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{u¤ððt ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- …ºt ¢{tkf : yuËyuËyu/fÞwEyu{/2020/26683-723 ‚t.17-08-2020 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu,  

yu{yu[ythze.,¼th‚ Ëhfth îtht ‘MðåA ¼th‚ MðåA rðãt÷Þ’ yr¼Þt™ þY fhðt{tk ytðu÷ Au. 

¼th‚ Ëhfth îtht þY fhðt{tk ytðu÷ yt yr¼Þt™™tu yËhfth y{÷ ÚttÞ ‚u {txu MðåA ¼th‚ MðåA 

rðãt÷Þ, yr¼Þt™™t ¼t„ Y…u þt¤tytu{tk ðtuþ E™ Mfq÷ «tu„út{ y{÷{tk {wfðt{tk ytðu÷ Au.  

‘ðtuþ E™ Mfq÷’ «tu„út{™u ðÄw yËhfth ƒ™tððt ‚u{s ‚u™t {wÕÞtkf™ {txu ‘þt¤t MðåA‚t „wýtkf’ 

(yuËyuËS) yuÃ÷efuþ™ ‚iÞth fhðt{tk ytðu÷e Au. su™t ¼t„ Y…u ‚t.5-8-2020™t htus ftuðez y™u 

ðtuþ™t E-{tuzÞw÷ þY fhðt{tk ytðu÷ Au. yt ËtÚtu Ët{u÷ ËkŒŠ¼‚ …ºt{tk Œþtoðu÷ {t„oŒŠþft {wsƒ 

þt¤tyu {trn‚e y…÷tuz fhðt™e hnuþu. y™u ‚u {wsƒ þt¤t MðåA‚t „wýtkf yuÃ÷efuþ™ ËkƒkrÄ‚ ft{„ehe 

Ë{Þ{ÞtoŒt{tk …qýo fhðt™e hnuþu. ‚t÷e{ …qýo fhe …tuMx xuMx …tË fh™th ‚{t{ rþûtftu™u ytu™÷tE™ 

«{tý…ºt yt…ðt{tk ytð™th Au. ‚tu ‚{t{ rþûtftu yt {tuzÞw÷ îtht ytu™÷tE™ ‚t÷e{ …qýo fhðt 

sýtððt{tk ytðu Au. rþûtftu™u {¤u÷ «{tý…ºt™e rð„‚tu Ëw…hðtEÍh©e™u sýtððt™e hnuþu.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t.18-08-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
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શાલા સ્વચ્છતા ગણુક પરિચય

 શાળા સ્વચ્છતા પિુસ્કાિ એ પાણી, સ્વચ્છતા (વો.શ)
અને બાળ મૈત્રીપણૂણ પદ્ધતતઓને સાંસ્થાગત બનાવવા
અને પ્રોત્સાહન આપવાની િાજ્ય સિકાિની પહલે
છે(િાષ્ટ્રીય પહલે સ્વચ્છ ભાિત સ્વચ્છ તવદ્યાલય
અંતગણત).

 શાળા સ્વચ્છતા ગણુક (એસએસજી) એ
એડતમતનસ્રેરિવ સ્િાફ કોલેજ ઓફ ઇન્ડડયા
(એએસસીઆઈ) અને યતુનસેફના સહયોગથી
શાળાઓમાાં પાણી અને સ્વચ્છતા (વો.શ) માિે શાળા
સ્વચ્છતા પિુસ્કાિ હઠેળ બેડચમારકિંગ પ્રોગ્રામ છે.

Source: Swachh Bharat Swachh Vidyalaya, MHRD, GoI



 આ એપનો ઉપયોગ શાળાઓ દ્વારા સ્વ-મલૂયાાંકન સવેક્ષણ કરવામાાં આવશે અને સવેક્ષણની માન્યતા
જિલલા અને રાજ્યના સાંયોિકો દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવશે .

 5 ઘટક એટલે કે પાણી, શૌચાલય, હને્ડવોશશિંગ, ઓપરેશન અને મેઇન્ટેનન્સ એન્ડ બિહશેવયર ચેન્િ એન્ડ
કેપેશસટી બિલલડિંગ પર 39 એસ.વી.પી ઇલન્ડકેટસસમાાં પ્રદશસનને આધારે શાળાઓની પસાંદગી કરવામાાં
આવશે અને એવોડસ આપવામાાં આવશે.

