
મ સવાલ જવાબ

1 ાનસેતુ ડે ૂ ની અર  જમા કરવાની છે ી તારીખ અને સમય કયાે રહેશ?ે
ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર ની તારીખ 21/02/2023 ના રાેજ 17:૦૦ કલાક સુધી જમા કરી શકાશ.ે તમારી ફ ઝકલ અર  અા 

સમય પહેલા સમ  શ ાની અાે ફસમાં મળી જવી ેઈઅ.ે ે કુ રયર કે ીડ પાે  ારા માેકલાે તાે અા સમય પહેલા મળી ય તે 
સુ ન ત કરવાની જવાબદારી અાપણી રહેશ.ે

2
EOI / અર  પ ક ાંથી મળી શકશે ? EOI કે અર  પ ક ડાઉનલાેડ કરવા માટેની 
વેબસાઈટ કઈ રહેશે?

ાનસેતુ ડે ૂ  માટેનું અર પ ક અેટલે કે EOI અમારી વેબસાઇટ www.ssagujarat.org પર જઈ ડાઉનલાેડ કરી શકાશે.

3 ાનસેતુ ડે ૂ  માટે ાેસે સગ માટે કાેઈ કારની ફી ભરવાની ભરવાની રહેશ?ે ાનસેતુ ડે ૂ  માટે નાેન-રીફંડેબલ ાેસે સગ ફી . 10,000/- ડમા  ા  ારા જમા કરવવાની રહેશે.

4 ાેસે સગ ફીનાં . 10,000/-નાે ડમા  ા  કાેના નામનાે કઢાવવાનાે રહેશ?ે
ાેસે સગ ફીનાં . 10,000/-નાે ડમા  ા   ‘State Project Director, GCSE, Samagra Shiksha, Gandhinagar’ ના 

નામે કઢાવવાનાે રહેશે.
5 થમ વષ ધાેરણ 6 માં કેટલા વ ાથ અાેને વેશ મળવા પા  રહેશે? થમ વષ ત શાળા દીઠ ધાેરણ 6 માં અાશરે 70 વ ાથ અાેને વેશ અાપવામાં અાવશ.ે

6
ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર  ાં, કેવી રીતે, કઈ ભાષામાં અને કેટલી નકલમાં જમા 

કરાવવાની રહેશ?ે

ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર  અાેનલાઈન અને અાેફલાઈન બંને રીતે જમા કરવાની રહેશ.ે ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર  
અાેનલાઇન જમા કરવા માટે gyansetu@ssguj.in પર જ રી ડાે ુમે ્ સ સાથેની અેક PDF ફાઈલ બનાવી ઈ-મેઈલ કરવાનાે 
રહેશે.  
  

ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર  અાેફલાઈન State Project Office, Samagra Shiksha, Sector 17, Gandhinagar, Gujarat-
382010 પર બ  અાવીને અથવા કુ રયર-પાે  ારા માેકલી શકાશે. 

ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર  અં ે  અને ગુજરાતી અેમ બંનેમાંથી કાેઈ ભાષામાં ભરીને જમા કરાવી શકાશ.ે

7
ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર  જમા કરાવતી વખતે કયા કયા ડાે ુમે  અાપવાના 

રહેશે?
અર પ ક મા અાપે જ ે વગતાે ભરેલી હાેય તે તમામ મા હતીના અાધારાે તરીકે જ રી તમામ દ તાવે ે સબ મટ કરવાના રહેશે

8 ાનસેતુ ડે ૂ  માટેની અર માં સં ા ારા તે સુધારા વધારા કરી શકાશે ?
અર પ કમાં કાેઈજ સુધારા વધારા કરી શકાશે નહ . અાપણે ે વધારાની મા હતી અાપવાની થાય તાે અાપ વધારાના પાનાં અર  
સાથે ેડી શકાે છાે.

9
સં ામાં સેવા અાપતા ટી ચગ તથા નાેન ટી ચગ સેવા અપાતા દરેક ની યાદી ાનસેતુ ડે 

ૂ  માટેના અર  ફાેમ સાથે ેડવી જ રી છે ?
અાપ અા મા હતી ેડી શકાે છાે.

