ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, ગાાંધીનગર
A. ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ અમધમનયમ-૧૯૭૨ હેઠળ નવી િાળા િરૂ
કરવા માટે ની ઓનલાઈન અરજી અાંગેની અગત્યની સૂચનાઓ
ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ મિમનયમ-૧૯૭૪ ના મિમનયમ – ૯ મુજબ
મબનઅનુદામનત માધ્યમમક (ધો-૯) તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમમક (ધો-૧૧ તમામ પ્રિાહ) નિી િાળા િરૂ કરિા માટે
નોોંધણી કરિી જરૂરી છે . તે માટે બોર્ડ દ્વારા ઓનલાઈન અરજીઓ સ્િીકારિામાોં આિે છે અને ઉક્ત અરજીઓની
ચકાસણી કરી કારોબારી સમમમત દ્વારા િાળાઓની કામચલાઉ મોંજૂરી / નામોંજૂર કરિાની પ્રમિયા કરિામાોં આિે છે .
નિી માધ્યમમક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માટે ની અરજી કરિા માટે નીચેની જરૂમરયાતો પૂણડ થતી
હોય તે સોંચાલક મોંર્ળ Online અરજી કરી િકે છે .
1. સૂમચત નિી માધ્યમમક િાળા / નિી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિાનુોં ઈચ્છનાર સોંચાલક મોંર્ળ કાયદે સર
રીતે નોોંધાયેલુોં હોિુ જોઈએ.
2. ગુજરાત માધ્યમમક મિક્ષણ મિમનયમ – ૧૯૭૪ નાોં મિમનયમ – ૯ ની જોગિાઈ મુજબ
I.

નિી માધ્યમમક િાળાની દરખાસ્ત કરનાર સોંચાલક મોંર્ળ તેમની િાળા િહેરી મિસ્તારમાોં {નગર
પામલકા, મહાનગર પામલકા (મ્યુમનમસપલ કોપોરેિન), િહેરી મિકાસ સત્તામોંર્ળ, એરીયા ર્ેિલપમેન્ટ
ઓથોરીટી, નોટીફાઇર્ એરીયા, િગેર ે જેિો િહેરી મિસ્તાર} િરૂ કરિા માોંગતા હોય તો િાળાના
મકાનના બાોંધકામ, રસ્તા, પાકકોંગ અને મનયમોનુસાર માજકન માટે જરૂરી હોય તે તમામ જરૂરી
જમીન બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટે ની જમીન જે તે િાળાના મબલર્ીોંગને સોંલગ્ન જ હોિી
જોઈએ અને રજીસ્ટર્ડ ભાર્ા કરાર ૧૫ િર્ડના સમય મયાડદાનો હોિો જોઈએ.

II.

િહેરી મિસ્તારમાોં િાળા િરૂ કરિા માગતા ટર સ્ટ / મોંર્ળે િાળાના મકાનનો મિસ્તાર, પામકિં ગ માટે
છોર્િી પર્તી જગ્યા અને રસ્તા તેમજ માજકનની જમીન બાદ કયાડ બાદ, રમત-ગમતનુોં મેદાન લઘુત્તમ
૮૦૦ ચો.મી. રાખિાનુોં રહેિે

III.

ગ્રામ્ય મિસ્તારમાોં િાળા િરૂ કરિા માગતા ટર સ્ટ / મોંર્ળે િાળાના મકાનનો મિસ્તાર, પામકિં ગ માટે
છોર્િી પર્તી જગ્યા અને રસ્તા તેમજ માજકનની જમીન બાદ કયાડ બાદ, રમત-ગમતનુોં મેદાન લઘુત્તમ
૧૫૦૦ ચો.મી. રાખિાનુોં રહેિે

IV.

૧૫ િર્ડ માટે નો ભાર્ા કરાર રજીસ્ટર્ડ હોિો જોઈએ. ગામ દફ્તર નમુના નોં.૬ / સીટી સિે રેકર્ડ , ૭/૧૨,
૮/અ માોં જે તે મમલકતમાોં ભાર્ા કરારની એન્ટર ી થિી જોઈએ. જેથી ભાર્ે લેનાર ટર સ્ટનુોં નામ રેિન્યુ
રેકર્ડ માોં આિે અને એન્ટર ીમાોં પણ સ્પષ્ટ ઉલલેખ થાય કે ભાર્ા કરારની િરતોનુોં પાલન થયા બાદ જ
ભાર્ે આપેલ મમલકતના હકમાોં કોઈપણ ફે રફારની મોંજૂરી આપિામાોં આિે. ઉક્ત તમામ પુરાિાની
નકલો કે જે “Any ROR” માોં નોોંધાયેલ હોય અને પ્રમામણત હોય તે અરજીના પુરાિા તરીકે અપલોર્
કરિાના રહેિે. ફીઝીકલ ર્ોક્યુમેન્ટ સ્િીકારિામાોં આિિે નમહ.

V.

ચેરીટી કમમશ્નરશ્રીની પરિાનગી અને ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ની
પરિાનગી મસિાય ભાર્ા કરારના સમય દરમ્યાન મકાન અને મેદાનનો િૈક્ષમણક હેતુ મસિાય અન્ય
હેતુ માટે ઉપયોગ કરી િકાિે નમહ.

VI.

ભાર્ા કરારની મુદત દરમ્યાન મબન અમધકૃ ત અને બોર્ડ ની પૂિડ મોંજૂરી મસિાય જો કોઈ ફે રફાર થાય તો
તે િાળાની મોંજૂરી આપોઆપ રદ થયેલ ગણિામાોં આિિે અને તે બાબતે કોઈ રજુ આત ધ્યાને
લેિામાોં આિિે નહી.

VII.

કોઈ પબ્લીક મલમમટે ર્ કોં પની કે પ્રાઈિેટ મલમમટે ર્ કોં પની માધ્યમમક મિક્ષણ ક્ષેત્રે CSR હેઠળ જ
કામગીરી કરિા માગતી હોય તો તેને ભાર્ાપટ્ટે થી િાળાનુોં મકાન અને મેદાનની જમીનનો િપરાિ
1

કરિા માટે આપિામાોં આિે તો તેિી કોં પનીને ખાસ મકસ્સામાોં િાળા િરૂ કરિાની પરિાનગી આપી
િકાિે.
VIII.

મેદાન સાથેની િાળાઓમાોં બનતી દુ ઘડટના પ્રસોંગે બાળકોની સલામતી માટે ઝર્પથી બચાિનાોં
પગલાોં લઈ િકાય છે . જેથી મેદાન ન હોય તેિી કોઈપણ સ્કુ લ માટે િાળા મોંર્ળે અરજી કરિી નમહ.

