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ગજુરાત આર્ટ્સ અન ેકોમ્સ કૉલજે,(્ાાંજની) એલલ્બ્રીજ,અમદાવાદ 

NAMO e-Tablet Report  

2017-18 & 2018-19  

 

                  ગજુરાત રાજ્ય ્રકારશ્રીએ વર્સ- ૨૦૧૭-૧૮થી ડિજીટલ ગુજરાતના ભાગ રૂપે અન ે

ઉચ્ચ લિક્ષણ પૂરાં પાિતી ્રકારી –અનુદાલનત તેમજ સ્વલનભસર કૉલજેમાાં પ્રથમ વર્સમાાં પ્રવેિ મેળવલે 

લવદ્યાથીઓ માટે ઉલિક/પરચ/૨૦૧૮/૩૦/૧૦૩૦/તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૮ના પત્રક્રમાાંક દ્વારા ટેબલેટ 

યોજના િરૂ કરવામાાં આવેલ છે. આ યોજના અાંતગસત કૉલેજના પ્રથમ વર્સમાાં પ્રવેિ મેળવનાર દરકે 

લવદ્યાથી ભાઇ- બહેન કૉલજે કેમ્પ્માાં વગસ લિક્ષણની ્ાથે ્ાથે વાઇ-ફાઇ, કેમ્પ્નેટવકસ, ઇ-બુક્્, ઇ-

જનસલ્્, લવિીઓ કોન્ફરન્્ લેકચ્સ, પ્રેઝન્ટેિન અને અધ્યાપકો ્ાથેનો ્ીધો અને ્તત ્મ્પકસ ્ાધી 

િકે તેમજ ્મય અને સ્થળના અવરોધ વગર જ્ઞાનના મૂલ્યમાાં વધારો કરી િકે એ હેતુને પ્રાધાન્ય 

આપવામાાં આવયુાં છે. આ માટે જે લવદ્યાથીઓએ ધોરણ-12 પા્ કરીન ે કૉલજેના પ્રથમ વર્સમાાં પ્રવેિ 

મેળવવાના હોય તેમના પા્ેથી ટોકન રૂપે રૂ.૧૦૦૦/= (એક હજાર)લઇને વલૈવવકબ્રાન્િનાાં (Lenovo 

અન ે Accer કાંપનીનાાં) NAMO - e Tab (New Avenues of Modern Education Through Tablet) 

આપવાનુાં નક્કી કરલે હતુાં. 

                     િૈક્ષલણક વર્સ - ૨૦૧૭-૧૮ દરલમયાન બી.એ. અન ેબી.કોમ. ્ેમ -1 માાં પ્રવેિ લીધેલા 

લવદ્યાથીઓને નોડટ્ દ્વારા ઉપયુસક્ત બાબતો જણાવવામાાં આવી. વળી, ્રકારશ્રી દ્વારા આપવામાાં 

આવતા NAMO e-Tablet ના રૂ.1000/-(એક હજાર)ની ટોકન રકમ માટે જરૂરી આધારો જેવી ક,ે (૧) 

ધોરણ -12ની પરીક્ષા માચસ ૨૦૧૮ અથવા જુલાઇ ૨૦૧૮માાં પા્ કરલે માકસિીટ,(૨) આધારકાિસની 

ઝેરોક્ષ નકલ.(૩) કોલજેમાાં ફી ભયાસની ર્ીદની ઝેરોક્ષ વગેર ે લવગતો માંગાવવામાાં આવી હતી. ત્યારબાદ 

તેમની પા્ેથી રૂ.૧૦૦૦/= લેખે ટોકન રકમ પાકી ર્ીદ આપીને એકત્ર કરવા માાં આવી. ત્યારપછી ફી 

જમા થયલે ્ાંખ્યાને આધારે ગુજરાત યુલનવર્્સટીમાાંથી ટબેલેટ કૉલેજમાાં લાવવામાાં આવયાાં અને છેવટ ે

તેના ઉપર રહલેા આઇ.પી. નાંબર ્લહત જરૂરી િેટાનુાં ્રકારશ્રીની ડિજીટલ ગજુરાત નામની વબે્ાઇટ 

પર ઓનલાઇન રલજસ્રેિન કરીન ેદરેક લવદ્યાથી ભાઇ-બહેનોને ટબેલેટનુાં લવતરણ કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

                 આ વર્ે ટેબલેટલવતરણ્લમલતના કો-ઑર્િસનેટર તરીકેનો વધારાનો કાયસભાર ્માજિાસ્ત્રના 

મદદનીિ વયાખ્યાતા િૉ.આનાંદ  કે. આચાયસએ અન ે્ાંસ્કૃતના લવભાગના વયાખ્યાતા િૉ. મહેિ એ. પટલે ે

્ાંભાળ્યો હતો. આ વર્ ેકુલ ૬૬૩ લવદ્યાથી ભાઇ-બજેનોને ટેબલેટ આપવામાાં આવયાાં હતાાં. 