10
થમ વષ જ ેબાળકાે ફાળવવામાં અાવે છે તે 70 બાળકાે મુજબ શ કાે સં ા કઈ રીતે 

લેવી  તેમજ શ કાેનુ વગ દઠ ભારણ કઈ રીતે રેહેશે ?
35 થી 36 વ ાથ અાેનાે અેક વગ કરવાનાે રહેશે

11 ાનસેતુ ડે ૂ  માટે શાળાના વગખંડ અને બે ચનું માપ શું રહેશ?ે પસંદ થયેલ શાળાઅાેને SOP સાથે અાપવામાં અાવશ.ે અાપ અ ારે અાપની હયાત સુ વધાઅાે વગતે જણાવશાે

12
અેક તાલુકા દીઠ અેક ાનસેતુ ડે ૂ લ હશ?ે અેકથી વધુ માટેની પરવાનગી કઈ રીતે 
મેળવવાની રહેશે ?

તાલુકાની સાઈઝ, તાલુકામાં ધાેરણ 5 મા ભણતા વ ાથ અાેની સં ા વગેરે બાબતાે ાને રાખીને અેક તાલકુામાં અાેછામાં અાેછી 
અેક અે રીતે શાળાઅાે ન ત કરવામાં અાવશ.ે

તા. 8-2-2023ના રાેજ ાનસેતુ ડે ૂ લ ના EOI સંદભ યાે યેલ - બડ મટ ગ અને ઈમેલ થી અાવેલ ાે અને તેના માગદશક જવાબાે 



13 શું અેક જ તાલુકા- જ ામાં બે સં ાને ાનસેતુ ડે ૂ ની પરવાનગી મળી શકે?
તાલુકાની સાઈઝ, તાલુકામાં ધાેરણ 5મા ભણતા વ ાથ અાેની સં ા વગેરે બાબતાે ાને રાખીને અેક તાલકુામાં અાેછામાં અાેછી 
અેક અે રીતે શાળાઅાે ન ત કરવામાં અાવશ.ે માેટા તાલુકામાં અેક કરતાં વધારે શાળાઅાે હાેઇ શકે છે.

14 શું ાનસેતુ ડે ૂ  માટે CBSE મા  શાળાઅાે અર  કરી શકે છે? હા. અા શાળાઅાે ે પસંદ થશે તાે CBSEની યાે ય મંજૂરી મેળવવાની રહેશે જ ેમાટે શ ણ વભાગ, ગુજરાત મદદ પ થશે
15 ાનસેતુ ડે ૂ ની અર  કરવા માટે કેટલી જમીન હાેવી જ રી છે? પસંદ થયેલ શાળાઅાેને SOP સાથે અાપવામાં અાવશ.ે અાપ અ ારે અાપની હયાત સુ વધાઅાે વગતે જણાવશાે

16
બનકાયરત સં ા કાેઈ વૃ અાે કરતુ નથી પણ શૈ ણક હેતુ વાળી જ યા તથા 

ઇ ા કચર ર ર ભાડા કરાર થી ધરાવે છે અને ાનસેતુ ડે ૂ  ાેજે માં 
ેડાવવા માંગે છે તાે ેડાઈ શકે કે ન હ?

ેડાઈ શકે છે.

17 ાનસેતુ ડે ૂ  ાેજકેટનાે સમયગાળાે કેટલાે હશે? GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ f ાને લેવી
18 ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત અ યન-અ ાપનનું મા મ કયું રહેશ?ે GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ c ાને લેવી

19

શું સરકારી શાળાઅાેમાં ભણતા વ ાથ અાેને જ ાનસેતુ ડે ૂ માં વેશ અાપવામાં 
અાવશે? ે સરકારી શાળાઅાેમાં ભણતા વ ાથ અાે ારા અાેછામાં અાેછી ખાલી 
જ યાઅાે ન ભરાઈ શકે તાે શું પાેતાની કે બી  ખાનગી શૈ ણક સં ાઅાેમાંથી 
વ ાથ અાેને વેશ અાપી શકાશે?

GRની ાેઝ નંબર 3.2  સબ ાેઝ a ાને લેવી

20 ાન સેતુ ડે ૂ  માટે વ ાથ અાેની વેશ યા કેવા કારની રાખવાની રહેશે? GRની ાેઝ નંબર 3.2  સબ ાેઝ a ાને લેવી

21
ાનસેતુ ડે ૂ માં ભાગીદાર સં ાઅાેને નાણાકીય ચુકવણું કઈ રીતે અાપવામાં 

અાવશે?
દરેક ાટરમાં વેશ મેળવેલ વ ાથ અાેની સં ા માણે નાણાકીય સહાયની ચુકવણી કરવામાં અાવશે

22
શું ાનસેતુ ડે ૂ માં ભાગીદાર સં ા ારા વ ાથ અાે માટે પ રવહનની વ ા 
કરવાની રહેશે કે કેમ ?

