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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર  

 
A. ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ અમધમનયમ-૧૯૭૨ હઠેળ નવી િાળા િરૂ કરવા 

માટેની ઓનલાઈન અરજી અંગેની અગત્યની સચૂનાઓ  

 
ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમ-૧૯૭૪ ના મવમનયમ – ૯ મજુબ 

બબનઅનદુામનત માધ્યમમક (ધો-૯) તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમમક (ધો-૧૧ તમામ પ્રવાહ) નવી િાળા િરૂ કરવા માટે 

નોંધણી કરવી જરૂરી છે. તે માટે બોર્ડ  દ્વારા ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવામાાં આવે છે અને ઉક્ત અરજીઓની 

ચકાસણી કરી કારોબારી સમમમત દ્વારા િાળાઓની કામચલાઉ માંજૂરી / નામાંજૂર કરવાની પ્રક્રિયા કરવામાાં આવે છે. 

નવી માધ્યમમક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટેની અરજી કરવા માટે નીચેની જરૂક્રરયાતો પણૂડ 

થતી હોય તે સાંચાલક માંર્ળ Online અરજી કરી િકે છે.  

1. સબૂચત નવી માધ્યમમક િાળા / નવી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવાનુાં ઈચ્છનાર સાંચાલક માંર્ળ 

કાયદેસર રીતે નોંધાયેલુાં હોવ ુજોઈએ.  

2. ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમ – ૧૯૭૪ નાાં મવમનયમ – ૯ ની જોગવાઈ મજુબ  

I. નવી માધ્યમમક િાળાની દરખાસ્ત કરનાર સાંચાલક માંર્ળ તેમની િાળા િહરેી મવસ્તારમાાં {નગર 

પાબલકા, મહાનગર પાબલકા (મ્યમુનમસપલ કોપોરેિન), િહરેી મવકાસ સત્તામાંર્ળ, એરીયા 

ર્વેલપમેન્ટ ઓથોરીટી, નોટીફાઇર્ એરીયા, વગેરે જેવો િહરેી મવસ્તાર} િરૂ કરવા માાંગતા હોય તો 

િાળાના મકાનના બાાંધકામ, રસ્તા, પાકીંગ અને મનયમોનસુાર માજીન માટે જરૂરી હોય તે તમામ 

જરૂરી જમીન બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટેની જમીન જે તે િાળાના બબલ્ર્ીંગને સાંલગ્ન જ 

હોવી જોઈએ અને રજીસ્ટર્ડ  ભાર્ા કરાર  ૧૫ વર્ડના સમય મયાડદાનો હોવો જોઈએ. 

II. િહરેી મવસ્તારમાાં િાળા િરૂ કરવા માગતા ટ્રસ્ટ / માંર્ળે િાળાના મકાનનો મવસ્તાર, પાક્રકિંગ માટે 

છોર્વી પર્તી જગ્યા અને રસ્તા તેમજ માજીનની જમીન બાદ કયાડ બાદ, રમત-ગમતનુાં મેદાન 

લઘતુ્તમ ૮૦૦ ચો.મી. રાખવાનુાં રહિેે  

III. ગ્રામ્ય મવસ્તારમાાં િાળા િરૂ કરવા માગતા ટ્રસ્ટ / માંર્ળે િાળાના મકાનનો મવસ્તાર, પાક્રકિંગ માટે 

છોર્વી પર્તી જગ્યા અને રસ્તા તેમજ માજીનની જમીન બાદ કયાડ બાદ, રમત-ગમતનુાં મેદાન 

લઘતુ્તમ ૧૫૦૦ ચો.મી. રાખવાનુાં રહિેે  

IV. ૧૫ વર્ડ માટેનો ભાર્ા કરાર રજીસ્ટર્ડ  હોવો જોઈએ. ગામ દફ્તર નમનુા નાં.૬ / સીટી સવે રેકર્ડ , ૭/૧૨, 

૮/અ માાં જે તે મમલકતમાાં ભાર્ા કરારની એન્ટ્રી થવી જોઈએ. જેથી ભાર્ ેલેનાર ટ્રસ્ટનુાં નામ રેવન્ય ુ

