
Government Arts & Commerce College, kathlal  Di-kheda 
Online Internal Exam:  March-2021 (platform: Ms Team link) 

 TIME TABLE (T.Y.B.A. SEM-6)  
DATE & DAY TIME (link on/off) NAME OF PAPER  
30/03/2021 

Tuesday  
10:00 to 10:30 Comp. English  
10:45 to 11:15 Gujarati patrakaartva  

 
 

31/03/2021 
Wednesday  

10:00 to 10:30 Core paper-31 (All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૩૧ (બધા જ મુ ય િવષય)  

10:45 to 11:15 Core paper-32(All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૩૨  (બધા જ મુ ય િવષય) 

 
 

01/04/2021 
Thursday 

10:00 to 10:30 Core paper-33 (All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૩૩  (બધા જ મુ ય િવષય) 

10:45 to 11:15 Core paper-(All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૩૪  (બધા જ મુ ય િવષય) 

 
 

03/04/2021 
Saturday 

10:00 to 10:30 Core paper-35(All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૩૫  (બધા જ મુ ય િવષય) 

10:45 to 11:15 Core paper-36 (All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૩૬  (બધા જ મુ ય િવષય) 

 

 



 
Government Arts & Commerce College, kathlal  Di-kheda 

Online Internal Exam:  March-2021 
TIME TABLE (T.Y.B.COM. SEM-6) (platform: Ms Team link) 

DATE & DAY TIME(link on/off) NAME OF PAPER  
30/03/2021 

Tuesday  
10:00 to 11:00 UB06ACOM21 - English & Business Communication - VI 

 11:15 to 12:15  UB06CCOM21 - Business Taxation - II 
 

31/03/2021 
Wednesday  

10:00 to 11:00 UB06CCOM24 - Business Law – II 
11:15 to 12:15 UB06CCOM22 - Financial Management - II 

 
01/04/2021 

Thursday 
10:00 to 11:00 UB06DCOM21 - Advance Accounting and Auditing - XI             

                              (Advanced Management Accounting)  
11:15 to 12:15 UB06GCOM21 - Economics - VI (Business Economics – II) 

 
03/04/2021 

Saturday 
10:00 to 11:00 UB06DCOM22 - Advanced Accounting and Auditing - XII   

                               (Current Trends in Accounting) 
11:15 to 12:15 UB06SCOM22 - Consumer Protection 

 
 
 
 



Government Arts & Commerce College, kathlal  Di-kheda 
Online Internal Exam:  March-2021 

TIME TABLE (S.Y.B.A. SEM-4) (platform: Ms Team link) 
DATE & DAY TIME(link on/off) NAME OF PAPER  
30/03/2021 

Tuesday 
11:30 to 12:00 COMP. ENGLISH  
12:15 to 12:45 Core paper-21 (All principal subjects) 

મુ ય પેપર-૨૧  (બધા જ મુ ય િવષય) 
 

      
31/03/2021 
Wednesday 

11:30 to 12:00 Core paper-22  (All principal subjects) 
મુ ય પેપર-૨૨  (બધા જ મુ ય િવષય) 

 
12:15 to 12:45 Core paper-(All principal subjects) 

મુ ય પેપર-૨૩  (બધા જ મુ ય િવષય) 
(Sanskrit paper-24)  

 
 

01/04/2021 
Thursday 

11:30 to 12:00 Generic paper-21 (All principal subjects) 
ગૌણ  પપેર-૨૧  (બધા જ ગૌણ િવષય) 

12:15 to 12:45 Generic paper-22 (All subsidiary subjects) 
ગૌણ  પપેર-૨૨  (બધા જ ગૌણ િવષય) 

 
 03/04/2021 

Saturday  
11:30 to 12:00 ગજુરાતી ભાષા કૌશલ  
12:15 to 12:45                           ગજુરાતી પ કાર વ  

 



 

Government Arts & Commerce College, kathlal  Di-kheda 
Online Internal Exam:  March-2021 

TIME TABLE (S.Y. B.COM. SEM-4) (platform: Ms Team link) 
DATE & DAY TIME(link on/off) NAME OF PAPER 
22/3/2021 
MONDAY  

