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GYANKUNJ MONITORING SYSTEM  

USER INSTRUCTIONS MANUAL 
 
 

  



�� ��� http://gyankunj.org ���	� 
���	 	 ��� ���. 

 
 
 
 
 

���	��� Login Menu �� Click �	���. 
 

 



 
 

������ ���	 
���� / ���	�� ����� 
સૌ�થમ Login પેજમા ં � તે શાળાના ��ુય િશ�ક�ી / આચાય��ીએ પોતાની 
શાળાના Username(SchoolCode) અને Password થી Login કરવા!ુ ંરહ#શે.   
 

�થમવાર LOGIN થયા બાદ Terms and Conditions પર Agree બટન પર $%લક 
કરવા!ુ ંરહ#શે. 
 

 



Login થયા બાદ પહ#લી વાર શાળાના ધો.૭ અને ધો.૮ના � વગ�ખડંોને *ાન+ંુજ 
�ો�%ટ -તગ�ત ઇ/ટર#0%ટવ બનાવવામા ંઆવેલ છે તે વગ�ખડં દ4ઠ એક નોડલ 
િશ�ક એમ +ુલ બે િશ�કો Add કરવાના રહ#શે. 

 
6યાર બાદ ��ુય િશ�ક# Add કર#લા નોડલ વગ�ખડં િશ�ક તમેના username અને 
Password થી Login કર4 શકાશે. 
 



DashBoard પર ��ુય િશ
ક 
મા�હતી જોઈ શકશ.ે

�ાન�ંુજ �ો��ટ �તગ!ત શાળાને
��ુય િશ
ક# નવી Complain 

પર ��ુય િશ
ક �ાન�ંુજ �ો��ટ �તગ!ત શાળાને મળેલા 

�ાન�ંુજ �ો��ટ �તગ!ત શાળાને મળેલા હાડ!વેરને લગતી કોઇ પણ સમ*યા માટ# 
Complain કરવા Add બટન પર ,�લક કરવા-ુ ંરહ#શે

મળેલા હાડ!વરેની 

 

ને લગતી કોઇ પણ સમ*યા માટ# 
,�લક કરવા-ુ ંરહ#શ.ે 

 



 

��ુય િશ
ક Hardware ને લગતી
મા ંજોઈ શકશે. 

��ુય િશ
ક Holiday List જોવા માટ#

ને લગતી ન.ધાવેલ તમામ Complain  તેના Complain List 

જોવા માટ# Holiday List પર ,�લક કરવા-ુ ંરહ#શે

Complain List 

 
,�લક કરવા-ુ ંરહ#શે. 

 



0ણ માસના હ#1ડ હો23ડ4ગ સમયગાળા દર6યાન 
ન.ધવા માટ# TSP Attendance 

 અને પહ#લી વાર  TSP Add કયા!

 

0ણ માસના હ#1ડ હો23ડ4ગ સમયગાળા દર6યાન ��ુય િશ
ક# TSP Attendance 
TSP Attendance પર ,�લક કરવા-ુ ંરહ#શ.ે 

કયા! બાદ રો� રોજ ની TSP ની હાજર8 9રુવાની રહ#શે

TSP Attendance 

 
9રુવાની રહ#શે. 

 



7ણ માસના હ#/ડ હો09ડ:ગ અને તાલીમના સમયગાળા દર<યાન ��ુય િશ�ક#  
Training માટ# Teacher Add  કરવા માટ# Training પર $%લક કરવા!ુ ં રહ#શે.

 
Training માટ# Teacher Add કયા� બાદ તેમણે મેળવેલ Trainingના લેવલ (1-Basic 
Level, 2-Comfort Level, 3- Expertise level) સેટ કર4 શકfશે.

 



*ાન+ંુજ �ો�%ટ -તગ�ત શાળાના ધો.૭ અને ધો.૮ના � વગ�ખડંોને ઇ/ટર#0%ટવ 
બનાવવામા ંઆવેલ છે તે વગ�ખડં દ4ઠ એક નોડલ િશ�ક એમ +ુલ બે િશ�કો 
Add કરવાના રહ#શે. 
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�થમવાર LOGIN થયા બાદ Terms and Conditions પર Agree બટન પર $%લક 
કરવા!ુ ંરહ#શે. 

 
 
 
 
 



DashBoard પર  િશ�ક તેના %લાસને મળેલા હાડ�વેર જોઈ શકશે. 

 
Holiday List જોવા માટ# Holiday List પર $%લક કરવા!ુ ંરહ#શે. 

 



િશ�ક# નવી Complain કરવા Add બટન પર $%લક કરવા!ુ ં રહ#શે.

 
િશ�ક Hardware ને લગતી કોઈ પણ Complain  તેના Complain List મા ં જોઈ 
શકશે. 

નોડલ િશ�ક�ીએ ઇ/ટર#0%ટવ વગ�ખડંમા ંથયેલ Daily Activity ર4પોટ�  કરવા માટ# 
Add Daily Activity પર $%લક કરવા!ુ ંરહ#શે. 
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