
મોબાઈલ આધારિત એટેન્ડન્સ સસસ્ટમ 

હતે ુ: 

વર્તમાન સમયમાાં ડીજીટલ ઈન્ડડયાનાાં ભાગ સ્વરૂપે શિક્ષણ ક્ષતે્રે ઇડફોમેિન ટેકનોલોજીનો કોલેજ ર્થા 
યશુનવસીટીનાાં િૈક્ષણણક ર્થા ણિન િૈક્ષણણક સ્ટાફ ર્થા શવદ્યાથીઓ દ્વારા મહર્મ ઉપયોગ થાય રે્ હતે ુથી ગજુરાર્ 
રાજ્યના શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા હાલમાાં મોિાઈલ આધારરર્ એટેડડડસ શસસ્ટમ (MAS App.) નુાં અમલીકરણ કેસીજી 
અમદાવાદ ખારે્ થઈ રહ્ુાં છે. રાજ્યની ર્મામ સરકારી અને અનદુાશનર્ કોલેજો અને સરકારી યશુનવસીટીઓમાાં 
અધ્યાપકો, ણિનિૈક્ષણણક સ્ટાફ ર્થા શવદ્યાથીઓ આ MAS App. નો મહર્મ ઉપયોગ કરે ર્ે માટે શિક્ષણ શવભાગ 
પ્રયત્નિીલ છે. શવદ્યાથીઓની સાંસ્થામાાં સર્ર્ હાજરી સશુનશિર્ થાય રે્ આ શસસ્ટમનો અગત્યનો હતે ુ છે. આમ 
થવાથી શવદ્યાથી સલગ્ન શવશવધ પ્રવશૃર્ઓ, ભરર્ીમેળાઓ અને કૌિલ્ય કાયતક્રમો નુાં આયોજન િક્ય િનિે. ઉચ્ચ 
અને ટેકનીકલ શિક્ષણ ર્થા યશુનવસીટીમાાં એકસમાન ડીજીટલ પ્લેટફોમત દ્વારા સ્ટાફ અને શવદ્યાથીઓ ની હાજરી, 
સ્ટાફના રોજેરોજના કાયતની નોંધ રે્મજ શવદ્યાથીઓ દ્વારા અપાત ુાં મલૂ્યાાંકન (ફીડિેક) એ નવી શિક્ષણ નીશર્ ને 
સાનકુુળ વાર્ાવરણ ઉભુાં કરવામાાં મદદરૂપ થિે. 

અમલીકિણ: 

સરકારી એમ.સી.એ. કોલેજ મણીનગરનાાં શવદ્યાથીઓ દ્વારા સ્ટાટત-અપ પ્રોજેક્ટ અંર્ગતર્ મોિાઈલ આધારરર્ 
એટેડડડસ શસસ્ટમ (MAS App.)ની િરૂઆર્ કરવામાાં આવી હર્ી. ત્યારિાદ આ પ્રોજેકટને સમગ્ર રાજ્યની સરકારી 
યશુનવસીટીઓ, સરકારી ઉચ્ચ, ટેકનીકલ ર્થા ણિનસરકારી અનદુાશનર્ કોલેજો માાં અમલીકરણ માટે શિક્ષણ 
શવભાગ, ગજુરાર્ રાજ્ય પ્રયત્નિીલ છે. હાલમાાં  રાજ્યની ર્મામ સરકારી ઉચ્ચ અન ે ટેકનીકલ કોલજેોમાાં 
રોજેરોજ અધ્યાપકો, સ્ટાફ અને શવદ્યાથીઓની હાજરી માટે મોિાઈલ આધારરર્ એટેડડડસ શસસ્ટમ (MAS App.) નો 
સફળર્ાપવૂતક અમલ થઈ ચકેૂલ છે. આ એપને સી.એમ. ડેિિોડત સાથે ણલિંક કરી દેવામાાં આવેલ છે જેથી એપ 
દ્વાિા િેકોડડ કિાતો િોજનો ડેટા મખુ્યમતં્રીશ્રીના ંડેશબોડડ પિ ઓન લાઈન ઉપલબ્ધ થાય છે.   