રેકર્ડમાાં આવે અને એન્ટ્રીમાાં પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થાય કે ભાર્ા કરારની િરતોનુાં પાલન થયા બાદ જ 

ભાર્ ેઆપેલ મમલકતના હકમાાં કોઈપણ ફેરફારની માંજૂરી આપવામાાં આવે. ઉક્ત તમામ પરુાવાની 
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નકલો કે જે “Any ROR” માાં નોંધાયેલ હોય અને પ્રમાબણત હોય તે અરજીના પરુાવા તરીકે અપલોર્ 

કરવાના રહિેે. ફીઝીકલ ર્ોક્યમેુન્ટ સ્વીકારવામાાં આવિે નક્રહ.   

V. ચેરીટી કમમશ્નરશ્રીની પરવાનગી અને ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડની 

પરવાનગી મસવાય ભાર્ા કરારના સમય દરમ્યાન મકાન અને મેદાનનો િૈક્ષબણક હતે ુમસવાય અન્ય 

હતે ુમાટે ઉપયોગ કરી િકાિે નક્રહ.   

VI. ભાર્ા કરારની મદુત દરમ્યાન બબન અમધકૃત અને બોર્ડની પવૂડ માંજૂરી મસવાય જો કોઈ ફેરફાર થાય 

તો તે િાળાની માંજૂરી આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામાાં આવિે અને તે બાબતે કોઈ રજુઆત ધ્યાને 

લેવામાાં આવિે નહી.  

VII. કોઈ પબ્લીક બલમમટેર્ કાંપની કે પ્રાઈવેટ બલમમટેર્ કાંપની માધ્યમમક મિક્ષણ કે્ષતે્ર CSR હઠેળ જ 

કામગીરી કરવા માગતી હોય તો તેને ભાર્ાપટ્ટથેી િાળાનુાં મકાન અને મેદાનની જમીનનો વપરાિ 

કરવા માટે આપવામાાં આવે તો તેવી કાંપનીને ખાસ ક્રકસ્સામાાં િાળા િરૂ કરવાની પરવાનગી આપી 

િકાિે.  

VIII. મેદાન સાથેની િાળાઓમાાં બનતી દુર્ડટના પ્રસાંગે બાળકોની સલામતી માટે ઝર્પથી બચાવનાાં 
પગલાાં લઈ િકાય છે. જેથી મેદાન ન હોય તેવી કોઈપણ સ્કુલ માટે િાળા માંર્ળે અરજી કરવી નક્રહ.  

ઉપર દિાડવેલ રમત-ગમતના મેદાન માટેની મનયમાનસુાર જગા ધરાવનાર િાળામાાં ૫૦૦ થી વધ ુ

મવદ્યાથીઓને પ્રવેિ આપવામાાં આવે તો ૫૦૦ થી વધારાના દરેક મવદ્યાથી દીઠ ૫ ચો.મી. જગા રમત-ગમતના 
મેદાન માટે વધારાની ઉપલબ્ધ કરવી જોઈિે. 

મેદાનની જગ્યામાાં ભમવષ્યમાાં કોઇ મકાન બાાંધકામ કરી િકિે નક્રહ. મેદાન કાયમી ધોરણે ખલુ્લ ુરહવે ુાં 
જોઈિે.  

િાળા માંર્ળ પાસે GDCR-2017 ની નીમતના પેરા નાંબર:-૮.૬માાં પાકીંગ માટે િૈક્ષબણક સાંસ્થામાાં જરૂરી 

પાક્રકિંગ માટે જે જોગવાઇ કરેલ છે, તે મજુબનુાં પાક્રકિંગ હોવુાં જોઇિે. ગ્રામ્ય મવસ્તારમાાં પણ યોગ્ય પાક્રકિંગની 
વ્યવસ્થા કરવાની િાળા માંર્ળની જવાબદારી રહિેે. 