અા અંગેની કાેઈ વ ા હાલમાં કરવામાં અાવેલ નથી

23
શું ાનસેતુ ડે ૂ માં ભાગીદાર સં ાઅાેને વ ાથ અાે માટે નવાસી સુ વધા ઉપલ  
કરાવવાની રહેશે કે તે સરકાર ી ારા અાપવામાં અાવશ?ે

અા શાળાઅાેમા નવાસી સુ વધાઅાે અાપવામાં અાવશે નહ

24
ાનસેતુ ડે ૂ  ાેજે  ધાેરણ 6 થી 12 માટે છે. તાે શું ધાેરણ 6 થી 12 માટે થમ 

વષથી જ અમલીકરણ કરવામાં અાવશે કે અા વષ ફ  ધાેરણ 6 અને ારબાદના 
અનુગામી વષામાં બાકીના ધાેરણાે શ  કરાશ?ે

થમ વષ મા  ધાેરણ 6 મા વેશ અાપવામાં અાવશે ારબાદ મક વગા ઉપરના ધાેરણ મા જશે અને દર વષ ધાેરણ 6 મા નવા 
વ ાથ અાેને વેશ અાપવામાં અાવશે

25
પા પુ તકાે, અ પુ તકાે, ગણવેશ વગેરે ભાગીદાર સં ા ારા ન ી કરવામાં અાવશે 
કે ગુજરાતની તમામ ાનસેતુ ડે ૂ માં તે અેકસમાન રાખવામાં અાવશે?

તમામ શાળાઅાેમા અેકસમાન રહેશે અા માટેની SOP અાપવામાં અાવશે

26
શું ગરીબ અને અનાથ વ ાથ અાે માટે ાન સેતુ ડે ૂ લમાં નામાંકન માટે કાેઈ વશેષ 
ની ત છે?

GRની ાેઝ નંબર 3.2  સબ ાેઝ a ાને લેવી

27 શું ા -ઇન-અેઇડ શાળાઅાે પણ ાન સેતુ ડે ૂ  માટેની અર  કરી શકે છે? હા

28
સં ા ગુજરાતી અને અં ે  અેમ બંને મા મ ધરાવે છે તાે ાન સેતુ ડે ૂ લ ાેજે  
અંતગત ધાેરણ 6 થી વ ાથ અાેને ા મા મમાં અ ાસ કરાવવાનાે રહેશે? કયા 
ધાેરણથી કયું મા મ લાગુ કરવાનું રહેશે?

GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ c ાને લેવી

29 ાન સેતુ ડે ૂ  માટે કયાે અ ાસ મ અનુસરવાનાે રહેશ?ે GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ c ાને લેવી



30
ાન સેતુ ડે ૂ  અંતગત અઠવા ડયાના વાર માણે શાળાનાે સમય કયાે રાખવાનાે 

રહેશે?
કાેઈપણ અેક પાળીમા તમામ દવસાેમાં શાળા ચલાવવાની રહેશે

31 ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે  અંતગત વાસી શ ક બાેલાવી શકાય કે કેમ ? GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ e ાને લેવી
32 ાન સેતુ ડે ૂ  માટેની વેશ પરી ાનું માળખું શું રહેશ?ે રા  પરી ા બાેડ ારા વેશ પરી ાનું સંચાલન કરવામાં અાવશે અને તેનું માળખું હેર કરવામાં અાવશે

33
હાલમાં સં ા પાસે કાેઈ શાળાકીય બાેડ ારા મંજુરી નથી. તાે ાન સેતુ ડે ૂ  

ાેજે માં ેડાવા માટે શું થમ ગુજરાત બાેડની શાળાકીય મંજુરી મેળવી અ નવાય છે ? 
શું સીધા અર  કરી શકાય?