ઉપર દિાડિેલ રમત-ગમતના મેદાન માટે ની મનયમાનુસાર જગા ધરાિનાર િાળામાોં ૫૦૦ થી િધુ
મિદ્યાથકઓને પ્રિેિ આપિામાોં આિે તો ૫૦૦ થી િધારાના દરેક મિદ્યાથક દીઠ ૫ ચો.મી. જગા રમત-ગમતના મેદાન
માટે િધારાની ઉપલબ્ધ કરિી જોઈિે.
મેદાનની જગ્યામાોં ભમિષ્યમાોં કોઇ મકાન બાોંધકામ કરી િકિે નમહ. મેદાન કાયમી ધોરણે ખુલ લુ રહેિુોં
જોઈિે.
િાળા મોંર્ળ પાસે GDCR-2017 ની નીમતના પેરા નોંબર:-૮.૬માોં પાકકોંગ માટે િૈક્ષમણક સોંસ્થામાોં જરૂરી
પામકિં ગ માટે જે જોગિાઇ કરેલ છે , તે મુજબનુોં પામકિં ગ હોિુોં જોઇિે. ગ્રામ્ય મિસ્તારમાોં પણ યોગ્ય પામકિં ગની વ્યિસ્થા
કરિાની િાળા મોંર્ળની જિાબદારી રહેિે.
3. િાળા-મકાનનુોં બાોંધકામ થયેલ છે તે તમામ જમીન અને િાળાના મેદાન માટે દિાડિેલ જમીન િૈક્ષમણક હેતુ
માટે "મબન-ખેતી" થયેલ હોિી જોઈએ. િાળાનાોં મકાન અને મેદાન માટે દિાડિેલ જમીનમાોં મામલકીનો કે તે
સબોંમધત કોઈ પણ પ્રકારનો િાદ-મિિાદ કે કોટડ કે સ થયેલ હોિો જોઈએ નમહ.
4. સૂમચત િાળા મકાનનો નકિોોઃ- નકિો સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રી દ્વારા મોંજૂર કરાિેલ હોિો જોઈએ. જમીન
મબનખેતી (N.A.) કરી આપનાર સત્તામધકરીશ્રી દ્વારા મોંજૂર થયેલ નકિા રજૂ કરિાના રહેિ.ે
5. સૂમચત િાળા મકાન અને તે સોંલગ્ન િાળાનુોં મેદાન દિાડિતો હોય તેિો મહેસૂલ મિભાગ દ્વારા મોંજૂર કરિામાોં
આિેલ ગામના નકિા મોંજુર કયાડના સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રીના સહી મસક્કા હોિા જોઈએ / િહેરમાોં જે તે
મિસ્તારનો પાટડ પ્લાન મોંજુર કયાડના સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રીના સહી મસક્કા હોિા જોઈએ.
6. સૂમચત િાળાના મકાન િપરાિનુોં પ્રમાણપત્ર (B.U.P.):- મકાન િપરાિનુોં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રી
દ્વારા અપાયેલુોં હોિુોં જોઈએ. ખાનગી સોંસ્થા / વ્યમક્તના પ્રમાણપત્રને સ્િીકારિામાોં આિિે નમહ.
સરપોંચશ્રીના સહી િાળા BUP રજૂ કરિા નહી.
7. િાળાના મકાનની સ્ટર ક્ચરલ સ્ટે મબલીટી માટે નુોં પ્રમાણપત્ર માન્ય સ્ટર ક્ચરલ એન્જીનીયર પાસેથી અથિા
હકુ મત ધરાિતા માગડ અને મકાન મિભાગના એક્ઝીક્યુટીિ એન્જીનીયર પાસેથી આ સાથેના નમૂના મુજબનુોં
મેળિીને તે પુરાિા તરીકે અપલોર્ કરિાનુોં રહેિે.
8. િાળા મકાનના આગળની બાજુ નો ફોટો મકાનની પાછળની બાજુ નો ફોટો, મકાનની ર્ાબી બાજુ નો ફોટો,
મકાનની જમણી બાજુ નો ફોટો તથા િાળાના આખા મકાનને આિરી લેતો મેઇન ગેટ કમ્પાઉન્ર્ િોલ સાથેનો
તાજેતરનો ફોટો હોિો જોઈએ.
9. િાળાના મકાન અને રમત-ગમતનુોં મેદાન અને પામકિં ગની જમીનની મામલકી િાળા સોંચાલક મોંર્ળની કે
રજીસ્ટર્ડ ભાર્ા કરારની િાળા સોંચાલક મોંર્ળે ઓછામાોં ઓછા ૧૫ િર્ડના ભાર્ા પટ્ટે રાખેલ હોિી જોઈએ.

B. નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટે ની આવશ્યક જરૂમરયાતો
1. નિી માધ્યમમક િાળાની દરખાસ્ત કરનાર સોંચાલક મોંર્ળ તેમની િાળા િહેરી મિસ્તારમાોં {નગર પામલકા,
મહાનગર પામલકા (મ્યુમનમસપલ કોપોરેિન), િહેરી મિકાસ સત્તામોંર્ળ, એરીયા ર્ેિલપમેન્ટ ઓથોરીટી,
નોટીફાઇર્ એરીયા, િગેર ે જેિો િહેરી મિસ્તાર} િરૂ કરિા માોંગતા હોય તો િાળાના મકાનના બાોંધકામ માટે
જરૂરી જમીન બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટે ભાર્ેથી મેદાન લેિાની જોગિાઈ કરિામાોં આિે તો
મેદાનની જમીન જે તે િાળાના મબલર્ીોંગને સોંલગ્ન જ હોિી જોઈએ. ભાર્ા પટ્ટો ૧૫ િર્ડનો હોિો જોઈએ.
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િહેરી મિસ્તારમાોં િાળા િરૂ કરિા માગતા ટર સ્ટ / મોંર્ળે િાળાના મકાનનો મિસ્તાર, પામકિં ગ માટે
છોર્િી પર્તી જગ્યા અને રસ્તા તેમજ માજકનની જમીન બાદ કયાડ બાદ, રમત-ગમતનુોં મેદાન લઘુત્તમ ૮૦૦
ચો.મી. રાખિાનુોં રહેિે અને ગ્રામ્ય મિસ્તાર (ગ્રામ પોંચાયત મિસ્તાર) માટે િાળાના રમત-ગમતનુોં મેદાન
૧૫૦૦ ચો.મી. નુોં રાખિાનુોં રહેિે.
ભાર્ા કરાર રજીસ્ટર્ડ હોિો જોઈએ. ગામ દફ્તર નમુના નોં.૬ / સીટી સિે રેકર્ડ , ૭/૧૨, ૮/અ માોં જે તે
મમલકતમાોં ભાર્ા કરારની એન્ટર ી થિી જોઈએ. જેથી ભાર્ે લેનાર ટર સ્ટનુોં નામ રેિન્યુ રેકર્ડ માોં આિે અને
એન્ટર ીમાોં પણ સ્પષ્ટ ઉલલેખ થાય કે ભાર્ા કરારની િરતોનુોં પાલન થયા બાદ જ ભાર્ે આપેલ મમલકતના
હકમાોં કોઈપણ ફે રફારની મોંજૂરી આપિામાોં આિે.
ચેરીટી કમમશ્નરશ્રીની પરિાનગી અને ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ની
પરિાનગી મસિાય ભાર્ા કરારના સમય દરમ્યાન મેદાનનો કોઈપણ અન્ય ઉપયોગ ન થિો જોઈએ અને
ઉક્ત તમામ બાબતનો અરજદાર ટર સ્ટ દ્વારા રજુ થતી એફીર્ેિીટમાોં સમાિેિ થયેલ હોિો જોઈએ.
ભાર્ા કરારની મુદત દરમ્યાન િાળાના મકાન અથિા રમત ગમતના મેદાન અથિા િાળા મકાન
અને રમત ગમતના મેદાનમાોં જો કોઈ ફે રફાર થાય તો તે િાળાની મોંજૂરી આપોઆપ રદ થયેલ ગણિામાોં
આિિે અને તે બાબતે કોઈ રજુ આત ધ્યાને લેિામાોં આિિે નહી તે બાબતનો પણ એફીર્ેિીટમાોં સમાિેિ
થિો જોઈએ.
કોઈ પબ્લીક મલમમટે ર્ કોં પની કે પ્રાઈિેટ મલમમટે ર્ કોં પની માધ્યમમક મિક્ષણ ક્ષેત્રે CSR હેઠળ જ
કામગીરી કરિા માગતી હોય તો તેને ભાર્ાપટ્ટે થી િાળાનુોં મકાન અને મેદાનની જમીનનો િપરાિ કરિા
માટે આપિામાોં આિે તો તેિી કોં પનીને ખાસ મકસ્સામાોં પરિાનગી આપી િકાિે.
મેદાન સાથેની િાળાઓમાોં બનતી દુ ઘડટના પ્રસોંગે બાળકોની સલામતી માટે ઝર્પથી બચાિનાોં
પગલાોં લઈ િકાય છે . જેથી મેદાન ન હોય તેિી કોઈપણ સ્કુ લ ચલાિી િકાિે નહી.
ઉપર દિાડિેલ રમત-ગમતના મેદાન માટે ની મનયમાનુસાર જગા ધરાિનાર િાળામાોં ૫૦૦ થી િધુ
મિદ્યાથકઓને પ્રિેિ આપિામાોં આિે તો ૫૦૦ થી િધારાના દરેક મિદ્યાથક દીઠ ૫ ચો.મી. જગા રમત-ગમતના
મેદાન માટે િધારાની ઉપલબ્ધ કરિી જોઈિે.
મેદાનની જગ્યામાોં ભમિષ્યમાોં કોઇ મકાન બાોંધકામ કરી િકિે નમહ. મેદાન કાયમી ધોરણે ખુલ લુ
રહેિુોં જોઇએ.
િાળા મોંર્ળ પાસે GDCR-2017 ની નીમતના પેરા નોંબર:-૮.૬માોં પાકકોંગ માટે િૈક્ષમણક સોંસ્થામાોં
જરૂરી પામકિં ગ માટે જે જોગિાઇ કરેલ છે , તે મુજબનુોં પામકિં ગ હોિુોં જોઇિે. ગ્રામ્ય મિસ્તારમાોં પણ યોગ્ય
પામકિં ગની વ્યિસ્થા કરિાની િાળા મોંર્ળની જિાબદારી રહેિે.
2. િાળા-મકાનનુોં બાોંધકામ અને િાળાના મેદાન માટે દિાડિેલ જમીન જે હેતુ માટે મકાનનો ઉપયોગ કરિાનો
છે તે હેતુ માટે "મબન-ખેતી" થયેલ હોિી જોઈએ. િાળાનાોં મકાન અને મેદાન માટે દિાડિેલ જમીનમાોં કોઈ
પણ પ્રકારનો િાદ-મિિાદ કે કોટડ કે સ થયેલ હોિો જોઈએ નમહ.
3. નિી માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માટે અરજી કરતા હો તો િાળા મકાનમાોં ઓછામાોં ઓછા ૪૦૦ ચોરસ ફટ
ૂ
(૩૮ ચોરસ મીટર) ક્ષેત્રફળિાળા ૩ િગડખોંર્ો, પ્રયોગિાળા, કોમ્પ્યુટર લેબ અને ૨૫૦ ચોરસ ફૂટ (૨૩ ચોરસ
મીટર) ક્ષેત્રફળિાળા આચાયડખોંર્ અને સ્ટાફરૂમ ધરાિતી હોિી જોઈિે.
4. નિી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માટે અરજી કરતા હો તો િાળા મકાનમાોં ઓછામાોં ઓછા ૪૦૦
ચોરસ ફટ
ૂ (૩૮ ચોરસ મીટર) ક્ષેત્રફળિાળા ૩ િગડખોંર્ો, કોમ્પ્યુટર લેબ, મિજ્ઞાન પ્રિાહ માટે ૬૦૦ ચોરસફૂટ
