Teacher AttendanceUser Manual– SMS
Web Site link 1: http://13.232.55.194/ssachildtracking/CTELogin.aspx#
Web Site link 2: https://rmsa.gujarat.gov.in/
Web Site link 3: gg.gg/ssagnr
==========================================================
 આપના �જલ્લાની � શાળાઓમાં
તેવી શાળાઓએ

InternetConnectivity �ુિવધા ઉપલબ્ધ નથી

SMS દ્વારા ટ�ચરની હાજર�નો ડ�ટા ઓનલાઇન અપલોડ

કરાવવાનો રહ�શ.ે
 Teacher

Attendanceમાટ�

SMS મોકલવા આપની શાળાના આચાયર્ના

મોબાઇલથી આ �ુજબ SMS ટાઇપ કરવાનો રહ�શે.

“<abs><Space><Teacher

No’s1, Teacher No’s2, Teacher No’s3…)”e.g sms : - abs 1, 4, 7
 InternetConnectivity �ુિવધા ઉપલબ્ધ નથી તેવી શાળાના આચાયર્નો મોબાઇલ
નંબર થી જ SMS કરવાનો રહ�શે. બી� મોબાઇલ થી SMSથશે તો SMS માન્ય
ગણવામાં નહ� આવે.
 Teacher Attendanceમાટ� Teacherના ક્રમ �ણવા માટ� બ્લોક કક્ષાએથી મેળવી
લેવાના રહ�શે. અથવા પોતાની શાળાના કોઇ ટ�ચર પાસે સ્માટર્ ફોન હોયતો નીચે
�ુજબના સ્ટ� પ �ુજબ લોગીન કર�

Teacher Attendanceમાટ� Teacherના ક્રમ

મેળવી લેવાના રહ�શ.ે

 � શાળામાં તમામ ટ�ચર હાજર હોય તેવી શાળાઓએ નીચે �ુજબ SMS કરવાનો
રહ�શે. e.g sms : - abs 0
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Step-1:Teacher Attendance No’s
 શાળાના આચાયર્એ Teacher Attendanceમાટ� Teacherના ક્રમ �ણવા માટ�
http://13.232.55.194/ssachildtracking/CTELogin.aspx#થીઅથવા ઉપર
�ુજબlink-2,3 ઉપરથી આધાર ડાયસ પોટર્ લમાં આપની શાળાનો USER અને
PASSWORD થી LOGIN કરો.

Step-2: School Dashboard

 School�ુ ં લોગીન કરતા ઉપર સક્ર�ન �ુજબ ડ�શબોડર્ જોવા મળશે.

Step-3: Attendance Tab
 Attendance Tab ઉપર ક્લીક કરો �યાં આપને

Teacher Attendance, Student

Attendance View, Teacher Attendance View �વા Option દ� ખાશે.
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Step-4: Teacher Attendance Tab

Teacher Attendance No’s
for “SMS”

Teacher Attendanceમાં આપે સૌ પ્રથમ તાર�ખ (Date) Select કર� GO બટન પ્રેસ
કરવા�ુ ં રહ�શે.
 શાળાના આચાયર્એ પોતાની શાળાના તમામ ટ�ચર ડ�શબોડર્ માં આવી ગયેલ છે તે
ચકાસી લેવાના રહ�શે.
 શાળાના આચાયર્એ Teacher Attendanceમાટ� Teacherના ક્રમ ઉપરની સક્ર�ન
�ુજબ મેળવી લેવાના રહ�શ.ે

Step-5:Send SMS from School level
 દર� ક શાળાએ

Teacher

AttendanceSMS

એક જ વાર ફર�યાત

મોકલવાનોરહ�શ.ે

 Type

<abs><Space><Teacher

No’s3…)SMS

Type

No’s1,

Teacher

No’s2,

Teacher

કર� નીચે જણાવેલ �જલ્લા �ુજબ શાળાઓએ

Attendanceમાટ� નો SMS મોકલવાનો રહ�શે.
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 �જલ્લા �ુજબ ફાળવેલ નંબર ઉપર

SMS મોકલેલ હશે તે માન્ય રાખવામાં

આવશે.

 નીચે �ુજબ દશાર્વેલ ઉદાહરણ �ુજબ SMS મોકલવાનો રહ�શે.
e.g sms : - abs 1, 4, 7
1
4
7
abs “Space” Teacher Attendance No from web portal
 Type <abs><Space><Teacher No’s1, Teacher No’s2, Teacher No’s3…)
 � શાળામાં તમામ ટ�ચર હાજર હોય તેવી શાળાઓએ નીચે �ુજબ SMS કરવાનો
રહ�શે.

e.g sms : - abs 0
 Teacher Attendanceમાટ�નીચે �ુજબના નંબર ઉપર મોબાઇલ ઉપર

SMS

કરવાના રહ�શ.ે
District

Mobile

KACHCHH
PATAN
SABARKANTHA
GANDHINAGAR
SURENDRANAGAR
RAJKOT

9909097677

JAMNAGAR
JUNAGADH
ANAND
BHARUCH
THE DANGS
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