ે અાપની સં ા પસંદ થાય તાે MOU કરતાં પહેલા ગુજરાત મા મક અને ઉ ર મા મક શ ણ બાેડના ધારાધાેરણ મુજબ 
પૂવ મંજૂરી લેવાની રહેશે

34
ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે  અંતગત ધાેરણ 6 થી 8 માં ગુજરાતી મા મ અને અં ે  

મા મ માટે જુદી જુદી બેઠકાે ફાળવવામાં અાવશે?  જમેકે ગુજરાતી મા મ માટે 70 અને 
અં ે  મા મ માટે 70?

GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ c ાને લેવી

35

ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે ના ઠરાવ મુજબ વ ાથ  દીઠ .20,000/- વા ષક અાપવામાં 
અાવશે પરંતુ FRC વભાગે મા  (ધાેરણ 11 - 12) ફી .30,000/- જણાવેલ છે. તાે શું અા 
રકમનાે તફાવત ભાગીદાર સં ા વ ાથ અાે અથવા સરકાર પાસેથી અેક ત કરી શકે 
છે?

અાપની હયાત શાળાની ફી અને અા રકર ગ ખચ ને કાેઈ સંબંધ નથી. ાેજે  પાટનરને સરકાર ારા અાપવામાં અાવતી સહાય 
સવાય વ ાથ અાે પાસેથી કાેઈ પણ કારની ફી કે ખચ અાપના ારા લઈ શકશે નહ

36
વષ 2023માં સં ાને મંજુરી મળેલ છે અને વષ 2024 થી અા સં ા શાળા ચાલુ કરવા 
જઈ રહેલ છે. તાે શું અા સં ા ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે માં અર  કરવા માટે પા  છે?

હા, અર  કરી શકાશે. MOU કરતાં પહેલા ગુજરાત મા મક અને ઉ ર મા મક શ ણ બાેડના ધારાધાેરણ મુજબ પૂવ મંજૂરી 
લેવાની રહેશે

37
ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે  માટે કેવા કારનું ડી ટલ અને ભાૈ તક ઈ ા ર હાેવુ 

જ રી છે? અને થમ વષ(જુન-2023)માં કેટલી સુ વધાઅાે હાેવી જ રી છે?

થમ વષમાં ધાેરણ 6 ના બે વગા અાનુષંગીક માળખાકીય સુ વધાઅાે અને ડ જટલ ઇ ા કચર સાથે શ  કરી શકાય તેટલી 
સુ વધાઅાે હાેવી જ ેઈઅ.ે બાકીની જ રયાતાેની SOP પસંદ થયેલ સં ાઅાેને અાપવામાં અાવશ.ે અાપ અાપની હયાત સુ વધાઅાે 
તથા વકસાવવાનાે ાન રજૂ કરી શકાે છાે.

38
હાલની શાળામાં ચાલી રહેલા ધાેરણ 6 અને ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે  અંતગત શ  
થનાર ધાેરણ 6 ના વગખંડાે સમાંતર રીતે ચલાવી શકાશ?ે

હા, SOP મુજબની તમામ સુ વધાઅાે ઉપલ  હાેય તાે ચલાવી શકાશે

39
 હાલની શાળામાં કાયરત બનશૈ ણક ાફ અને ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે  ભરતી 
થનાર બનશૈ ણક ાફ અેમ બંને અલગ હશે? શું અેક જ ાફ બંને જ યાઅે કાય 
કરી શકશે?

GRની ાેઝ નંબર 3.3 સબ ાેઝ d ાને લેવી

40
ાન સેતુ ડે ૂ  ાેજે  માટે ભાગીદાર થનાર સં ામાં મેનેજમે ની શું જવાબદારી 

હશે? શું તમામ નાણાકીય બાબતાેનું સં ા મેનેજમે  ારા સંચાલન કરવામાં અાવશ?ે
સં ાનું સંપણૂ સંચાલન મેનેજમે  ારા SOP અનુસાર કરવાનું રહેશે. સંચાલન ની તમામ જવાબદારી મેનેજમે ની રહેશે

41
ાનસેતુ  ડે ૂ  માટે ાેજે  પાટનર બનવા ઇ ુ ક સં ા પાસે ે ભાડાનંુ મકાન 

હાેય તાે તેના માટે સાદાે ભાડાકરાર રજુ કરવાે કે ર ર કરેલ ભાડા કરાર રજુ કરવાે?
ર જ ડ ભાડા કરાર રજૂ કરવાનાે રહેશે જનેી મુદત ચાલુ વષથી અાેછામાં અાેછા 30 વષની હાેવી ેઈઅ.ે અા ર જ ડ ભાડા કરાર 
MOU કરતા પહેલા રજૂ કરી શકાશે