(૫૬ ચોરસ મીટર) ક્ષેત્રફળિાળા ૩ પ્રયોગિાળાખોંર્, અને ૨૫૦ ચોરસ ફૂટ (૨૩ચોરસ મીટર) ક્ષેત્રફળિાળા
આચાયડખોંર્ અને સ્ટાફરૂમ ધરાિતી હોિી જોઈિે.
5. અરજદાર સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા જો ગ્રામ્ય મિસ્તારમાોં િાળા િરૂ કરિા માોંગતી હોય તો સોંસ્થા પાસે
ઓછામાોં ઓછુોં રૂ ૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂ બે લાખ પુરા)નુોં બેંક બેલેન્સ હોિુોં જોઈએ. અરજદાર સોંસ્થા જો િહેરી
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મિસ્તારમાોં િાળા િરૂ કરિા માોંગતી હોય તો સોંસ્થા પાસે ઓછામાોં ઓછુોં રૂ ૩,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. ત્રણ લાખ
પુરા)નુોં બેંક બેલેન્સ હોિુોં જોઈએ.
6. િાળામાોં કુ મારો માટે ઓછામાોં ઓછી ૨(બે) મુતરર્ી, અને ઓછામાોં ઓછા ૨ (બે) સોંર્ાસ તથા કન્યાઓ
માટે ઓછામાોં ઓછી ૨(બે) મુતરર્ી અને ઓછામાોં ઓછા ૨(બે) સોંર્ાસની વ્યિસ્થા કરેલ હોિી જોઈએ.
પીિાના પાણી માટે પાણીનો બોર/પીિાના પાણીના નળની વ્યિસ્થા કરેલ હોિી જોઈએ. િોટરરૂમમાોં
ઓછામાોં ઓછા ૫(પાોંચ) નળ પીિાના પાણી માટે રાખેલ હોિા જોઈએ. મિદ્યાથક સોંખ્ યાના આધારે આ
સુમિધામાોં િધારો કરિાનો રહેિે.
7. િાળામાોં આગ સામે સલામતી માટે યોગ્ય પ્રકારનાોં, યોગ્ય કદનાોં કાયડરત ૨(બે) અમગ્નિામક ઉપકરણો યોગ્ય
સ્થળે લગાિેલા હોિા જોઈિે અને સમયાોંતરે રીન્યુ કરિાના રહેિે.
8. સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રી પાસેથી મેળિેલ ફાયર સેફ્ટી અોંગન
ે ુ “ના િાોંધા પ્રમાણ પત્ર” હોિુોં જોઇએ.
9. િાળાનુોં મકાન માટે સક્ષમ સત્તામધકારી પાસે નકિાઓ મોંજૂર કરાિેલ હોિા જોઈએ જમીન મબનખેતી
(N.A.) કરી આપનાર સત્તામધકરીશ્રી દ્વારા મોંજૂર થયેલ નકિા રજૂ કરિાના રહેિે. તેમજ સક્ષમ સત્તામધકારી
પાસેથી મેળિેલ મકાન િપરાિનુોં પ્રમાણપત્ર (બી.યુ.પી) હોિુોં જોઈએ. િાળાનુોં મકાન દરેક દ્રમષ્ટએ સલામત
અને સુરમક્ષત છે અને િાળાનુોં મકાન માળખાકીય (સ્ટર ક્ચરલ) પાસાની દ્રમષ્ટએ સલામત છે તેની ખાતરી
કરિા તે "ધ નેિનલ મબલર્ીોંગ કોર્ ઓફ ઈમન્ર્યા" માોં સમામિષ્ટ સલામતીના ધોરણો પ્રમાણે બાોંધિામાોં
આિેલ છે , તે અોંગે મનયત નમૂનાનુોં પ્રમાણપત્ર માન્ય સ્ટર ક્ચરલ એન્જીનીયર (લાયસન્સ ધરાિતા) પાસેથી
અથિા હકુ મત ધરાિતા માગડ અને મકાન મિભાગના એક્ઝીક્યુટીિ એન્જીનીયર પાસેથી મેળિીને તે
અપલોર્ કરિાનુોં રહેિે.
10. િાળાનુોં મકાન િોપીોંગ સેન્ટરમાોં આિેલ હોિુોં જોઈએ નમહ તેમજ િોપીોંગ સેન્ટર સાથે અન્ય કોઈ રીતે
જોર્ાયેલ હોિુોં જોઈએ નમહ.
11. િાળા મકાન અને મેદાન મિદ્યાથકઓની સલામતીને હાની પહોોંચિાની િક્યતા હોય તેિા પ્રકારની ગેસ /
ઓઈલ પાઈપલાઈન / મિદ્યુત લાઈન (હાઈ ટે ન્િન લાઈન) થી સલામત અોંતરે આિેલ હોિુોં જોઈએ.
12. સોંચાલક મોંર્ળે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે અને તેમાોં માગેલા તમામ આધારો ઓનલાઈન અપલોર્
કરિાના છે . બોર્ડ ની કચેરીએ કે મજલલા મિક્ષણ અમધકારીશ્રીની કચેરીમાોં કોઇપણ પ્રકારની ફાઈલ કે પુરાિા
જમા કરિાના નથી.
ઓનલાઈન અરજી કરી દીધા બાદ બોર્ડ ની કચેરીમાોં આિા કોઈ પુરાિા અલગ રીતે સ્િીકારિામાોં
આિિે નમહોં તેની સ્પષ્ટ નોોંધ લેિી.
સોગોંદનામુ ફરજીયાત નમુના મુજબનુોં અપલોર્ કરિાનુોં રહેિે તેમજ સોગોંદનામામાોં દિાડિેલ
તમામ િરતો અને મામહતી ફરજીયાત પણે ભરિાની રહેિે. સોગોંદનામામાોં કોઇપણ અસ્પષ્ટતા - મિસોંગતતા
ચલાિી લેિામાોં આિિે નહીોં. જે લાગુ પર્તુોં હોય તે જ દિાડિિાનુોં રહેિે. કોઈપણ માગેલ દસ્તાિેજ અપલોર્
કરિાના રહી ગયા હિે (અથિા યોગ્ય રીતે અપલોર્ કરેલ નમહ હોય, અિાચ્ય હોય, યોગ્ય રીતે PDF / JPG
કરેલ ન હોય....) તો મોંજૂરી મળિે નમહ. કોઈ મફઝીકલી આધારો ધ્યાને લેિામાોં આિિે નમહ.
13. ખાનગી િાળાની મોંજૂરી માટે ની અરજીમાોં ખોટી મામહતી ભરિા અથિા ખોટુોં એફીર્ેિીટ સોંદભે
આઇ.પી.સીની કલમ-૧૯૩ અને અન્ય લાગુ પર્તી કલમો મુજબ કાયડિાહી કરિામાોં આિિે.
14. િાળાઓમાોં CCTV કે મરે ાની વ્યિસ્થા ફરજીયાત કરિાની રહેિે.
15. ધી ગુજરાત સેલફ ફાઈનાન્સ્ર્ સ્કુ લસ (રેગ્યુલિ
ે ન ઓફ ફીઝ) એક્ટ, ૨૦૧૭ ની જોગિાઈઓનુોં પાલન કરિાનુોં
રહેિે અને બાોંહેધરી આપિાની રહેિે. (બાોંહેધરી પત્રક સામેલ છે .)

