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ઉપરો�ત િવષય અવયે જણાવવા�ુ ંક�, ધોરણ ૭ અને ધોરણ ૮ના ગ�ણત તમેજ િવ�ાન અને 

ટ��નોલો! િવષય માટ� NCERTઆધા#રત નવીન અ%યાસ'મ (જુબ નવા ઇ-કટ�ટની જ,#રયાત 

ઉભી થયેલ. 0ને 1યાને લઇ રા2યની કચેર4 5ારા ધોરણ ૭ અને ધોરણ ૮ના ગ�ણત તમેજ િવ�ાન 

અને ટ��નોલો! િવષયના બી6 સમેે7ટરના NCERT આધા#રત નવીન અ%યાસ'મ (જુબના િવડ4યો 

કટ�ટ 7ટ�ટ #રસોસ9 :પૃના તજ� િશ=ક>ીઓ અને !સીઇઆરટ4ની તજ� ટ4મના સહયોગથી તયૈાર 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

  અCેની કચેર4  5ારા  અમલી  �ાનDંુજ  Eો0કટ  Fતગ9ત સમાિવGટ શાળાઓ તથા કોIJKટુરલેબ 

ધરાવતી શાળાઓના વગ9ખડં દ4ઠ ફાળવવામા ંઆવેલ દર�ક લેપટોપ/પી.સી.મા ંઇ7ટોલ થાય તે ટોચ 

અPતાના ધોરણે જ,ર4 છે. ધોરણ, િવષય અને એકમ વાર તૈયાર થયેલ Dુલ ૧૪પ િવડ4યોની 

!સીઇઆરટ4 5ારા :ણુવTા ચકાસણી બાદ એJલીક�શન તૈયાર કર4 સકં�લત અ�'ુમ�ણકા 7વ,પે શાળા 

ક=ાએ પહUચાડવા�ુ ં આયોજન છે. આ  હ�Vથુી એJલીક�શન સાથનેા િવડ4યો કટ�ટ 

શાળા ક=ાએ ઇ7ટોલ કરાવવા માટ� નીચેના Wચુનો (જુબ કામગીર4 કરવી.  
 

(૧)  સદર િવડ4યો કટ�ટ તાZકા�લક ધોરણે �ાનDંુજ Eો0કટ Fતગ9ત સમાિવGટ શાળાઓ તથા 

કોIJKટુરલેબ ધરાવતી શાળાઓના વગ9ખડં દ4ઠ ફાળવવામા ંઆવેલ દર�ક લેપટોપમા ંઈ7ટોલ 

થાય તે કામગીર4ને Eાથિમ�તા આપવાની રહ�શે. 

(ર)   સદર િવડ4યો કટ�ટની ધોરણ, િવષય અને એકમ વાર અ�'ુમ�ણકા આ સાથે સામેલ રાખી 

મોકલી આપવામા ંઆવે છે. 0 (જુબ એJલીક�શન સાથેના િવડ4યો કટ�ટ 0ની Dુલ સાઇઝ 2 

GB છે 0 www.ssagujarat.org પર (કુવામા ંઆવેલ �લ̂ક (URL)થીડાઉનલોડ કર4 શકાશે. 

(૩)   ઉપરો�ત �લ^ક (URL) પરથી એJલીક�શન સાથેના િવડ4યો કટ�ટ SSAVC ફો`ડર 7વ,પે 

ડાઉનલોડ થશ.ે 0ને ચલાવવા માટ�Chrome Browser હોaુ ંજ,ર4 છે. 0નો લોકલ કોIJKટુર અન ે

નેટવક9મા ંએમ બનેં ર4તે ઉપયોગ થઇ શકશ.ે  

6. %ોк% �7�ો"L 

����SSAVC ફો`ડર 0 તે લેપટોપ /કોIJKટુરના કોઇપણLocation ક�પનેcાઇવ ક� એdટન9લ 

7ટોર�જ પર કોપી કર4 રાખવાથી તેનો ઉપયોગ વગ9ખડં કાય9 માટ� થઇ શકશ.ે 
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����SSAVC ફો`ડરમા ં રહ�લ home.html file પર �લીક કરવાથી લેપટોપ/કોIJKટુરના વેબ 

eાઉઝર પર ધોરણ, િવષય અને એકમ વાર અ�'ુમ�ણકા સાથનેી એJલીક�શન fલુી જશે અન ે

િશ=કો તેમની જ,#રયાત (જુબ એકમ પસદં કર4 વગ9ખડંમા ં િવડ4યો કટ�ટનો ઉપયોગ કર4 

શકશે.   

