
GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE  

(Self-Finance & Affiliated to Gujarat University) 

SHRI K.K. SHASTRI EDUCATION CAMPUS, KHOKHRA, MANINAGAR (E), AHMEDABAD-380008 

તા. 15/04/2021 

ફી.એસ.સી. સેભ-૪ & ૬ સતત આંતરયક મલૂમયાંકન કસોટી અંગે નોરટસ 
આથી કૉરજેનય તભયભ વલદ્યયથીઓન ે જણયલલયભયાં આલ ે છે કે, તય.19/૦૪/૨૦૨૧ થી ળરૂ થતી સતત 

આંતરયક મલૂમયાંકન કસોટી ઓનરયઇન રેલયભયાં આલનયય છે. જેનય ભયટે નીચેની સચૂનયઓ ધ્મયને રેલી અન ેતે 

મજુફ કયમયલયહી હયથ ધયલી.  
 આ સતત આંતરયક મલૂમયાંકન કસોટી MS Team નય ભયધ્મભથી રલેયભયાં આલળ ેનહી.  

 જે વલદ્યયથીઓએ કોરેજની સત્ર પી બયેર હળે. તેલય વલદ્યયથીઓને જ ઓનરયઇન સતત 

આંતરયક મલુમયાંક યીક્ષય ભયટેનય યઝુય આઈડી અને યસલડય આલયભયાં આલળ.ે જેની 

વલદ્યયથીઓએ ખયસ નોંધ રેલી. 
 વલદ્યયથીઓએ ોતયનય યઝુય આઇડી અન ે યસલડયથી રોગીન થઇને ભોકટેસ્ટ અન ે વનમવભત યીક્ષય 

ઓનરયઇન ભયધ્મભથી આલયની યહળેે.  

 ઓનરયઇન સતત આંતરયક મલૂમયાંકન યીક્ષય ભયટેનય રોગીન આઇડી અન ેયસલડય ભેલલય વલદ્યયથીઓએ 

હરેય નીચે દળયયલરે લરિંકથી ગગુર પોભય બયલયનુાં યહળેે. જેભયાં વલદ્યયથીઓએ સેભ-૪ & ૬ની પીની યીસીપ્ટ 

અરોડ કયલયની યહળેે. 
https://forms.gle/a71gcX6hcrdDhw7U6 

 ત્મયયફયદ નીચેની લરિંક ઉય ક્લરક કયલયથી યઝુય આઈડી અને યસલડય ભળે.  
https://gscitech.ac.in/student_registration.php  

 વલદ્યયથીઓન ે યીક્ષય ભયટેનય યઝુય આઈડી અને યસલડય ભેલલયભયાં જો કોઈ ક્ષવત જણયમ તો નીચ ે

દળયયલેર લરિંક યથી ગગુર પોભય બયલયનુાં યહળેે. 

https://forms.gle/4rnKos7p8Vu7QcgQA 

 તા. 17 એપ્રિ, ૨૦૨૧ ના રોજ સલયયે ૯:૩૦ વાગ્યે ઓનરયઇન ભોકટેસ્ટ મોજાલલયનો હોઇ વલદ્યયથીઓએ 

ોતયનય યઝુય આઇડી અન ેયસલડયથી રોગીન થલયનુાં યહળેે. જેની લરિંક હલે છીથી આલયભયાં આલળે. 

Exam Portal Link: http://35.192.180.55/ 
 

સરકારી પ્રવજ્ઞાન કૉેજ (સ્વપ્રનર્ભર), 

મણિનગર, અમદાવાદ 

 

 

 

https://forms.gle/a71gcX6hcrdDhw7U6
https://gscitech.ac.in/student_registration.php
https://forms.gle/4rnKos7p8Vu7QcgQA
http://35.192.180.55/


 

GOVERNMENT B.C.A COLLEGE  

(Self-Finance & Affiliated to Gujarat University) 

SHRI K.K. SHASTRI EDUCATION CAMPUS, KHOKHRA, MANINAGAR(E), AHMEDABAD-380008 

તા. 12/04/2021 

ફી.સી.એ સેભ-૪ & ૬ સતત આંતરયક મલૂમયાંકન કસોટી અંગે નોરટસ 
આથી કૉરજેનય તભયભ વલદ્યયથીઓન ે જણયલલયભયાં આલ ે છે કે, તય.19/૦૪/૨૦૨૧ થી ળરૂ થતી સતત 

આંતરયક મલૂમયાંકન કસોટી ઓનરયઇન રેલયભયાં આલનયય છે. જેનય ભયટે નીચેની સચૂનયઓ ધ્મયને રેલી અન ેતે 

મજુફ કયમયલયહી હયથ ધયલી.  
 આ સતત આંતરયક મલૂમયાંકન કસોટી MS Team નય ભયધ્મભથી રલેયભયાં આલળ ેનહી.  

 જે વલદ્યયથીઓએ કોરેજની સત્ર પી બયેર હળે. તેલય વલદ્યયથીઓને જ ઓનરયઇન સતત 

આંતરયક મલુમયાંક યીક્ષય ભયટેનય યઝુય આઈડી અને યસલડય આલયભયાં આલળ.ે જેની 

વલદ્યયથીઓએ ખયસ નોંધ રેલી. 
 વલદ્યયથીઓએ ોતયનય યઝુય આઇડી અન ે યસલડયથી રોગીન થઇને ભોકટેસ્ટ અન ે વનમવભત યીક્ષય 

ઓનરયઇન ભયધ્મભથી આલયની યહળેે.  

 ઓનરયઇન સતત આંતરયક મલૂમયાંકન યીક્ષય ભયટેનય રોગીન આઇડી અન ેયસલડય ભેલલય વલદ્યયથીઓએ 

હરેય નીચે દળયયલરે લરિંકથી ગગુર પોભય બયલયનુાં યહળેે. જેભયાં વલદ્યયથીઓએ સેભ-૪ & ૬ની પીની યીસીપ્ટ 

અરોડ કયલયની યહળેે. 
https://forms.gle/a71gcX6hcrdDhw7U6 

 ત્મયયફયદ નીચેની લરિંક ઉય ક્લરક કયલયથી યઝુય આઈડી અને યસલડય ભળે.  
https://gscitech.ac.in/student_registration.php  

 વલદ્યયથીઓન ે યીક્ષય ભયટેનય યઝુય આઈડી અને યસલડય ભેલલયભયાં જો કોઈ ક્ષવત જણયમ તો નીચ ે

દળયયલેર લરિંક યથી ગગુર પોભય બયલયનુાં યહળેે. 

https://forms.gle/4rnKos7p8Vu7QcgQA 

 તા.17 એપ્રિ, ૨૦૨૧ ના રોજ સલયયે ૯:૩૦ વાગ્યે ઓનરયઇન ભોકટેસ્ટ મોજાલલયનો હોઇ વલદ્યયથીઓએ 

ોતયનય યઝુય આઇડી અન ેયસલડયથી રોગીન થલયનુાં યહળેે. જેની લરિંક હલે છીથી આલયભયાં આલળે. 

Exam Portal Link: http://35.192.180.55/ 
 

સરકારી બી.સી. એ. કૉેજ (સ્વપ્રનર્ભર), 

મણિનગર, અમદાવાદ 

 

 

https://forms.gle/a71gcX6hcrdDhw7U6
https://gscitech.ac.in/student_registration.php
https://forms.gle/4rnKos7p8Vu7QcgQA
http://35.192.180.55/