C. આવશ્યક આધારો
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નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટે ની ઓનલાઈન અરજીના સૌથી છે લ્લા
મવભાગમાાં / તબક્કામાાં નીચે જણાવ્યા મુજબના આધારો ફરમજયાત પણે જોર્વાના રહેિ.ે
1. જો કોઈ સાંચાલક માંર્ળ અરજદાર તરીકે નિી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માટે ની
અરજી કરતુોં હોય તો, તેઓએ ચેમરટી કમમશ્નરની કચેરીમાોં નોોંધાયેલ સોંચાલક મોંર્ળની નોોંધણી અોંગન
ે ુોં
પ્રમાણપત્ર, સોંચાલક મોંર્ળના ટર સ્ટ ર્ીર્ની નકલ, P.T.R.ની છે લ લી નકલ તેમજ સોંચાલક મોંર્ળ દ્વારા
િૈક્ષમણક સોંસ્થા િરૂ કરિા માટે તેઓની બેઠકમાોં જે ઠરાિ કરિામાોં આિેલ હોય તે ઠરાિની સ્િયોં
પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાની રહેિે.
2. જો કોઈ સ્થામનક સ્વરાજ્યની સાંસ્થા અરજદાર તરીકે નિી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ
કરિા માટે ની અરજી કરતી હોય તો, તેઓએ તેમના દ્વારા િૈક્ષમણક સોંસ્થા િરૂ કરિા માટે , તેઓની
બેઠકમાોં જે ઠરાિ કરિામાોં આિેલ હોય તે ઠરાિની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાતપણે અપલોર્
કરિાનીરહેિે.
3. જો કોઈ જાહેર એકમ તેમજ અન્ય કોઈ સાંસ્થા અરજદાર તરીકે નિી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક
િાળા િરૂ કરિા માટે ની અરજી કરતી હોય તો, તેઓએ તે જાહેર એકમ અથિા સોંસ્થાના બોંધારણની
સ્િયોં પ્રમામણત નકલ અને તે જાહેર એકમ અથિા સોંસ્થાની બેઠકમાોં જે ઠરાિ કરિામાોં આિેલ હોય તે
ઠરાિની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાતપણે અપલોર્ કરિાની રહેિે.
4. અરજદાર દ્વારા બોર્ડ સાથે પત્ર વ્યિહાર કરિા માટે તેઓના ઠરાિથી જે વ્યમકતની અમધકૃ ત રીતે મનમણૂોંક
કરિામાોં આિેલ હોય તે ઠરાિની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
5. અરજદારની આમથડક સદ્ધરતા માટે રાષ્ટર ીયકૃ ત બેંકમાોં સોંચાલક મોંર્ળના ખાતામાોં હાલ જમા રકમના
અદ્યતન સટકફીકે ટ / એકાઉન્ટ સ્ટે ટમેન્ટની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
6. સૂમચત િાળા મકાનની જમીન બીનખેતી હોિાના આધાર તરીકે િાળા મકાનની જમીનના મબનખેતીના
હુ કમ, ૭/૧૨ની અને ૮-અની તેમજ ફોમડ નોં.6 ની એન્ટર ી સ્િયોં પ્રમામણત નકલ. જો સૂમચત િાળા મકાનની
જમીન ગામતળની હોય અથિા િહેરી મિકાસ સત્તામોંર્ળ / મિસ્તાર મિકાસ સત્તામોંર્ળ / નગરપામલકા /
મહાનગરપામલકા પાસેથી મેળિિામાોં આિેલ હોય અને પહેલેથી જ મબનખેતી થયેલ હોય તો સોંબમોં ધત
સક્ષમ સત્તામધકારી પાસેથી તે જમીન મબનખેતી થયેલ છે તેના આધારની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત
પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
7. સૂમચત િાળા મકાનની જમીન અને મકાનના મામલકીના આધારોની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે
અપલોર્ કરિાની રહેિે.
8. સૂમચત િાળા મકાનના મેદાનની મામલકીના આધારોની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્
કરિાના રહેિે.
9. સૂમચત િાળાના મકાનની સક્ષમ સત્તામધકારીએ મોંજૂર કરેલ નકિાની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત
પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
10. સૂમચત િાળાના મકાન અને તે સોંલગ્ન િાળાનુોં મેદાન દિાડિેલ હોય તેિો મહેસૂલ મિભાગ દ્વારા મોંજૂર
કરિામાોં આિેલ ગામના નકિામાોં સક્ષમ સત્તામધકારીએ મોંજૂર સહી મસક્કા હોિા જોઈએ / િહેરમાોં જે તે
મિસ્તારનો પાટડ પ્લાનમાોં સક્ષમ સત્તામધકારીએ મોંજૂર કરેલ નકિાની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે
અપલોર્ કરિાના રહેિે.
11. સરકાર દ્વારા માન્ય સ્ટર ક્ચરલ એન્જીનીયરે અથિા હકુ મત ધરાિતા માગડ અને મકાન મિભાગના
એક્ઝીક્યુટીિ એન્જીનીયરે િાળાના મકાનની સ્ટર ક્ચરલ સ્ટે મબલેટી માટે આપેલાોં અસલ પ્રમાણપત્રની
નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
12. સૂમચત િાળાના મકાનના િપરાિ માટે સક્ષમ સત્તામધકારી પાસેથી મેળિેલાોં િપરાિ પ્રમાણપત્રની સ્િયોં
પ્રમામણત નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
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13. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે િાળાની આગળની બાજુ , પાછળની બાજુ , ર્ાબી બાજુ , જમણી બાજુ નો
તાજેતરમાોં લેિામાોં આિેલ ફોટોગ્રાફ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
14. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે િાળાના આખા મકાનને આિરી લેતો મેઇનગેટ, કમ્પાઉન્ર્ િોલ સાથેનો
તાજેતરમાોં લેિામાોં આિેલ ફોટોગ્રાફ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે.
15. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે િાળાના મેદાનનો તાજેતરમાોં લેિામાોં આિેલ ફોટોગ્રાફ ફરમજયાત પણે
અપલોર્ કરિાના રહેિે.
16. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે આપિામાોં આિેલ નમૂના મુજબના નોટરાઈઝ કરેલ અસલ એમફર્ેમિટ /
સોગોંદનામાની નકલ ફરમજયાત પણે અપલોર્ કરિાના રહેિે. (સ્ટે મ્પ પેપર પર).
17. જો સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા નિી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માોંગતુ હોય અને તે પોતાની
માધ્યમમક િાળા ધરાિતુોં હોય તો તે માધ્યમમક િાળાની નોોંધણી અોંગન
ે ા પત્રની સ્િયોં પ્રમામણત નકલ.
18. ટર સ્ટ તથા સોંચામલત સોંસ્થાના િાખાઓના મહસાબો જે તે કચેરીમાોં મનયમમત રજૂ થયેલ છે કે કે મ? તે અોંગે
પમરમિષ્ટ-૧૦ની પ્રમામણત નકલ.
19. ટર સ્ટ સોંબોંધે ચેમરટી કમમશ્નરની કચેરી કે અન્ય કોટડ કચેરીમાોં ટર સ્ટ કે ટર સ્ટીઓ બાબતે કોઇ મિિાદ ચાલુ છે
કે કે મ? તે અોંગન
ે ુોં સોગોંદનામુ.
20. ટર સ્ટ અમધમનયમની જોગિાઇ મુજબ ટર સ્ટી ટર સ્ટમાોં કે સોંચામલત િાળામાોં સિેતનથી નોકરી કરી િકે નહીોં
કે અન્ય લાભ મેળિી િકે નહીોં. િાળાઓમાોં ટર સ્ટીઓ મપ્રન્સીપાલ કે મિક્ષક તરીકે ફરજો બજાિતા નથી
તે અોંગેનુોં સોગોંદનામુ.
21. તમામ આધારોના પ્રત્યેક પાન નોંબર ઉપર સબોંમધત જિાબદાર ટર સ્ટી / ટર સ્ટીઓએ સહી કરીને અપલોર્
કરિાના રહેિે.
22. સોોંગદનામાના પ્રત્યેક પાન નોંબર ઉપર સબોંમધત જિાબદાર ટર સ્ટી / ટર સ્ટીઓએ સહી કરી અપલોર્ કરિાનુોં
રહેિે. જે બાબત લાગુ ન પર્તી હોય તે બાબત છેકી નાોંખિાની જિાબદારી મોંર્ળની જ રહેિે.