 વેિ પોટસલ રાજ્ય, જિલલાઓ, બ્લોક અને વ્યક્તતગત શાળાઓની કામગીરી અંગે ડેટા ડશેિોડસ અને રરપોટસ
પરૂા પાડે છે

 પોટસલમાાં સ ાંસાધન સામગ્રી અને શાળાના શશક્ષકો માટે ઇ-લશનિંગ મોડયલુની તાલીમ પણૂસ કયાસ િાદ
COVID-19 અને WASHનુાં પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવશે.
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મોબાઇલ એપ્લલકેશન અને વેબ પોિણલનો ઉદે્દશ્ય

મોબાઇલ 
એપ્લલકેશન વો.શ) સચૂકાાંકો

પિ જાણકાિી  
આપવી

ડેશબોડણ/ વેબ
પોિણલ

વો.શ) કામગીિી પિ 
અહવેાલોની સમીક્ષા

કિો

જાણકાિીને
માડય કિો

સધુાિણા 
યોજનાઓ 
તવકસાવો

રેડડ રિપોર્ટણસ
સાથે કામગીિી
પિ નજિ િાખો

ઇ-લતનિંગ
મોડયલુ્સ

વાતષિક 
કાયણક્ષમતા
અહવેાલો

શાલા સ્વચ્છતા 
ગણુક વેબ
પોિણલ અને 

મોબાઇલ એપ

શાળા સ્વચ્છતા ગણુક(એસએસજી) એપ્લલકેશન અને વેિ
પોટસલ નીચેના ઉદે્દશો પ્રાલત કરવા માટે શવકશસત થયેલ છે:

 રાજ્યની તમામ શાળાઓના પાણી અને સ્વચ્છતા (વો.શ)
ના પ્રભાવ શવશેની વાસ્તશવક સમયની મારહતીને ઉપલિધ
/ અપડેટ કરવા.

 સધુારણા, આયોિન અને શનણસય લેવા માટે િનાવેલા
અહવેાલોનો ઉપયોગ કરો.

 શશક્ષકો માટેની શાળાઓમાાં COVID સજ્િતા અને WASH

પરના ઇ-લશનિંગ મોડયલુો
 શાળાઓના મખુ્ય હોદે્દદારોમાાં પાણી અને સ્વચ્છતા

(વો.શ) શવશેની સમિ, માબલકી અને કામગીરીમાાં વધારો.



• એસએસજી 2019-20 2 તિક્કામાાં લેવામાાં આવશે - પ્રથમ
તિક્કો અને િીજા તિક્કા.

• એસએસજી 2019-20 નો પ્રથમ તિક્કો રડસેમ્િર, 2019
થી જાન્યઆુરી, 2020 દરશમયાન લેવામાાં આવ્યો હતો

• તે 10 પસાંદગીના જિલલાઓ (િનાસકાાંઠા, દોહાદ,
ગાાંધીનગર, કચ્છ, મહસેાણા, નમસદા, નવસારી, સરુત,
વડોદરા અને વલસાડ) પર કેલન્િત છે.

• એસવીપી 2017-18ની તલુનામાાં એસએસજી 2019-20 માાં
ભાગ લેવા માટે થોડુાં શવચલન છે.

• એસએસજી 2019-20માાં 50% (7168) થી વધુ ભાગીદારી
િોવા મળી હતી.

એસવીપી
2017-18

એસ.એસ.જી.
2019 - 2020

કુલ 
શાળાઓની
સાંખ્યા

19374 (સરકાર, 
સરકારી સહાય અને

પ્રા.)
13222 (ફતત 

સરકારી શાળાઓ)

ભાગીદાિી ૧૨૬૩૦ (૬૪%) ૭૧૬૮ (૫૪%)
૫ સ્િાિ ૪૩૧ (૩.૪૧ %) ૩૦૧(૪.૧૯%)
૪ સ્િાિ ૫૨૦૭(૪૧.૨૩%) ૩૪૨૪(૪૭.૭૭%)

૩ સ્િાિ ૬૧૦૦ (૪૮.૩૦%) ૧૯૫૨ (૨૭.૨%)

૨ સ્િાિ ૬૮૪ (૫.૪૨%) ૧૪૩૧ (૧૯.૨%)
૧ સ્િાિ ૨૦૮ (૧.૬૫%) ૬૦ (૦.૮૪%)

The next few slides capture the participation of 10 select district, Gujarat in 2017-18 vis-à-vis the SSG 2019 - 2020

એસએસજી (2019 - 2020) કામગીિી ની તલુના એસવીપી (2017-18)



આ સચૂનો માગણદતશિકા "એસએસજી મોબાઇલ એપ્લલકેશન" નો ઉપયોગ 
કરવા માટે શવકસાવવામાાં આવી છે.



