
સમગ્ર શિક્ષા, ગાાંધીનગર 

કમાન્ડ એન્ડ કાંટ્રોલ સેન્ટર ફોર સ્કુલ
સેક્ટર-૧૯, ગાાંધીનગર 

એકમ કસોટીનાાં ગણુની એન્ટ્રી
માટેની માગગદશિિકા 



નમસ્કાર,
આ વર્ગથી લેવાનાર એકમ કસોટીના ગણુની એન્ટ્રી

માટે નવીન માધ્યમ અમલમાાં મકુવામાાં આવ્ુાં છે. એકમ
કસોટીના ગણુની એન્ટ્રી માટે મોબાઈલ એપ્લીકેિન વડે એકમ
કસોટીની પસુ્સ્િકામાાં આપવામાાં આવેલાાં કોષ્ટકને સ્કેન કરી
ગણુની એન્ટ્રી કરવાની છે. આ માટેની એપ્લીકેિન અને િેનાાં
ઉપયોગ સાંદર્ભે અત્રે શવગિવાર માગગદિગન આપવામાાં આવ્ુ
છે.

આ માગગદશિિકામાાં દિાગવેલા સ્ટેપ અનસુાર ગણુની
એન્ટ્રી કરવાની રહિેે.



સૌપ્રથમ એકમ કસોટીની પસુ્સ્િકામાાં કસોટી િપાસી લીધા પછી પસુ્સ્િકામાાં આપેલા 
કોષ્ટકમાાં શવદ્યાથીની શવગિ ર્ભરવાની રહિેે. 

• કોષ્ટકના ઉપરના ર્ભાગમાાં
આપેલા ખાનાાંમાાં શવદ્યાથીના
18 અંકના ્શુનક આઈડીનાાં
છેલ્લા સાિ (૭) અંક લખવા.

• કોષ્ટકના નીચેના ર્ભાગમાાં 
પ્રશ્નક્રમ અને િેની સામે 
આપેલા વર્ ુગળની હરોળમાાં 
શવદ્યાથીએ િે પ્રશ્નમાાં મેળવેલા
ગણુનુાં વર્ ુગળ ઘ  ાંટવુાં.

• ખાસ નોંધ:
➢ વર્ુગળમાાં ઘ  ાંટવા માટે HB (ઘાટી) પેસ્ન્સલ અથવા બ્લેક/બ્લુ (કાળી/વાદળી) 

પેનનો ઉપયોગ કરવાનો રહિેે.
➢ કોઈપણ વર્ ુગળ ખાલી છોડવુાં નહહ.
➢ એક પ્રશ્નમાાં એકથી વધ ુવર્ ુગળ ઘ  ાંટવા નહહ જેની ખાસ નોધ લેિો. 



• પસુ્સ્િકામાાં આપેલી ઉપરોક્િ સ  ચનાઓનો અભ્યાસ કરી ફરજીયાિપણે પાલન કરી 
શવગિ ર્ભરિો.



મોબાઈલ વડે ગણુ સ્કેન કરવા માટે નીચે મજુબના STEP ને અનસુરો.

Step. 1
સૌપ્રથમ Google play Store

પરથી SaralData (Beta)

એપ્લીકેિન ડાઉનલોડ 
કરવી. 



Step. 2
Google play Store પરથી SaralData

(Beta) એપ્લીકેિન
ડાઉનલોડ કયાાં બાદ એપ્લીકેિન
Open કરવી.



Step. 3
SaralData (Beta) એપ્લીકેિન Open

કયાાં બાદ બાજુમાાં આપેલા ફોટો
મજુબની સ્ક્રીન આપના
મોબાઈલમાાં જોવા મળિ.ે જેમાાં
નીચનેા ર્ભાગમાાં આપેલા
PROCEED બટન પર ક્ક્લક કરવુાં.



Step. 4
એપ્લીકેિનમાાં PROCEED બટન
પર ક્ક્લક કયાગ બાદ આ મજુબની
સ્ક્રીન જોવા મળિ.ે
જેમાાં આપે આપની િાળાના
Attendance પોટગલમાાં LOGIN થવાાં
માટેના Username અને Password

નો ઉપયોગ કરી LOGIN થવાનુાં
રહિેે.



Step. 5
એપ્લીકેિનમાાં LOGIN થયા બાદ
બાજુની સ્ક્રીન મજુબ િાળાનુાં નામ
અને ડાયસ કોડ જોવા મળિે.
ત્યારબાદ મોબાઈલની સ્ક્રીનનાાં
નીચેની બાજુના જમણા ખણુામાાં
રહલેી ની શનિાની પર ક્ક્લક
કરવુાં.