(૪) િવડ4યો કટ�ટનનો વgમુા ંવg ુિવhાથiઓને તેનો લાભ મળે ત ેમાટ� કોIJKટુર એઇડ�ડ લિનjગ 

માટ� શાળા ક=ાએ ઉપલkધ તમામ કોIJKટુર લેબમા ંતનેો િનયિમત ઉપયોગ કરવો. 

(૫) 0 િશ=કોથી આ ફો`ડર ડાઉનલોડ ન થઈ શકV ુ ંહોય તો તે િશ=કોએ પોતાના ઝોનના MIS 

DATA ઓપર�ટર પાસ ેજઇ પેનcાઇવથી પણ મેળવી શકાશે.  

 

�બડાણ - સદં�ભsત પC અને Kઝુર મેKઅુલ 
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User Manual 
ુષણૂલ્ ગન્ડૉ ન્ડફ્ ફૉડષગર્રીઅ ઋબલ્ઙ ગળષી રીડૉ  

 
૩.  XAMPP ૉ઼ડઇબ ભીઉવ બળ ણમવ ુક્વગ ગળૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઊન્ ડ્વૉસફ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉઆ 
ળ.  ઊન્ડ્વૉસફ કર્ૂફ બળ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ જૉગમ્ક્ષ ુ઼વૉગડ ળીઘૂ Next મડફ બળ ક્વૂગ ગળષૃઅ.   

 
૫.  ઉન્ ડ્વૉસફ રીડૉફી ઈઙશફૂ દરીર કર્ૂફ બળ ગ્ઉ બથ ભૉળભીળ ષઙળ Next મડફ બળ 

ક્વૂગ ગળષૃઅ.   
૬.  ઉન્ ડ્વૉસફ ધઉ ઙલી મીન C:\xampp ભ્ ણળરીઅ ઞઉ htdocs ભ્ ણળફૂ ઇઅનળ ssavc 

ભ્ ણળ રૃગષૃઅ.     

  



 
 
બ.  C:\xampp\htdocs\ssavc ભ્ ણળ ઘ્વૂ ssavc.bat ભીઉવ ુ઼વૉગડ ગળૂ ળીઉડ ક્વૂગ 

ગળૂ ફૂજૉ રઞૃમ ણૉ ગડ્બ બળ shortcut મફીષષ્.   
 

 
 
૮. C:\xampp\ xampp-control.exe કબફ ગળષૂ. 

 



 
 
૯. XAMPP Control Panel બળફી Config મડફ બળ ક્વૂગ ગળૂ ફૂજૉ નસીર્ લી 
રૃઞમફી જૉગમ્ક્ષ ુ઼વૉક્ડ ગળૂ Save મડફ બળ ક્વૂગ ગળષૃઅ.   

૱. XAMPP Control Panel બળફી Start મડફ બળ ક્વૂગ ગળષૃઅ.  
  



૯.  ફૉડષગર્રીઅ ઇન્લ ગ્મ્પ્લૃડળ, વૉબડ્બ, ડૉબ્વૉડ ગૉ  ર્મીઉવરીઅ ુષણૂલ્ ગન્ડૉ ન્ડ જોષી રીડૉ  Run 
Command રીઅ cmd વઘૂ ઑન્ડળ ગળષૃઅ.  

 
૩૨.  Command Promptરીઅ ipconfig વઘૂ ઑન્ડળ ઈબષીધૂ ઞૉ દૉ ઽ્ ડ ગ્મ્પ્લૃડળફૃઅ 

IPv4 Address રૉશષષૃઅ.   
ની.દ. ઇઽીં ઽ્ ડ ગ્મ્પ્લડૃળફૃઅ IPv4 Address 192.168.0.24 ઝૉ .  