Step-7

તમારા સ્કોરરિંગની સમીક્ષા કરો

Step-6

પવૂાસવલોકન અને અંશતમ સિશમશાંસ

Step-5

સવેક્ષણ પ્રશ્નાવલી ભરો (પ્રાથશમક મારહતી, 5 શવભાગ અને ફોટોગ્રાફ્સ)

Step-4

સવે શરૂ કરવા માટે ય-ુડાઇસ કોડ અને પાસવડસનો ઉપયોગ કરીને લોગીન કરો.

Step-3

સ્કૂલ ય-ુડાઇસ કોડ અને મોિાઇલ નાંિર સાથે નોંધણી કરવા માટે લોગીન પર પ્તલક કરો

Step-2

એપ્લલકેશનના હોમ પેિ પર 6 શવભાગ છે એટલે કે એસએસજી, સચૂનાઓ, પ્રશ્નો, લોગીન, ડેશિોડસ અને ઇ શીખવા શવશે

Step-1:

ગગૂલ લલે સ્ટોર પરથી એપ્લલકેશન ડાઉનલોડ કરો.

સચૂનાઓ
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પગલુાં 1: એપ્લલકેશન ડાઉનલોડ કિો

8

Download the application 
from Google Play store

In search type “Shala Swachhta
Gunak” and install the app

Open the “Shala Swachta Gunak- Gujarat” application and 

start to use it.
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પગલુાં 2: એપ્લલકેશનનુાં મખુ્ય પષૃ્ટ્ઠ 6 ભાગો છે

એપ્લલકેશનના હોમ પેિ પર 6 શવભાગો અને 
ડેશિોડસ અને ઇ-યઆુરએલ (URL) શામેલ છે:
એસવીએસિી શવશે
 સચૂનાઓ – કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો.
 પ્રશ્નો (વારાંવાર પછૂાતા પ્રશ્નો)
 પ્રવેશ કરો- WASH માટેનો સવે
 ડેશિોડસ - મોશનટરીંગ
 ઇ-લશનિંગ- COVID and WASH

Note: This Instructions guide is developed for App only.

ભાષા પસાંદ કરવા પ્તલક
કરો
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 સવે શરૂ કરવા માટે, હોમ પેિ પર લોગીન પ્તલક કરો, રજિસ્ટર કરો અને મોિાઇલ િનરેટેડ ઓટીપી દ્વારા
પાસવડસ સેટ કરો.

લોગીન પર પ્તલક કરો પસાંદ કરો લોગીન પ્રકાર પર 
પ્તલક કરો

લોગીન પ્રકાર પસાંદ કરો અને 
“’ ઓકે ’પ્તલક કરો.

નોંધણી શરૂ કરવા માટે 
નોંધણી પ્તલક કરોનોંધ: 1. શાળા દીઠ માત્ર એક િ પ્રવેશ નોંધવામાાં આવશે

2. લોગીન માટે "લોગીન પ્રકાર પસાંદ કરવાનુાં" ફરજિયાત છે



 ય-ુડાઇસ કોડ, નામ, હોદ્દો અને વપરાશકતાસનો મોિાઇલ નાંિર આપવો િોઈએ. આ ક્ષેત્રો સિશમશન માટે ફરજિયાત 
છે

પગલુાં -3: સવે શરૂ કિવા માિે નોંધણી કિનાિ

નોંધણી પષૃ્ઠ તમારી શાળા અને તમારા 
નામનો ય-ુડાઇસ કોડ દાખલ કરો

તમારા હોદ્દો પસાંદ કરો તમારો મોિાઇલ નાંિર 
દાખલ કરો અને સિશમટ કરો



પગલુાં -4: સવે શરૂ કિવા માિે લોગીન

લોગીન પેિ ભાષા પસાંદ કરો નોંધણી દરમ્યાન તમારા દ્વારા સેટ 
કરેલો પાસવડસ દાખલ કરો અને