3. િાળા-મકાનનુાં બાાંધકામ થયેલ છે તે તમામ જમીન અને િાળાના મેદાન માટે દિાડવેલ જમીન િૈક્ષબણક હતે ુ

માટે "બબન-ખેતી" થયેલ હોવી જોઈએ. િાળાનાાં મકાન અને મેદાન માટે દિાડવેલ જમીનમાાં માબલકીનો કે તે 

સબાંમધત કોઈ પણ પ્રકારનો વાદ-મવવાદ કે કોટડ  કેસ થયેલ હોવો જોઈએ નક્રહ. 

4. સબૂચત િાળા મકાનનો નકિોોઃ- નકિો સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રી દ્વારા માંજૂર કરાવેલ હોવો જોઈએ. જમીન 

બબનખેતી (N.A.) કરી આપનાર સત્તામધકરીશ્રી દ્વારા માંજૂર થયેલ નકિા રજૂ કરવાના રહિેે.   
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5. સબૂચત િાળા મકાન અને તે સાંલગ્ન િાળાનુાં મેદાન દિાડવતો હોય તેવો મહસેલૂ મવભાગ દ્વારા માંજૂર કરવામાાં 

આવેલ ગામના નકિા માંજુર કયાડના સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રીના સહી મસક્કા હોવા જોઈએ / િહરેમાાં જે તે 

મવસ્તારનો પાટડ  પ્લાન માંજુર કયાડના સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રીના સહી મસક્કા હોવા જોઈએ. 

6. સબૂચત િાળાના મકાન વપરાિનુાં પ્રમાણપત્ર (B.U.P.):-  મકાન વપરાિનુાં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રી 

દ્વારા અપાયેલુાં હોવુાં જોઈએ. ખાનગી સાંસ્થા / વ્યક્ક્તના પ્રમાણપત્રને સ્વીકારવામાાં આવિે નક્રહ. 

સરપાંચશ્રીના સહી વાળા BUP રજૂ કરવા નહી.   

7. િાળાના મકાનની સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબબલીટી માટેનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયર પાસેથી અથવા 

હકુમત ધરાવતા માગડ અને મકાન મવભાગના એક્ઝીક્યટુીવ એન્જીનીયર પાસેથી આ સાથેના નમનૂા 

મજુબનુાં મેળવીને તે પરુાવા તરીકે અપલોર્ કરવાનુાં રહિેે.  

8. િાળા મકાનના આગળની બાજુનો ફોટો મકાનની પાછળની બાજુનો ફોટો, મકાનની ર્ાબી બાજુનો ફોટો, 

મકાનની જમણી બાજુનો ફોટો તથા િાળાના આખા મકાનને આવરી લેતો મેઇન ગેટ કમ્ પાઉન્ ર્ વોલ સાથેનો 

તાજેતરનો ફોટો (તારીખ સાથેનો) હોવો જોઈએ.  

9. િાળાના મકાન અને રમત-ગમતનુાં મેદાન અને પાક્રકિંગની જમીનની માબલકી િાળા સાંચાલક માંર્ળની કે 

રજીસ્ટર્ડ  ભાર્ા કરારની િાળા સાંચાલક માંર્ળે ઓછામાાં ઓછા ૧૫ વર્ડના ભાર્ા પટ્ટ ેરાખેલ હોવી જોઈએ.  

  

B. નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટેની આવશ્યક જરૂક્રરયાતો 
 

1. નવી માધ્યમમક િાળાની દરખાસ્ત કરનાર સાંચાલક માંર્ળ તેમની િાળા િહરેી મવસ્તારમાાં {નગર પાબલકા, 

મહાનગર પાબલકા (મ્યમુનમસપલ કોપોરેિન), િહરેી મવકાસ સત્તામાંર્ળ, એરીયા ર્વેલપમેન્ટ ઓથોરીટી, 

નોટીફાઇર્ એરીયા, વગેરે જેવો િહરેી મવસ્તાર} િરૂ કરવા માાંગતા હોય તો િાળાના મકાનના બાાંધકામ માટે 

જરૂરી જમીન બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટે ભાર્થેી મેદાન લેવાની જોગવાઈ કરવામાાં આવે તો 

મેદાનની જમીન જે તે િાળાના બબલ્ર્ીંગને સાંલગ્ન જ હોવી જોઈએ. ભાર્ા પટ્ટો ૧૫ વર્ડનો હોવો જોઈએ. 

