
 

 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.97  ‚t.26-12-2019 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  ‘‘Vex RLzeÞt {wð{uLx’’ ftÞo¢{ yk‚„o‚ ‚{t{ þt¤tytu{tk ‚t.30-12-2019 

Úte ‚t.4-1-2020 ËwÄe 30 {e™ex Þtu„ yÇÞtË fhtððt ƒtƒ‚. 

 ËkŒ¼o :- 1. yuËyuËyu/…eyuLzyu{/3/2019/44728-802 ‚t.21-12-19 

   2. yuËyuËyu/…eyuLzyu{/2019/45221-296 ‚t.24-12-19 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼uo sýtððt™wk fu, {t™. 

ðzt«Ät™©e îtht ‚t.29-8-2019™t htus Vex ELzeÞt {wð{uLx þY fhðt{tk ytðu÷ Au. su yk‚„o‚ 

htsÞ™e ‚{t{ þt¤tytu{tk ‚t.16 Úte 21 zeËuBƒh ŒhBÞt™ ‘‘Vex RLzeÞt ðef’’™e Wsðýe fhðt{tk 

ytðu÷ n‚e. ‘‘Vex RLzeÞt {wð{uLx’’™t ¼t„Y…u «tÚtr{f þt¤tytu{tk þt¤tfûttyu ‚t.28-12-19™u 

þr™ðth™t htus yuf{ fËtuxe …qýo ÚtÞt ƒtŒ Ëðthu 10-00 Úte 11-00 f÷tf ŒhBÞt™ Þtu„ ‚u{s ðt[™ 

yr¼Þt™ ytÄtrh‚ ‚t÷e{ ƒtÞËu„ MxqzeÞtu™t ËnÞtu„Úte xur÷ftuLVhLË™t {tæÞ{Úte Þtusðt{tk ytðþu. 

yt ‚t÷e{ þt¤tfûttyu Þtusðt™e ntuðtÚte Œhuf rþûtftuyu VhrsÞt‚ he‚u r™nt¤ðt™e hnuþu. (ftuE þt¤t 

Ëk…qýo ƒkÄ ™ hnu ‚u he‚u) ƒ…tuh…t¤e™e þt¤tytu™t rþûtftuyu …ý yt Ë{Þ ŒhBÞt™ ‚t÷e{ {u¤ððt™e 

hnuþu. y„tW™t rŒðËu ƒtÞËu„ «Ëthý™e £efðLËe [uf fhe ÷uðt™e hnuþu.     

þt¤tfûttyu ‚t.30-12-19 Úte ‚t.4-1-20 ËwÄe þt¤t™t þiûtrýf ftÞo™u ƒtÄ ™ ytðu ‚u he‚u 

(þt¤t Ë{Þ …nu÷t yÚtðt «tÚto™t ŒhBÞt™) Œhhtus 30 {e™ex þt¤t™t ‚{t{ rþûtftu y™u rðãtÚteoytu™u 

Ëq[™t y™wËth Þtu„yÇÞtË fhtððt™tu hnuþu 

 

™tUÄ  :- ‚{t{ Ëe.yth.Ëe.ftu.ytuŠz™uxhu f÷Mxh ËuLxh þt¤t{tk ‚t÷e{ {u¤ððt ntsh hnuðt™wk 

hnuþu. 

 

‚t.26-12-2019         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 



 

 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.97-A  ‚t.26-12-2019 

ફકત �ાન�ંુજ શાળાઓ માટ� :- 
   

 આથી તમામ ��િુન. ઉ�ચતર �ા.શાળાઓના ��ુય િશ!ક"ીઓને જણાવા& ુ ક� નગર �ા.િશ.સિમિત, 

અમદાવાદની �ાન�ંુજ ફ�ઝ-૧ની ૩૭ શાળાઓના ૭૪ વગ2ખડંોમા ંઅને ���-��� (વષ2ર૦૧૯-ર૦)ની ૭૦ શાળાઓના 

૨૨૨ એમ �ુલ ૨૯૬ વગ2ખડંોમા ંઇ@Aટોલશેનની કામગીરB Cણૂ2 થયેલ છે. આ તમામ વગ2ખડંદBઠ એક લપેટોપમા ં