D. ઓનલાઈન અરજીપત્રક કે વી રીતે ભરવુાં તે અાંગન
ે ી સૂચનાઓ :
1. અરજદાર િાળા સોંચાલક મોંર્ળે / સોંસ્થાએ અથિા સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા દ્વારા અમધકૃ ત કરિામાોં આિેલ
વ્યમક્તએ નિી િાળા માટે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા સૌપ્રથમ ફરમજયાત ઓનલાઈન રજીસ્ટર ે િન
કરિાનુોં રહેિે.
2. સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા જો નિી માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માોંગતુોં હોય તો રજીસ્ટર ે િનના પત્રકમાોં
"Application for" ની સામે "New Secondary School" પસોંદ કરિાનુોં રહેિે. સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા જો
નિી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરિા માોંગતુોં હોય તો રજીસ્ટર ે િનના પત્રકમાોં "Application for"ની
સામે "New Higher Secondary School" પસોંદ કરિાનુોં રહેિે અને ઓનલાઈન નિી િાળાની મોંજૂરી
માટે ની અરજી કરિા માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- “SBI PAY” સીસ્ટમ મારફતે ઓનલાઇન અથિા SBI E PAY
સીસ્ટમ મારફતે “ SBI Branch Payment ” ઓપ્િનમાોં જઈને ભરિાની રહેિે. (ઓનલાઈન ફી SBI ના
િે ર્ીટ કાર્ડ થી તેમજ ઓનલાઈન ઈન્ટરનેટ બેંકીગથી અને SBI બ્રાન્ચ પેમેંટમાોંથી ચલણ જનરેટ કરી
નજીકની SBI BANK માોંથી ભરી િકાિે.)
3. અરજી કયાડના ૭૨ કલાક પહેલા ફી નુોં ચુકિણુોં કરિાનુોં રહેિે.
4. ઓનલાઈન અરજી કરિા માટે સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા પાસે અથિા સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થા દ્વારા અમધકૃ ત
કરિામાોં આિેલ વ્યમક્ત પાસે ઈ-મેલ એર્ર ેસ હોિુોં ફરમજયાત છે . ઓનલાઈન રજીસ્ટર ે િન કરિા માટે આ
ઈ-મેલ એર્ર ેસ પૂરોં પાર્િાનુોં રહેિે. ઓનલાઈન રજીસ્ટર ે િન કયાડ બાદ તુરત જ આ ઈ-મેલ એર્ર ેસ પર
ઓનલાઈન મસસ્ટમ દ્વારા User ID અને Password સાથેનો એક ઈ-મેલ મોકલી આપિામાોં આિિે (Mail
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sent by server approx. in 24 hours). ઈ-મેલ એર્ર ેસ પર મોકલિામાોં આિેલ આ User ID અને Password
નો ઉપયોગ કરીને જ નિી માધ્યમમક અથિા ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા માટે ની અરજી ઓનલાઈન કરી
િકાિે. અરજદાર દ્વારા કરિામાોં આિેલ ઓનલાઈન અરજીને લગતી કોઈ પણ પ્રકારની બાબતની જાણ
કરિા માટે તેમજ પત્ર વ્યિહાર માટે ભમિષ્યમાોં બોર્ડ દ્વારા આ જ ઈ-મેલ એર્ર ેસનો ઉપયોગ કરિામાોં
આિિે, જે ધ્યાને રાખિાનુોં રહેિે.
5. User ID અને Password થી લોગીન થયા બાદ અરજદાર જો રજીસ્ટર ે િન દરમમયાન નિી માધ્યમમક િાળા
માટે રજીસ્ટર ે િન કરાિેલ હિે તો નિી માધ્યમમક િાળા માટે ની અરજી જોઈ િકિે અને ભરી િકિે અને
જો રજીસ્ટર ે િન દરમમયાન નિી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા માટે રજીસ્ટર ે િન કરાિેલ હિે તો નિી ઉચ્ચતર
માધ્યમમક િાળા માટે ની અરજી જોઈ િકિે અને ભરી િકિે. અરજદારે સૌપ્રથમ િાળા ટર સ્ટ (સોંચાલક
મોંર્ળ) ને લગતી મિગતો, સૂમચત િાળાને લગતી મિગતો, િાળાની જમીન અને મેદાનને લગતી મિગતો,
િાળાના મકાનને લગતી મિગતો અને િાળા િરૂ કરિા માટે ના જરૂરી આધારો લગતી મિગતો ધ્યાનથી
સમજી ઓનલાઈન મસસ્ટમમાોં એક પછી એક તબક્કાિાર ચોકસાઈથી ભરિાની રહેિે.
6. અરજદાર ઓનલાઈન મસસ્ટમ મારફતે જે મામહતી ભરે તે તમામ મામહતી અોંગ્રજી
ે માોં જ ભરિાની રહેિે.
મામહતી ગુજરાતીમાોં ભરી િકાિે નમહ તેથી ઓનલાઈન મસસ્ટમમાોં મામહતી ગુજરાતીમાોં ભરિાનો પ્રયત્ન
કરિો નમહ.
7. િાળાનુોં જે નામ આપિા ઈચ્છતા હો અદ્દલ તે નામ મુજબ જ તેને અોંગ્રજી
ે માોં દાખલ કરિુોં. આ જ પ્રમાણેની
તકે દારી િાળા િરૂ કરિા માોંગતા સોંચાલક મોંર્ળ / સોંસ્થાનુોં નામ, અમધકૃ ત વ્યમક્તનુોં નામ, સરનામુ, ઈમેલ એર્ર ેસ િગેર ે દાખલ કરતી િખતે રાખિાની રહેિે અને અોંગજી
ે માોં સ્પેલીોંગ દાખલ કરતી િખતે કોઈ
પ્રકારની ભૂલ ન થાય તેનુોં ધ્યાન રાખિાનુોં રહેિે.
8. જે મિગતો અરજીમાોં આપ દિાડિો તે તમામ મિગતો માટે ના આધારભૂત આધારો જેિા કે નકિો,
પ્રમાણપત્રો, બી.યુ.પી., મબનખેતીનો હુ કમ, હાલનો ૭/૧૨, ૮-અ, હક પત્રક નમુના નોં-૬, િાળા મકાન
અને મેદાન દિાડિી િકાય તેિુોં લે-આઉટ િગેરન
ે ી સ્કે નર મિીન પરથી સ્કે ન કરાિેલ કોપી, અરજી સાથે
જોર્િાની રહેિે અને સ્કે ન કરાિેલ આધારો ઓનલાઈન અરજી સાથે જોર્તા પહેલાોં તે કોમ્પ્યુટરમાોં િાોંચી
િકાય અથિા જોઈ િકાય તેિી મસ્થમતમાોં હોય તે પણ ચકાસી લેિાનુોં રહેિે. આ તમામ આધારો ના
પ્રત્યેક પાન નોંબર ઉપર સોંચાલક મોંર્ળ / જિાબદાર ટર સ્ટી / ટર સ્ટીઓના સમહ મસક્કા ફરમજયાત કરિાના
રહેિે.
9. અરજદાર દ્વારા જે આધારો સ્કે ન કરાિીને મસસ્ટમ મારફતે રજૂ કરિામાોં આિે તે તમામ આધારો PDF
