
સૈનિક કલૂ બાલાચડી 
ગગુલ ક્લાસરૂમ માટેિી સચૂિાઓ 

 

1. સૈનિક સ્કૂલ બાલાચડીએ નિક્ષણ માટે ગગુલ જી.સાઈટિી િોંધણી કરાવી છે 
અિે તેિો ઉપયોગ કરિે. તાત્કાલીક અસરથી ક્લાસિા સચંાલિ માટે સમાિ 
પ્લેટફોમમ જાળવી રાખવા માટે વ્યક્ક્તગત ઇ-મેઈલ માન્ય રહિેે િહીં પણ 
ઓિલાઈિ ક્લાસ માટે સ્કૂલન ુ “ssbalachadi.org” બિાવેલ કોમિ ઈ-મેઈલ 
આઈડી જ માન્ય રહિેે. 
 

       અમે િીચેિી પેટિનમાાં બધા નિદ્યાર્થીઓિા ઈ-મેઈલ આઈડી બિાવ્યા છે 

 

        િપરાશકર્ાનનુાં િામ (Username): <rolno> @ ssbalachadi.org 

        (દા.ર્. જો નિદ્યાર્થીિો રોલ િાંબર 5545 છે ર્ો ઇ-મેઇલ આઈડી હશ ે

        5545@ssbalachadi.org) 

        પાસિડન: ssb @ <rolno> 

        (દા.ર્. જો નિદ્યાર્થીિો રોલ િાંબર 5545 છે ર્ો પાસિડન ssb@5545 હશે) 
 

ગગૂલ ક્લાસરૂમ સનુિધાિો ઉપયોગ કરિાિી બે રીર્ છે: 
 

      (a) ડેસ્કટોપ/ લેપટોપ પર બ્રાઉઝરિા ઉપયોગ દ્વારા. 
      (b) મોબાઈલમાાં ગગુલ ક્લાસરૂમ એપિો ઉપયોગ કરીિે 
 

a)   ડેસ્કટોપ/લેપટોપ પર બ્રાઉઝરિા ઉપયોગ દ્વારાાઃ- આ પદ્ધનતમા ંતમારે કોઈ પણ સોફ્ટવેરિી 
આવશ્યકતા િથી. આમા ંમાત્ર ડેસ્કટોપ/લેપટોપ, વેબ કેમેરા અિે માઈક્રોફોિ અિે કોઈપણ 
વેબ બ્રાઉઝર (વેબ બ્રાઉઝર માટે ગગૂલ ક્રોમિી ભલામણ કરવામા ંઆવે છે) 

સૈનિક સ્કૂલ બાલાચડીિા નિક્ષણ માટે ગગુલ જી સાઈટ પર ઓિલાઈિ ક્લાસ માટે લોગઓિ 
કરવા માટેિા પગલા.ં 
બાલાચડીિા કૈડેટ્સ માટે િીચે પ્રમાણે સકં્ષક્ષપ્તમા ંરજૂ કરવામા ંઆવ્યા છે. 
(i) વેબ બ્રાઉઝર ખોલો અિ ેwww.google.com લખો. 
(ii) "સાઇિ ઇિ" ક્ક્લક કરો અિે લોગ-ઇિ પષૃ્ઠ ખલુિે.  
(iii) સ્કૂલ દ્વારા આપેલ વપરાિકતામ િામ (Username) તરીકે કોમિ ઇ-મેઇલ આઈડી લખો. 



(iv)  Next બટિ પર ક્ક્લક કરો. 
(v) ડોમેિ ઇમેઇલ આઈડી પર લો-ઇિ કરવા માટે સ્કૂલ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ કોમિ 
પાસવડમ લખો. 
(vi) Accept પર ક્ક્લક કરો 
(vii) ગગૂલ તમિે િવો મજબતૂ પાસવડમ બિાવવા માટે કહિેે. તેમા ંિવો પાસવડમ દાખલ 
કરો. જેમા ંબે ઓપ્સિ આપવામા ંઆવિે. જેમ કે િવો પાસવડમ બિાવો અિે પાસવડમિી 
પષુ્ષ્ટ (કન્ફોમમ) કરો. 
(viii) Change password પાસવડમ પર ક્ક્લક કરો. 
(ix) પછી confirm પર ક્ક્લક કરો. 
(x) હવે િવા ટેબિા Address bar િા  “classroom.google.com” મા ંURL લખો અિ ેEnter 
દબાવો. 
(xi) તમે તમારી સ્કૂલનુ ં ડોમેિ ઇમેઇલ આઈડી જોિો. તેિે સનુિનિત કરો અિે પછી 
Continue પર ક્ક્લક કરો. 
(xii) પછી તમિે પછૂવામા ંઆવિે "તમારી ભનૂમકા પસદં કરો". હુ ંએક નવદ્યાથી છં (I’M A 