સાઇન ઇન કરો



મહત્વપણૂણ: સવે દિમ્યાન સહાય

મેનુ િટન પર પ્તલક કરો

મેનુ બિન:
• મોિણી દરશમયાન

તમને મદદ કરવા
માટે આ પષૃ્ઠ પર મેન ૂ
િટન આપવામાાં
આવ્યુાં છે.

• કોઈ શાંકા હોય તેવા
રકસ્સામાાં, તમે િહાર
નીકળ્યા શવના સવે
દરશમયાન ગમે ત્યારે
પ્રશ્નો અને
સચૂનાઓનો સાંદભસ
લઈ શકો છો. તમારો શવકલપ પસાંદ કરો જુઓ



પગલુાં -5: સવેક્ષણ પ્રશ્નોમાાં ભિો

અંશતમ રજૂઆત સરહત કુલ 9 શવભાગો છે.
એક શવભાગ પણૂસ કયાસ િાદ િ િીિો શવભાગ ખલુશે.
 સીઆરપી / િીઆરપી શવગતો
 પ્રાથશમક મારહતી - 34 પ્રશ્નો છે.
 પાણી - 8 પ્રશ્નો છે.
 િોઇલેિ - 10 પ્રશ્નો છે.
 હડૅડવોતશિંગ - 6 પ્રશ્નો છે.
 કામગીિી અને જાળવણી - 7 પ્રશ્નો છે.
 વતણણકૂ પરિવતણન અને ક્ષમતા તનમાણણ-8 પ્રશ્નો છે.
સવેક્ષણ ડેટાને ઑફ્લાઇને મોડ માાં એન્ટર કરી શકાય 
છે , પરાંત ુઅંશતમ સિશમશનને ઇન્ટરનેટ 
કનેલતટશવટીની િરૂર છે સીઆરપી / િીઆરપી શવગત 

પર પ્તલક કરો

સવેની મારહતી ભરો.
ડેટા સેવ કરવા સિશમટ

પ્તલક કરો
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છબીઓ અપલોડ કિો

છબીઓ અપલોડ કિો
 આ શવભાગ વતસણકૂ

પરરવતસન અને ક્ષમતા
શનમાસણ શવભાગ પણૂસ
થયા પછી િ સરિય થાય
છે.

 8 છિીઓ દરેક
આઇટમ્સ અપલોડ કરવા
માટે છે.

 આ પણ ફરજિયાત
શવભાગ છે અપલોડ છિીઓ પર 

પ્તલક કરો ડેટા સેવ કરવા સિશમટ
કરો પ્તલક કરો

સવેની મારહતી ભરો
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પગલુાં 6: અંતતમ સબતમશન અને પવૂાણવલોકન

અંતતમ સબતમશાંસ
 આપવામાાં આવતી િધી 

મારહતીની સમીક્ષા કરવા માટે 
અંશતમ સિશમશન પર પ્તલક
કરો.

 અંશતમ સિશમશનમાાં સિશમટ
િટન પ્તલક થાય ત્યાાં સધુી 
કોઈપણ શવભાગમાાં ડેટામાાં
ફેરફાર કરી શકાય છે

 એકવાર અંશતમ સિશમટ િટન
પ્તલક થયા પછી આગળ કોઈ 
ફેરફારોની માંજૂરી આપી શકાશે 
નહીં. અંશતમ સિશમશન પર પ્તલક

કરો
અંશતમ રજૂઆત પહલેાાં
મારહતીની સમીક્ષા કરો

ડેટા સેવ કરવા સિશમટ
પ્તલક કરો
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પગલુાં -7: સ્કોરિિંગ

 એકવાર અંશતમ રજૂઆત
પણૂસ થયા પછી દરેક 5
શવભાગ (એટલે કે પાણી,
શૌચાલય, હને્ડવોશશિંગ,
ઓપરેશન્સ અને
જાળવણી અને વતસન
પરરવતસન અને ક્ષમતા
બિલલડિંગ) પરનો તમારો
સ્કોર દશાસવવામાાં આવશે.