Step. 6

ત્યારબાદ આપના મોબાઈલમાાં સ્ક્રીન 1 મજુબની સ્ક્રીન જોવા મળિે જેમાાં આપે જે ધોરણનાાં
શવદ્યાથીઓના ગણુની એન્ટ્રી કરવાની હોય િે ધોરણ પસાંદ કરવાનુાં રહિેે. ત્યારબાદ સ્ક્રીન 2
જોવા મળિે જેમાાં Section માાં All જોવા મળિે અને ત્યારબાદ Test Date નીચે આપેલા ખાનામાાં
ક્ક્લક કરિાાં કસોટીની િારીખ જોવાાં મળિે. જેમાાંથી જે કસોટીના ગણુની એન્ટ્રી કરવાની હોય િે
િારીખ પસાંદ કરિો. િારીખ પસાંદ કરિાાં નીચે Test ID select થયેલુાં જોવા મળિે. ત્યારબાદ
સ્ક્રીન 3 માાં જોવા મળિાાં NEXT બટન પર ક્ક્લક કરિો.

1
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Step. 7
NEXT બટન પર ક્ક્લક કયાગ બાદ આપના
મોબાઈલની સ્ક્રીન પર આપે પસાંદ કરેલા
ધોરણ અને કસોટીની િારીખ અને કસોટીનો
કોડ સાથે શવદ્યાથીઓની સાંખ્યા જોવા મળિ.ે

નીચેની બાજુમાાં લીલા રાંગનુાં વર્ ુગળ જોવા
મળિે. જેના પર ક્ક્લક કરિાાં કસોટીની
પસુ્સ્િકામાાં આપેલાાં કોષ્ટક સ્કેન કરવા માટે
કેમેરો િરુ થિે. પરાંર્ ુ એ સ્કેન થિાાં પહલેા
મોબાઈલના સેટીંગની પરમીિન આપવાની
રહિેે. જેની આગળ શવગિ જોઈએ.



Step. 8

આપના મોબાઈલમાાં ગણુ સ્કેન માટે કેમેરો ઓપન થિાની સાથે સ્કેનીંગ માટે અમકુ સેટીંગનાાં
પરમીિન આપવાના થાય છે જે ઉપરની સ્ક્રીનમાાં જોઈ િકો છો. જેમાાં ક્રમિ: 1 અને 2
નાંબરની સ્ક્રીનમાાં જોવા મળે છે િે મજુબ ALLOW બટન પર ક્ક્લક કરવુાં ત્યારબાદ સ્ક્રીન નાં 3
માાં જોવાાં મળિાાં Write System settings માાં રહલેા બટન ને ટીક કરી Active કરવાનુાં રહિેે. બટન
Active કયાગ બાદ back જવાનુાં ત્યારબાદ આપના મોબાઈલથી કોષ્ટક સ્કેન કરી ગણુની એન્ટ્રી
કરી િકિો.
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Step. 9
પસુ્સ્િકામાાં આપેલા કોષ્ટકને સ્કેન
કરિાાં સમયે આપનો મોબાઈલ
આડો (LANDSCAPE) રાખી ગણુ
સ્કેન કરવાાં.
સ્કેન કરિી વખિે મોબાઈલ
બાજુના ફોટોમાાં જોવા મળે િે રીિે
પસુ્સ્િકાના પજેની ઉપર સમાાંિર
રહે િે રીિે રાખવો. જેથી
સરળિાથી ગણુ સ્કેન થઈ િકિ.ે



Step. 10
 કોષ્ટક સ્કેન થયાાં બાદ બાજુમાાં દિાગવયાાં
મજુબની સ્ક્સ્ક્રન આપના મોબાઈલમાાં જોવાાં
મળિે.

 જો શવદ્યાથીના ID માાં ભ  લ હિે િો Student

ID ની બાજુમાાં Please correct the Student ID
જોવા મળિે.

 Student ID સધુારવા માટે Student ID પર
ક્ક્લક કરી સધુારો કરી િકિો.

 જયાાં સધુી Student ID સાચો નહહ હોય ત્યાાં
સધુી આગળની પ્રોસેસ થઇ િકિે નહહ.

 Student ID માાં સધુારો કયાગ બાદ આગળની
પ્રોસેસ કરવા માટે NEXT બટન પર ક્ક્લક
કરવુાં.



