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Võ‚ BÞwr™.þt¤tytu {txu :-  
આથી તમામ િુન. ઉ ચતર ા.શાળાઓના ુ ય િશ ક ીઓ ને ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવા ુ ં ક 

એસએસએ ની ટટ ો કટ કચેર , ગાધંીનગર îtht વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ અમદાવાદ િુન. કોપ રશનની ર૮૧ ઉ ચતર 
ા.શાળાઓમા ં િતમાસ  .પ૦૦.૦૦ લેખે ર માસ માટ ુલ ા.૧૦૦૦/- ોડબે ડ (wired) ઈ ટરનેટ કને કટવીટ  માટ 
ા ટની ફાળવણી એસ.એમ.સી.એજ કુશનના બક એકાઉ ટમા ંકરલ છે. આમ, આ સાથે સામેલ યાદ  જુબ ર૮૧ ઉ ચતર 
ા.શાળાઓના ઈ ટરનેટ કને કટવીટ ના વપરાશ બીલોના કૂવણા માટ નીચેની ચૂનાઓને યાને લઈ કૂવવા આદશ 

કરવામા ંઆવે છે.  
1. જો કોઈપણ વ નુી ખર દ /ખચ કરવાનો હોય તો તે રાજય સરકાર ીના વતમાન ધારાધોરણો અને િનયમો સુાર 

કરવાનો રહશે.  
2.  શાળાઓએ માચ-ર૦૧૬ થી ઈ ટરનેટ માટ િતમાસ ા.૭૦ર.રપ અથવા િતમાસ ા.૩૭પ.૦૦ જુબ ખચ કર ને 

બલ પે ક  ુહોય તો તે શાળાઓએ હવે આગામી વષ િતમાસ ા.પ૦૦ ની મયાદામા ં જુબ ખચ કર ને બલ પે 
સદર ા ટનો ઉપયોગ ઓગ ટ-૧૭ થી સ ટ બર-૧૭ ધુી કરવાનો રહશે. 

3. બે માસ બાદ  શાળાઓની દિનક ઈ ટરનટે વપરાશ, ઈ ટરનેટ પીડ તેમજ ઈ ટરનેટ વપરાશ માટ ઉપયોગમા ં
લેવાતા કો ટુરની સં યા વગેર માહ તી ઉપલ ધ નહ  થાય તે શાળાઓ ને બે માસ પછ  બાક ના માસની ા ટ 
ફાળવવાપા  થશે નહ . 

4. જ લા ક ાએથી ઈ ટરનેટ કનેકશનના મોિનટર ગ માટ એ લીકશન તૈયાર થઇ રહલ છે. ની client એ લીકશન 
શાળાઓ ક ાએ ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ થતો હોય તેવા તમામ કો ટુરોમા ંઈ ટોલ કરવા  ુરહશે. આગામી ા ટ 
જ રયાત અને ફાળવણી તેના આધાર કરવામા ંઆવશે.  શાળાઓની ઈ ટરનેટ વપરાશ િવગતો ઓનલાઈન 
મોિનટર ગ સી ટમ મારફત નહ  મળે એટલે ક client એ લીકશન શાળાઓ ક ાએ ઈ ટોલ નહ  થયેલ હોય તે 
શાળાઓન ે ા ટ ફાળવવાપા  થશે નહ . 

5. આ મં ુર  અ વયે ફાળવેલ ા ં ટનો શાળા ક ાએ ઈ ટરનેટની િુવધા માટ જ ઉપયોગ કરવાનો રહશે. અ ય હ  ુ
માટ ઉપયોગ કર  શકાશે ન હ. 

6. સદર ા ટ નાણંાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ િતત નાણા ંવપરાશ માણપ , બચત રહલ રકમ એસ.એસ.એ.ની કચેર એ 
મોકલી આપવાના રહશે.    

7. નવા કનેકશન ક કનેકશન ફરબદલ માટ શ આત ઇ ટોલેશન અને અનાવતક ખચ શાળા ક ાએ ફાળવેલ ા ટ 
મયાદાથી વધતો હોય તેવા ક સામા ંશાળા ક ાએ બચત શાળા ા ટમાથંી ખચ કર  ઈ ટરનેટ કનેકશન મેળવી 
લેવા ુ ંરહશે. 

8.  શાળાઓએ ઈ ટરનેટ કનેકશન મેળવેલ હોય તે ર૮૧ શાળાઓ મા ં િતમાસ ા.પ૦૦ ની મયાદામા ંજ ઈ ટરનેટ 
કનેકશન ના વપરાશ બીલોના કૂવણી શાળાઓના SMC ક ાએથી કૂવવાની રહશે. 

9. ર૮૧ શાળાઓમા ં િતમાસ ા.પ૦૦ (અ ય ટ ા સહ ત)ની મયાદામા ંએસ.એમ.સી ક ાએ ઠરાવ કર  3G અથવા 4G 
કનેકશન પીડ ધરાવતી ઈ ટરનેટ ોવાયડડ કંપનીનો પો ટપેડ લાન જ લેવાનો રહશે. 

10.  તે શાળા એ બીલોની કૂવણી ન કરતા ઈ ટરનેટ ોવાયડડ કંપની તરફથી મેળવેલ કોટ નોટ સ માટની 
જવાબદાર   તે શાળાના આચાય ીની રહશે. 

 આમ, ઉપરોકત િવગતે શાળાઓને આપવામા ં આવનાર ોડબે ડ(wired) ઈ ટરનેટ કનેકશન બાબતે 
કામગીર મા ંસરળતા રહ તે માટ શાળા (એસ.એમ.સી) ક ાએથી જ ર  કાયવાહ  કરશો. 
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