BHAVAN’S SHETH R. A. COLLEGE OF SCIENCE, AHMEDABAD
Important notice for B.Sc. Semester-I
B.Sc. Semester-1 Admission & Online Learning: 2020-21
1. જે વલદ્યાર્થીઓને ગુજયાત યુવનલવવિટી ફી.એવવી. કેન્દ્રીમ પ્રલેળ વવભવત દ્વાયા આ કોરેજભાાં ઓનરાઇન
એડભીળન ભે ર છે તર્થા જેઓએ રૂવમા 500 એચડીએપવી ફેન્દ્કભાાં બયી, કોરેજભાાં ઓનરાઇન
યીોટીંગ કયાલેર છે તેલા વલદ્યાર્થીઓની માદી અશીં મ ૂકલાભાાં આલેર છે .

Here college has put the Roll call of B.Sc. Sem. I students who have deposited Rs.
500/- to HDFC bank and reported to college for the admission in B.Sc. sem. I.
2. ફી.એવવી. વેભેસ્ટય-1 ના તભાભ ળૈક્ષણિક લગો ભાત્ર ઓનરાઇન ટીણચિંગ દ્વાયા ચારળે. વલદ્યાર્થીએ
online ટીણચિંગ/રવનિંગ ભાટે ોતાના સ્ભાટટ ભોફાઈર, રેટો, કમ્પ્યુટય કે ટેબ્રેટભાાં MS team & MS
office 365 Application/Software download કયવુ ાં જરૂયી છે .

Entire education of B.Sc. Sem. I is only to be done online. To join online classes
(Theory/Practical) student must download the MS team & MS office 365
Application/Software in his/her laptop, PC, Tablet, Mobile, etc.
3. ફી.એવવી. વેવભસ્ટય-1 ના ત્રિ મુખ્મ ગ્રુ PCM,PCB & CBZ પ્રભાિે યોર નાંફય તર્થા ઓનરાઇન
ટીણચિંગ ભાટે MS Team રોગીન આઈડી અને ાવલડટ ની માદી અશીં મ ૂકલાભાાં આલેર છે . કોઇ િ
વલધ્માર્થી એ ફીજા કોઇ વલધ્માર્થી અર્થલા તો અધ્માક્શ્રી ના

log-in ID અને Password નો

ઉમોગ કોઇ િ વાંજોગોભા કલો નશી. જો એભ ફનળે તો તે

Cyber crime તરીકે ગણવામાાં

આવશે.
Here, there is a list provided of three Main groups (PCM, PCB & CBZ) with roll no.
and MS Teams log-in ID & password for the online teaching. Don’t use the log-in ID
and Password of other than you otherwise it will be treated as Cyber crime.
4. Online teaching ભાટે MS Team Application નો ઉમોગ કેલી યીતે કયલો તેના ઘિા ફધા વલડડમોઝ
youtube ર્થી ભી યશેળે, આભ છતાાં અશીં કેટરીક ઉમોગી link મુકલાભાાં આલેર છે .

Student can see the related videos and other featured materials on internet for “how
to use MS Teams Application for online teaching”. However, here some basic
information is also provided for the same.
5. ફી.એવવી. વેભેસ્ટય -1 ના વલદ્યાર્થીઓએ આ કોરેજની ટભટ પી (Semester Fee) બયલી પયજીમાત છે
(Boys-Rs.990 & Girls- Rs.390/-) યાં ત ુ શારભાાં કોઈ વલદ્યાર્થીએ કે તેઓના લારીરી એ કોરેજ ય રૂફરૂ

પી બયલા ભાટે આલલાનુ ાં નર્થી. આ પી બયલા ભાટે વલદ્યાર્થીને SMS / Email / College Website Notice
દ્વાયા જિાલલાભાાં આલે ત્માયે અને તે પ્રભાિે online પી બયલાની યશેળે.

Student must pay the college term/semester fees (Boys-Rs.990 & Girls- Rs.390/-)
but due to present COVID-19 situation, no student as well as parents/guardian has
to come college for the payment of fees. College will inform for the college fees &
possible mode of fees payment may be online.
6. અગત્મની નોંધ: ફી.એવવી વેભેસ્ટય-1 ના ઓનરાઇન લગો દયવભમાન જ વતત મ ૂલમાાંકન કયલાભાાં
આલળે, આ વતત મ ૂલમાાંકન દ્વાયા ભેલેરા ગુિના આધાયે જ કોરેજ આંતયીક ગુિાાંકન નક્કી ર્થળે અને
તે જ આખયી ડયિાભ યુવનલવવિટી દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલળે..

Most Important notice: The internal marks will be based on only continuous
evaluation of online classes. These marks will be treated as final internal marks and
the same will be published by University.
7. આ વતત મ ૂલમાાંકન અને તેન ુ ાં ગુિાાંકન વલદ્યાર્થીઓના ઓનરાઇન લગો દયવભમાન રેલાનાય UNIT
TEST/ WEEKLY QUIZ/ PRESENCE/ ASSIGNMENT/ VIVA/ PRACTICAL JOURNALS &
OVERALL PERFORMANCE / IMPRESSION ના આધાયે વલમ અધ્માકરીઓ દ્વાયા કયલાભાાં
આલળે. આર્થી જો કોઈ વલદ્યાર્થી ઓનરાઇન લગોભાાં શાજય યશેળે નશીં, રેલાનાય UNIT Test/ quiz
આળે નશીં કે Assignment submit કયાલળે નશીં તો અપ ૂયતા આંતડયક ગુિાાંકન ભાટેની જલાફદાયી જે
તે વલદ્યાર્થીની યશેળે.

This continuous evaluation is based on UNIT TEST/ WEEKLY QUIZ/ PRESENCE/
ASSIGNMENT/ VIVA/ PRACTICAL JOURNALS & OVERALL PERFORMANCE /
IMPRESSION given by respective professor. If student not remain present during the
online classes and UNIT Test/ quiz also if he/she not submit the assignment then
the responsibility of incomplete internal evaluation is totally of student.

Principal