STUDENT) પર ક્ક્લક કરો. (િોંધ: જો તમે 
હુ ંએક નિક્ષક છં (I’M A TEACHER) પર ક્ક્લક કરિો તો તમારંુ એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવામા ં
આવિ,ે તેથી સતકમ રહો) 

(xiii) ક્લાસિા પષૃ્ઠમા ંAdd પર ક્ક્લક કરો અિે ક્લાસ Join કરો. 
(xiv) કોડ એન્ટર કરો અિે Join  ક્ક્લક કરો. 
(xv) હવે તમે પ્રવેિ કરાવતા ક્લાસ જોિો. 
(xvi) તમે હવે ક્લાસિા ભાગ છો અિે હવે Got in ઇટ પર ક્ક્લક કરો. 
(xvii) અહીં તમે વગમમા ંચાલતી બધી પ્રવનૃિઓ જોિો. ત્યા ંનવિંડોિી ટોચ પર 

ત્રણ બટિો છે: સ્રીમ, વગમકામ અિે પીપલ. ‘સ્રીમ’ એવી જગ્યા છે તેમા ંતમિે તમારા સ્થાિ 
નવિે ખ્યાલ આવે. ‘ક્લાસવકમ ’ તે છે જયા ંતમિે તમારી સોંપણીઓ, મીટટિંગ, ક્ષલિંક્સ, ગગુલ 
કલેન્ડર વગેરે મળે છે. ‘પીપલ’ તે છે જયા ંતમિે સહભાગીઓ મળે છે. 
 

મોબાઈલ/ટેબલેટિો ઉપયોગ કરીિે- આ પદ્ધનતમા ંતમારે િીચેિી એપ્લીકેિિ ડાઉિલોડ 
અિે ઈન્ટોલ કરવાિી આવશ્યકતા રહિેે (િોંધઃ અત્યારે લૉગ-ઈિ િ કરો. માત્ર 
એપ્લીકેિિ ઇન્સ્ટોલ કરી િે બધં કરો.) 

       a) ગગુલ ક્લાસરૂમ (Google Classroom) : 
       https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom 

       b) ગગુલ મીટ (Google Meet) : 



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings 
 

       ર્મ ેઉપર જણાિલે એપ્લલકેશિિે ઇન્સસ્ટોલ કયાન પછી િીચે આપેલા પગલાાંિે અનસુરો: 
 

(i) ર્મારી Gmail એપ્લલકેશિ ખોલો અિે ઉપર-જમણા ખણૂા પરિી ર્મારી પ્રોફાઇલ ચચત્ર 
પર પ્ક્લક કરો અિે રે્િી બાજુમાાં મેઈલબાર શોધો. 
(ii) હિે another એકાઉન્સટ પર પ્ક્લક કરો. 
(iii) પછી Google પસાંદ કરો. 
(iv) ત્યારબાદ સાઇિ ઇિ પેઈજ દેખાશે. િપરાશકર્ાન િામ (username) તરીકે સ્કૂલ દ્વારા 
આપવામા ંઆવલે ડોમેિ ઈ-મેઇલ આઈડીિો ઉપયોગ કરો. 
(iv) Next પર પ્ક્લક કરો. 
(v) ડોમેિ ઇ-મેઇલ આઈડી પર લોગ-ઇિ કરિા માટે સ્કલૂ દ્વારા આપિામાાં આિલે કોમિ 
પાસિડન લખો. 
(vi) Scroll Down અિે Accept પર પ્ક્લક કરો. 
(vii) ગગૂલ ર્મિે િિો મજબરૂ્ પાસિડન બિાિિા માટે કહશેે. ર્ેમાાં િિો પાસિડન દાખલ 
કરો. જેમાાં બે ઓલસિ આપિામાાં આિશે. જેમ કે િિો પાસિડન બિાિો અિ ેપાસિડનિી 
પષુ્ટટ (કન્સફોમન) કરો. 
(viii)  Next પર પ્ક્લક કરો. 
(ix) I agree પર પ્ક્લક કરો. 
(x) ર્થોડા સમય પછી ર્મે જોશો ર્ો ઇમેઇલ આઈડી એક્ટીિ ર્થઈ જશે. 
(xi) હિે Gmail બાંધ કરો અિે Google classroom એપ્લલકેશિ ખોલો. 
(xii) GET STARTED પર પ્ક્લક કરો. 
(xiii) સ્કલૂ દ્વારા અપાયેલ એકાઉન્સટ પસાંદ કરો કે જેમાાં ર્મે હમણાાં જ Gmail એપ્લલકેશિ 
પર સાઇિ ઇિ કર્ુું છે હિે ok પ્ક્લક કરો. 
(xiv) પછી ર્મિે પછૂિામાાં આિશે "ર્મારી ભનૂમકા પસાંદ કરો". હુાં એક નિદ્યાર્થી છાં (I’M A 

