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1. નવી માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવા માટ� શાળા�ુ ં મકાન અને મેદાન ટ્રસ્ટ પોતાની
મા�લક��ુ ં ધરાવે છે . આ જમીનમાં શાળાના મકાન અને અન્ય ભૌિતક �ુિવધાઓને બાદ કરતાં
બાક�ની ૧૨૦૦/૨૦૦૦ ચોરસ મીટર(લા�ુ પડ�ુ ં ન હોય તે છે ક� નાંખ�ુ)ં જમીન રમતગમતના
મેદાન માટ� �ુલ્લી રાખવામાં આવે છે . જમીનની મા�લક� હકના આધારો સામેલ છે .
અથવા
શાળા મંડળની મા�લક�ની જમીન ક� મકાન નથી પરં � ુ શાળાના મકાન અને અન્ય ભૌિતક
�ુિવધાઓને બાદ કરતાં બાક�ની ૧૨૦૦/૨૦૦૦ ચોરસ મીટર રમતગમતના મેદાન માટ� �ુલ્લી
જમીન સાથેના મકાન માટ� મા�લક સાથે ઓછામાં ઓછો ૧૦ વષર્નો ભાડા કરાર કરવામાં આવેલ છે
�ની નકલ આ સાથે સામેલ છે . ભાડા કરારમાં જમીનની મા�લક� હક ધરાવતા તમામ મા�લકોની
સહ� થયેલી છે .
(ઉપરના બંને પેરા પૈક� લા�ુ પડ�ુ ં હોય તેનો ઉલ્લેખ કરવો.)

2. શાળા મેદાન માટ� દશાર્વેલ જમીન અને શાળા મકાન�ુ ં બાંધકામ થયેલ છે તે તમામ જમીન “�બન
ખેતી” થયેલ છે . �બન ખેતીના આધારો દરખાસ્ત સાથે સામેલ કર� લ છે . શાળાનાં મેદાન અને મકાન
માટ� દશાર્ વેલ જમીનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાદ-િવવાદ ક� કોટર્ ક�સ નથી.

3. નવી માધ્યિમક શાળા માટ� શાળા મકાનમાં ઓછામાં ઓછા ૪૦૦ ચોરસ �ટ(૩૮ ચોરસ મીટર)
ક્ષેત્રફળવાળા ૩ વગર્ખડં ો, પ્રયોગશાળા, કોમ્પ્�ુટર લેબ અને ૨૫૦ ચોરસ �ટ(૨૩ ચોરસ મીટર)
ક્ષેત્રફળવાળા આચાયર્ખડં અને સ્ટાફ�મની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે . આ ઉપરાંત, �ુમારો અને
કન્યાઓ માટ� ઓછામાં ઓછ� ૨-૨ �ુતરડ� અને ૨ સંડાસની વ્યવસ્થા કર� લ છે . પીવાના પાણી માટ�
પાણીનો બોર/ પીવાના પાણીના નળની વ્યવસ્થા કર� લ છે . વોટર�મમાં ઓછામાં ઓછા ૫ નળ
પીવાના પાણી માટ� રાખેલ છે . (નવી માધ્યિમક શાળા માટ� અર� કરતા હો તો)
અથવા
નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા માટ� શાળા મકાનમાં ઓછામાં ઓછા ૪૦૦ ચોરસ �ટ(૩૮ ચોરસ
મીટર) ક્ષેત્રફળવાળા ૩ વગર્ખડં ો, કોમ્પ્�ુટર લેબ, િવજ્ઞાન પ્રવાહ માટ� ૩ પ્રયોગશાળાખંડ(૬૦૦
ચોરસ �ટ-૫૬ ચોરસ મીટર પ્રત્યેક), અને ૨૫૦ ચોરસ �ટ(૨૩ ચોરસ મીટર) ક્ષેત્રફળવાળા
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આચાયર્ખડં અને સ્ટાફ�મની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે . આ ઉપરાંત, �ુમારો અને કન્યાઓ માટ�
ઓછામાં ઓછ� ૨-૨ �ુતરડ� અને ૨ સંડાસની વ્યવસ્થા કર� લ છે . પીવાના પાણી માટ� પાણીનો
બોર/ પીવાના પાણીના નળની વ્યવસ્થા કર� લ છે . વોટર�મમાં ઓછામાં ઓછા ૫ નળ પીવાના
પાણી માટ� રાખેલ છે .(નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા માટ� અર� કરતા હો તો)

4. શાળા મકાન માટ� સક્ષમ સ�ાિધકાર� પાસે નકશો મં�ૂર કરાવેલ છે . મકાન વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર
િનયમા�ુસાર મેળવેલ છે . સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ મં�ૂર કર� લ શાળા મકાનનાં નકશાની પ્રમા�ણત
નકલ અને મકાન વપરાશના પ્રમાણપત્રની પ્રમા�ણત નકલ દરખાસ્ત સાથે સામેલ કર� લ છે .