42
ાનસેતુ  ડે ૂ  માટે અર   કરનાર સં ા પાસે ફ  ગુજરાતી મા મની મંજુરી હાેય 

અને વ ાન વાહની મંજુરી ન હાેય તાે શું અર  મા  ગણાશ?ે
ભ વ માં ગુજરાત મા મક અને ઉ ર મા મક શ ણ બાેડના ધારાધાેરણ મુજબ મંજૂરી લેવાની શરતે અર  ને ાને લેવામાં 
અાવશે

43
સં ા અેક જ હાેય અને ધાેરણ 6 થી 8 અને ધાેરણ 9 થી 12ની મંજુરી અલગ અલગ 
નામથી હાેય તાે ાનસેતુ  ડે ૂ  માટે અર  કરવા પા  બનશે?

હા

44
ાનસેતુ  ડે ૂ ના સ વલ ઈ ા ર માટે સરકાર ી તરફથી અલગથી કાેઈ ા  

અાપવામાં અાવશે કે કેમ?
ાનસેતુ  ડે ૂ ના સ વલ, ડ જટલ, જમીન કે અ  કાેઈપણ ઈ ા ર માટે સરકાર ી તરફથી અલગથી કાેઈ ા  

અાપવામાં અાવશે નહ , GRની ાેઝ નંબર 3.3  સબ ાેઝ c ાને લેવી.

45
ાનસેતુ  ડે ૂ  ચાલુ કરવા માટે શ કાેની પસંદગી કઈ રીતે કરવાની રહેશ?ે અને 

અ  ાફ જમેકે શૈ ણક ાફ, બન-શૈ ણક ાફ, રમતગમત માટે શ ક, કાે ુટર 
શ ક, સંગીત શ ક , ચ  શ ક વગેરેની નમણુંક યા કઈ રીતની રહેશે?

GRની ાેઝ નંબર 3.3  સબ ાેઝ d અને e  ાને લેવી

46
સં ા પાસે અેક જ કે સમાં કુમાર અને ક ા વ ાલયની અલગ અલગ મંજૂરી છે. તાે 
શું ક ા અથવા કુમાર વ ાલય કાેઈ અેક અથવા બંને ાનસેતુ  ડે ૂ  માટે 

ાેજે માં ેડાઈ શકે છે?
હા

47 ાનસેતુ ડે ૂ માં કુમાર-ક ાની સુ ન તતા કઈ રીતે ળવવામાં અાવશ?ે વેશ અાપતી વખતે રા  સરકાર ારા સુ ન ત કરવામાં અાવશે

48
ાનસેતુ  ડે ૂ  અંતગત શાળાનું નામ શું રાખવાનું રહેશે? શું સરકાર ી ારા અા 

શાળાઅાેને નવું નામ અાપવામાં અાવશે કે મંજુરી મળલેા નામ પર શાળા ચલાવી શકાશ?ે
શાળાનું નામ રા  સરકાર ારા અાપવામાં અાવે તે રાખવાનંુ રહેશે સાથે સાથે સં ાનું પાેતાનું નામ પણ ેડી શકાશે

49
સં ામાં હાલમાં ધાેરણ 6 થી 10 ના વગા ચાલુ છે તાે ાનસેતુ ડે ૂ  માટે અર  
શકાય ? અને ભ વ માં ધાેરણ 11 અને 12 ની પરવાનગી શાળાઅે મેળવવાની રહેશે કે 
કેમ?

ભ વ માં ગુજરાત મા મક અને ઉ ર મા મક શ ણ બાેડના ધારાધાેરણ મુજબ મંજૂરી લેવાની શરતે અર  કરી શકાય

50
સં ા હાલ અેક પાળી માં ગુજરાત બાેડની શાળા ચલાવતંુ હાેય તાે  અ  બી  પાળીમાં 

ાનસેતુ ડે ુ ના બાળકાે માટે કાેઈ અલગ બાેડની પરમીશન લેવાની રહેશે કે  કેમ?
ગુજરાત મા મક અને ઉ ર મા મક શ ણ બાેડના ધારાધાેરણ મુજબ મંજૂરી લેવાની રહેશે

51
સં ા કાેઈ શૈ ણક સં ાઅાે ચલાવતંુ નથી પણ ભાૈ તક સુ વધાઅાે તેમજ શૈ ણક 
હેતુની જમીન ભાડે લીઝ થી ધરાવે છે, તાે અા સં ાને ાનસેતુ ડે ુલની મંજુરી મળી 
શકે કે કેમ?

