
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ાન ુંજ મોિનટર ગ સી ટમ તગત શાળા ક ાએ ો ટની 

કામગીર ના ર પોટ ગ ગેની માગદિશકા 

 

 

GYANKUNJ MONITORING SYSTEM  

USER INSTRUCTIONS MANUAL 

 

 

  



સૌ થમ http://gyankunj.org તમારા ાઉઝર પર ઓપન કરો. 

 

 

 

 

 

યારબાદ Login Menu પર Click કર ુ.ં 

 

 



શાળાના ુ ય િશ ક ી / આચાય ી માટઃ 

સૌપ્રથમ Login  પેજમા ં  તે શાળાના મખુ્ય િશક્ષક ી / આચાયર્ ીએ પોતાની 

શાળાના Username(SchoolCode) અને Password થી Login કરવાનુ ંરહશેે.   

 

પ્રથમવાર LOGIN થયા બાદ Terms and Conditions પર Agree બટન પર િક્લક 

કરવાનુ ંરહશેે. 

 

 



Login થયા બાદ પહલેી વાર શાળાના ધો.૭ અને ધો.૮ના  વગર્ખડંોને જ્ઞાનકંુજ 

પ્રો ક્ટ અંતગર્ત ઇ ટરેિક્ટવ બનાવવામા ંઆવેલ છે તે વગર્ખડં દીઠ એક નોડલ 

િશક્ષક એમ કુલ બે િશક્ષકો Add કરવાના રહશેે. 

 

યાર બાદ મખુ્ય િશક્ષકે Add કરેલા નોડલ વગર્ખડં િશક્ષક તેમના username અને 

Password થી Login કરી શકાશે. 

 



DashBoard પર મખુ્ય િશક્ષક જ્ઞાનકંુજ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત શાળાને મળેલા હાડર્વેરની 

માિહતી જોઈ શકશે.

 

જ્ઞાનકંુજ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત શાળાને મળેલા હાડર્વેરને લગતી કોઇ પણ સમ યા માટે 
મખુ્ય િશક્ષકે નવી Complain કરવા Add બટન પર િક્લક કરવાનુ ંરહશેે. 

 



મખુ્ય િશક્ષક Hardware ને લગતી ન ધાવેલ તમામ Complain  તેના Complain List 

મા ંજોઈ શકશે. 

 

મખુ્ય િશક્ષક Holiday List જોવા માટે Holiday List પર િક્લક કરવાનુ ંરહશેે. 

 



જ્ઞાનકંુજ મોિનટરીંગ સી ટમ અંતગ ત રજી ટરથયેલ  ક પલેઇન એજ સી ારા close કરવામા ં
આવેલ છે તે ક પલેઇન જો ખરેખર solve થયેલ હોય તો મુ ય િશક્ષક ી / આચાય ીએ 

તેમના લોગીનમાંથી Complain  list પર એજ સી ારા close થયેલ Complain  ની detailsમાં 
જઇ Complain શાળા કક્ષાએથી close કરવાની રહેશે.    

ક પલેઇન લી ટને closed by
agencyથી િફ ટર કરવુ ં

 ક પલેઇનનુ ં ટેટસ closed by agency હોય તેના ક પલેઇન 
નબંર પર કલીક કરી ક પલેઇનની details મા ંજવુ ં



  

ક પલેઇનની details મા ંજઇ ખરેખર જો solve થઇ ગયેલ હોય તો 
Close Complain પર કલીક કરવુ ં 



ત્રણ માસના હે ડ હોિ ડંગ સમયગાળા દર યાન મખુ્ય િશક્ષકે TSP  Attendance 

ન ધવા માટે TSP Attendance પર િક્લક કરવાનુ ંરહશેે. 

 

 અને પહલેી વાર  TSP Add કયાર્ બાદ રો  રોજ ની TSP ની હાજરી પરુવાની રહશેે. 

 

 



ત્રણ માસના હે ડ હોિ ડંગ અને તાલીમના સમયગાળા દર યાન મખુ્ય િશક્ષકે  

Training  માટે Teacher  Add   કરવા માટે Training  પર િક્લક કરવાનુ ં રહશેે.

 

Training માટે Teacher Add કયાર્ બાદ તેમણે મેળવેલ Trainingના લેવલ (1‐Basic 
Level, 2‐Comfort Level, 3‐ Expertise level) સેટ કરી શકfશે.

 



જ્ઞાનકંુજ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત શાળાના ધો.૭ અને ધો.૮ના  વગર્ખડંોને ઇ ટરેિક્ટવ 

બનાવવામા ંઆવેલ છે તે વગર્ખડં દીઠ એક નોડલ િશક્ષક એમ કુલ બે િશક્ષકો 

Add કરવાના રહશેે. 

 

ઇ ટર ટવ વગખડંના નોડલ િશ ક ી માટઃ 
 

પ્રથમવાર LOGIN થયા બાદ Terms and Conditions પર Agree બટન પર િક્લક 

કરવાનુ ંરહશેે. 

 
 

 

 

 



DashBoard પર  િશક્ષક તેના ક્લાસને મળેલા હાડર્વેર જોઈ શકશે. 

 

Holiday List જોવા માટે Holiday List પર િક્લક કરવાનુ ંરહશેે. 

 



િશક્ષકે નવી Complain  કરવા Add  બટન પર િક્લક કરવાનુ ં રહશેે.

 

િશક્ષક Hardware  ને લગતી કોઈ પણ Complain    તેના Complain  List મા ંજોઈ 

શકશે. 
નોડલ િશક્ષક ીએ ઇ ટરેિક્ટવ વગર્ખડંમા ંથયેલ Daily Activity રીપોટર્ કરવા માટે 

Add Daily Activity પર િક્લક કરવાનુ ંરહશેે. 

 