5. સરકાર દ્વારા માન્ય કર� લ સ્ટ્રક્ચરલ એન્�િનયર� /હ�ુમત ધરાવતા માગર્ અને મકાન િવભાગના
એક્ઝી�ુટ�વ એન્�નીયર� શાળાના મકાનની સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ��બ�લટ� માટ� આપેલ અસલ પ્રમાણપત્રની
પ્રમા�ણત નકલ દરખાસ્ત સાથે સામેલ કર� લ છે .(લા�ુ ન પડ�ુ હોય તે છે ક� નાંખ�ુ.)
ં

6. શાળા મકાન અને મેદાનના ફોટોગ્રાફ્સ દરખાસ્ત સાથે સામેલ કર� લ છે .
7. શાળા�ુ ં મકાન શોપ�ગ સેન્ટરમાં આવેલ નથી તેમજ શોપ�ગ સેન્ટર સાથે કોઈ ર�તે જોડાયેલ નથી.
8. શાળા સં�ુલમાં આગ સામે સલામતી માટ�ની માગર્દિશ�કા મ�/અમોએ વાંચી છે અને તેમાં જણાવ્યા
�ુજબ યોગ્ય પ્રકારનાં, કદનાં, સંખ્યાનાં અ�ગ્નશામક યોગ્ય જગ્યાએ લગાડ�ા છે .

9. શાળા સં�ુલમાં િવદ્યાથ�ઓની સલામતીને હાિન પહ�ચાડ� તેવી કોઈ પ્ર� ૃિ� અથવા કાયર્વાહ�
કરવામાં આવતી નથી તેમજ ભિવષ્યમાં પણ આ પ્રકારની કોઈ પ્ર� ૃિ� ક� કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે
નહ� અને પ્ર�ૂ ષણ ઉ�ુ ં થાય તેવી કોઈ પ્ર� ૃિ� કરવામાં આવશે નહ�.

10. � ૂ�ચત શાળા માટ� દશાર્ વેલ મકાન નેશનલ �બલ્ડ�ગ કોડનાં નોમ્સર્ �ુજબ બંધાયેલ છે અને તેની
ચકાસણી િનયમા�ુસાર કરાવી પ્રમાણપત્ર મેળવેલ છે .

11. શાળા મંડળની ન�ધણી કાયદ� સર ર�તે થયેલ છે અને તેના પ્રમાણપત્રની નકલ દરખાસ્ત સાથે
સામેલ કર� લ છે .

12. િવદ્યાથ�ઓને સલામતીને હાિન પહ�ચવાની શ�તા હોય તેવા પ્રકારની ગેસ/ઓઈલ પાઈપલાઈન,
િવ�ુત લાઈન(હાઈ ટ�ન્શન લાઈન) વગેર�થી શાળા અને શાળા�ુ ં મેદાન સલામત �તર� આવે� ું છે .

13. શાળામંડળના સભ્યો/ ટ્રસ્ટ�ઓની િવગત ક� �માં નામ/સરના�ુ,ં ધંધો, લાયકાત વગેર� દશાર્વેલી
મા�હતી તેમજ આ સભ્યો/ ટ્રસ્ટ�ઓ એક બી� સાથે ક�વી ર�તે જોડાયેલા છે તેની મા�હતી
ઓનલાઈન અર�પત્રકમાં આપવામાં આવેલ છે અને તે સં� ૂણર્ સાચી અને આધાર� ૂત છે .

14. �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ-૧૯૭૨ , �ુજરાત માધ્યિમક િશક્ષણ
િવિનયમો-૧૯૭૪ તથા તા.૧/૭/૨૦૧૧ના રોજ િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા બહાર પાડ�લ શાળા સંચાલન
માટ�ની માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ તેમજ આ�ુષાં�ગક વખતોવખતના �ુધારાઓ �ુજબ શાળા સંચાલન
કરવામાં આવશે.

