35.230.90.61/login/index.php
 ઓનરાઇન સતત આંતરયક મ ૂલમાાંકન યીક્ષા ભાટેન ુ ાં ટાઇભટેફર લેફસાઇટ ય ઉરફદ્ધ છે . જેની
લરિંક નીચે મુજફ છે .

http://gscitech.ac.in/download/BCA_Time_Table_November-2020.pdf
 ભોકટેસ્ટ્ટ-૨ આલતીકારે તા. ૦૩/૧૧/૨૦૨૦ ને સલાયે ૯:૪૫ લાગ્મે મોજાલલાનો હોઇ વલદ્યાથીઓએ
ોતાના યુઝય આઇડી અને ાસલડયથી રોગીન થલાનુ ાં યહેળે. લરિંક નીચે મુજફ છે .

http://35.230.90.61/login/index.php


ઓનરાઇન યીક્ષા આલા ભાટેની યુઝય આઇડી અને ાસલડયન ુ ાં ભેન્યુઅર આ સાથે સાભેર છે .

http://35.230.90.61/


જે વલદ્યાથીઓને હજુ ણ ોતાના યુઝય આઇડી અને ાસલડય ઇ-ભેઇર ભાયપતે ન ભે ર હોઇ તેઓએ નીચે
મુજફની લરિંક ય ક્લરક કયીને વલગતો તા. ૦૨/૧૧/૨૦૨૦ ના આજયોજ સાાંજે ૦૭-૦૦ લાગ્મા સુધીભાાં
બયીને ભોકરી આલાની યહેળે. આ વલગતો બયીને ભોકરલાથી વલદ્યાથીને તેના ઇભેઇર ય યુઝય આઇડી
અને ાસલડય ભળે. જેની ભદદથી વલદ્યાથી ભોકટેસ્ટ્ટ અને ઓનરાઇન સતત આંતરયક મ ૂલમાાંકન યીક્ષા
આી ળકળે.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezEyfIdwbTFpWwJWIBcBuNwGpZPY3j4jCDoNHEf
nf2BG_3fg/viewform


જે વલદ્યાથીઓએ હજુ ણ સેભેસ્ટ્ટય-૩ અને ૫ ની સત્ર પી નથી બયી, તેલા વલદ્યાથીઓએ તા. ૦૩/૧૧/૨૦૨૦
થી તા. ૦૬/૧૧/૨૦૨૦ સુધીભાાં ૦૯:૩૦ થી ૧૦:૩૦ દયમ્માન કૉરેજ ખાતે ઉસ્સ્ટ્થત યહી કામાયરમ ખાતે
યોકડેથી ઓપરાઇન ભાધ્મભથી પી બયલાની યહેળે.
સયકાયી ફીસીએ કૉરેજ
ભલણનગય, અભદાલાદ.

Government BCA College, Khokhara, Maninagar (E), Ahmedabad
Online Continuous Evaluations Examination November 2020 (Theory Examination-Marks-50) (MCQ base Exam)

BCA Sem-III
Sr.No

Time

Date

Day

Sub Name

MCQ(marks)

Wednesday

Subject
Code
CC-201

1

3:00 PM to 4:00 PM

04-11-2020

Computer Organization

50x1

2

3:00 PM to 4:00 PM

05-11-2020

Thursday

CC-202

Data Structure

50x1

3

3:00 PM to 4:00 PM

06-11-2020

Friday

CC-203

Object oriented concepts and
Programmng

50x1

4

3:00 PM to 4:00 PM

07-11-2020

Saturday

CC-204

Fundamentals of operating
system

50x1

5

3:00 PM to 4:00 PM

09-11-2020

Monday

CC-205

Statistical Methods

50x1

6

3:00 PM to 4:00 PM

10-11-2020

Tuesday

EC-201(3)

Learning from great Indian
Thinkers

50x2

7

3:00 PM to 4:00 PM

11-11-2020

Wednesday

FC-201(1)

Principal of Management

50x2

Note: Those students who have not paid the fees but given their undertaking form they have to pay fees during 2nd
November 2020 to 6th November 2020 at Administrative office between 9:30 AM to 10:30 AM. If you fail to pay the fees
within given time period your admission is cancelled and your internal evaluation marks will not be submitted to University
and you are not eligible for University Examination.

Government BCA College, Khokhara, Maninagar (E), Ahmedabad
Online Continuous Evaluations Examination November 2020 (Theory Examination-Marks-50) (MCQ base Exam)

BCA Sem-V

Sr.No

Time

Date

Day

1

3:00 PM to 4:00 PM

04-11-2020

Wednesday

Subject
Code
CC-301

Sub Name

MCQ

Web Application
Development-I(using C#)

25x2

2

3:00 PM to 4:00 PM

05-11-2020

Thursday

CC-302

Python Programming

50x1

3

3:00 PM to 4:00 PM

06-11-2020

Friday

CC-303

Computer Networks

50x1

4

3:00 PM to 4:00 PM

07-11-2020

Saturday

SEC-301

Software Project
Management

50x2

5

3:00 PM to 4:00 PM

09-11-2020

Monday

FC-301

Management Information
System

50x2

Note: Those students who have not paid the fees but given their undertaking form they have to pay fees during 2nd
November 2020 to 6th November 2020 at Administrative office between 9:30 AM to 10:30 AM. If you fail to pay the fees
within given time period your admission is cancelled and your internal evaluation marks will not be submitted to University
and you are not eligible for University Examination.

Internal Online Continuous Evaluation Examination November 2020
Guideline for Students
Step-1: Open Exam Portal http://35.230.90.61
Step-2: Click on Login

Step-3 Enter your credential (College has been sent to your email id)

 Click on Course (Mock Test,/Internal Exam)

 Click on Subject (Mock Test,/Subject Name)

 Click on Start Exam

 Click on Start attempt

 Timer Start
 Select your answer
 Finish attampt

 Finish attempt

 Click on Submit all and finish

 Final Submit
 Click on Submit all and finish

Thanks