COLOR SCORE RATING REMARKS: 

GREEN 90% - 100% of the 

Norms
*****

Excellent Keep 

it up!!

BLUE 75%- 89% adherence to 

the Norms
**** Very Good 

YELLOW
51% - 74% adherence to 

the Norms
***

Good, but there 

is a scope for 

improvement 

ORANGE 35%- 50% adherence to 

norms
**

Fair, Needs 

Improvement

RED
Below 35% adherence 

to the Norms
*

Poor : Needs 

considerable 

Improvement



પગલુાં -8: પાસવડણ ભલૂી જાઓ

િો તમે તમારો પાસવડસ ભલૂી 
ગયા છો તો “ફોરગોટ પાસવડસ”

પર પ્તલક કરો

રજિસ્ટડસ ય-ુડાઇસ કોડ દાખલ 
કરો અને સિશમટ પ્તલક કરો આ સાંદેશ તમારી સ્િીન 

પર દેખાશે

You will receive the password on 

the registered mobile number

Enter the received password 

and continue with the survey



E-Learning Module: COVID preparedness and WASH

Click on e-learning tab Enter the UDISE code and Submit The school details will appear

“Click for Teacher Login”

Click on “Register” for one 

time registration



E-Learning Module: COVID preparedness and WASH

Ensure filling right information 

as it will appear in your 

certificate and submit

E-modules are available in English and GujaratiFor further use, login with 

mobile number 



E-Learning Module: COVID preparedness and WASH

Introduction to online teacher 

training

Program 2: WASH in 

Schools
Program 1: COVID 

preparedness of Schools
First finish the course 

material and then take 

test to earn the certificate



E-Learning Module: COVID preparedness and WASH

Read and understand the 

course material

Successfully score 70%Take test and submit

Separate certificate for both the 

programs will be awarded to teachers
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શાળા   સ્વચ્છતા  ગણુાાંક - વેબ પોિણલ

Knowledge Partner: Administrative Staff College of India

આ સચૂનો માગસદશશિકા 
"એસએસજી વેિ પોટસલ" નો

ઉપયોગ કરવા માટે 
શવકસાવવામાાં આવી છે.



Link to Dashboard: http://gsvpapi.graylogic.net/

લોગગન પેજ 

એસએસજી મોિાઇલ એપ્લલકેશન દ્વારા ડેશિોડસની
િોઈ શકાય છે

ડેશિોડસ પર પ્તલક કરો ડેશિોડસ જુઓ

http://gsvpapi.graylogic.net/

http://gsvpapi.graylogic.net/
http://gsvpapi.graylogic.net/


SHALA SWACCHTA GUNAK - LOGIN PAGE



 સવેમાાં ભાગ લેવા માટે શાળાએ નોંધણી કરવી ફરજિયાત છે.
 ડેશિોડસન ુાં હોમ પેિ નોંધણીની ક્સ્થશત, સવેની ક્સ્થશત અને સ્ટાર રેરટિંગને રજૂ કરે છે.
 જિલલા મિુિની સારાાંશ સબૂચ પણ હાિર છે

હોમ પેજ 



અહવેાલો



1. બ્લોક શવગતો પર પ્તલક
કરો

2. જુઓ

 તે કુલ શાળાઓની સાંખ્યા િતાવે છે કે જેણે નોંધણી પણૂસ કરી છે, અંશતમ રજૂઆત કરી છે અને જે શાળાઓ જેનો સવે
કોઈ ખાસ જિલલા / બ્લોક / તલસ્ટરની પ્રગશતમાાં છે, તે લોગીન પ્રકારને આધારે છે.

અહવેાલો - બ્લોક તવગતો



1. શાળા મિુિની સબૂચ પર 
પ્તલક કરો

2. જુઓ

તે કુલ શાળાઓની સાંખ્યા િતાવે છે કે જેણે નોંધણી પણૂસ કરી છે, અંશતમ રજૂઆત કરી છે અને જે શાળાઓ જેનો સવે
કોઈ ખાસ જિલલા / બ્લોક / તલસ્ટરની પ્રગશતમાાં છે, તે લોગીન પ્રકારને આધારે છે.

