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રાજ્યમાં કટેલાક શિક્ષકોના મોબાઈલ નંબર પર પાસવર્ ડ મળેલ નથી અથવા લોગીન થવામા ંમુશ્કલેી અનભુવ ેછે એ 
બાબત ધ્યાનમા ંલઈ આ એક અગત્યનુ ંઅપર્ટે આપેલ છે. આપ આપનો મોબાઈલ નંબર અન ેયુજરનેમ બંન ેસુધારી 
િકો છો એ માટ ેઆ માગડદશિડકાનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરવો ત્યારબાદજ સુધારો કરવો.  
 
1. મારી િાળામા ંમારી પ્રોફાઈલમાં મોબાઈલ નંબર મા ંભુલ છે તો િું કરવું.  
     જો આપનો ર્ટેા અનલોક હોય તો િાળા લોગીનમા ંમાહીતી ઉમેરવી મા ંજઈ આપની શવગત એર્ીટ કરી આપનો 
નંબર સુધારી િકો છો જો ર્ટેા લોક હોયતો આપના તાલુકામાં તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારી ને જાણ કરી આપનો 
ર્ટેા અનલોક કરાવો. તાલુકા લોગીનમા ં  માહીતી ઉમેરવી મા ં શિક્ષકની માહીતીમા ંજઈ લોક અનલોક બટન પર કલીક 
કરી અનલોક કરાવો. પછી િાળામાંથી સુધારો કરી િકિો.   

 
 
 
 
 
 
 

 
2. મોબાઈલ નંબર સાચો છે અથવા અપર્ટે કયો પણ યુજરનેમ અલગ છે અથવા લોગીનમા ંમુશ્કલેી છે…. 
         િાળામા ં શિક્ષકની માહીતીમા ંનબંર સાચો હોય તો આપ આપનો યુજરનેમ 1 વાર બદલી જે મોબાઈલ નંબર 
સાચો છે તેન ેયુજરનમે બનાવી િકો છો તેના માટ ેિાળા લોગીનમા ંશિક્ષકના નામની સામ ેએક કી મુકી છે આ કી એકજ 
વાર કામ કરિે ત્યારબાદ આપ યુજરનેમ બદલી િકિો નહી માટ ેસાચો નબંર અપર્ટે કરીનેજ આ કી દબાવવી તો 
તરત જે મોબાઈલ નંબર શસસ્ટમમા ં નાખેલ હિ ે ત ે યુજરનેમ બની જિ ે અન ે પાસવર્ ડ મોબાઈલ પર આવી જિ.ે 
ત્યારબાદ યુજરનેમ માત્ર રાજ્ય કક્ષાએથીજ બદલી િકાિે આ કી 30 નવેમ્બર બાદ હટાવી દેવાિ.ે  
 
િાળા લોગીનમા ંમાહીતી ઉમરેવીમાં શિક્ષકની માહીતીમા ંજાઓ  

 
 

લોક અનલોક 
બટન 

(તાલકુા 
લોગીન) 

આ ચાવી પર કલીક કરતાાંજ 

યજુરનેમ મોબાઈલ નાંબર 

મજુબ અપડેટ થઈ જશે.  

આ ચાવી માત્ર એજક વાર કામ આપશે 

માટે કાયમી નાંબર નેજ યજુરનેમ 

બનાવો. ત્યારબાદ પાસવડડ ના આવે કે 

ભલુી જાઓ  તો લોગીન પેજ પર રીસેટ 

પાસવડડ દ્વારા પાસવડડ મેળવી શકો છો 

જેને યજુરનેમ અને મોબાઈલ નાંબર અલગ છે તેનેજ આ 

ચાવી દેખાશે.  
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