11:30 to 12:00 UB04ACOM51 - English & Business Communication - IV 
12:15 to 12:45 UB04CCOM59 - Indian Financial System 

 
23/3/2021 

Tuesday  
11:30 to 12:00 UB04CCOM51 - Fundamentals of Management 

Accounting  
12:15 to 12:45 UB04CCOM52 - Marketing Management 

 
24/3/2021 

Wednesday 
11:30 to 12:00 UB04DCOM51 - Advanced Accounting - VII  
12:15 to 12:45 UB04GCOM51 - Economics - IV(International Trade) 

 
25/3/2021 

       Thursday 
 

11:30 to 12:00 UB04DCOM52 - Advanced Accounting - VIII 
12:15 to 12:45 UB04SCOM51 - Disaster Management 

 

 

 



સરકારી િવનયન અન ેવાિણજય કોલેજ કઠલાલ, િજ-ખેડા 
Online Internal Exam B.A./B.COM. SEM- 4 & 6 

પરી ા સબંિધત કટેલીક મહ વની સચૂનાઓ 
 
 મોક ટે ટ (ડેમો ટે ટ) તા. ૨૭/૦૩/૨૧ ના રોજ સવારે ૧૦ :૦૦ થી ૧૦:૧૫ લેવામાં આવશે  આ 

ટે ટ  મુ ય િવષયના કોઈ એક જ પેપર ની લેવામાં આવશે, ટે ટની લક તમારા ુપમાં મોકલી 
આપવામા ંઆવશ.ે 

 આ ડેમો ટે ટ બધા િવ ાથ ઓ માટે ફર યાત છે, જે િવ ાથ  આ ટે ટ નિહ આપે અને યારબાદ 
ઓનલાઈન ઇ ટરનલ પરી ામાં કોઈ ટેકનીકલ ન આવશે તો તેની જવાબદારી જે તે િવ ાથ  
બનશે. 

 ઓનલાઈન ઇ ટરનલ પરી ાના જે તે દવસે ૩૦ િમનીટ  પહેલા લક તમારા ુપમા ંમોકલી 
આપવામા ંઆવશ.ે 

 ઓનલાઈન ઇ ટરનલ પરી ામાં  ૧૫ મા સના  MCQ નો હશે સમય ૩૦ િમનીટનો સમય હશે. 
બધા જ નો ફર યાત હશે.  

  આ લક ઓનલાઈન ઇ ટરનલ પરી ાના ટાઈમ ટેબલ મુજબ સેટ કરેલ હશે જે સમય મુજબ જ 
ખુલશે અને  સમય મુજબ બંધ થઇ જશે. 

 સૌ િવ ાથ ઓએ સમયસર  જોડાય જવુ.ં 
 સમય પૂરો થયા બાદ જવાબો સબિમટ થઇ શકશે નિહ. 



 દરકે િવ ાથ એ એક વાર જવાબો સબિમટ કાય બાદ ફરી થી બી  વખત જવાબો સબિમટ કરવા 
નિહ. તેમ છતાં કોઈ િવ ાથ  એક થી વધુ વાર જવાબો આપશે તો તેની પરી ા રદબાતલ ગણવામાં 
આવશે. 

 આ પરી ા ms team લક મા યમથી લેવામાં આવશે id-password કે લોગીન નિહ હોય તો 
પણ આપી શકાશે. પરી ામાં િવ ાથ એ પોતાનું પૂ ં નામ (અટક, પોતાનું નામ અને િપતાનંુ નામ) 
અં ે  માં  જ લખવું અને રોલ નંબર તેમજ રોલ નંબરની Pdf ૩૦ માચ પહેલા તમારા ુપમાં 
મોકલી આપવામાં આવશે. 

  ખાસન ધ : ઓનલાઈન ઇ ટરનલ પરી ા બધા િવ ાથ ઓ માટે ફર યાત છે તેમજ ઇ ટરનલ 
પરી ા નિહ આપી હોય તેવા િવ ાથ ઓ યુિનવસ ટી પરી ા આપી શકશે નિહ.  

 

 

 
 
 
 
 
 