STUDENT) પર પ્ક્લક કરો. (િોંધ: જો ર્મે 
હુાં એક નશક્ષક છાં(I’M A TEACHER) પર પ્ક્લક કરશો ર્ો ર્મારુાં એકાઉન્સટ સસ્પેન્સડ કરિામાાં 
આિશ,ે ર્ેર્થી સર્કન રહો) 
(xv) Home page પર જઈ Add પર પ્ક્લક કરો. 
(xvi) કોડ Enter કરો અિે Join પ્ક્લક કરો. 
(xix) ર્મે હિે ક્લાસિા ભાગ છો.  
(xvii) અહીં ર્મે િગનમાાં ચાલર્ી બધી પ્રવનૃિઓ જોશો. ત્યાાં નિિંડોિી ટોચ પર 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings


ત્રણ બટિો છે: સ્રીમ, િગનકામ અિે પીપલ. ‘સ્રીમ’ એિી જગ્યા છે ર્ેમાાં ર્મિે ર્મારા 
સ્ર્થાિ નિશે ખ્યાલ આિે. ‘ક્લાસિકન ’ ર્ે છે જયાાં ર્મિે ર્મારી સોંપણીઓ, મીટટિંગ, 
ચલિંક્સ,ગગુલ કલેન્સડર િગેરે મળે છે. ‘પીપલ’ ર્ે છે જયાાં ર્મિે સહભાગીઓ મળે છે. 
 

ઓિલાઈિ ક્લાનસસ નિટડયો કોન્સફરનન્સસિંગ માટે ગગૂલ હેંગઆઉટ મીટ:-  

  

(A) લેલટોપ ડેસ્કટોપ પીસી માટેાઃ- 
 
 

(i) િેબ બ્રાઉઝર પર Google classroom ક્લીક કરો.પહેલા સમજાવ્ર્ુાં રે્ રીરે્. 
(ii) ગગૂલ મીટ ક્લાસરૂમ માટે ર્મારા િગનિા િામિી િીચે Meet ચલન્સક પર 
પ્ક્લક કરો. સ્રીમ પેઈજ પર નિધાનટરર્ સમયે િક્કી કરેલ. 
 (iii) ર્મ ેિિા ટેબમાાં આપમળેે ગગૂલ હેંગઆઉટ મીટર્થી કિેક્ટ ર્થશો. હિે Join 
પર પ્ક્લક કરો 
 

(iv) મીટટિંગ ચાલર્ી હોય ત્યારે નિર્કુ્ર્ સમયે, ર્મે િગનમાાં જોડાશો. ગગૂલ 
કેલેન્સડરમાાં બધા સનુિનિર્ મીટ નિટડઓ કોન્સફરનન્સસિંગ િગનખાંડો પણ સનુિનિર્ 
ર્થયેલ છે, જે ડાબી બાજુિા ખણૂાિા મેન ૂબટિિી ચલિંકર્થી એક્સેસ કરી શકાય છે. 

 
 
 
 

(B) Android મોબાઇલ / ટેબ્લેટ ઉપકરણ માટે 

(i) ગગૂલ ક્લાસરૂમ એપ્લલકેશિ ખોલો. 
(ii) જેિી લાઇિ સ્રીનમિંગ કરિામાાં આિી રહી છે ર્ેિા િગન પર પ્ક્લક કરો. 
(iii) ગગૂલ ક્લાસરૂમ એપ્લલકેશિિા સ્રીમ પેઈજિી જમણી બાજુએ ર્મારા િગનિા િામ 
ઉપરિા નિટડઓ આયકિ પર પ્ક્લક કરો. 
(iv) ગગૂલ મીટ એપ્લલકેશિ ખલુી જશે અિે પછી Join meeting પર પ્ક્લક કરો અિે 
હિે ર્મે મીટીંગમાાં જોડાય જશો. 
(v) ગગૂલ કેલને્સડરમાાં બધા સનુિનિર્ મીટ નિટડઓ કોન્સફરનન્સસિંગ િગનખાંડો પણ સનુિનિર્ 
ર્થયેલ છે, જે ડાબી બાજુિા ખણૂાિા મેન ૂબટિિી ચલિંકર્થી એક્સેસ કરી શકાય છે. 
 