15. �ુજરાત માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનયમો-1974 તથા તેને આ�ુસાં�ગક �ુધારાઓ સાથેના હવે પછ�
અમલમાં આવનાર િવિનયમોમાં દશાર્વ્યા �ુજબની ન્�ુનતમ લાયકાત ધરાવતા િશક્ષકોની યાદ�
ન�ધણી સમયે ર�ૂ કર��ુ.ં આ યાદ� ર�ૂ કરવામાં અમો િનષ્ફળ જઈએ તો અમાર� શાળાની ન�ધણી
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નોટ�સ આપ્યા િવના રદ થવાને પાત્ર છે , તે િવશે અમો �ુર��રુ ા મા�હતગાર છ�એ.

16. શાળામાં િશક્ષકોની િનમ�કં ૂ અિધિનયમ અને િવિનયમોની જોગવાઈ અ�ુસાર કરવામાં આવશે.
િશક્ષકોને િનમ�કં ૂ આપ્યા તાર�ખથી તેઓની સેવાપોથી િનભાવવામાં આવશે. વગ�ના પ્રમાણમાં
િનયત કર� લ સ્ટાફ કરતા ઓછો સ્ટાફ રોક��ુ ં નહ� તેમજ િશક્ષકોને એડહોક ધોરણે િનમ�કં ૂ
આપવામાં આવશે નહ�. િનમ�કં ૂ આપેલ િશક્ષકોને બોડર્ ની �હ�ર પર�ક્ષાની ઉ�રવહ�ઓ ચકાસણી
માટ� બોડર્ ના આદ� શ અ�ુસાર �ટા કર��ુ ં તથા તેઓ િનષ્ઠા� ૂવર્ક � ૂણર્ સમય કામગીર� બ�વશે
તેની ખાતર� આપીએ છ�એ.

17. રા�ય સરકારશ્રી ન�� કર� તેવા અને સરકાર� શાળા/ અ�ુદાિનત શાળાઓના િશક્ષકોને આપવામાં
આવતા પગારભથ્થાથી ઓછ� રકમના પગારભથ્થા િશક્ષકોને � ૂકવવામાં નહ� આવે. િશક્ષકોને
પગારની � ૂકવણી બ�ક મારફતે કરવામાં આવશે.

18. શૈક્ષ�ણક અને �બન શૈક્ષ�ણક સ્ટાફના સિવ�સ ર� કડર્ િનભાવવામાં આવશે અને તેમાં સમયાંતર� જ�ર�
ન�ધ કરવામાં આવશે.

19. શાળામાં િવદ્યાથ�ઓ માટ� પીવાના સ્વચ્છ પાણીની �ુરતી જોગવાઈ કરવામાં આવશે તેમજ આરોગ્ય
િવષયક �ુિવધાઓ � ૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. કન્યા અને �ુમારો માટ� અલગ
અલગ આરોગ્ય િવષયક �ુિવધાઓ અમોએ ઉપલબ્ધ કરાવેલ છે .

20. િવદ્યાથ�ઓને બાયસેગ (BISAG) ના માધ્યમથી િશક્ષણ મળ� શક� તે માટ� ડ�સ્કની જોગવાઈ
કરવામાં આવશે તેમજ િવદ્યાથ�ઓના �હતને ધ્યાનમાં રાખી ભિવષ્યમાં આ પ્રકારની અન્ય
�ુિવધાઓ િનયત સમય મયાર્દામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

21. િવદ્યાથ�ઓના જનરલ ર�જસ્ટર, LC �ુક અને અન્ય ર�સ્ટરો યોગ્ય ર�તે િનભાવવામાં આવશે.
22. શાળાના

મકાનમાં

અન્ય

ટ્રસ્ટની

માધ્યિમક/ઉચ્ચતર

માધ્યિમક

શાળા

ક�

અન્ય

શૈક્ષ�ણક/�બનશૈક્ષ�ણક સંસ્થા ચાલતી નથી ક� આ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નથી.