અથિા JPEG ફાઈલ ફોમેટમાોં રજૂ કરિાના રહેિે અને એક Document ની સાઈઝ 2 MB કરતા િધારે
હોય નમહ તે ચકાસી લેિાનુોં રહેિે. જો Document ની સાઈઝ 2 MB કરતા િધારે હિે તો Document
મસસ્ટમમાોં અપલોર્ કે એટે ચ થઈ િકિે નમહ. દરેક આધાર સ્કે ન કરતી / કરાિતી િખતે આધારને સ્પષ્ટ
િોંચાય તે રીતે સ્કે ન કરાિીને મોકલિા અને આધારની સાઈઝ 2 MB કરતા િધે નમહ તેની તકે દારી રાખિી.
આ તમામ આધારો પૈકીના િાળા મકાનના નકિા અને ટર સ્ટ-ર્ીર્ના આધારોની સ્કે ન કરાિેલ ફાઈલની
સાઈઝ 8 MB સુધી હિે તો પણ ઓનલાઈન અરજી સાથે અપલોર્ કે એટે ચ કરી િકાિે.
10. અરજી બોર્ડ ને રજૂ કરિા માટે ઓનલાઈન મસસ્ટમ દ્વારા જે આધારો પૂરા પાર્િા જણાિિામાોં આિેલ
હોય તે તમામ આધારો અરજદારે ઓનલાઈન મસસ્ટમમાોં પૂરા પાર્િાના રહેિે. અરજદાર પાસે જરૂરી
આધાર ન હોય તો તેની જગ્યાએ અન્ય કોઈ આધાર ઓનલાઈન મસસ્ટમ મારફતે રજૂ કરિો નમહ.
ઓનલાઈન મસસ્ટમમાોં આધારો જોર્તી િખતે જે આધાર માોંગિામાોં આિેલ હોય તેની સામે તે જ આધાર
સાચી રીતે જોર્િામાોં આિે તેની તકે દારી અરજદારે રાખિાની રહેિે. બોર્ડ દ્વારા ચકાસણી કરતા જો કોઈ
આધાર રજૂ કરિામાોં નમહ આિેલ હોય, માોંગિામાોં આિેલ આધારની જગ્યાએ અન્ય કોઈ આધાર રજૂ
કરિામાોં આિેલ હિે અથિા આધાર ખોટા માલૂમ પર્િે તો અરજી બોર્ડ દ્વારા નામોંજૂર કરિામાોં આિિે,
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તેથી જે આધાર માોંગિામાોં આિેલ હોય તેની સામે તે જ આધારની સાચી નકલ અચૂક જોર્િામાોં આિે
તેની તકે દારી અરજદારે રાખિાની રહેિે.
11. આ તમામ મિગતો ભયાડ બાદ તેમજ આધારો એટે ચ કયાડ બાદ જ આખરે અરજી બોર્ડ ને ઓનલાઈન
"Submit" કરી િકાિે. કોઈ મામહતી ભરિાની રહી ગઈ હિે કે અધૂરી રહી હિે તો અરજી ઓનલાઈન
"Submit" થઈ િકિે નમહ.
12. ઓનલાઈન મસસ્ટમના દરેક મિભાગમાોં માોંગિામાોં આિેલ જે મામહતી તથા આધારોની આગળ *
દિાડિિામાોં આિેલ છે તે તમામ મામહતી અરજદારે ફરમજયાત પણે ભરિાની રહેિે. જે તે મિભાગની આ
પ્રકારની મામહતી ભરિામાોં નહીોં આિે ત્યાોં સુધી તે પછીના અને ત્યાર બાદના મિભાગની આગળની
મિગતો ભરી િકાિે નમહ. ખોટી મામહતી તથા ખોટા આધારો રજૂ કરિા નમહ. બોર્ડ દ્વારા ચકાસણી કરતા
િાળા મોંર્ળે રજૂ કરેલ મામહતી તથા આધારો ખોટા સામબત થિે તો અરજી નામોંજૂર કરિામાોં આિિે.
અરજદાર સોંચાલક મોંર્ળે આપેલ મામહતી / આધારો કોઈપણ સમયે ખોટા હોિાનુોં સામબત થિે તો
િાળાની મોંજૂરી કોઈપણ સમયે રદ થિાને પાત્ર રહેિે તેમજ બોર્ડ ને ગેરમાગે દોરિા બદલ અને ખોટા
પુરાિાના આધારે મોંજૂરી મેળિિા માટે કાયડિાહી કરિા બદલ સોંચાલક મોંર્ળ સામે પોલીસ ફમરયાદ
સમહતની કાયદાકીય કાયડિાહી કરિામાોં આિિે.
13. સુચનામાોં આપિામાોં આિેલ નમૂના મુજબનુોં એમફર્ેમિટ ઓનલાઈન અરજી કરિા માટે ની િેબસાઈટ
પરથી ર્ાઉનલોર્ કરિાનુોં રહેિે અને તે નમૂના મુજબની સ્ટે મ્પ પેપર ઉપર નોટરાઈઝ કરેલ એમફર્ેમિટની
નકલ ઓનલાઈન મસસ્ટમમાોં અપલોર્ કરિાની રહેિે. એફીર્ેિીટમાોં લાગુ ન પર્તી હોય તે બાબત છેકી
નાખિાની જિાબદારી સબોંમધત મોંર્ળની છે . અને એફીર્ેિીટના પ્રત્યેક પાન નોંબર ઉપર મોંર્ળના
સબોંમધત ટર સ્ટી / ટર સ્ટીઓએ સહી કરિાની રહેિે.
14. અરજદાર દ્વારા નિી િાળા િરૂ કરિા માટે કરિામાોં આિેલ અરજીની મિગતો અને આધારોની બોર્ડ
કક્ષાએથી ઓનલાઈન ચકાસણી કરિામાોં આિિે અને મિગતો તેમજ આધારો સાચા જણાિે તો તે
મુજબ બોર્ડ દ્વારા તે અરજીને કામચલાઉ મોંજૂરી (Provisional Approval) આપિામાોં આિિે અન્યથા
અરજી નામોંજૂર કરિામાોં આિિે. બોર્ડ દ્વારા જેટલી અરજીઓને કામચલાઉ મોંજૂર કરિામાોં આિિે તેટલી
જ અરજીઓ માટે મજલલા મિક્ષણામધકારી કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરિામાોં આિિે અને તેમનો
અહેિાલ ઓનલાઈન જ બોર્ડ ને રજૂ કરિામાોં આિિે. બોર્ડ દ્વારા જે અરજીઓને કામચલાઉ મોંજૂરી
આપિામાોં નહી આિે તેિી અરજીઓ માટે મજલલા મિક્ષણામધકારી કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરિામાોં
આિિે નમહ. મજલલા મિક્ષણામધકારી કચેરી દ્વારા કામચલાઉ મોંજૂર કરિામાોં આિેલ અરજીઓના સ્થળ
તપાસ અહેિાલને આધારે જ આ પ્રકારની અરજીઓને બોર્ડ દ્વારા કાયમી મોંજૂરી આપિામાોં આિિે અને
િાળાની નોોંધણી કરિામાોં આિિે.
15. ફી ભયાડ બાદ જ અરજી કરી િકાતી હોઈ િાળા મોંર્ળ દ્વારા અોંમતમ તારીખના ૧૫ મદિસ પહેલા ફી
ભરિાની રહેિે. અને ફી ન ભરાયા બાબતની કે લોગીન ન થઈ િકિાની કોઈ રજુ આત હોય તો અોંમતમ
તારીખના ૧૦ મદિસ પહેલા બોર્ડ ને રૂબરૂમાોં જણ કરિાની રહેિે.
16. િાળા મોંર્ળ દ્વારા નિી િાળા માટે રમજસ્ટર ે િન કયાડ બાદ જો ID & PASSWARD ના મળે તો
gsebnsa@gmail.com પર તાત્કામલક અરજી કરિાની રહેિ.ે
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અરજી કરતા પહે લા સ્કે ન કરી તૈયાર રાખવાના રહે તા ર્ોક્યુમેન્ટની યાદી
ક્રમ
1

