BHAVAN’S SHETH R. A. COLLEGE OF SCIENCE, AHMEDABAD
INSTRUCTUIONS: B.Sc. Sem. 1 ONLINE INTERNAL FINAL EXAM FEB-2021

1. The college will going to conduct the B.Sc.Sem.-1 Online Internal
Final Exam: 20 marks Theory Exam during 23-27 February, 2021 & 30
marks Practical Exam during 01 to 05 March, 2021
(Detail Online Exam Program will be provided accordingly).
કોેજ દ્વારા B.Sc. Sem. -1 ની થીયરી આંતરીક પરીક્ષા: (કુ ગુણ 20) તા.
ુ રી , 2021 અને પ્રાયોગીક આંતરીક પરીક્ષા: (કુ ગુણ 30) તા.
23-27, ફેબ્રઆ
01-05, માર્ચ, 2021 દરમમયાન ેળામાાં આળે.
(પરીક્ષાનો મળગતળાર કાયચક્રમ ષળે પછીની સ ૂર્ના શાથે મ ૂકળામાાં આળે).
2. The mode of examination is only online through MS Teams
application, the online exam conducted in the assignment group of
respective subject.
પરીક્ષા ફક્ત online મોડમાાં MS Teams application દ્વારા ેળામાાં આળે.
ઓનાઈન પરીક્ષા જે તે મળવયના એશાઇનમેન્ટ ગ્રુપમાાં ેળામાાં આળે.
3. Time duration of the online exam is maximum 40 minutes.
પરીક્ષાનો શમયગાલો મષત્તમ 40 મીનીટનો રષેે.
4. To make the student adequate with online exam through MS Teams
application, mock/practice tests will be conducted by each faculty of
respective subject form 10-20 February, 2021.The obtained marks of
mock/practice test will not be counted for the internal evaluation.
મળધ્યાથીને ઓનાઈન પરીક્ષા કેળી રીતે આપળી તેના માટે mock/practice ટે સ્ટ
દરે ક ફેકલ્ટી દ્વારા

MS Teams application ના માધ્યમ દ્વારા તા. 10-20

,

ુ રી, 2021 ેળામાાં આળે. Mock/practice ટે સ્ટ માાં મેલળે ગુણ આંતરીક
ફેબ્રઆ
મ ૂલ્યાાંકનમાાં ધ્યાને ેળામાાં આળે નષી.
5. The students are instructed to give their assignments (10 marks of
each subject) through online submission in Assignment group / offline in
hard copy / through Register A.D. post, courier, registered etc. Student
has to write at least two full University question papers out of 4 question
papers.
મળધ્યાથીઓને આ શાથે સ ૂર્ીત કરળામાાં આળે છે કે એશાઇન્મેન્ટ (દરે ક મળવયના
10 ગુણ) માટે તેમણે યુમનળશીટી પરીક્ષાના ઓછામાાં ઓછા બે પ્રશ્નપત્રો ખી જે
તે મળવયના Assignment group માાં કે hard copy માાં Register post A.D.
અથળા courier દ્વારા અથળા કોેજમાાં રૂબરૂ જમા કરાળી કે.
6. Student who wants to submit his/her assignment online must write
his/her Name & Roll No. on each page of assignment if fail to do so, the
assignment will not be further considered for the internal evaluation.
જે મળધ્યાથી પોતાનુાં એશાઇન્મેન્ટ ઓનાઈન મોડમાાં જમા કરાળળા માાંગતા ષોય
તેમણે ફરજજયાતપણે એશાઇન્મેન્ટના દરે ક પાના ઉપર પોતાનુાં નામ અને રો
નાંબર ખળાનો રષેે. જો આમ કરે  નષી ષોય તો એશાઇન્મેન્ટ ગુણાાંકન માટે
ધ્યાને ેળામાાં આળે નષી.

