
'ગગૂલ મીટીંગ'મા ંજોડાણ માટેની પ્રક્રિ�યા

મીટીંગમા ં જોડાવવા માટે નીચેના પગથિ�યા ંઅનસુરો (ગજૂરાત થિવદ્યાપીઠના ઈ-મેલ એકાઉન્ટમા ંલોગીન 
�ાઓ).

 જ્યારે તમને આ પ્રકારની કોઈ મીટીંગમા ં જોડાવવા  માટે  ઈમેલ થિનમતં્રણ (invitation) મોકલાય, 
ત્યારે નીચે પ્રમાણેનો સ્ક્રીન જોવા મળશે.

 ઈમેલનો થિવષય (subject)  આ પ્રમાણે હશે અને તે UPDATE tab મા ંજોવા મળશે 

Happening now: xyz  is inviting you to a video meeting
 કમ્પ્યટુરના ંપડદા પર આ મજુબ જોવા મળશે:  

 લીલા રંગના ંલબંચોરસમા ંબેઠકમા ંજોડાવ (JOIN MEETING)ને પસદં કરવા�ી નીચે મજુબની 

સચૂના  (screen) દેખાશે. 



 હવે  લીલા  રંગનાં લબંચોરસમાં લખેલા  'હવે  જોડાવ'  (JOIN NOW)ને પસગં કરતાં આપ આ

બેઠકમા ંજોડાઈ જશો.  

 આ સમયે નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે માઇક (microphon) અને દ્રશ્ય (vedio on) બન્ને ચાલ ુહોવા જરૂરી

છે.  જો આ બન્ને બધં હશે, તો આપનો અવાજ ત�ા ચહરેો બેઠકમા ંહાજર રહલેા સહુ માટે અનકુ્રમે

શ્રાવ્ય અને દ્રશ્ય નહીં બને.  

 બેઠકમા�ંી બહાર નીકળવા માટે લાલ રંગે  દશાqવેલા  ટેલીફોનના થિનશાન (Icon)ને પસદં કરો. 

'  ગગૂલ મીટીંગ  '  ની રચના   

નીચેની URL ને પસદં (Select) અથવા કોપી (Copy) કરીને ગગૂલ �ોમમા ંલગાડો (Paste)

URL      meet.google.com  

http://meet.google.com/


ગગૂલ મીટીંગ   -    સેલફોન માટે  

 બેઠકમા ંભાગ લેવા: તમારા સેલફોનમા ંgoogle play store/ App Store મા�ંી  Hangout Meet 

App ને  લાવો.

 Meet App ને ખોલો.

  “Meeting Code” પસદં કરો.

 “Meeting code” or “nickname”ને દાખલ (enter)  કરો.
 Join Meeting ને પસદં કરો.  

અથવા

 જ્યારે તમને કોઈ બેઠકમાં જોડાવા માટે ઈમેલ થિનમતં્રણ (invitation) મોકલે,  ત્યારે નીચે પ્રમાણે
જોવા મળશે.  

 ઈમેલનો થિવષય (subject)  UPDATE tab મા ંજોવા મળશે. 
Happening now: xyz  is inviting you to a video meeting

Browser Screen - Gmail



અ�વા  Gmail App માં

લીલા રંગના ંલબંચોરસમા ંબેઠકમા ંજોડાવ (JOIN MEETING)ને પસદં કરવા�ી નીચે મજુબની સચૂના  

(screen) દેખાશે.  જો તમારા સેલફોનમા ંHangouts Meet ન હોય, તો તેને ફોનમા ંલાવવા (install)નો  



સદેંશો મળે ત્યારે તનેે સેલફોનમા ંદાખલ (install) કરવુ.ં  ત્યાર પછી જ Hangouts Meet App ચાલી શકે.

 હવે લીલા રંગના ંલબંચોરસમા ંલખેલા 'હવે જોડાવ' (JOIN NOW)ને પસગં કરતા ંઆપ આ 

બેઠકમા ંજોડાઈ જશો.  

 આ સમયે નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે માઇક (microphon) અને દ્રશ્ય (vedio on) બન્ને ચાલ ુહોવા જરૂરી 

છે.  જો આ બન્ને બધં હશે, તો આપનો અવાજ ત�ા ચહરેો બેઠકમા ંહાજર રહલેા સહુ માટે અનકુ્રમે 

શ્રાવ્ય અને દ્રશ્ય નહીં બને.  



 બેઠકમા�ંી બહાર નીકળવા માટે લાલ રંગે  દશાqવેલા  ટેલીફોનના થિનશાન (Icon)ને પસદં કરો. 

