શ્રી આદળશ વૈક્ષણિક વંકુર – ફોટાદ
 આિા વંકુર દ્વાયા ઓનરાઈન શળક્ષિ ના શેત ુ વય “Adarsh Campus“ ના નાભની ભોફાઈર એ
ફનાલેર છે . જેનો ઉમોગ કયલા ભાટે નીચે મુજફ ના સ્ટે અનુવયલા.

“Adarsh Campus“ એપ્રીકેળન ડાઉનરોડ કઈ યીતે કયલી
સ્ટે ૧ : નીચે આેરી રીંક ય ક્રીક કયીને એપ્રીકેળન ડાઉનરોડ કયલી.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adarshcampus

અથલા
સ્ટે ૧ : વૌ પ્રથભ ગુગર પ્રે સ્ટોય ખોરવુ.ં ત્માયફાદ “Adarsh Campus“ એપ્રીકેળન વચશ કયલી જેથી નીચે
મુજફ ની એપ્રીકેળન દે ખાળે.

સ્ટે ૨ : આ એપ્રીકેળન ય ક્રીક કયલાથી નીચે મુજફ ની સ્રીન ખુરળે. જેભાં install ફટન ય ક્રીક
કયલાથી એપ્રીકેળન ડાઉનરોડ થઈ જળે.

સ્ટે ૩ : એપ્રીકેળન ડાઉનરોડ થઈ ગમા ફાદ તભાયા ભોફાઈર ભાં નીચે મુજફ નો આઇકોન આલી જળે.

“Adarsh Campus“ એપ્રીકેળન ઉમોગ કઈ યીતે કયલો
સ્ટે ૧: “Adarsh Campus“ એપ્રીકેળન ય ક્રીક કયલાથી નીચે મુજફની સ્રીન ખુરળે.

નોંધ : પ્રથભ લખત દયે ક શલધાથી શભત્ર એ

પયજીમાત “REGISTRATION” કયવુ ં ડળે. જેથી શલદ્યાથીનુ ં

USERNAME અને PASSWORD જનયે ટ થઈ ળકે. જેના ભાટે LOGIN SCREEN ય યશેર SIGN UP LINK ય
ક્રીક કયો. જેથી નીચે મુજફ ની સ્રીન ઓન થળે.
“REGISTRATION” કયલા ભાટે HOME SCREEN યશેર VIDEO TUTORIAL , HOME WORK અથલા EXAM
ભાંથી કોઈ િ એક ય ક્રીક કયો. જેથી નીચે મુજફ ની સ્રીન ઓન થળે.
સ્ટે ૨ : ઉદાશયિ તયીકે તભે “VIDEO TUTORIAL” ય ક્રીક કયલાથી તભને નીચે મુજફ ની સ્રીન જોલા
ભળે.

Login Screen

સ્ટે ૩ : શલદ્યાથી એ REGISTRATION કયલા ભાટે Sign Up link ય નીચે મુજફ ની સ્રીન ભાં શલદ્યાથી નુ ં
નાભ, પોન નંફય, ાવલડશ , ડીાટશ ભેન્ટ, ધોયિ/વેભેસ્ટય વંદ કયો. ત્માય ફાદ SIGN UP ફટન ય ક્રીક
કયલાથી USERNAME અને PASSWORD જનયે ટ થઈ જળે.

Registration Screen

એક લખત Registration થઈ ગમા ફાદ તભે Login Screen ય જઈ તભાયો Mobile Number અને PASS
WORD આી ને તભાયા ધોયિ ના શલડડઓ, શોભ લકશ , જોઈ ળકવો, તેભજ ઓનરાઈન યીક્ષા િ આી
ળકવો.

“Adarsh Campus“ એપ્રીકેળન ની શલશલધ સુશલધાઓ નો ઉમોગ કઈ
યીતે કયલો

Video Tutorials
ઓનરાઈન શલડડઓ જોલા ભાટે

Video Tutorials ય ક્રીક કયો.

Home Work
શલદ્યાથી એ Home Work જોલા તેભજ વફશભટ કયલા ભાટે HOME WORK ટેફ ય ક્રીક કયવુ.ં

Home Work ટેફ ય ક્રીક કમાશ ફાદ નીચે મુજફ ની સ્રીન ખુરળે. જેભાં ઉરોડ કયે ર Home
Work દેખાળે. જેભાં download button ય ક્રીક કયી Home Work ડાઉનરોડ કયી
ળકાળે.

Home Work ડાઉનરોડ થઈ ગમા ફાદ તભે કયે રા Home Work ની તભાભ શલગત ના પોટો ાડી.
Upload Button ય ક્રીક કયી આેર નંફય ય

send કયો.

નોંધ : શલદ્યાથીએ નીચે મુજફ ની સ્રીન ભાં દળાશલેરી યીતે ોતાના ધોયિ પ્રભાિે આેર પોન નંફય ય
તભારું શોભ લકશ ભોકરલાનુ ં યશેળે. ઓન થમેરી સ્રીનભાં
ક્રીક કયલા થઈ

mobile no એન્ટય કયી send ફટન ય

Whatsapp ઓન થળે, જેભાં home work ના તભાભ પોટો ઉરોડ કયલા.

