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(૫)..............................................................ઉમરં/વર્ષ:-..............ધધંો.............  
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....................................................................(ટ્રસ્ટનુ ંનામ) ના ટ્રસ્ટીઓ આથી નીચે પ્રમાણેની હકીકત સત્યપ્રતતજ્ઞા 

પવુષક જાહરે કરીએ છે કે, જુન-૨૦૨૩ થી સચૂચત શાળા (નામ) .................... 

......................................................................................ગામ....................તાલકુા..............જિલ્લો................... 

ખાતે માધ્યતમક અને/અથવા ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળા શરૂ કરવા માટે ગિુરાત માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક 

તશક્ષણ બોર્ષ ,ગાધંીનગરને તા....................... ના રોિ કરેલ ઓનલાઈન અરજીના અનસુધંાને આ સોગદનામુ ંનીચે 

મિુબ કરીએ છીએ. 

 

1. તા. ................... ના રોિ ગિુરાત માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક તશક્ષણ બોર્ષને અમારા ટ્રસ્ટ સચંાચલત 
ઉક્ત શાળા શરૂ કરવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી છે.બોર્ષ દ્વારા આ સબધેં આપેલ તમામ સચુનાઓનો 
અભ્યાસ કરેલ છે. અને તે તમામ બાબતોની પરેૂપરૂી િવાબદારી લઈને આ સોગદંનામુ ં કરેલ 
છે.સોગદંનામામા ંદશાષવેલ કોઈ બાબત ખોટી નથી કે કોઈ ખોટા પરુાવા રજૂ કરેલ નથી તેની અમો ખાત્રી 
આપીએ છીએ. 
 

2. નવી માધ્યતમક/ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળા શરૂ કરવા માટે શાળાનુ ંમકાન અને મેદાન ટ્રસ્ટ પોતાની માચલકીનુ ં
ધરાવે છે. જે આ સાથે નીચે પરરતશષ્ટમા ં તવગત,માપ(એરીયા) અને વણષનથી દશાષવેલ છે જેની માચલકીના 
પરુાવા તથા સ્થળ,સ્સ્થતત દશાષવતા નકશાની નકલ આ સાથે રજુ કરેલ છે.જે તમામ પરુાવા સાચા છે અને 
છેલ્લામા ંછેલ્લી પરરસ્સ્થતત દશાષવતા રજુ કરેલ છે. 

 

અથવા 
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2. દશાવેલ િમલકત જુબ શાળાના મેદાનની જમીન શાળાના બ ડ ગને સલં ન છે અને 

ર ટડ ભાડાપ ો ૧૫ વષનો ર ુ  કરલ છે.  આ સાથે નીચે પ રિશ ટમા ં િવગત, માપ 

(એર યા) અને વણનથી દશાવેલ છે ની મા લક ના રુાવા તથા થળ, થિત દશાવતા 

નકશાની નકલ આ સાથે ર ુ  કરલ છે.  તમામ રુાવા સાચા છે અને છે લામા ં છે લી 

પ ર થિત દશાવતા ર ુ  કરલ છે.   

3. શહર  િવ તારમા ં/ શાળા મકાનનો િવ તાર, પાક ગ માટ છોડવી પડતી જ યા અને ર તા 

તેમજ માજ નની જમીન બાદ કયા બાદ, / રમત ગમત ુ ંમેદાન લ ુ મ …………. ચો.મી. 

ે ફળ ુ ંરાખેલ છે. / ા ય િવ તાર ( ામ પચંાયત િવ તાર) માટ શાળાના રમત-ગમત ુ ં

મેદાન .................... ચો.મી. ે ફળ ુ ંછે.    

4. ભાડા કરાર ર ટડ કરલ છે.  સબર ટાર ............................... ની કચેર એ તા. 

............................... ના રોજ ન ધાયેલ છે. ગામ દફતર ન નુા નબંર-૬  તેમજ સીટ  સવ 

નબંર રકડમા ં  તે િમલકતમા ં ભાડા કરારની એ  કરાવેલ છે. ની ન ધ અમોએ 

__________ ગામ / શહર, _________ તા કુો, જ લો:____________  સીટ  સવ રકડ / 

રવ  ુરકડ પર બી  હ મા ંકરાવી છે. ની નકલ આ સાથે ર ુ  કરલ છે.    