 
 
ઞૉફૉ ઇન્લ િણષીઉ઼રીઅ કબફ ગળષી રીડૉફ્ Path ફૂજૉ રૃઞમ ળઽૉસૉઆ  
192.168.0.24/ssavc/home.html 



૩૩.  ણૉ ગડ્બ બળ મફીષૉવ Shortcut ssavc.bat બળ ણમવ ગવૂગ ગળૂ કબફ ગળષીધૂ ફૂજૉ 

રૃઞમ ુષણૂલ્ ગન્ડૉ ન્ડફૂ ઇફૃકર્રુથગી કર્ૂફ ઘૃવસૉ.   

 

૩૪.  કર્ૂફ બળ Standard 7 / Standard 8 ુ઼વૉગડ ગળષીધૂ ઞૉ દૉ પ્ળથફી ઙુથદ દૉરઞ 

ુષ ીફ ઇફૉ ડૉ ક્ફ્વ્જી ુષહલફી બીઢફૂ લીનૂ જોઉ સગીસૉ.  

 
 
 



૩૫.  ઞૉ દૉ બીઢ બળ ક્વૂગ ગળષીધૂ દૉફી બૉડી ઑગરફૂ લીનૂ જોઉ સગીસૉ. ઞૉ દૉ બૉડી ઑગર બળ ગવૂગ ગળષીધૂ 

દૉફ્ ુષણૂલ્ રધ્લ કર્ૂફરીઅ Play ધસૉ. ઞૉફૉ maximize ગળષી રીડૉ  ુષણૂલ્ કર્ૂફ બળ ણમવ 

ગવૂગ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇધષી ુષણૂલ્ ફૂજૉ મ્ક્ષફી ઈઉગ્ફધૂ ગવૂગ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૩૬.  Home મડફ બળ ક્વૂગ ગળષીધૂ બીઝી પ્ળથ ુ઼વૉગ઼ફ રીડૉફી રૃખ્લ બૉઞ બળ ઞઉ સગીસૉ.   
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Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
 

      િવષય : ધોરણ-૨ ની િનદાન  કસોટ��ુ ંઅયોજન �ગે. 

      સદંભ� : ૧.  ાિશિન/પીએ/િમશનિવ&ા/૨૦૧૯/૦૨ તા.૨૮/૦૧/૨૦૧૯ નો પ+. 

              ૨. ,સીઈઆરટ�/સીએ/ડઈ/૨૨૯૯-૨૩૬૬ તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯. 
 

 આથી �����. ш	
	��	  �	 ���� �ш�к����� ઉપરો6ત િવષય અને સદંભ� અ/વયે 

જણાવવા�ુ ં ક7, માન.89ુયમ+ંી:ીની રાહબર� હ7ઠળ ધોરણ ૬ થી ૮ મા ં િમશનિવ&ા �તગ�ત વાચન, 

લેખન અને ગણન�ુ ંઉપચારાCમક િશDણકાય� કરવામા ંઆવેEુ.ં આપ સૌના સહકાર અને  યCનો થક� 

િમશન િવ&ાના Gબૂ જ સારા પIરણામ મળેલા છે. ધોરણ ૩ થી ૫ મા ં પણ આપણે આપણી ર�તે 

ઉપચારાCમક િશDણ કાય� કર7E ુ ંછે. 

િવ&ાથL Mજુરાતી વાચન, લેખન અને ગNણત�ુ ંસાOુ સ9ંયાPાન, સરવાળા, બાદબાક� ધોરણ-૨ 

ના �તે મેળવી લે ત ેઅપેNDત છે. જો િવ&ાથL બીQ ધોરણ Rધુીમા ંઆટEુ ં  શીખી Qય તો તનેે 

આગળના ધોરણમા ંશીખવાના થતા િવિવધ િવષયોની સકંSપનાઓ શીખવામા ંસરળતા રહ7. Mજુરાતી 

માUયમના ધોરણ ૨ ના િવ&ાથLઓ  Pા અNભગમ �તગ�ત VયW6તગત િશDણ મેળવી રXા હોવાથી 

દર7ક બાળકની જYIરયાત 8જુબ�ુ ંઉપચારાCમક િશDણકાય� પણ સરળતાથી થઈ શક7. અ/ય માUયમમા ં

પણ ધોરણ ૨ મા ં બાળકોની જYIરયાત 8જુબ�ુ ં VયW6તગત િશDણ થઈ રZુ ં છે. Q/[આુર� �ત 

Rધુીમા ં દર7ક િવ&ાથLની િનદાન કસોટ� લેવામા ં આવે તો આગામી ફ7]આુર�થી એિ લ ૨૦૧૯ 

દરિમયાન +ણ માસ દરિમયાન િવ&ાથLની VયW6તગત જYIરયાત 8જુબ�ુ ં ઉપચારાCમક િશDણકાય� 

કર� શકાય.  