23. શાળામંડળે દશાર્ વેલ મકાનમાં મંડળની પોતાની _______ માધ્યમની પ્રાથિમક/માધ્યિમક શાળા
ચાલે છે �માં ધોરણ ૯/૧૦માં �ુલ ______ િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કર� છે .(લા�ુ પડ�ુ ં ન હોય તે છે ક�
નાંખ�ુ.)
ં

24. શાળા મંડળે દશાર્ વેલ મકાનમાં મંડળની પોતાની ____________પ્રવાહની _________માધ્યમની
પ્રાથિમક/માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા ક� મહાશાળા ચાલે છે , �માં પ્રાથિમક િવભાગમાં �ૂલ
________ િવદ્યાથ�ઓ, માધ્યિમકમાં ________ િવદ્યાથ�ઓ, ઉચ્ચતર માધ્યિમકમાં ________
િવદ્યાથ�ઓ તથા મહાશાળામાં ________ િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કર� છે (ઉક્ત પૈક� � લા�ુ પડ�ુ ં
હોય તેની િવગતો આપવી.)

25. શાળામંડળ શાળા ચલાવવા સક્ષમ છે તેમજ તે માટ� �ુર�ુ ં બ�ક બેલેન્સ ધરાવે છે . તેના આધારો
દરખાસ્ત સાથે સામેલ કર� લ છે .

26. નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા માટ� ના ઓનલાઈન દરખાસ્ત ફોમર્માં માંગવામાં આવેલ તમામ
આધારો�ુ ં સ્ક�ન�ગ કરાવી ઓનલાઈન અર� સાથે ર�ૂ કર� લ છે .
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27. � ૂ�ચત શાળાના પ�રસરમાં કોઈ ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા ચાલતી નથી.(લા�ુ
ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાંખ�ુ.)
ં

28. નવી માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની દરખાસ્ત ફક્ત નોન ગ્રાન્ટ� ડ માધ્યિમક/ઉચ્ચતર
માધ્યિમક શાળા માટ� જ કરવામાં આવે છે અને તેથી અમો અથવા અમા�ું સંચાલક મંડળ ગ્રાન્ટ
માટ�ની કોઈપણ પ્રકારની માંગણી ભિવષ્યમાં કરશે નહ�.(લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાંખ�ુ.)
ં

29. �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ અને આ અિધિનયમની
જોગવાઈઓ હ�ઠળ રચાયેલા િવિનયમો તેમજ બોડર્ / િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા વખતોવખત બહાર
પાડવામાં આવનાર ઠરાવો/ પ�રપત્રો/ િનયમો�ુ ં �ુસ્તપણે પાલન કરવા અમો બંધાયેલા છ�એ
અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારની � ૂક થશે તો તે માટ� બોડર્ /રા�ય સરકાર દ્વારા � કોઈ િનણર્ય લેવામાં
આવશે તે અમોને બંધનકતાર્ રહ�શે.

30. શાળાની મં�ુર� મળે થી તમામ વગર્ખડં ોમાં CCTV ક�મેરાની ર� કોડ�ગ સાથેની �ુિવધા અમાર�
શાળામાં ઉપલબ્ધ થશે તેવી અમે ખાતર� આપીએ છ�એ.

31. આ સાથે દરખાસ્ત ફ� �.૧૦,૦૦૦/- નો ચલણ અથવા Online payment detail ર�ૂ કર�એ છ�એ.
શાળાની કામચલાઉ મં�ૂર� મળ્યેથી બાક�નાં �.૨૫,૦૦૦/- નો ચલણ અથવા Online payment
� ર� આપીએ છ�એ.
detail િનયત સમયમયાર્દામાં બોડર્ ની કચેર�ને મળે તે ર�તે ર�ૂ કરવાની બાંહધ
પેમેન્ટ ર� ફરન્સ નંબર (ચલણ) (બ�ક દ્વારા આપવામાં આવેલ હોય તે) :- ______________
પેમેન્ટ તાર�ખ (ચલણ) :- ______________
બ�ક�ુ ં �ૂં�ુ નામ :- ______________
બ�ક બ્રાંચ :- ______________

32. ખો�ું સોગંદના�ુ ં કર�ુ ં તે ફોજદાર� �ુન્હો બને છે તે બાબતથી અમો મા�હતગાર છ�એ.
સંચાલક મંડળ�ુ ં નામઃ
સોગંદના�ુ ં કરનાર વ્ય�કત�ુ ં નામ / સહ�
હોદ્દોઃ
મંડળનો િસકકોઃ
તાર�ખઃ
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