ર્ોક્યુમેન્ટનુાં લીસ્ટ
Copy of Trust Registration Certificate registered in the
Charity Commissioner Office (.jpg or .pdf)

2

Copy of Trust Deed (.pdf)

3

Latest Copy of Public Trust Register(PTR) (.jpg or .pdf)

4

Copy of Non Agriculture Order for School Land (.pdf)

5
6

Copy of 7-12 Document for School Land (.jpg or .pdf)
Copy of 8-A Document for School Land (.jpg or .pdf)
Latest Copy of No. 6A Entry Document for School Land
(.jpg or .pdf)

7

મિગતો
િાળા મોંર્ળની નોોંધણીનો દાખલો
upload કરિો.
િાળા મોંર્ળની ર્ીર્ ની કોપી (ફક્ત PDF
File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
PTR ની કોપી upload કરિી.
િાળા મકાન જમીનની N.A. ની કોપી
(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
િાળા મકાન જમીનની 7/12 નો દાખલો
િાળા મકાન જમીનની 8 – A નો દાખલો
િાળા મકાન જમીનની નમૂના નોં – ૬ નો
દાખલો
િાળા મેદાન જમીનની N.A. ની કોપી
િાળા મેદાન માટે (ફક્ત PDF File
અપલોર્ કરિાની રહેિે.)

8

Copy of Non Agriculture Order for Playground Land (.pdf)

9

Copy of 7-12 Document for Playground Land (.jpg or .pdf)

િાળા મેદાન જમીનની 7/12 નો દાખલો

10

Copy of 8-A Document for Playground Land (.jpg or .pdf)

11

Latest Copy of No. 6A Entry Document for Playground
Land (.jpg or .pdf)

12

Copy of Documents of the Ownership of School Building
(.pdf)

13

Copy of Lease Deed for School Building (.pdf)

14

Copy of Document of Ownership of Playground Land
(.pdf)

15

Copy of Lease Deed for School Playground (.pdf)

16

Copy of School Building Map, sanctioned by Competent
Authority (.jpg or .pdf)

17

Copy of BU Permission/ Occupancy Certificate sanctioned
by Competent Authority (.jpg or .pdf)

18

Copy of Layout of Playground, sanctioned by Competent
Authority (.jpg or .pdf)

િાળા મેદાન જમીનની 8 – A નો દાખલો
િાળા મેદાન જમીનની નમૂના નોં – ૬ નો
દાખલો
િાળા મકાનની મામલકીના આધારો
(િેચાણ કરાર િગેર)ે (ફક્ત PDF File
અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
િાળા મકાન ભાર્ા કરાર
િાળા મેદાનની મામલકીના આધારો
(િેચાણ કરાર િગેર)ે (ફક્ત PDF File
અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
િાળા મેદાન ભાર્ા કરાર(ફક્ત PDF File
અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
િાળા મકાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ
મોંજૂર કરેલ નકિો
િાળા મકાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ
મોંજૂર કરેલ મબલર્ીોંગ યુઝ પરમમિન
િાળા મેદાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ
મોંજૂર કરેલ Lay Out Plan
િાળા મકાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ
મોંજૂર કરેલ Lay Out Plan
(ફક્ત JPG File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
(ફક્ત JPG File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)

19
20
21

Copy of Layout of School, sanctioned by Competent
Authority (.jpg or .pdf)
Recently taken Photograph of School’s Front-side (.jpg)
Recently taken Photograph of School’s Back-side (.jpg)
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22
23

Recently taken Photograph of School’s Left-side (.jpg)
Recently taken Photograph of School’s Right-side (.jpg)

24

Recently taken Photograph covering entire School Building
along with Compound Wall and Gate of School (.jpg)

25
26

Recently taken Photograph of School’s Play-ground (.jpg)
Copy of Structural Stability Certificate as per Performa
given in instruction section (.pdf)

(ફક્ત JPG File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
(ફક્ત JPG File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)

(ફક્ત JPG File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
(ફક્ત JPG File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)

27

Copy of Affidavit as per Performa given in instruction
section (.pdf)

28

Copy of Resolution passed by Trust/ Body to appoint an
authorized person for Correspondence with GS&HSEB
(.jpg or .pdf)

(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
નમૂનામાોં આપેલ સોગોંદનામાની કોપી
(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
બોર્ડ સાથેના પત્ર વ્યિહાર માટે િાળા
મોંર્ળ દ્વારા અમધકૃ ત કરિામાોં આિેલ
પ્રમતમનમધ.

29

Whether there is any dispute about trust or trustees in
the charity commissioner's office as other court office
regarding trust? The affidavit of that. (.pdf)

(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)

30

32

Whether the accounts of the trust and the governing body
are presented regularly in the related office? A certified
copy of "Appendix 10" about it. (.pdf)
Copy of Resolution passed by Trust/ Body to start an
Educational Institute (.jpg or .pdf)

10

(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરિાની રહેિે.)
નિી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક
િાળા િરૂ કરિા માટે િાળા મોંર્ળ દ્વારા
કરિામાોં આિેલ ઠરાિ.

