
ટ લેટ િવતરણ ગેની ચુનાઓ 

(૧)  તે જ લાના જ લા એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર આ સાથે સામેલ 

જ લાવાર વહચણી કરાયેલ ઝોન જુબના થળેથી જ લાની તમામ 

શાળાઓ માટના ટ લેટની ડલીવર  મેળવવાની રહશે.  

(ર)  જ લાવાર અને તા કુાવાર ટ લેટની સં યા અને ઝોનલ કચેર  ક 

યાથંી ડલીવર  મેળવવાની છે તે થળના સરનામા આ સાથે સામેલ 

છે.  

(૩) જ લા એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર  તે ઝોનલ ક ાએ આ સાથે 

સામેલ ન નૂા જુબની પહ ચમા ં સહ -િસ ો કર  ટ લેટની ગણતર  

અને ખરાઇ કર  ડલીવર  લેવાની રહશે. ટ લેટ મ યા બદલની 

પહ ચની એક નકલ ઝોનલ ક ાએ આપવી અને એક નકલ જ લા 

એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર પોતાની પાસે રાખવી.  

(૪) સદર ટ લેટ સરકાર  ાથિમક તેમજ સરકાર  અને ા ટડ મા યિમક-

ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ંશાળા ક ાએ વહ વટ  અને શૈ ણક હ  ુ

માટ છે. આથી, જ લા એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર ડલીવર  લેતી 

સમયે શાળા ક ાએ ડલીવર  માટ આ શાળાઓની યાદ  મેળવી લેવાની 

રહશે.  

(પ)  જ લા ક ાએ ટ લેટની ડલીવર  મ યા બાદ આ સાથે ન નુા જુબની 

પહ ચ મેળવી તા કુા ક ાએ ટ લેટની ડલીવર  આપવાની રહશે.  

લોક ક ાએ લોક એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર ડલીવર  લેતી સમયે 

ટ લેટની ગણતર  અને ખરાઇ કર  ડલીવર  લેવાની રહશે તેમજ શાળા 

ક ાએ ડલીવર  માટ આ શાળાઓની યાદ  મેળવી લેવાની રહશે. 

ટ લેટ મ યા બદલની પહ ચની એક નકલ જ લા ક ાએ રાખવી અને 

એક નકલ લોક એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર પોતાની પાસે રાખવી. 

આ પહ ચ સાથે ડ લીવર  કરવા પા  શાળાઓની યાદ  લોક 

એમ.આઇ.એસ. કો. ઓ ડનેટર મા ણત કર  દરક નકલ સાથે  

જોડાણમા ંફર જયાતપણે રાખવી. 



(૬) લોક ક ાએ ટ લેટની ડલીવર  મ યા બાદ આ સાથે ન નુા જુબની 

પહ ચ દરક શાળા પાસેથી મેળવી ડલીવર  આપવાની રહશે. દરક 

શાળાના ુ ય િશ ક ી / આચાય ીએ ડલીવર  લેતી સમયે ટ લેટના 

સીર યલ નબંર અને IMEI નબંરની ફર જયાત ન ધ કરવાની રહશે. 

ટ લેટ મ યા બદલની પહ ચની એક નકલ શાળા ક ાએ આપવી અને 

એક નકલ લોક એમ.આઇ.એસ. કો.ઓ ડનેટર પોતાની પાસે રાખવી. 

શાળા ક ાએ મળેલ ટ લેટની શાળાના ડડ ટોક ર ટરમા ંન ધ કરવી 

ફર જયાત છે.   

 (૭)  ટ લેટ િવતરણ કામગીર  ણૂ થયે દરક જ લા એમ.આઇ.એસ. 

કો.ઓ ડનેટર નીચે જુબની તમામ પહ ચ અસલમા ં અ ેની કચેર એ 

જમા કરાવવી. 
  

(૧)  જ લા ક ાએ ટ લેટ મ યા બદલની પહ ચ 

(ર)  તા કુા ક ાએ ટ લેટ મ યા બદલની પહ ચ સાથે મા ણત કરલ 

શાળા યાદ  

(૩)  શાળા ક ાએ ટ લેટ મ યા બદલની પહ ચ 

 
 તમામની એક નકલ કચેર  રકડ માટ જ લ ક ાએ પણ 

રાખવી.   



SSA TABLET TRACKING SYSTEM 
 
1.  ટ લટે શાળામા ં પહ ચાડવાના છે એના કગ માટ સમ  િશ ા 

અ ભયાન ારા લા ક ા માટ Windows based Offline Software 

આપવમા ંઆવશે. 

2. દરક લાના એમ.આઇ.એસ.કો.ઓ. એ પોતાના લોગઇન 

સુરનેમ/પાસવડ થી લોગઇન કર  શકશે. 

3. સફળતા વૂક લોગઇન કયા બાદ POS બટન પર કલીક કરવાથી ન  ુફોમ 

લુશે. 

4. મા ંશાળાનો ડાયસ કોડ એ ટર કરવાનો રહશે. 

5. યારબાદ ટ લટેનો સીર યલ નબંર બારકોડ કનર (ગન)થી કન કરવાનો 

રહશે. 

6. જો કન કરલ સીર યલ નબંર સાચો હશે તો તેનો IMEI-1/IMEI-2 બનં ે

ીડમા ંદખાશે. 

7. યારબાદ (F12) બટન ેસ કર ને શાળા ક ા માટ ર સી ટની ટ કાઢ  

શકાશે. 

8. આ ર તે દરક શાળા માટ બારકોડ કન કર ને જ ડ લીવર  કરવી. 

 

 
 
  

 