 ઉપરો6ત બાબતોને Uયાને લઈ આગામી ૩૧ Q/[આુર� અને ૧ લી ફ7]આુર� દરિમયાન 

ધોરણ–૨ ના તમામ િવ&ાથLઓની િનદાન કસોટ� લેવાની રહ7શે. આ કસોટ� યો_ય ર�તે યોQય તે માટ7  

નીચેની Rચૂનાઓન ેUયાને લેવાની રહ7શે.  
 

• ધોરણ ૨ ની Mજુરાતી કસોટ� ધોરણ - ૩ મા ંMજુરાતી ભણાવતા િશDક લેશે અને ધોરણ-૨ ની 

ગNણતની કસોટ� ધોરણ – ૩ મા ં ગNણત ભણાવતા િશDક લેશે. િનદાન કસોટ� ` ત ે શાળાના 

સમય દરaયાન લેવાની રહ7શે. આ સમય દરaયાન ધોરણ-૨ ના ભાષા અન ે ગNણતના િશDક 

ધોરણ ૩ થી ૫ મા ં ` િશDકો િનદાન કસોટ�મા ં રોકાયેલા હોય તેઓના વગ�મા ં અUયયન 

કરાવશ.ે  

•  Pા વગ�મા ં` bુકડ� િવભાજન અન ેબેઠક Vયવcથા છે તે જ bુકડ� િવભાજન અન ેબેઠક Vયવcથા 

કસોટ� દરિમયાન પણ રહ7શે. અ/ય માUયમ માટ7 હાલ બાળકો ` ર�ત ે િશDણ મેળવી રXા છે તે 

જ વગ�ખડંમા ંકસોટ� લેવાની રહ7શે.  

• આ મા+ િનદાન કસોટ� છે તથેી દર7ક  dના  િતચાર માટ7 અલગ અલગ કોડ છે. Mણુ નથી.   
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• ધોરણ-૨ િનદાન કસોટ� �તગ�ત 89ુય ચાર  કારની સામeી શાળા કDાએ આપવામા ંઆવેલ 

છે ત ેસામeીન ેઉપયોગમા ંલેવાની છે. 

 

� Mજુરાતીની  dપ+ સIહતની માગ�દિશfકા ( ૧૧ પજે ) – વગ�દ�ઠ     

� ગNણતની  dપ+ સIહતની માગ�દિશfકા ( ૧૨ પજે ) – વગ�દ�ઠ     

� Mજુરાતીની 8Sૂયાકંન શીટ ( ૧ પજે ) – િવ&ાથLદ�ઠ     

� ગNણતની 8Sૂયા6ંન શીટ   ( ૧ પજે ) – િવ&ાથLદ�ઠ     

 

� અ/ય માUયમ માટ7ઃ-  

� Mજુરાતી િસવાયના અ/ય માUયમની ધોરણ-રની િનદાન કસોટ� માટ7 ` ત ે

આસી.એ.ઓ.:ી hારા ધોરણ-ર ના વગ�દ�ઠ એક-એક ભાષા અન ે ગNણત�ુ ં  dપ+ 

આપવામા ંઆવશે.  

� અ/ય માUયમના આ  dપ+ોથી દર7ક િવ&ાથLની િનદાન કસોટ� Mજુરાતી માUયમ 

માટ7 તયૈાર કરવામા ંઆવલે માગ�દિશfકા 8જુબ જ લેવાની રહ7શે.  
 

• માગ�દિશfકામા ં બjે કસોટ�ના +ણ-+ણ સેટ છે.` નાની kWુcતકાઓ (Mજુરાતી અન ે ગNણતની 

kWુcતકા) cવYપ ેશાળામા ંઆપવામા ંઆવેલ છે. `થી બjેં િવષયની કસોટ�ઓ સમાતંર ર�તે લઈ 

શકાય.કસોટ�ના lુલ +ણ સમાતંર સેટ A, B અને C તૈયાર કર� આપલેા છે. તનેો ઉપયોગ 

કરવાનો રહ7શે. વગ�મા ં હાજર િવ&ાથLઓના માગ�દિશfકા અ�સુાર +ણ સરખા ભાગ કર� +ણ 

અલગ અલગ સેટનો ઉપયોગ કરવાનો રહ7શે.  