5. ચેર ટ  કિમ ર ીની પરવાનગી અને જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ 

બોડની પરવાનગી િસવાય ભાડા કરારના સમય દર યાન ઉ ત મકાન ક મેદાનનો કોઈપણ 

અ ય ઉપયોગ અમો કર ુ ંનહ . 

6. તમામ આધારોના યેક પાન નબંર ઉપર સબિંધત જવાબદાર ટ  / ટ ઓએ સહ  

કર ને અપલોડ કરવાના રહશે. 

7. ભાડા કરારની ુ ત દર યાન જો કોઈ ફરફાર થાય તો શાળાની મં ૂર  આપો આપ રદ થયેલ 

ગણાશે અને તે બાબતે કોઈ ર ુઆત કરવામા ંઆવશે નહ . તેની અમોને ણ છે.  

8. શાળામા ં ુ ઘટના સગેં બાળકોની સલામતી માટ ઝડપથી તેઓના બચાવ માટની યવ થા 

કરવામા ંઆવેલ છે. તેની અમો ખા ી આપીએ છ એ.       

9. ઉપર પેરા-૧  મા ંદશાવેલ િમલકત હાલમા ંસં ણૂપણે અરજદારના કબ , ભોગવટા હઠળ 

ચાલી આવેલ છે, તેમા ંકોઈપણ કોમશ યલ ક અ ય િૃત – વપરાશ ઉપયોગ થતો નથી ક 

તેવો વપરાશ ઉપયોગ િૃત કરવા માટ કોઈ સાથે કરાર – લખાણ ક સમ ુતી કર  નથી.  
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10. ઉપર પેરા-૧  મા ંદશાવેલ િમલકત બાધંકામ ક ુ લી સં ણૂ ક તેનો કોઈ ભાગ ભાડ, વેચાણ 

ક કોઈપણ કારના સમ ુતી કરારથી તબદ લ કરવાની નથી ક વપરાશ ઉપયોગ  ક િૃત 

માટ આપવાની નથી.     

11. ઉપર પેરા-૧  મા ંદશાવેલ િમલકત ચેર ટ  કિમ ર ી તથા જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર 

મા યિમક િશ ણ બોડની વૂ પરવાનગી વગર બાધંકામ ક ુ લી સં ણૂ ક તેનો કોઈ ભાગ 

ભાડ, વેચાણ ક કોઈપણ કારના સમ ુતી કરારથી તબદ લ કર ુ ંન હ ક વપરાશ ઉપયોગ 

ક િૃત માટ અમો આપી ુ ંનહ .   

12. ઉપર પેરા-૯ મા ંદશા યા જુબ અમો અરજદાર ઉપર પેરા-૧  મા ંદશાવેલ િમલકત ક તેનો 

કોઈ ભાગ ચેર ટ  કિમ ર ી તથા જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડની 

વૂ પરવાનગી વગર પેરા-૧  મા ંદશાવેલ િમલકત બાધંકામ ક ુ લી સં ણૂ ક તેનો કોઈ 

ભાગ ભાડ, વેચાણ ક કોઈપણ કારના સમ ુતી કરારથી વપરાશ, ઉપયોગ ક િૃત કરવા 

માટ આપીએ તો શાળની મં ૂર  આપોઆપ રદ થયેલી ગણાશે અને જુરાત મા યિમક અને 

ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ તેમને યો ય લાગે તે દંડા મક અને િશ ા મક પગલા ંલઈ 

શકશે. તેની અમોને ણ છે અને તે બાબતની અમો ખા ી આપીએ છ એ.  

13. ઉપર પેરા-૧  મા ંદશાવેલ િમલકતની િવગતમા ંરમત-ગમતના મેદાન માટ ુ લી જમીન 

રાખવા ગે  બાહંધર  અમોએ આપી છે તે રમત-ગમતની ુ લી જ યામા ંકોઈપણ કાર ુ ં

કા ુ-ંપા ું બાધંકામ કર ુ ંનહ  તથા રમત-ગમતના મેદાનમા ંિવ ાથ ઓને રમત-ગમતમા ં

અડચણ ક અવરોધ ઉભા થાય તેવા કોઈપણ ફરફાર ક ધુારા વધારા કર ુ ંનહ . રમત-

ગમત માટ દશાવેલ ુ લી જ યામા ંકોઈપણ ધુારા-વધારા ક ફરફાર જુરાત મા યિમક 

અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડની વૂ લે ખત પરવાનગી વગર કર ુ ંનહ  તેવી અમો 

ખા ી આપીએ છ એ.         