Step. 11
 અમકુ કીસ્સાઓમાાં જયાાં છેલ્લા સાિ અંક
સરખા હોય એવા એકથી વધુ શવદ્યાથીઓ
હિ.ે ત્યાાં આપને બાજુના ફોટોમાાં જોવા
મળિો મેસેજ જોવા મળિ.ે

 જેમાાં આપને એક ડ્રોપડાઉન મેનુ મળિે.
જેમાાંથી આપ જે શવદ્યાથીના ગણુની એન્ટ્રી
કરી રહ્યા છો િે શવદ્યાથીનો પ  રો 18 અંકનો
્શુનક આઈડી પસાંદ કરવો.



Step. 12
 NEXT બટન પર ક્ક્લક કયાગ

બાદ આપના મોબાઈલમાાં
બાજુના ફોટામાાં જોવા
મળિી સ્ક્રીન જોવા મળિ.ે
જેમાાં શવદ્યાથીનુાં નામ,

Student ID ના છેલ્લા સાિ
અંકની શવગિ જોવા મળિે.

 િેમજ શવદ્યાથીએ પ્રશ્નવાર
મેળવેલ ગણુની શવગિ
જોવા મળિે. જેમાાં કોઈ
ભ  લ હોય િો િેને સધુારી
િકિો.

 ત્યારબાદ SUMMARY બટન
પર ક્ક્લક કરવુાં.



Step. 13
 SUMMARY પર ક્ક્લક કયાગ બાદ શવદ્યાથીએ
કુલ ગણુ અને મેળવેલા ગણુની શવગિ
જોવા મળિે. જેની ખાિરી કરી લેવી.
ત્યારબાદ SUBMIT બટન પર ક્ક્લક કરવુાં.

આ રીિે એક શવદ્યાથીના ગણુની એન્ટ્રી થિે. શવદ્યાથીઓના
ગણુની એન્ટ્રી થયા બાદ બાજુના ફોટોમાાં જોવાાં મળિી સ્ક્રીનમાાં
શવદ્યાથીઓની કુલ સાંખ્યા અને િેમાાંથી સ્કેન થયેલ
શવદ્યાથીઓની સાંખ્યા જોવા મળિે. જેની ખરાઈ કરવી.
ત્યારબાદ બીજા શવદ્યાથીના ગણુ સ્કેન કરવા બાજુનાાં ફોટોમાાં
આપવામાાં આવેલા મોબાઈલ સ્ક્રીનના નીચેના ર્ભાગમાાં આપેલ
લીલા રાંગના વર્ ુગળ પર ક્ક્લક કરવુાં. ત્યારબાદ એ જ પ્રહક્રયા
કરી ક્રમિઃ િમામ શવદ્યાથીઓના ગણુ સ્કેન કરી એન્ટ્રી કરવાની
રહિેે.



Step. 14
 િમામ શવદ્યાથીઓના ગણુ સ્કેન થયા બાદ
આપના મોબાઈલના BACK બટન પર
ક્ક્લક કરવુાં.

 આપના મોબાઈલના BACK બટન પર ક્ક્લક કરિાાં બાજુના
ફોટોમાાં જોવા મળર્ ુાં BOX આપના મોબાઈલની સ્ક્રીનમાાં જોવા
મળિે. જેમાાં SCAN STATUS માાં કુલ શવદ્યાથીઓમાાંથી સ્કેન થયેલાાં
શવદ્યાથીઓની સાંખ્યા જોવા મળિે. િમામ શવદ્યાથીઓના ગણુ
સ્કેન થયા બાદ SAVE SCAN બટન પર ક્ક્લક કરવુાં.



Step. 15
 SAVE SCAN બટન પર ક્ક્લક કરિા આ
મજુબનો મેસેજ આપના મોબાઈલમાાં જોવાાં
મળિે. જેની ખરાઈ કરી OK બટન પર
ક્ક્લક કરવુાં.

 OK બટન પર ક્ક્લક કયાગ બાદ આપના મોબાઈલની
સ્ક્રીન પર SAVED SUCCESSFULLY નો મેસેજ જોવા મળિે.
જે આપે પસાંદ કરેલા ધોરણના િમામ શવદ્યાથીઓના
ગણુની એન્ટ્રી સફળિાપ  વગક પ  ણગ થયેલ છે િેમ દિાગવે
છે.

 Save કયાગ બાદ જ આપનો સ્કેન કરેલો ડેટા સવગર પર
સેવ થિે.



આર્ભાર