અાપ અા યાેજનામાં અર  કરી શકાે છાે અને તમારાે ડેવલપમે  ાન રજૂ કરી શકાે છાે. મંજૂરી યાને અાધીન રહેશે

52
સં ા ારા હાલ ફાયર અેન.અાે.સી. ની ાેસેસ ચાલુ છે તાે તે સં ાને ાનસેતુ  ડે 

ુ ની મંજુરી મળી શકે કે કેમ?
ે સં ા પસંદ થશે તાે SOP મુજબની સુ વધાઅાે અ ીમટ કરતાં પહેલા ઊભી કરવાની રહેશે. હાલમાં અર  કરી શકાશે

53
  ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત MOA અને MOU કયા કારે કરવાના રહેશે અને તેનું 
ફાેરમેટ ાંથી મેળવી શકાશ?ે

પસંદ થયેલ સં ાઅાેને MOU અને અે ીમે  રા  સરકાર ારા તૈયાર કરીને અાપવામાં અાવશે

54
ાનસેતુ ડે ૂ  ાેજે  માં ધાેરણ 6 થી વેશ અાપવાનાે હાેય છે તાે સં ા 

બાલભવન તથા ધાેરણ 1 થી 5 કઈ પાળી માં ચાલ ુરાખી શકે ? 
અલગથી ચાલુ રાખવાના રહેશે



55
ાનસેતુ ડે ૂ  ાેજે માં અર  કરવા અને શાળા ચલાવવા શું શાળા સાથે 

ભાડાકરાર કરેલ હાેય તાે તે મા  ગણાશ?ે
વષ 2023-24 થી અમલી હાેય તે રીતે 30 વષનાે ર જ ડ ભાડા કરાર હાેય તાે અર  કરી શકાશે. અા ર જ ડ ભાડા કરાર MOU 
કરતા પહેલા રજૂ કરી શકાશે

56
નામાંકન થયેલ વ ાથ અાેની સં ા ખુબ જ અાેછી હાેય તાે શું સરકાર ી તરફથી 
શાળાને અ  કાેઈ નાણાકીય સહાય મળવા પા  છે?

રા  સરકાર ારા પૂરતા વ ાથ  ફાળવવાનાે પૂરતાે ય  કરવામાં અાવશે

57
શું સં ાઅાે ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત નામાંકન થયેલ વ ાથ અાે પાસેથી વધારની 

ુશન ફી વસુલી શકશે? શું તે FRC ારા ન ી કરાશ?ે
રા  સરકાર ારા અાપવામાં અાવનાર રકર ગ ખચ સવાય અ  કાેઈજ રકમ વ ાથ  કે વાલી પાસેથી વસૂલી શકાશે નહ . 
રકર ગ ખચની ેગવાઇઅાે માટે GRની ાેઝ નંબર 3.2   સબ ાેઝ d ાને લેવી

58 ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત શું મીડ-ડે મીલ અાપવું જ રી બને છે? હાલમાં અા માટેની કાેઈ ેગવાઈ કરવામાં અાવેલ નથી

59
ાનસેતુ ડે ૂ  EOIના મુ ા નંબર 7.9 અંતગત, Details of other sources (name 

of individuals/organizations & relationship with the applicant) માટેની 
વગતાે કેવી રીતે અાપવી?