રિપોર્ટણસ - રડન્સ્રક્િ તવગતો



1. જીલલાઓની શવગતો પર 
પ્તલક કરો

2. જુઓ

 આ શાળા મિુિના સવેક્ષણ સારાાંશ પ્રદાન કરે છે
 તે રજિસ્રેશન દરશમયાન શાળાઓ દ્વારા સેટ લોગીન પાસવડસ પણ પ્રદાન કરે છે.

રિપોર્ટણસ - શાળાની યાદી



1. શાળાની છિી પર પ્તલક કરો 2. જુઓ

 આપેલ મારહતી િરૂરી મિુિ ફેરફાર કરી શકાય છે

રિપોર્ટણસ-એરડિ સ્કલૂ પિફોમણડસ



 શાળાના સવે દરમ્યાન શાળાએ રજુ કરેલી મારહતી પ્રદશશિત કરવામાાં આવશે.

રિપોર્ટણસ - શાળા છબી

1. શાળાની છિી પર પ્તલક કરો 2. જુઓ



 સવેનો વાશષિક અહવેાલ અહીં પ્રદશશિત કરવામાાં આવશે.

1. વાશષિક અહવેાલ પર પ્તલક
કરો

2. જુઓ

અહવેાલો - વાતષિક અહવેાલ



1 . રેન્ડ રરપોટસ  પર પ્તલક કરો 2. જુઓ

 આ સ્કલૂ સવે સ્કોરરિંગ રડલસ્રતટ મિુિની / બ્લોક મિુિની / તલસ્ટર મિુિની મારહતી આપે છે

અહવેાલો - રેડડ રિપોિણ



1. રેન્ડ રરપોટસ  પર પ્તલક કરો 2. View

 આ સવેક્ષણ પણૂસ કરી ચકેૂલી બ્લોક મિુિની શાળાઓવાળી જિલલાઓની શાળાઓની ગ્રારફકલ રજૂઆત સબૂચ 
િતાવે છે.

અહવેાલો - રેડડ એનાગલતસસ



1. રેન્ડ રરપોટસ  પર પ્તલક કરો 2. જુઓ

 આ કોઈ ચોક્કસ પ્રશ્ન માટે કોઈ ચોક્કસ શવકલપ પસાંદ કરવાના ગણતિી ની મારહતી આપે છે.

રિપોર્ટણસ - પ્રશ્નો તવકલ્પ ગણતિી



 આ શવભાગ પ્રશ્ન મિુિની શવકલપ ગણતરીની ગ્રારફકલ રજૂઆત છે.

અહવેાલો - પ્રશ્નો મજુબના ચાર્ટણસ

1. રેન્ડ રરપોટસ  પર પ્તલક કરો 2. જુઓ



સ્ત્રોતો



 આ શવભાગ ગિુરાતમાાં વોશ અંગેના શવશવધ 
રાજ્ય માગસદશસન અને માગસદશશિકા પ્રદાન કરે છે

 તે વોશ ઇન્રાસ્રતચર કન્સ્રતશન ગાઇડ, રાજ્યની 
શવશવધ સફળતાની વાતાસઓ પણ પ્રદાન કરે છે

રિસોતસિસ - ડાયિેન્ક્િવ્સ



Things to Remember for Benchmarking School Survey- SVP

To successfully complete the school survey, you must:

• Registrations has to be done just once. Each time just login with the 
registered mobile number and password. No spaces to be given in the 
password.

• Enter the correct UDISE code (11 digits)

• School landline number and email are optional

• Only on submission of one section, you can move on to another 
section

• Images can be uploaded at any time and can take up to several 
minutes

• No changes are permitted once the final submission is done



Things to Remember for Swachh Vidyalaya Taleem

To become a certified WASH Champion, you must:

• Registrations has to be done just once. Each time just login with the 
registered mobile number and password

• Make sure the details like name etc submitted by you is correct as 
same will appear on the certificate

• Complete reading all the 9 units

• Go through the links to key readings given in each unit

• Complete the test by answering True/ False

• The test can only be undertaken upon completion of all units

• The certificate can only be downloaded on passing the test.
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For any technical issues/ support,  Contact us at

Email id: gujaratwins@gmail.com

Helpline no: 91-6366304143
(From 9:30 am – 5:00 pm)

mailto:gujaratwins@gmail.com