14. આ જમીનમા ં શાળાના મકાન અને અ ય ભૌિતક િુવધાઓને બાદ કરતા બાક ની 

૮૦૦/૧૫૦૦ ચોરસ મીટર(લા  ુપડ ુ ંન હોય તે છેક  નાખં ુ)ં જમીન રમત-ગમતના મેદાન 

માટ ુ લી રાખવામા ંઆવશે. રમત-ગમતના હ  ુિસવાય તેનો કોઈ અ ય ઉપયોગ કરવામા ં

આવશે નહ  તેની ખા ી આપીએ છ એ. જમીનની મા લક  હકના આધારો અર  સાથે સામેલ 

કરલ છે.                 

    રમત-ગમતના મેદાન માટની જમીન શાળા મડંળની મા લક ની છે ૧૫ વષના 

ભાડાપ  લીધી છે. અને શાળાના મકાનની સાથે જ (સલં ન-એક જ ક પસમા)ં છે. રમત 
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ગમતના મેદાનના િવ તારમા,ં ર તા માટ ક પાક ગ માટ ક GDCR-2017ની જોગવાઇ હઠળ 

છોડવી પડલ જમીનના િવ તારનો સમાવેશ કરલ નથી.  

    ઉપર દશાવેલ રમત-ગમતના મેદાન માટની ઓછામા ંઓછ  જગા ધરાવનાર શાળા 

૫૦૦ થી વ  ુિવ ાથ ઓને વેશ આપી ુ ંન હ અને ૫૦૦ થી વ  ુિવ ાથ ઓને વેશ આપવા 

માટ વધારાના દરક િવ ાથ  દ ઠ ૫ ચો.મી જગા રમત ગમતના મેદાન માટ વધારાની 

ઉપલ ધ કરવામા ંઆવશે. મેદાનની જ યામા ંભિવ યમા ંકોઇ મકાન બાધંકામ કર ુ ંન હ. 

મેદાન કાયમી ધોરણે ુ  ુરાખી ુ.ં શાળા મડંળ પાસે GDCR-2017ની નીિતના પેરા નબંર:-

૮ .૬મા ં પાક ગ માટ શૈ ણક સં થામા ંજ ર  પાક ગ માટ  જોગવાઇ કરલ છે. તે જુબ ુ ં

પાક ગ છે. ા ય િવ તારમા ંશાળા હોઇ યો ય પાક ગની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

15. શાળા મેદાન માટ દશાવેલ જમીન અને શાળા મકાન ુ ંબાધંકામ થયેલ છે તે તમામ જમીન 

“બન ખેતી” થયેલ છે. બન ખેતીના આધારો દરખા ત સાથે સામેલ કરલ છે. શાળાના ંમેદાન 

અને મકાન માટ દશાવેલ જમીનમા ંકોઈ પણ કારનો વાદ-િવવાદ ક કોટ કસ નથી.  

16. નવી મા યિમક શાળા માટ શાળા મકાનમા ંઓછામા ંઓછા ૪૦૦ ચોરસ ટ(૩૮  ચોરસ મીટર) 

ે ફળવાળા ૩  વગખડંો, યોગશાળા, કો ટુર લેબ અને ૨૫૦ ચોરસ ટ(૨ ૩  ચોરસ 

મીટર) ે ફળવાળા આચાયખડં અને ટાફ મની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉપરાતં, 

ુમારો અને ક યાઓ માટ ઓછામા ંઓછ  ૨ -૨  તુરડ  અને ૨  સડંાસની યવ થા કરલ છે. 

પીવાના પાણી માટ પાણીનો બોર/ પીવાના પાણીના નળની યવ થા કરલ છે. વોટર મમા ં

ઓછામા ંઓછા ૫ નળ પીવાના પાણી માટ રાખેલ છે. (નવી મા યિમક શાળા માટ અર  કરતા 

હો તો) 

અથવા 

    નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા માટ શાળા મકાનમા ંઓછામા ંઓછા ૪૦૦ ચોરસ 

ટ(૩૮  ચોરસ મીટર) ે ફળવાળા ૩  વગખડંો, કો ટુર લેબ, િવ ાન વાહ માટ ૩  

યોગશાળાખડં(૬૦૦ ચોરસ ટ-૫૬  ચોરસ મીટર યેક), અને ૨૫૦ ચોરસ ટ(૨ ૩  ચોરસ 

મીટર) ે ફળવાળા આચાયખડં અને ટાફ મની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉપરાતં, 

ુમારો અને ક યાઓ માટ ઓછામા ંઓછ  ૨ -૨  તુરડ  અને ૨  સડંાસની યવ થા કરલ છે. 