• વગ�દ�ઠ કસોટ�ના +ણ સટે આપવામા ં આવેલ છે તથા વગ�ના િવ&ાથL દ�ઠ 8Sૂયાકંન શીટ 

આપવામા ંઆવલે છે.8Sૂયાકંન શીટમા ંપર�Dક7 િવ&ાથLની માગેંલી માIહતી અને કસોટ�ના સેટ 

માટ7ના કોડ A, B ક7  C  લખવાનો રહ7શે.  

• કસોટ� શY કરતા ંપહ7લા ંકસોટ� લેનાર િશDક7 બાળકો સાથ ેસા[mુય  cથાપવા અન ેમ+ૈીkણૂ� 

વાતાવરણ�ુ ંિનમા�ણ કરવા માટ7 બાળરમત,બાળગીત વગેર7 `વી  nિૃp કરાવવી.  

• દર7ક િવ&ાથL દ�ઠ Mજુરાતી અન ેગNણતની 8Sૂયાકંન શીટ અલગ અલગ આપવામા ંઆવી છે. 

દર7ક 8Sૂયાકંન શીટ પર િવ&ાથL�ુ ંkqુુ નામ લખnુ ં અને શાળાનો િસrો મારવો. 

• કસોટ� શY કરતા ંપહ7લા ંિવ&ાથLઓન ે` ત ેિવષયની 8Sૂયાકંન શીટ આપવાની રહ7શ.ે  

• 8Sૂયાકંન કસોટ�ની િવગતોની ઓન લાઈન એ/s� સવ� િશDા અNભયાન hારા જણાવવામા ંઆવે 

તે અ�સુાર ૫ ફ7]આુર�, ૨૦૧૯ Rધુીમા ંkણૂ� કરવાની રહ7શે. 

• 8Sૂયાકંન કસોટ�ના Iદવસે ગેરહાજર િવ&ાથLની કસોટ� િવ&ાથL mયાર7 પરત ફર7 Cયાર7     

લેવી.(તા.પ/૨/૨૦૧૯ Rધુી) 
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� �	.30/1/2019 �	 �ો� ���	� к�ો ! 	 "��  "#�кો$%�$�&-   

� ધોરણ ૨ ની િનદાન કસોટ� �તગ�ત ધોરણ ૩ ના િશDકોની બાયસેગના માUયમથી 

તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ કલાક દરિમયાન તાલીમ�ુ ંઆયોજન કર7લ 

છે, તો ત ે માટ7 ધોરણ-૩ ના વગ� િશDક:ીઓ અન ે 89ુય િશDક:ીઓ તથા 

સી.આર.સી.કો.ઓ. એ તમેના કલcટરમા ં નકક� કર7લ cથળે તાલીમના cથળે ફરtજયાત 

ઉપWcથત રહ7વા�ુ ંરહ7શે.   

� ધોરણ ૩ ના િશDકોએ તાલીમના cથળે સવાર7 ૧૦:૩૦ કલાક7 બjે (Mજુરાતી અન ે

ગNણત)8Sૂયા6ંન માગ�દિશfકા સાથ ેલઈન ેજ આવવા�ુ ંરહ7શે. 

� તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ બાયસેગના માUયમથી માન. િશDણમ+ંી:ી માન. 

િશDણમ+ંી:ી (રાmય કDા) માન. િશDણ સNચવ:ી  ેરક વ6તVય આપવાના હોઈ 

ધોરણ-૩ના વગ�િશDક, 89ુય િશDક:ી, બી.આર.પી., સી.આર.સી.કો.ઓ., [.ુઆર.સી. 

કો.ઓ., Rપુરવાઇઝર:ીઓ તથા મદદનીશ શાસનાિધકાર�:ીઓએ Nબનwકૂ તાલીમના 

cથળે ૧૦:૩૦ કલાક7 હાજર રહ7n ુ.ં   
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