આ મોિાઈલ એપ ની સાથોસાથ સાંસ્થાના વડાને રે્મના યઝુર આઈડી થકી ઉપયોગ કરી િકાય રે્વી એડમીન 
પેનલ આપેલી છે. આ એક આખુાં વિે પોટતલ છે જેના થકી સાંસ્થા ર્મામ અધ્યાપકો, સ્ટાફ ર્થા શવદ્યાથીઓની 
મારહર્ી નાખી િકિે અને રે્માાં જરૂરી ફેરફાર કરી િકાિે. આમ હવે આખી મોિાઈલ એપ એ સાંસ્થા આધારરર્ 
શસસ્ટમ િને ર્ે રીરે્ કાયાતન્ડવર્ કરવામાાં આવી છે.  

ર્િક્કાવાર રાજ્યની સરકારી યશુનવસીટીઓ અને અનદુાશનર્ કોલેજોમાાં પણ અમલીકરણની પ્રરક્રયા ચાલી રહી 
છે.  



સીસ્ટમની લાક્ષણણકતાઓ  

(૧) મોિાઈલ એપ (MAS App.) : 
ક્રમ લાક્ષણણકતાની સિગત 

૧ સાંસ્થામાાં રોજેરોજનુાં ઈન અને આઉટ માત્ર સાંસ્થાના વાઈફાઈ કે નમો વાઈફાઈ મારફર્ે. 
૨ રોજેરોજનુાં કરેલ કાયતની નોંધ Daily Task નાાં ઉપયોગ દ્વારા  
૩ શવદ્યાથીઓની હાજરી Daily Task નાાં ઉપયોગ દ્વારા.  

૪ સ્ટાફની પોર્ાની પ્રોફાઈલમાાં ર્થા પાસવડતમાાં જરૂરી ફેરફાર કરવાની સશુવધા.  

૫ સાંસ્થાના વડા દ્વારા સ્ટાફની રજા કે હાજરી માકત કરવાની સશુવધા ર્ેમજ સ્ટાફ દ્વારા કરવામાાં આવેલ 
નોરટસનાાં ખલુાસાને ગ્રાહ્ય કે અગ્રાહ્ય કરવાની સશુવધા. 

૬ સ્ટાફને મળર્ી નોરટસનો ખલુાસો કરવાની સશુવધા.  

૭ સ્ટાફને પાછલા ૬ રદવસની હાજરી ર્થા રોજના કાયતની નોંધ જોઈ િકવાની સશુવધા. 
 

(૨) સ્ટુડડટ મોિાઈલ એપ (SMAS App.) : 
ક્રમ લાક્ષણણકતાની સિગત 

૧ શવદ્યાથીનુાં રજીસ્રેિનની સશુવધા   
૨ શવદ્યાથીની પોર્ાની પ્રોફાઈલમાાં ર્થા પાસવડતમાાં જરૂરી ફેરફાર કરવાની સશુવધા. 
૩ શવદ્યાથી દ્વારા રોજેરોજ કરેલ િૈક્ષણણક કાયત માટે પ્રશર્ભાવ આપવો. 

 

(૩) એડમીન પેનલ : 
ક્રમ લાક્ષણણકતાની સિગત 

૧ સાંસ્થાના સ્ટાફની ર્મામ શવગર્ોની જાળવણી  
૨ સાંસ્થાના શવદ્યાથીઓની ર્મામ શવગર્ોની જાળવણી 
૩ સાંસ્થાના સમયમાાં ફેરફાર કરી િકાય છે. 
૪ સાંસ્થાના સ્ટાફને મળેલ નોરટસની શવગર્ો  

૫ અલગ અલગ લવેલના યઝુર આઈડીનાાં ઉપયોગ થી સાંસ્થા, વડી કચેરી, શિક્ષણ શવભાગ ખારે્ 
રોજેરોજની સમગ્ર મારહર્ી ઓન લાઈન જોઈ િકાય છે. 

 

 

 



 

  



 



 

     


