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નમસ્કાર, પ્રથમ સત્ર દરમ્યાન લેવાયેલ ધોરણ 1 અને 2 માટ�ની સામિયક 

કસોટ�ના �ણુની ઓનલાઈન એન્ટ્ર�ની કામગીર� �ણૂર્ કયાર્ બાદ શાળા કક્ષાએ 

િવદ્યાથ�ઓના LEARNING OUTCOME પ્રમાણે અને પ્ર� પ્રમાણે મેળવેલા �ણુનો 

�રપોટર્  મેળવવા માટ� માગર્દિશ�કા ર�ુ કર�લ છે. 

અતે્ર ૨ પ્રકારના ર�પોટર્  જોવા ંમળશે.  

(1) Student Wise Achieved/ Not Achieved : �મા ં િવદ્યાથ�ઓએ Learning Outcome �જુબ 

મેળવેલી િસ�દ્ધના ટકાવાર� �જુબનો ર�પોટર્  જોવા ંમળશે.  

 

(2)  All Exam Report : �મા ંિવદ્યાથ�ઓએ પ્ર� �જુબ મેળવેલા �ણુ પ્રમાણે ર�પોટર્  મેળશે.  

 



શાળા કક્ષાએ લોગ ઇન થયા બાદ નીચે �જુબની સ્ક્ર�ન જોવા ંમળશે.

1

લોગીન થયા બાદ આ સ્ક્ર�ન જોવા મળશ.ે તેમા ં (1)

Learning Outcome પર ક્લીક કરતા ં� મ�ે ુજોવા ં

મળશ ેતમેાથંી (2) Learning Outcome Report પર 

ક્લીક કરશો. જયા ં �ક્લક કરતા ં નીચે �જુબની સ્ક્ર�ન 

જોવા મળશ.ે 

2



િવદ્યાથ�ઓએ Learning Outcome �જુબ મેળવેલી િસ�દ્ધના ટકાવાર� 

�જુબનો ર�પોટર્  મેળવવા અહ� જોવા ંમળતા ં૨ મે� ુપૈક� Student Wise

Achieved/ Not Achieved પર �ક્લક કર�ુ.ં  



2 4 3 1

ત્યારબાદ (1) Medium મા ં�જુરાતી પસદં કર� અને (2) ધોરણ પસદં કર� (3) 

િવષય પસદં કર� (4) પસદં કર�લા િવષયના Learning Outcome યાદ�માથંી 

એક Learning Outcome પસદં કર� Search બટન પર ક્લીક કરશો એટલે 

બાળકોની યાદ� અને તેની સામે પસદં કર�લા ં Learning Outcome મા ં  � તે 

િવદ્યાથ�એ મેળવેલી િસ�દ્ધની ટકાવાર� જોવા ંમળશે.

િવદ્યાથ�ઓએ Learning Outcome પ્રમાણે મેળવેલી િસ�દ્ધનો ર�પોટર્  �ણવા � તે ધોરણના � તે િવષય પસદં 

કરતા તે િવષયના Learning Outcome મે� ુપર �ક્લક કરતા Learning Outcome ની યાદ� જોવા ંમળશે. � 

પૈક� એક Learning Outcome પસદં કર� Search બટન પર ક્લીક કરશો. પસદં Learning Outcome મા ં

િવદ્યાથ�ઓએ મેળવેલી િસ�દ્ધની ટકાવાર�નો ર�પોટર્  મેળવી શકાશે. આમ, ક્રમશઃ એક પછ� એક Learning Outcome 

પસદં કર� તે Learning Outcome મા ં િવદ્યાથ�ઓએ મેળવેલી િસ�દ્ધની ટકાવાર�નો ર�પોટર્  મેળવી શકશો.  



ઉપરોક્ત સ્ક્ર�ન �જુબનો ર�પોટર્  જોવા ંમળશે. �મા ં િવદ્યાથ�ઓના નામ, ધોરણ, પસદં કર�લ Learning Outcome 

તથા તેમા ંમેળવેલ િસ�દ્ધ અને તેમની ટકાવાર� જોઈ શકશો.  

 આ ર�પોટર્  Download કરવા માટ� સ્ક્ર�નમા ંજોવા ંમળતા ંExcel (Studebt Marks were Found) icone પર �ક્લક 

કર� આ ર�પોટર્ની Excel ફાઈલ Download કર� શકશો.  



 

િવદ્યાથ�ઓએ પ્ર� પ્રમાણે મેળવેલા �ણુનો ર�પોટર્  મેળવવા નીચે જણાવેલ પ્ર�ક્રયાને 
અ�સુરશો.  

 

 સૌપ્રથમ લોગ ઇન થઇ સમગ્ર પ્ર�ક્રયાને અ�સુરશો. તેમજ પ્ર�ક્રયા શ�ુ હોય ત્યાર� ફર�થી 

HOME સ્ક્ર�ન  પર જવા માટ� Right click  અથવા F5 ક� પ્રેસ કર�ને પેજ ર�ફ્ર�શ કર�ને પણ HOME 

સ્ક્ર�ન જઈ શકશો.  

 HOME સ્ક્ર�ન પર જઈ નીચે જણાવેલ પ્ર�ક્રયા (STEP) ને અ�સુર� િવદ્યાથ�ઓનો પ્ર� પ્રમાણે 

મેળવેલા �ણુનો ર�પોટર્ મેળવી શકશો.  

ન�ધ: Home મે� ુપર જવા માટ� Right Click  કર� Refresh Or F5 key પે્રસ કરવાથી પેજ Refresh 

થઇ જશે. �યાથંી HOME સ્ક્ર�ન જોવા ંમળશે. 



સૌપ્રથમ (1) Home મે� ુપર �ક્લક કર� ત્યારબાદ (2) Learning Outcome પર �ક્લક કરતા જોવા ં

મળતા મે� ુ માથંી (3) Learning Outcome Rerport પર �ક્લક કર�ુ.ં ત્યારબાદ જોવા ં મળતા 

મે�મુાથંી  (4) All Exam Mark Report પર �ક્લક કર�ુ.ં   
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ત્યારબાદ (1) એકમ કસોટ�ની તાર�ખ પસદં કરવી (2) Medium મા ં�જુરાતી પસદં કર� અને 

(3) ધોરણ પસદં કર� (4) વગર્ પસદં કર� અને (5) Search બટન પર ક્લીક કરશો એટલે 

બાળકોએ પ્ર� પ્રમાણે મેળવેલા �ણુની યાદ� જોવા મળશે.  (Division પસદં કર�ુ ંફર�યાત 

નથી.)

ઉપરોક્ત સ્ક્ર�નમા ં દશાર્વ્યા �જુબના Excel આઇકોન જોવા ં મળશે. �ના પર �ક્લક કર� જોવા ં મળતો 

ર�પોટર્  Excel Sheet મા ંDownload કર� શાળા કક્ષાએ િપ્રન્ટ આઉટ મેળવી શકાશે, 
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