
GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE, 
MANINAGAR, AHMEDABAD 

તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૧ 

શૈક્ષણિક વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧ બી.એસસી. સેમ-૧ ઓનલાઇન પરીક્ષા બાબત 

આથી કૉલેજના તમામ વિદ્યાથીઓન ેજણાિિામાાં આિે છે કે, તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ થી શરૂ થતી 
સતત આંતરિક મલૂ્ાાંકન કસોટી ઓનલાઇન લેિામાાં આિનાિ છે. જેના માટે નીચેની સચૂનાઓ ધ્્ાન ે
લેિી અને તે મજુબ કા્યિાહી હાથ ધિિી.  

• આ સતત આંતરિક મલૂ્ાાંકન કસોટી MS Team ના માધ્્મથી લેિામાાં આિશે નહીં.  

• દિેક વિદ્યાથીઓએ પોતાના ઓનલાઇન પિીક્ષા માટેના લોગીન આઇડી અને પાસિડય 
કૉલેજની િેબસાઇટ પિથી િોલ નાંબિ અન ેએનિોલમને્ટ નાંબિ નાાંખી મેળિિાના િહશેે. જેની લલિંક નીચ ે
મજુબ છે. 

http://gscitech.ac.in/student_registration.php 

 

• ઉપિોક્ત દશાયિેલ લલિંક માિફતે જે વિદ્યાથીઓન ેલોગીન આઇડી અને પાસિડય મેળિિા અંગ ેકોઇ 
સમસ્્ા સર્જય્ તો, તેિા વિદ્યાથીઓએ પોતાના મેન્ટિનો સાંપકય કિી, પિીક્ષા માટેના આઇડી અન ે
પાસિડય મેળિી લેિાના િહશેે.  

• આ પરીક્ષા માટેનો મોક ટેસ્ટ તા. ૧૫/૦૨/૨૦૨૧ અને ૧૬/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૨:૦૦ થી 
૧૨:૩૦ સમય દરમ્યાન લેવામાાં આવશે. દરેક વવદ્યાથીઓએ મોક ટેસ્ટ આપવો ફરજીયાત છે. જેથી 
તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન લેવામાાં આવનાર ઓનલાઇન પરીક્ષામાાં કોઈ 
ટેકનીકલ ક્ષવત ઉભી ન થાય. જો મોક ટેસ્ટ આપલે નહિ િોય અને ઓનલાઇન સતત મલૂયાાંકન 
પરીક્ષામાાં જો કોઈ ટેકનીકલ ક્ષવત ઉભી થશ ેતો તેની સાંપિૂષ જવાબદારી જે તે વવદ્યાથીની રિશેે. 

• મોકટેસ્ટ અને ઓનલાઇનસતત આંતરિક મલૂ્ાાંકન પિીક્ષા આપિા માટેની લલિંક નીચે મજુબ છે. આ 
લલિંક પિ ક્ક્લક કિિાથી પિીક્ષાના પોટયલ પિ જઇ શકાશે.  

http://35.236.203.185/ 

• દિેક વિદ્યાથીને જણાિિાનુાં કે, આ સાથ ેઓનલાઇનસતત આંતરિક મલૂ્ાાંકન પિીક્ષા અંગેનુાં 
ટાઇમટેબલસામેલ કિેલ છે. તે પ્રમાણે પિીક્ષા આપિાની િહશેે.  

• ઓનલાઇન પિીક્ષા આપિા માટેનુાં યઝુિ મેન્યઅુલ આ સાથે સામલે છે. 
 

 
સિકાિી વિજ્ઞાન કૉલેજ 
મલણનગિ, અમદાિાદ. 
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GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE, 
MANINAGAR, AHMEDABAD 

 

Internal Continuous Evaluation Online Theory Examination  
SEMESTER - I (B.Sc.) 

Time Table –February 2021 

 

 

SR. DATE TIME B.Sc. SEM-I Group 

1 
17/02/2021 

Wednesday 

12:00pm-

1:00pm 

 

GENERAL ENGLISH FC 101 
(25 QUESTIONS OF 2 MARKS EACH) 

BT/ENS/HTH 

2 
18/02/2021 

Thursday 
THE LIVING WORLD CC 101     

(25 QUESTIONS OF 2 MARKS EACH) 
BT/ENS/HTH 

3 
19/02/2021 

Friday 

SOCIAL ASPECTS OF HEALTH CC 

101 
(25 QUESTIONS OF 2 MARKS EACH) 

HTH/ENS 

4 
20/02/2021 

Saturday 

GENERAL CHEMISTRY CC 101 

(25 QUESTIONS OF 2 MARKS EACH) 
BT/ENS 

5 
22/02/2021 

Monday 

INTRODUCTION TO MICROBIAL 

WORLD CC 101 
(25 QUESTIONS OF 2 MARKS EACH) 

BT/HTH 

6 

23/02/2021 
12:00pm-

2:00pm 
HISTORY OF AHMEDABAD EC 101 

(50 QUESTIONS OF 2 MARKS EACH) 
BT/ENS/HTH 

Tuesday 
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