પીવાના પાણી માટ પાણીનો બોર/ પીવાના પાણીના નળની યવ થા કરલ છે. વોટર મમા ં

ઓછામા ંઓછા ૫ નળ પીવાના પાણી માટ રાખેલ છે.(નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા માટ 

અર  કરતા હો તો) 
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17. શાળા મકાન માટ સ મ સ ાિધકાર  પાસે નકશો મં ૂર કરાવેલ છે. મકાન વપરાશ ુ ં

માણપ  િનયમા સુાર મેળવેલ છે. સ મ સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ શાળા મકાનના ં

નકશાની મા ણત નકલ અને મકાન વપરાશના માણપ ની મા ણત નકલ દરખા ત 

સાથે સામેલ કરલ છે. 

18. સરકાર ારા મા ય કરલ ચરલ એ િનયર/હ ુમત ધરાવતા માગ અને મકાન િવભાગના 

એ ઝી ટુ વ એ નીયર શાળાના મકાનની ચરલ ટ બલટ  માટ આપેલ અસલ 

માણપ ની મા ણત નકલ દરખા ત સાથે સામેલ કરલ છે. (લા  ુન પડ  ુહોય તે છેક  

નાખં ુ.ં) 

19. શાળા મકાન અને મેદાનના ફોટો ા સ દરખા ત સાથે સામેલ કરલ છે.  થળ ઉપરની 

પ ર થિત જુબના જ છે. અ ય કોઈ શાળાના ફોટો ાફ ક કટલોગના ફોટા અપલોડ કરલ 

નથી તેની ખા ી આપીએ છ એ.  

20. શાળા ુ ંમકાન શોપ ગ સે ટરમા ંઆવેલ નથી તેમજ શોપ ગ સે ટર સાથે કોઈ ર તે જોડાયેલ 

નથી. 

21. શાળા સં ુલમા ંઆગ સામે સલામતી માટની માગદિશકા મ/અમોએ વાચંી છે અને તેમા ં

જણા યા જુબ યો ય કારના,ં કદના,ં સં યાના ંઅ નશામક યો ય જ યાએ લગાડ ા છે. 

િનયિમત સમયાતંર તે ુ ંર ફ લ ગ કરાવ ુ ંઅને ફાયર સે ટ ના સાધનો વાપરવાની તથા 

કોઈપણ ડઝા ટર સમયે માનવ વનનો બચાવ કઈ ર તે થઈ શક તેની તાલીમ 

કલે ટર ીના તં  મારફતે અપાવી ુ.ં   

22. ૂચત શાળા માટ દશાવેલ મકાન નેશનલ બ ડ ગ કોડના ંનો સ જુબ બધંાયેલ છે અને 

તેની ચકાસણી િનયમા સુાર કરાવી માણપ  મેળવેલ છે. 

23. શાળા મડંળની ન ધણી કાયદસર ર તે થયેલ છે અને ચેર ટ  કિમ ર ીના તે માણપ ની 

નકલ દરખા ત સાથે સામેલ કરલ છે. 

24. િવ ાથ ઓને સલામતીને હાિન પહ ચવાની શ તા હોય તેવા કારની ગેસ/ઓઈલ 

પાઈપલાઈન, િવ તુ લાઈન(હાઈ ટ શન લાઈન) વગેરથી શાળા અને શાળા ુ ં મેદાન 

સલામત તર આવે ુ ંછે. 

25. શાળામડંળના સ યો/ ટ ઓની િવગત ક મા ં નામ/સરના ુ,ં ધધંો, લાયકાત વગેર 

દશાવેલી મા હતી તેમજ આ સ યો/ ટ ઓ એક બી  સાથે કવી ર તે જોડાયેલા છે તેની 



6 
 

મા હતી ઓનલાઈન અર પ કમા ં આપવામા ં આવેલ છે અને તે સં ણૂ સાચી અને 

આધાર તૂ છે. 

26. જુરાત મા  યિમક અને ઉ  ચતર મા  યિમક િશ ણ અિધિનયમ-૧૯૭૨  , જુરાત મા  યિમક 

િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ તથા તા.૧ /૭/૨૦૧૧ના રોજ િશ ણ િવભાગ ારા બહાર પાડલ 

શાળા સચંાલન માટની માગદશક ચૂનાઓ તેમજ આ ષુાં ગક વખતોવખતના ધુારાઓ 

જુબ  શાળા સચંાલન કરવામા ંઆવશે.   

