
ડડાઉનલલોડ અનને કનનન્ફીગર     MFS100   મશન્ફીન

http://ipds.gujarat.gov.in  નને ઈંટરનનેટ એકકલલોરર મડામાં ખલોલલો

Download(Drivers) પર કકલક કરલો અનને  પછન્ફી (4) Mantra MFS 100 Driver & DLL. પર કકલક  કરલો.

http://ipds.gujarat.gov.in/


તમને  નન્ફીચને  આપનેલન્ફી  કચત્ર જલોઇનને   Save પર કકલક કરલો  અનને  કલોઈ  નલોલડર  મડામાં  Save કરન્ફી દલો



નલોલડર  પર  કકલક  કરલો.



તમને  નન્ફીચનેનનમાં  કચત્ર  જલોઈ શકલો  છલો. mantra_mfs_100.rar નડા નલોલડર પર રડાઈટ કકલક કરલો અનને Extract to

mantra_mfs_100\. પર કકલક કરલો.



તમને  mantra_mfs_100 નનમાં નલોલડર  જલોઈ  શકલો  છલો.

નલોલડર  ખલોલન્ફી  નને  step 0 નડામ નડા નલોલડર પર કકલક કરન્ફી નને ખલોલલો.



setup.exe પર કકલક કરલો.

setup.exe પર રડાઈટ કકલક કરલો અનને  Run as Administrator પર કકલક કરલો.

કકલક કરડાર્યા બડાદ તમને  નન્ફીચને નનમાં કચત્ર જલોઈ  શકલો  છલો.



Next નડા બટન પર કકલક કરલો



Everyone પર કકલક કરન્ફી નને Next પર કકલક કરલો



Next પર કકલક કરલો



“Continue Anyway “ પર કકલક કરલો

અથવડા



“Register Success” પર કકલક કરલો.

અથવડા

“Register Success” નલો મનેસનેજ નન્ફીચને નન્ફી સસન્ફીન મનજબ આવન્ફી શકને છને.



જલો  setup કરતન્ફી વખતને  તમનને  નન્ફીચને બતડાવરડા  પ્રમડાણને  administrator નલો Username અનને  Password પપૂછને તલો તમને   

administrator નલો Username  અનને  Password એનટર  કરન્ફી દનેજલો.

સલોફટવનેર  ઈંસટલોલનેશન  થઇ ગરનમાં હવને તમને  ફનગર કપ્રનટ મશન્ફીન  ઉપરલોગ  કરન્ફી શકલો છલો.



Close પર કકલક કરલો.

ઈંસટલોલનેશન  કરતડા  સમરને  જલો તમનને  “Register Success” નલો મનેસનેજ  નડા મળને તલો તમને "“C:\Program Files\Mantra\MFS” or 

“C:\Program Files (x86)\Mantra\MFS” નડા નલોલડર  મડામાં જાવ અનને  InstallActiveX.bat નડાઈલ  પર રડાઈટ  કકલક કરન્ફી Run as

administrator પર કકલક કરલો અનને જલો Run as administrator નડા હલોઈ તલો બને વડાર કકલક કરલો અનને  નન્ફીચને નનમાં કચત્ર જલોવલો.

તરડારબડાદ  તમને નન્ફીચને નનમાં કચત્ર જલોઈ શકલો છલો.



“OK” પર કકલક  કરલો. જલો તમનને  આ મનેસનેજ  નડા મળને  તલો નરન્ફી થન્ફી એ જ નડાઈલ  નને  administrator નડા રડાઈટસ  સડાથને  run કરલો.

તરડારબડાદ  દડાઈવર  ઈંસટલોલનેશન  વડાળનમાં  ડલોકરનમનેનટ  જલોઈ  અનને  મશન્ફીન  કનનન્ફીગર  છને કને નઈ  એ તપડાસન્ફી  લલો



હવને http://ipds.gujarat.gov.in પર જાઓ Download(S/w) પર કકલક કરલો પછન્ફી Auto Install Mantra capture 

Device પર કકલક કરલો

પછન્ફી  સસન્ફીન  જલોવલો , તમનને  નન્ફીચને પ્રમડાણને  જ સસન્ફીન મળને છને.

જલો તમનને  ઉપર જનેવન્ફી સસન્ફીન મળને તલો નન્ફીચને બતડાવરડા પ્રમડાણને  કરલો .



Internet Explorer મડામાં ટપૂલસ મનેનપૂ પર જાઓ.

પછન્ફી  Internet Options પર કકલક કરલો.

Security Tab પર કકલક કરલો અનને Trusted Sites પર કકલક કરલો. 



સડાઇટસ પર કકલક કરલો. Require server verification check box નને પસમાંદ કરલો.

http://ipds.gujarat.gov.in લખલો અનને Add બટન પર કકલક કરલો.

પછન્ફી  http://pds.gujarat.gov.in લખલો અનને Add બટન પર કકલક કરલો. પછન્ફી Close પર કકલક કરન્ફી નને Apply પર કકલક કરલો.

Advance Click પર કકલક કરલો.

http://pds.gujarat.gov.in/
http://ipds.gujarat.gov.in/


Allow active content to run in files on my computer* પસમાંદ કરલો

Allow software to run or install even if the signature is invalid પસમાંદ કરલો( ચનેક કરલો બનને કવકલપ  ચનેક છને કને નથન્ફી)

પછન્ફી apply અનને ok પર કકલક કરલો.

Internet Explorer બમાંધ અનને Internet Explorer નરન્ફી ચલડાવન્ફી અનને સડાઇટ ખલોલલો અનને MANTRA નનમાં પનેજ  ચકડાસલો. જલો નન્ફીચને 

મનજબ સસન્ફીન  બતડાવને  તલો  તમડારુ  MFS100  કનનેકશન  થઇ  ગરનમાં  છને જલો નડા બતડાવને  તલો તમડારુમાં  કમકરનટર.  કનનેકશન   ચકડાસણન્ફી  કરલો.



કલન્ફીઝ. તમડારન્ફી  સકનેનર કલગ અનને રલોગર  રન્ફીતને તનેનડા કલગ તપડાસલો  અનને તને પછન્ફી તમડારડા  Internet Explorer બમાંધ કરલો અનને સડાઈટ નરન્ફી થન્ફી શર

કરલો અનને  તમડારન્ફી  આમાંગળન્ફી નન્ફી કપ્રનટ  તમડારડા સકનેનર. પર રડાખલો.