િ�-લોડ�ડ ઇ-ક@ટ�@ટનો ઉપયોગ લિનHગ મેનજેમે@ટ સીAટમ થકB કરવાનો રહ� છે. J માટ� શાળાના ��ુય િશ!ક"ી&ુ ં

AdminLogin તેમજ દર�ક વગ2ખડં&ુ ંLogin તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. J શાળાવાર ઝોનના �.ુઆર.સી કો.ઓને ઈ-

મેલ મારફત મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. J આપની શાળા Mધુી મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. આજ િવગત 

એજ@સી Oારા દર�ક ��ુય િશ!ક"ીઓને SMS થી મોકલી આપેલ છે.  

 �ાન�ંુજ �ોJકટ Pતગ2ત શાળાઓમા ંતમામ વગ2ખડં દBઠ એક લેપટોપ આપવામા ંઆવેલ છે તથા વગ2મા ં

તમામ હાડ2વેર આઈ.એલ.એફ.એસ કંપની Oારા આપવામા ંઆવેલ છે. Jમા ંઈ-ક@ટ�@ટ સોQટવેર નાખવામા ંઆવેલ 

છે. J માટ� શાળાઓએ હાડ2વેર Pગેની ફRરયાદ માટ� શાળાક!ાએથી gyankunj.gujarat.gov.in પર User Name 

(School UDISE Code) અને Default Password: Gyankunj થી લોગ-ઇન કરB ફરBયાદ નSધવાની રહશે તથા ઇ 

–ક@ટ�@ટ સોQટવેર ઇ@Aટોલશેન માટ� નીચેના એસ.એસ.એ કચેરBના એમ.આઇ.એસ િવભાગના Vલોક એમ.આઇ.એસ 

તથા ઓપર�ટરનો સપંક2 કરવાનો રહ�શે. આ ઉપરાતં �ાન�ંુજ Pતગ2ત શાળાઓની અ@ય કોઈ પણ ફRરયાદ Pગ ે

એસ.એસ.એ કચેરB ઉAમાનCરુા ખાતે સપંક2 કરવાનો રહશે  
 

	
 ��
 �� ���к� ���� 

૧ Wુધાગરા સોનલબેન  Vલોક એમ.આઇ.એસ  ૮૯૮૦૦૧૪૨૬૮ 

૨ રાઠોડ િવજયભાઇ  ઓRફસ આિસAટ@ટ ૯૭૧૨૯૬૩૭૦૧ 

૩ સોની AવીટBબેન આર  કો�Cટુર ઓપર�ટર ૯૪૨૮૨૬૭૩૧૯ 

૪ યાદવ લતાબેન  ઝોન ઓપર�ટર ૯૭૧૨૯૬૫૮૦૨ 

૫ રાઠોડ "[ાબેન ઝોન ઓપર�ટર ૯૭૧૪૭૬૪૦૯૦  

૬ મહ�તા રચનાબેન  ઝોન ઓપર�ટર ૯૪૦૮૮૭૨૪૯૭ 

 

 વ\મુા,ં �ાન�ંુજ �ોJ]ટ Pતગ2ત ફ�ઝ-૧ની Jમ જ ક�પલેન લોગ કરવા, વગ2ખડં �^િૃ`&ુ ંફોટો, િવડBયો, 

સ]સેસ AટોરB અપલોડ કરવી, મહા&ભુાવ Oારા થયેલ �ાન�ંુજ વગ2ખડંની �લુાકાતનો �િતભાવ આપવો વગેર� 

કામગીરB શાળાક!ાએથી gyankunj.gujarat.gov.in પર User Name (School UDISE Code) અને Default Password: 

Gyankunjથી લોગ-ઇન થઇ શકશે. J માટ� ��ુય િશ!ક"ીએ �થમવાર લોગ-ઇન થઇ પાસવડ2 બદલી શાળામા ં

Jટલા �ાન�ંુજ વગ2ખડં હોય તેટલા નોડલ િશ!ક"ીની િવગત નાખંી �ઝુર-પાસવડ2 બનાવવાના રહ�શે. 
 

‚t.26-12-2019         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 