ે માળખાકીય સુ વધાઅાે ડેવલપ કરવાની હાેય તાે તે માટે જ રી વગતાે અાપવી અને ડેવલપમે  ાન અાપવાે. ે માળખાકીય 
સુ વધાઅાે માટેની નાણાકીય ેગવાઈ સં ા સવાયના અ  ાેતમાંથી કરવાની હાેય તાે તેની વગતાે અહી અાપવી

60 ાનસેતુ ડે ૂ  કયા શૈ ણક વષથી શ  કરવામાં અાવશે? હાલમાં શૈ ણક વષ 2023-24 થી શ  કરવાનંુ અાયાેજન વચારણામાં છે
61 ાનસેતુ ડે ૂ  માટે SOP ારે મળવા પા  છે? પસંદ થયેલ સં ાઅાેને SOP અાપવામાં અાવશે

62
ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત 400 શાળાઅાેમાંથી થમ વષ કેટલી શાળાઅાે કાયરત 

કરવામાં અાવશે?
મહ મ 400 શાળાઅાે શ  કરવાનાે લ યાંક છે

63 ાનસેતુ ડે ૂ માં ભા ષય મા મ માટે કેટલા વષયાેની પસંદગી કરવામાં અાવશ?ે GRની ાેઝ નંબર 3.4 સબ ાેઝ c ાને લેવી

64
ાનસેતુ ડે ૂ માં ધાેરણ 11-12 વ ાન, કાેમસ અને અાટસ વાહ માટે અેક સાથે 

શાળા ચલાવી શકાશે ?
ઉપલ  વ ાથ  સં ા ાને રાખી જ ેતે સમયે નણય લેવામાં અાવશે

65 ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત સં ાઅાેને નાણાકીય રીતે શું ફાયદાે થશે?
વ ાથ અાેના શ ણ ને મહ મ ફાયદાે થાય તે અા યાેજના નાે હેતુ છે અને અા યાેજના નાણાકીય રીતે સુચા  રીતે ચલાવી શકાય તે 

રીતે રકર ગ ખચ ન ી કરવામાં અાવેલ છે

66
ાનસેતુ ડે ૂ  અંતગત સમા જક ભાગીદારી માટે કરવામાં અાવનાર MOU વશેની 

મા હતી કયારે મળી શકે?
પસંદ થયેલ સં ાઅાેને MOU અને અે ીમે  રા  સરકાર ારા તૈયાર કરીને અાપવામાં અાવશે

67
ાનસેતુ ડે ૂ  શ  કરવા માટે સં ા પાસે શાળા બ ગ અને મેદાન પાેતાનું હાેવું 

જ રી છે કે ભાડાથી લીધેલ હાેય તાે પણ શ  કરી શકાશે?
મા મક અને ઉ ર મા મક શ ણ બાેડના ધારાધાેરણ ને અનુસરવાનું રહેશે

68
ાનસેતુ ડે ૂ માં ે વ ાથ  અથવા વાલી અયાે ય વતન કરે છે તાે તેમના પર શું 

પગલા લઇ શકાશે અને તેની સ ા કાેની પાસે રહેશ?ે
તમામ સ ા ાનસેતુ ૂ  માટેની ગવ નગ કાઉ લ ની રહેશે

69
  ાનસેતુ ડે ૂ માં વ ાથ અાેને શ વૃ , સાયકલ સહાય જવેા સરકારી લાભાે 
મળવા પા  રહેશે?

ના અ  કાેઈ લાભ મળવાપા  રહેશે નહ

70
ાનસેતુ ડે ૂ  માટે થમ વષથી કેવા કારની સુ વધાઅાે કરવાની રહેશે ખૂટતી 

સુ વધાઅાે પૂણ કરવા માટે કેટલાે સમય મળશે?

થમ વષમાં ધાેરણ 6 ના બે વગા અાનુષંગીક માળખાકીય સુ વધાઅાે અને ડ જટલ ઇ ા કચર સાથે શ  કરી શકાય તેટલી 
સુ વધાઅાે હાેવી જ ેઈઅ.ે બાકીની જ રયાતાેની SOP પસંદ થયેલ સં ાઅાેને અાપવામાં અાવશ.ે અાપ અાપની હયાત સુ વધાઅાે 
તથા વકસાવવાનાે ાન રજૂ કરી શકાે છાે. અા સુ વધાઅાે યાે ય સમયમાં પૂણ કરવાની રહેશે



71
 સં ા CBSE બાેડ ારા મા તા ા  શાળા ચલાવે છે તાે શું તેમને ાનસેતુ ડે ૂ  
ચલાવવા માટે અ  કાેઈ બાેડની મા તા ા  કરવાની રહેશ?ે

અા શાળાઅાે ે પસંદ થશે તાે CBSEની યાે ય મંજૂરી મેળવવાની રહેશે જ ેમાટે શ ણ વભાગ, ગુજરાત મદદ પ થશે