27. જુરાત મા યિમક િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ તથા તેને આ સુાં ગક ધુારાઓ સાથેના હવે 

પછ  અમલમા ં આવનાર િવિનયમોમા ં દશા યા જુબની નુતમ લાયકાત ધરાવતા 

િશ કોની યાદ  ન ધણી સમયે ર ૂ કર ુ.ં આ યાદ  ર ૂ કરવામા ંઅમો િન ફળ જઈએ તો 

અમાર  શાળાની ન ધણી નોટ સ આ યા િવના રદ થવાને પા  છે, તે િવશે અમો રુ રુા 

મા હતગાર છ એ. 

28. શાળામા ં િશ કોની િનમ ૂકં અિધિનયમ અને િવિનયમોની જોગવાઈ અ સુાર કરવામા ં

આવશે. િશ કોને િનમ ૂકં આ યા તાર ખથી તેઓની સેવાપોથી િનભાવવામા ંઆવશે. વગ ના 

માણમા ં િનયત કરલ ટાફ કરતા ઓછો ટાફ રોક ુ ંનહ  તેમજ િશ કોને એડહોક ધોરણે 

િનમ ૂકં આપવામા ં આવશે નહ . િનમ ૂકં આપેલ િશ કોને બોડની હર પર ાની 

ઉ રવહ ઓ ચકાસણી માટ બોડના આદશ અ સુાર ટા કર ુ ંતથા તેઓ િન  ઠા વૂક ણૂ 

સમય કામગીર  બ વશે તેની ખાતર  આપીએ છ એ.  

29. રા ય સરકાર ી ન  કર તેવા અને સરકાર  શાળા/ અ દુાિનત શાળાઓના િશ કોને 

આપવામા ંઆવતા પગારભ થાથી ઓછ  રકમના પગારભ થા િશ કોને કૂવવામા ંનહ  

આવે. િશ કોને પગારની કૂવણી બક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  

30. શૈ ણક અને બન શૈ ણક ટાફના સિવસ રકડ િનભાવવામા ંઆવશે અને તેમા ંસમયાતંર 

જ ર  ન ધ કરવામા ંઆવશે. 

31. શાળામા ંિવ ાથ ઓ માટ પીવાના વ છ પાણીની રુતી જોગવાઈ કરવામા ંઆવશે તેમજ 

આરો ય િવષયક િુવધાઓ રૂતા માણમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશે. ક યા અને ુમારો 

માટ અલગ અલગ આરો ય િવષયક િુવધાઓ અમોએ ઉપલ ધ કરાવેલ છે. 

32. િવ ાથ ઓને બાયસેગ (BISAG) ના મા યમથી િશ ણ મળ  શક તે માટ ડ કની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવશે તેમજ િવ ાથ ઓના હતને યાનમા ંરાખી ભિવ યમા ંઆ કારની અ ય 

િુવધાઓ િવકસાવવામા ંઆવશે.  
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33. િવ ાથ ઓના જનરલ ર જ ટર, LC કુ અને અ ય ર ટરો િનયમો સુાર યો ય ર તે 

િનભાવવામા ંઆવશે. 

34. શાળાના મકાનમા ં અ ય ટની મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળા ક અ ય 

શૈ ણક/બનશૈ ણક સં થા ચાલતી નથી ક આ ટ ારા ચલાવવામા ંઆવતી નથી. તે 

બાબત અમે ખા ી વૂક જણાવીએ છ એ.    

35. શાળામડંળે દશાવેલ મકાનમા ંમડંળની પોતાની _______ મા યમની ાથિમક/મા યિમક 

શાળા ચાલે છે મા ંધોરણ ૯/૧૦મા ં ુલ ______ િવ ાથ ઓ અ યાસ કર છે.(લા  ુપડ ુ ંન 

હોય તે છેક  નાખં ુ.ં) 

36. શાળા મડંળે દશાવેલ મકાનમા ં મડંળની પોતાની ____________ વાહની 

_________મા યમની ાથિમક/મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળા ક મહાશાળા ચાલે છે, 

મા ં ાથિમક િવભાગમા ં લૂ ________ િવ ાથ ઓ, મા યિમકમા ં________ િવ ાથ ઓ, 

ઉ ચતર મા યિમકમા ં ________ િવ ાથ ઓ તથા મહાશાળામા ં ________ િવ ાથ ઓ 

અ યાસ કર છે (ઉ ત પૈક   લા  ુપડ ુ ંહોય તેની િવગતો આપવી.) 