ક્ાં શલમ નુ ં શોભે લકશ ક્ાં શળક્ષક ને ભોકરવુ ં તેની શલગત આ પાઈર ની
છે લ્રે આેરી છે .

Exam
ઓનરાઈન યીક્ષા

MCQ યેશળે. યીક્ષા આલા ભાટે શલધાથીએ Exam ટેફ ય ક્રીક કયવુ.ં

Exam ટેફ ય ક્રીક કમાશ ફાદ નીચે મુજફ ની સ્રીન ઓન થળે. જેભાંથી શલદ્યાથી એ યીક્ષા શવરેક્ટ
કયલી. અડશ Example ભાં C Language ભાટે ની ઓનરાઈન યીક્ષા આેરી છે . જેના ય ક્રીક કયી Start
બુટન ય ક્રીક કયલાથી યીક્ષા ળરુ થઈ જળે. જે ૫૦ ભાક્વશ ની છે અને ાવ થલા ભાટે ૨૫ ભાકશ
ભેલલા અશનલામશ છે .

Screen 1

Screen 2

Screen 3

નોધ : આેર પ્રશ્ન નો જલાફ આલા ભાટે આેરા શલકલ્ ૈકી (A,B,C,D) ભાંથી કોઇિ ૧ વાચા
શલકલ્ ય ક્રીક કયી

Next ફટન

ય ક્રીક કયવુ.ં

ધોયિ ૧ થી ૧૨ ના શલદ્યાથીઓ ભાટે ૧ પ્રશ્ન ભાટે ૪૦ જમાયે કોરેજ ના શલદ્યાથીઓ ભાટે એક પ્રશ્ન ભાટે ૩૦
વેકન્ડ નો વભમ યે શળે.
યીક્ષા પ ૂયી થતા ની વાથે જ તભારું ડયિાભ જનયે ટ થઈ જળે. જે નીચે મુજફ નુ ં યે શળે.

Screen 4

ઓનરાઈન ડયિાભ જનયે ટ થઈ ગમા ફાદ તભારું ડયિાભ તભે
ળકળો.

download તેભજ share

િ કયી

ષોમ ળર્ક શબમમટ/મોર્ળા માટે ધોરણ અને મળભાગ પ્રમાણે મક્ષર્ો ની યાદી
માધ્યમમર્ અને ઉ.માધ્યમમર્ મળભાગ
ક્રમ

ર્મકચારીન ું નામ

ભણાળતા મળવયો

ભણાળતા ધોરણ

મોબાઈ નુંબર

1

ખાળડડયા અમિનભાઈ ર્ેળભાઈ

ગજરાતી

ધો -૯

૯૯૦૪૩૬૬૪૭૫

2

ળડગામા રાજેભાઈ રમશર્ભાઈ

બી.એ.

