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“ Video Conference સોફ્ટવેર, Inward-Outward સોફ્ટવેર,  Dead stock and IT Asset 

Information Management System સોફ્ટવેર અને Mobile Apps નો ઉપયોગ કરવા માટ�ની 

તાલીમ બાબત” 

પ�રપત્ર 

 જય�હન્દ સાથ ઉપરોક્ત િવષય અન્વયે જણાવવા�ુ ં ક� અતે્રની કચેર� દ્વારા  Video Conference સૉફ્ટવેર, 

Inward-Outward સોફ્ટવેર,  Dead stock and IT Asset Information Management System સોફ્ટવેરની 

�િુવધા �િુન. માટ� �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે. � હાલમા ંઆ��ૃનુી  ક�ટલીક કચેર�ઓમા ંસફળતા �વૂર્ક કાયર્રત છે. ઉપરાતં 

અતે્રની કચેર� દ્વારા Mobile Apps પણ બનાવવામા ં આવેલ છે. સદર Mobile Apps નો ઉપયોગ � તે 

વૈજ્ઞાિનકશ્રીઓ/િશક્ષકશ્રીઓ/િવસ્તરણ િશક્ષણ સાથે સકંળાયેલ અિધકાર�શ્રીઓ/કમર્ચાર�શ્રીઓ પણ સરળતાથી કર� શક� અને 

આજના �ડ�ટલ �ગુ મા ંદર�ક કોલેજ/ પોલીટ�કનીક/ સશંોધન ક�ન્દ્ર ક� િવસ્તરણ ક�ન્દ્ર (KVK વગેર�) પોતાની અલગ Mobile 

App પણ ખે�તૂ/િવદ્યાથ� �હતમા ંઅતે્રની કચેર� દ્વારા બનાવી શક� છે. ઉપરાતં � તે વડ� કચેર� આણદંથી ખાતેથી � તે 

સબ-�િુનટ સાથે Video Conference સોફ્ટવેર દ્વારા ચચાર્/મીટ�ગ કર� શક� તે હ��થુી એક તાલીમ રાખેલ છે.  

 હાલના ડ��ટલ �ગુ મા ંસમય, �ધણ, સ્ટ�શનર� નો બચાવ કરવા તેમજ પારદિશ�તા માટ� તમામ �િુનટ/સબ-

�િુનટના વડાશ્રીઓ તરફ �ણ તથા આપના સબંિંધત અિધકાર�શ્રી/કમર્ચાર�શ્રી સાથે ઉપરોક્ત જણાવ્યા પ્રમાણેના તમામ 

સોફ્ટવેરની તાલીમ મા ંનીચે જણાવ્યા �જુબ સ્થળે, તાર�ખ અને સમયે હાજર રહ�વા નમ્ર િવનતંી. 

 

સ્થળ: કોમ્પ્�ટુર લેબ - આઈ.ટ�. સેન્ટર, �િુનવિસ�ટ� ભવન, આ��ૃ,ુ આણદં. 
તાર�ખ : ૧૨/૧૧/૨૦૧૮, સમય : ૧૧:૧૫ કલાક 

               -સહ�- 
           િનયામક, ઇન્ફોમ�શન ટ�કનોલો�  
 

�.ન.ંઆ��ૃ/ુડ�આઇટ�/ ૪૧૪-૪૧૮ / ૧૮       તા. ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ 
નકલ સિવનય રવાના :  
1. માન.�ુલપિતશ્રીના રહસ્ય સ�ચવશ્રી, આ�ૃ�,ુ આણદં તરફ નમ્ર �ણ સા�ંુ 

2. માન. સશંોધન િનયામકશ્રી, આ�ૃ�,ુ આણદં તરફ નમ્ર �ણ સા�ંુ તેમજ સદર તાલીમ મા ંઉપ�સ્થત રહ�વા નમ્ર િવનતંી સહ. 

3. માન. િવસ્તરણ િશક્ષણ િનયામકશ્રી, આ�ૃ�,ુ આણદં તરફ નમ્ર �ણ સા�ંુ તેમજ સદર તાલીમ મા ંઉપ�સ્થત રહ�વા નમ્ર િવનતંી સહ. 

4. માન. �ુલસ�ચવશ્રી, આ�ૃ�,ુ આણદં તરફ નમ્ર �ણ સા�ંુ તેમજ સદર તાલીમ મા ંઉપ�સ્થત રહ�વા નમ્ર િવનતંી સહ. 

5. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ના તમામ �િુનટ/સબ-�િુનટના વડાશ્રીઓ તરફ �ણ તથા આપના સબંિંધત અિધકાર�શ્રી/કમર્ચાર�શ્રી  સાથ ેહાજર રહ�વા 

નમ્ર િવનતંી સહ. 
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