37. શાળામડંળ શાળા ચલાવવા સ મ છે તેમજ તે માટ રુ ુ ંબક બેલે સ ધરાવે છે. તેના આધારો 

દરખા ત સાથે સામેલ કરલ છે. 

38. નવી મા યિમક શાળા શ  કરવા માટના ઓનલાઈન દરખા ત ફોમમા ંમાગંવામા ંઆવેલ 

તમામ આધારો ુ ં કન ગ કરાવી ઓનલાઈન અર  સાથે ર ૂ કરલ છે. 

39. ૂચત શાળાના પ રસરમા ં કોઈ ા ટડ મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળા ચાલતી 

નથી.(લા  ુન પડ ુ ંહોય તે છેક  નાખં ુ.ં) તે અમે ખા ી વૂક જણાવીએ છ એ.   

40. નવી મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળાની દરખા ત ફ ત નોન ા ટડ મા યિમક/ઉ ચતર 

મા યિમક શાળા માટ જ કરવામા ંઆવે છે અને તેથી અમો અથવા અમા ું  સચંાલક મડંળ ા ટ 

માટની કોઈપણ કારની માગંણી ભિવ યમા ંકરશે નહ .(લા  ુન પડ ુ ંહોય તે છેક  નાખં ુ.ં) 

તેની ખા ી આપીએ છ એ.  

41. જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ અિધિનયમ અને આ અિધિનયમની 

જોગવાઈઓ હઠળ રચાયેલા િવિનયમો તેમજ બોડ/ િશ ણ િવભાગ ારા વખતોવખત બહાર 

પાડવામા ંઆવનાર ઠરાવો/ પ રપ ો/ િનયમો ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા અમો બધંાયેલા છ એ 

અને તેમા ંકોઈપણ કારની કૂ થશે તો તે માટ બોડ/રા ય સરકાર ારા  કોઈ િનણય 

લેવામા ંઆવશે તે અમોને બધંનકતા રહશે.  
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42. શાળાની મં ુર  મળેથી તમામ વગખડંોમા ં CCTV કમેરાની ઓડયો – િવ ડયો રકોડ ગ 

સાથેની િુવધા અમાર  શાળામા ંઉભી કરવા માટ અમો ખા ી આપીએ છ એ.  

43. ધી જુરાત સે ફ ફાઈના ડ ુ સ (ર લેુશન ઓફ ફ ઝ) એ ટ, ૨૦૧૭ ની જોગવાઈઓ ુ ં
પાલન કરવાની ખાતર  આપવામા ંઆવે છે.  

44. આ સાથે દરખા ત ફ  .૨૦,૦૦૦/- નો ચલણ અથવા Online payment detail ર ૂ કર એ 

છ એ. શાળાની કામચલાઉ મં ૂર  મ યેથી બાક ના ં .૨૦,૦૦૦/- નો ચલણ અથવા Online 

payment detail િનયત સમયમયાદામા ંબોડની કચેર ને મળે તે ર તે ર ૂ કરવાની બાહંધર  

આપીએ છ એ. 

પેમે ટ રફર સ નબંર (ચલણ) (બક ારા આપવામા ંઆવેલ હોય તે) :- ______________   

પેમે ટ તાર ખ (ચલણ) :- ______________    

બક ુ ં ૂં ુ નામ :- ______________ 

બક ાચં :- ______________  

45. ખાનગી શાળાની મં ૂર  માટની અર મા ંખોટ  મા હતી ભરવા અથવા ખો ું એફ ડવીટ સદંભ 

તેમજ કોઈપણ ખોટ  મા હતી અને / અથવા ખોટા રુાવા ર ૂ કયથી આઈ.પી.સી. ની કલમ-

૧૯૩  અને અ ય લા  ુપડતી કલમો જુબ કાયવાહ  થશે તે બાબતથી અમો મા હતગાર છ એ.   

 

સચંાલક મડંળ ુ ંનામઃ 

સોગદંના ુ ંકરનાર  ય કત ુ ંનામ / સહ  :   

 

હો ોઃ                                                               મડંળનો િસકકોઃ  

તાર ખઃ     
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