રજીસ્ટ્ર ે શ મા્ે નાાં એક પછી એક સ્ટ્ે પ નીચે મુજબ છે :
૧) સૌથી પહેલા www.inshodh.org ખોલો. હોમ પેજ પર આપેલ સમથથ ૨ તાલીમ ની લીીંક ખોલો.
૨) સમથથ ૨ ક્લલક કર્ાથ બાદ આપને નીચે મુજબ ની સ્ક્રીન જોવા મળશે.

૩) તાલીમ માટે લોગીન કરતા પહેલા શાળાનો કોડ અને ક્શક્ષક કોડ વેરીફાર્ કરવો જરૂરી છે . આથી નીચે
મુજબના સ્ક્ટે પને અનુસરો.

- figure 1 માીં બતાવ્ર્ા મુજબ લાલ વાકર્ માીંથી ”અહીીં ક્લલક કરો” પર ક્લલક કરો.
- ત્ર્ારબાદ figure 2 પ્રમાણે શાળાનો કોડ અને ક્શક્ષકનો કોડ નાખી “VERIFY CODE” પર ક્લલક કરો.
- figure 3 માીં આપે આપનો મોબાઈલ નીંબર અને પાસવડથ નાખી “SET PASSWORD” પર ક્લલક કરો.
- figure 4 માીં લોગીન બોક્સ ખુલશે આપે મોબાઈલ નીંબર, ક્શક્ષક કોડ અને પાસવડથ નાખી “LOGIN” પર
ક્લલક કરી આપ લોગીન કરી શકશો.

૪) લોગીન કર્ાથ બાદ આપને નીચે મુજબ જોવા મળશે. તાલીમ અીંગે આપેલ માક્હતી વાીંચી નીચે “PROCEED”
પર ક્લલક કરવુીં.

૫) PROCEED પર ક્લલક કર્ાથ બાદ આપે પસથનલ ક્વગત અને એજ્યુકેશનલ ક્વગત તેમજ આપનો ફોટો
પસીંદ કરી “SUBMIT” પર ક્લલક કરવાનુીં રહેશે.

૬) શાળામાીં આપ જે ક્વષર્ ભણાવતા હોર્ તે પ્રમાણે નીચે આપેલ બોક્ષ માીં જે-તે ધોરણ ના ક્વષર્ મુજબ
આપેલ ચેક બોક્ષ માીં ટીક માકથ કરવાનુીં રહેશે. સબક્મટ કરતા પહેલા તેની ઉપર આપેલ Declaration બોક્ષ માીં
ટીકમાકથ કરીને સબક્મટ કરાવનુીં છે .

(નોીંધ : જે-તે ધોરણમાીં આવતા ક્વષર્ના ખાનામાીં ચોકડીની ક્નશાની દે ખાર્ એનો મતલબ સમથથ ૨
તાલીમમાીં આ ક્વષર્નો સમાવેશ કરેલ નથી એટલે આપ તેને પસીંદ કરી શકશો નક્હ)

૭) ક્વષર્ પસીંદગી બાદ આપને આપેલ સીંશોધન પ્રશ્નાવલી ભરવાની રહેશ.ે આપે એક એક સવાલ ના ર્ોગ્ર્
જવાબ પસીંદ કરીને છે લ્ લે “SUBMIT” પર ક્લલક કરીને બીજા સેક્શનમાીં પણ આ પ્રકારે જવાબ આપીને
સબક્મટ કરવાનુીં રહેશે. (ન ધ
ાં : આપ જે વિષય ભણાિતા હશ (અગાઉ પસાંદ કયાા હશે.) તે મુજબ આ
પ્રશ્ન ખુલશે.)

૮) સીંશોધનના બધા સેકશનના પ્રશ્નો પર આપ આપનો મીંતવ્ર્ આપશો એટલે રજીસ્ક્ટર ે શન પ્રક્રર્ા પૂણથ થશે.
ફરગે્ પાસિર્ા મા્ે
Figure 1 : લોગીન પેજ પર આપેલ “Forgot Password” પર ક્લલક કરો
Figure 2 : અહીીં આપ આપનો મોબાઈલ નીંબર અને ક્શક્ષક કોડ નાખીને “Reset password” પર ક્લલક કરો.
સમથથ સીસ્ક્ટમ દ્વારા આપે જે મોબાઈલ નીંબર આપ્ર્ો છે તેના પર પાસવડથ SMS દ્વારા મળશે.
Figure 3 : SMS માીં મળે લ પાસવડથ લઈને લોગીન પેજ પર આપેલ જરૂરી ક્વગત ભરીને આપ લોગીન કરી
શકો છો.