               િૈક્ષલણક વર્સ ૨૦૧૮-૧૯ દરલમયાન બી.એ. અન ે બી.કોમ. ્મે -1 માાં પ્રવેિ લીધેલા 

લવદ્યાથીઓને નોડટ્ દ્વારા ઉપયુસક્ત બાબતો જણાવવામાાં આવી. અને ટબેલટે લેવા માટ ે લવદ્યાથીઓ 

પા્ે નીચેની લલાંક ઉપર એક ઇ-ફોમસ: https://goo.gl/forms/sXPHPzoAW474NkPN2 ભરાવવામાાં 

આવયુાં હતુાં. ત્યારબાદ અગાઉના વર્સની જેમ જ ્રકારશ્રી દ્વારા યુલનવર્્સટીના માધ્યમથી ફાળવાવામાાં 

આવેલાાં ઈ-નમો ટેબલેટ લવદ્યાથીઓન ેફાળવવામાાં આવયાાં હતાાં. આ વર્ે કુલ ૭૫૦ ટેબલેટ ફાળવવામાાં 

આવયાાં છે.  

             આ વર્ે ટબેલેટલવતરણ્લમલતના કો-ઑર્િસનેટર તરીકેનો વધારાનો કાયસભાર કોમ્સના  

મદદનીિ વયાખ્યાતા િૉ.ભાવેિ એ. લાખાણીએ અને ્ાંસ્કૃતના લવભાગના વયાખ્યાતા િૉ. મહેિ એ. પટેલ ે

્ાંભાળ્યો હતો. 

https://goo.gl/forms/sXPHPzoAW474NkPN2
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            ઉપયુસક્ત બન્ન ે વર્સ દરલમયાન આર્ટ્સ અને કોમ્સના નીચેના મુજબની લવદ્યાથી ્ાંખ્યાન ે 

લવદ્યાથીઓને NAMO e-Tablet ફાળવવામાાં આવયાાં હતાાં.   

વર્સ આર્ટ્સ કૉમ સ્ કુલ ્ાંખ્યા ટેબલેટ મેળવેલ લવદ્યાથી ્ાંખ્યા ટકાવારી 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૯૬ ૯૬૫ ૧૩૬૧ ૬૬૩ ૪૮.૭૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૩૧ ૯૦૦ ૧૩૩૧ ૭૫૦ ૫૬.૩૪ 

 આ ટબેલેટ ફાળવતી વખતે લીધલેા કેટલાક સ્મરણીય ફોટોગ્રાફ્્ આ ્ાથે પ્રસ્તુત છે.  

 

  
૧. લવદ્યાથીઓને ટેબલેટલવતરણ કરતા કૉલેજના આચાયસશ્રી િૉ. યોગેિ યાદવ અને ટેબલેટલવતરણ 

્લમલતના કો-ઑર્િસનેટર િૉ. ભાવેિ લખાણી અને િૉ. મહેિ પટેલ તથા િૉ. ધમેિ રાણા. 

  
૨. લવદ્યાથીઓને  ટેબલેટલવતરણ કરતા કૉલેજના આચાયસશ્રી િૉ. યોગેિ યાદવ, કોમ્સના લવભાગાધ્યક્ષ પ્રોફે. 

ભાલવન િાહ અને ટેબલેટલવતરણ્લમલતના કો-ઑર્િસનેટર િૉ. ભાવેિ લખાણી અને િૉ. મહેિ પટેલ.  
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૩. લવદ્યાથીઓને ટેબલેટલવતરણ કરતા કૉલેજના ટબેલટેલવતરણ ્લમલતના કો-ઑર્િસનેટર િૉ. ભાવેિ 

લખાણી અન ેિૉ. મહેિ પટેલ તથા પ્રોફે. ભાલવન િાહ.   

 

 

 
૪. લવદ્યાથીઓને ટેબલેટલવતરણ કરતા કૉલેજના એન.એ્.એ્. પ્રોગ્રામ ઓડફ્ર િૉ. ઓમપ્રકાિ િુક્લ, 

િૉ. લનયલત અાંતાણી, િૉ. મહેિ પટલે, પ્રો. અતુલ રાવલ, િૉ. ભાલવન પરમાર અને પ્રા. નીલતન જાદવ.    
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૫. લવદ્યાથીઓને ટેબલેટલવતરણ કરતા કૉલેજના એન.એ્.એ્. પ્રોગ્રામ ઓડફ્ર  િૉ. ઓમપ્રકાિ િુક્લ,  

િૉ. મહેિ પટેલ, પ્રો. અતુલ રાવલ, િૉ. ભાલવન પરમાર અને પ્રા. નીલતન જાદવ.    

 

 
૬.લવદ્યાથીઓને  ટેબલેટલવતરણ કરતા પહેલાાં અને પછી તેના ઉપયોગ લવિે ્ાંબોધન કરતા કૉલેજના આચાયસશ્રી 

િૉ. યોગેિ યાદવ, કોમ્સના લવભાગાધ્યક્ષ પ્રોફે. ભાલવન િાહ અને ટેબલેટલવતરણ્લમલતના કો-ઑર્િસનેટર િૉ. 

ભાવેિ લખાણી અને િૉ. મહેિ પટેલ તેમજ િૉ. ધમેિ રાણા.  

 
ટેબલેટલવતરણ્લમલત કો-ઑર્િસનેટર:                      આચાયસ 

િૉ. આનાંદ કે. આચાયસ     (વર્સ- ૨૦૧૭-૧૮)                              િૉ. યોગેિ ટી.યાદવ 

િૉ. ભાવેિ એ. લખાણી  (વર્સ- ૨૦૧૮-૧૯)     

િૉ. મહેિ એ. પટેલ (વર્સ- ૨૦૧૭-૧૮-૧૯) 


