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આથી તમામ 
કામગીરીને વે
ગર્ખડંોમા ં "જ્ઞા
ઓમા ં૭૪ વ
. સદર પાય
ના ધો.૭ અને 
કરવામા ંઆવે
આથી  િશક્ષક
પ્રો કટ મેળ
ક આ મજુબ છે

ઉકત િવગતે ત
આથી આપની
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 યિુનિસપલ 
વેગ આપવા મ
ાનકંુજ" પ્રો ક
ગર્ખડંોમા ં"જ્ઞા
લોટ પ્રો કટન
૮ ના શાળાદ
વેલ છે.  
કો ટેકિનકલી 
ળવવા િવગતવ
છે.https://goo

તમામ શાળાઓ
ની શાળાના ટેક
રજી  ટે્રશન કરે
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શાળાના મખુ્ ય
માટે ગજુરાત 
ટ અમલી બન
ાનકંુજ" પ્રો ક
ની સફળતાને
દીઠ ર વગ  પ્ર

સજજ, કુશળ
વાર ગગુલ ફો
o.gl/forms/klk

ઓમા ંઅને ટે
કનોસેવી અને
 તે માટે જણા
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000 શાળાઓ
4835–871,

ય િશક્ષક ીઓ
સરકાર ારા 
નાવેલ છે.  
ટ કાયર્રત છે.
ને  યાને લઇ
પ્રમાણે કુલ ૮

ળ અને ટેકનલો
ોમર્ ભરી રજી
kM71XmCFyq

કનોસેવી િશક્ષ
ન ટેકનોલોજીન
ાવવામા ંઆવે
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ઓને જણાવવા
રાજયની ૧૬
પૈકી અમદાવ

.  અંતર્ગત 
ઇ વષર્ ૨૦૧૮
૮૦૦૦ વગર્ખડં

લોજી પ્ર  યે રસ
 ટે્રશન કરી શ
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ક્ષકો સધુી "જ્ઞા
ના ઉપયોગથી
વ છે.  
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ાનુ ં કે, િડજીટ
૦૯ શાળાઓન
વાદ નગર પ્ર
"જ્ઞાનકંુજ" પ્રો

૮-૧૯ દર  યા
ડોમા ં "જ્ઞાનકંુજ

સ ધરાવે છે તે
શકે છે. રજી  ટે્ર

ાનકંુજ" પ્રો ક
 િશક્ષણકાયર્ મ
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અમલીકરણ બા

ટલ િશક્ષણ ક્ષે
ના ધો. ૭ અને
પ્રાથિમક િશક્ષણ
પ્રો કટને  યાપ
ન રાજયની 
જ" પ્રો કટનુ ં

તેઓ પોતાની 
ટે્રશન માટે ગુ

કટની જાણકાર
માટે રસ ધરા
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ક્ષેતે્ર ગજુરાત 
ને ૮ ના કુલ 
ણ સિમિતમા ં
પક પ્રિતસાદ 
વધ ુ ૪૦૦૦ 
અમલીકરણ 

શાળાઓમા ં
ગલ ફોમર્ની 

રી પહંોચે તે 
વતા તમામ 
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