Google Meet      ના ંઉપયોગ માટેની માગ;દર્શિ=>કા  

1. Gmail ખાત ુ ંઅ�વા  URL: meet.google.com ખોલો. 

2. જમણી બાજુ ઉપરના ખણૂામા,ં નીચે દશqવા અનસુાર, google apps ની 

પસદંગી કરો. 

3. નીચે દશાqવ્યા અનસુાર Meet ની પસદંગી કરો. 



4. તે તમારા કમ્પ્યટુરના પડદા પર નીચે મજુબ દેખાશે. 

5. બેઠકને શરૂ કરવા અ�વા જોડાવા પર પસદંગી દશાqવો, જે નીચે પ્રમાણે જણાશે. 

6. બેઠકનો ક્રમ અ�વા નામ દશાqવો. ઉદાહરણમા ંTest_DCS_GVP દશqવાયુ ંછે. Continue ની પસદંગી

કરતા ંતે નીચે મજુબ Google Meet ને ચાલ ુકરશે.



7. માઇક અને કેમેરા ચાલ ુછે તેની ખાત્રી કરો. 

8. જમણી બાજુના Join now ની પસદંગી કરતા ંતમને નીચે અનસુાર જોવા મળશે.

    9.  તમને બેઠકનુ ંજોડાણ  (Link)  જોવા મળશે.  આ જોડાણ બેઠકમાં ભાગ લેનારા સહુ સા�ે

મોકલ શકાશે. આગળની છબીમાં તમને નીચેના ભાગે Add people નો થિવકલ્પ જોવા મળશે. આ

થિવકલ્પને પસદં કરતા ંનીચે મજુબ email જોડાણ માટેના ંસચૂન જોવા મળશે. 

    10. આપેલાં સચૂન પૈકી અ�વા નામ/email  દ્વારા તમે થિનમતં્રણ આપી શકો છો. ત્યાર બાદ

નીચે  દશાqવ્યા અનસુાર Send invite ની પસદંગી કરો.



    11. જેને આમતં્રણ મોકલાયુ ંહશે, તે જ્યારે email ખોલશે ત્યારે તેના ંinbox મા ંમોકલેલુ ંથિનમતં્રણ

નીચે મજુબ જણાશે. 

   12. તે પત્રની પસદંગી કરતા ંપત્ર મેળવનારને નીચે મજુબ જોવા મળશે. 

 13. Join Meeting ની પસદંગી કરતા ંઆમતં્રણ મેળવનાર વ્યક્તિ�તને બેઠક તરફ નીચે મજુબ લઈ 

જવાશે.

     14. Join Now ની પસદંગી કરતા ંતે બેઠકમા ંજોડાઈ જશે. 

    15.  થિનમતં્રણ મેળવનારા સહુ બેઠકમાં  જોડાઈ જશે,  ત્યાર બાદ થિશક્ષક/માગqદશqક પદદની

નીચેના ભાગે             દશાqવેલા present now ની પસદંગી કરશે,  ત્યારે પડદો નીચે મજુબ

દેખાશે. 

    16. Present now ના બે થિવકલ્પ છે.



  17.  થિશક્ષક/માગqદશqક તેમનો સપંણૂq પરદો અ�વા તેમણે જે ખલુ્લી થિવન્ડો બતાવવી હશે,  તે

બતાવી     શકશે. 

   18. વાત કરવા માટે, નીચે દશાqવ્યા અનસુાર જમણી બાજુનાં chat પ્રતીકની પસદંગી કરવાની

રહશેે. 

19.   નીચેની હારમા ંદ=ા;વેલા Turn on મ�ાળા (Caption) ને પસદં કરો. 

20. બન્ને તરફ�ી આ મ�ાળંુ ચાલ ુકરતા ંજ્યારે કોઈ પણ સભ્ય બોલશ,ે ત્યારે તે નીચે દશાqવ્યા અનસુાર   

જોવા મળશે. [વધારે થિવકલ્પ (3 વટ�કલ બિબંદુઓ)ની મદદ�ી નીચે દશાqવ્યા અનસુાર અન્ય થિવકલ્પની પણ

પસદંગી �ઈ શકે.]



21.  કામ પણૂq �તા ંવચ્ચેના ંleave call ની પસદંગી કરી બેઠક છોડી શકાય છે. 

     આશા છે કે આ માહિહતી તમને online બેઠક શરૂ કરીને સપંકq ત�ા સપં્રેષણ માટે ઉપયોગી �શે.

આભાર. 