ધો -૧૨

૮૮૬૬૧૦૯૭૨૭

2

ળડગામા રાજેભાઈ રમશર્ભાઈ

અંગ્રેજી

ધો -૧૦

૮૮૬૬૧૦૯૭૨૭

5

બથળાર ઘનશ્યામભાઈ મોષનભાઈ

શા. મળજ્ઞાન

ધો -૧૦-A/D

૯૧૦૬૪૯૮૬૬૧

5

બથળાર ઘનશ્યામભાઈ મોષનભાઈ

શા. મળજ્ઞાન

ધો -૯

૯૧૦૬૪૯૮૬૬૧

6

ભગ
ું ાણી ર્લ્ેભાઈ ાજીભાઈ

મળજ્ઞાન

ધો -૯/૧૦

૯૮૯૮૬૪૮૮૮૮

7

મષેતા રાહભાઈ પ્રમળણભાઈ

શુંસ્કત
ૃ

ધો -૧૦

૯૯૨૪૦૩૩૧૯૫

9

ખાચર ષવાકબેન જીલભાઈ

ગજરાતી

ધો -૧૦/૧૨

૯૭૨૪૭૪૦૦૦૨

10

ઠક્કર મીરાબેન રાજેન્દ્રકમાર

ના.મ./આંર્ડા/એશ.ી

ધો -૧૨

૯૫૭૪૮૦૧૭૮૮

11

ભળા ીતબેન પ્રેમજીભાઈ

શા. મળજ્ઞાન

ધો -૧૦ B/C

૯૯૯૮૩૮૪૮૦૯

11

ભળા ીતબેન પ્રેમજીભાઈ

અથકાસ્ત્ર

ધો -૧૨

૯૯૯૮૩૮૪૮૦૯

13

ત્રાશડડયા રે ભાઈ બલદે ળભાઈ

ગણણત

ધો -૯ A/D

૭૩૫૯૪૬૪૨૩૨

13

ત્રાશડડયા રે ભાઈ બલદે ળભાઈ

મળજ્ઞાન

ધો -૯

૭૩૫૯૪૬૪૨૩૨

14

શ્ર્રી ડર્રણબેન મુંછારામભાઈ

અંગ્રેજી

ધો -૯/૧૨

૮૧૪૦૨૦૧૫૮૦

15

રોજેશરા ડદનેભાઈ ીંબાભાઈ

ડષન્દ્દી

ધો -૯

૭૯૯૦૭૫૭૮૮૦

16

ળઢળાણીયા ર્ેતનભાઇ રણછોડભાઇ

શુંસ્કૃત

ધો -૯

૯૬૦૧૩૧૦૦૮૧

17

શાબળા મળપભાઇ

ગણણત

ધો -૧૦

૯૫૭૪૯૦૦૫૮૬

17

શાબળા મળપભાઇ

ગણણત

ધો -૯ B/C

૯૫૭૪૯૦૦૫૮૬

પ્રાયમરી મળભાગ
ક્રમ ર્મકચારીન ું નામ ભણાળતા મળવયો ભણાળતા ધોરણ

મોબાઈ નુંબર

1

ડદવ્યાબેન

ગજરાતી

ધો – ૩

૯૯૨૪૫૪૫૪૨૩

2

ક
ૃ ાીબેન

ગણણત

ધો – ૩

૭૦૯૬૩૭૮૭૯૩

2

ક
ૃ ાીબેન

આશાશ

ધો – ૩

૭૦૯૬૩૭૮૭૯૩

5

શોનબેન

ડષન્દ્દી

ધો – ૩

૮૮૪૯૬૮૦૧૯૪

5

અળનીબેન

અંગ્રેજી

ધો – ૩

૯૯૨૪૯૦૩૬૮૭

6

ષેતબેન

ગજરાતી

ધો – ૪/ધો – ૫ ૭૪૯૦૦૩૩૮૮૦

7

નશીમબેન

ગણણત

ધો – ૪/ધો – ૫ ૯૪૨૯૭૦૫૮૮૧

9

મલ્ાબેન

આશાશ

ધો – ૪/ધો – ૫ ૭૨૮૫૦૨૫૨૨૫

10

જીજ્ઞાાબેન

ડષન્દ્દી

ધો – ૪/ધો – ૫ ૭૦૪૬૦૫૦૧૩૪

11

ચેતનાબેન

અંગ્રેજી

ધો – ૪/ધો – ૫ ૭૦૧૬૦૦૯૪૮૬

એપ્રીકેળન ની ભાડશતી ભાટે
એપ્રીકેળન ને રગતી કોઈ િ પ્રકાયના ભાડશતી તેભજ વોટશ ભાટે નીચે મુજફના
કભશચાયીનો વંકશ કયલો
પ્રામભયી શલબાગ
રભ

કભશચાયી નુ ં નાભ

ભોફાઈર નંફય

૧

ફાયૈ મા નીશતનબાઈ

૯૨૬૫૪૯૪૫૭૮

૨

દામભા અજમશવિંશ

૯૯૦૪૧૩૬૫૯૯

૩

ટેર દે લાંગબાઈ

૮૮૬૬૨૩૧૯૩૯

૪

ટેર બાગશલબાઈ

૭૦૧૬૬૪૨૫૬૮

ભાધ્મશભક શલબાગ
રભ

કભશચાયી નુ ં નાભ

ભોફાઈર નંફય

૧

યાજેળબાઈ લડગાભા

૮૮૬૬૧૦૯૭૨૭

૨

તેજળબાઈ દે વાઈ

૯૬૬૨૩૮૬૨૯૬

એભ. એવ. ડફલ્યુ શલબાગ
રભ
૧

કભશચાયી નુ ં નાભ
તુાયબાઈ યભાય

ભોફાઈર નંફય
૯૭૨૩૨૫૪૭૨૫

ફી.એવ.વી શલબાગ
રભ

કભશચાયી નુ ં નાભ

ભોફાઈર નંફય

૧

પ્રદીબાઈ ડોડીમા

૯૨૭૪૮૮૮૦૮૮

૨

શનકુંજબાઈ દલે

૯૪૦૯૦૭૧૧૫૯

ફી.વી.એ શલબાગ
રભ

કભશચાયી નુ ં નાભ

ભોફાઈર નંફય

૧

વંજમબાઈ શડીમર

૯૭૨૪૬૫૩૬૫૫

૨

ડકયિબાઈ પતેયા

૮૩૪૭૩૮૭૯૭૯

ફી.એડ. શલબાગ
રભ
૧

કભશચાયી નુ ં નાભ
શકાબાઈ ફાલણમા

ભોફાઈર નંફય
૭૯૮૪૪૩૪૨૧૧

૨

યિજીતબાઈ ડાબી

૯૯૨૪૭૭૧૩૯૦

એભ.એવ.વી.આઈ.ટી શલબાગ
રભ
૧

કભશચાયી નુ ં નાભ
પ્રશભતબાઈ ગોશેર

ભોફાઈર નંફય
૯૦૬૭૮૦૪૨૧૩

:For Technical Support:
પ્રશભતબાઈ ગોશેર
૯૦૬૭૮૦૪૨૧૩
વંજમબાઈ શડીમર
૯૭૨૪૬૫૩૬૫૫