િહરેી મવસ્તારમાાં િાળા િરૂ કરવા માગતા ટ્રસ્ટ / માંર્ળે િાળાના મકાનનો મવસ્તાર, પાક્રકિંગ માટે 

છોર્વી પર્તી જગ્યા અને રસ્તા તેમજ માજીનની જમીન બાદ કયાડ બાદ, રમત-ગમતનુાં મેદાન લઘતુ્તમ 

૮૦૦ ચો.મી. રાખવાનુાં રહિેે અને ગ્રામ્ય મવસ્તાર (ગ્રામ પાંચાયત મવસ્તાર) માટે િાળાના રમત-ગમતનુાં 

મેદાન ૧૫૦૦ ચો.મી. નુાં રાખવાનુાં રહિેે. 

ભાર્ા કરાર રજીસ્ટર્ડ  હોવો જોઈએ. ગામ દફ્તર નમનુા નાં.૬ / સીટી સવે રેકર્ડ , ૭/૧૨, ૮/અ માાં જે 

તે મમલકતમાાં ભાર્ા કરારની એન્ટ્રી થવી જોઈએ. જેથી ભાર્ ેલેનાર ટ્રસ્ટનુાં નામ રેવન્ય ુરેકર્ડમાાં આવે અને 

એન્ટ્રીમાાં પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થાય કે ભાર્ા કરારની િરતોનુાં પાલન થયા બાદ જ ભાર્ ેઆપેલ મમલકતના 

હકમાાં કોઈપણ ફેરફારની માંજૂરી આપવામાાં આવે. 
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ચેરીટી કમમશ્નરશ્રીની પરવાનગી અને ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડની 

પરવાનગી મસવાય ભાર્ા કરારના સમય દરમ્યાન મેદાનનો કોઈપણ અન્ય ઉપયોગ ન થવો જોઈએ અને 

ઉક્ત તમામ બાબતનો અરજદાર ટ્રસ્ટ દ્વારા રજુ થતી એફીર્વેીટમાાં સમાવેિ થયેલ હોવો જોઈએ.  

ભાર્ા કરારની મદુત દરમ્યાન િાળાના મકાન અથવા રમત ગમતના મેદાન અથવા િાળા મકાન 

અને રમત ગમતના મેદાનમાાં જો કોઈ ફેરફાર થાય તો તે િાળાની માંજૂરી આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામાાં 

આવિે અને તે બાબતે કોઈ રજુઆત ધ્યાને લેવામાાં આવિે નહી તે બાબતનો પણ એફીર્વેીટમાાં સમાવેિ 

થવો જોઈએ.  

કોઈ પબ્લીક બલમમટેર્ કાંપની કે પ્રાઈવેટ બલમમટેર્ કાંપની માધ્યમમક મિક્ષણ કે્ષતે્ર CSR હઠેળ જ 

કામગીરી કરવા માગતી હોય તો તેને ભાર્ાપટ્ટથેી િાળાનુાં મકાન અને મેદાનની જમીનનો વપરાિ કરવા 

માટે આપવામાાં આવે તો તેવી કાંપનીને ખાસ ક્રકસ્સામાાં પરવાનગી આપી િકાિે.  

મેદાન સાથેની િાળાઓમાાં બનતી દુર્ડટના પ્રસાંગે બાળકોની સલામતી માટે ઝર્પથી બચાવનાાં 

પગલાાં લઈ િકાય છે. જેથી મેદાન ન હોય તેવી કોઈપણ સ્કુલ ચલાવી િકાિે નહી. 

ઉપર દિાડવેલ રમત-ગમતના મેદાન માટેની મનયમાનસુાર જગા ધરાવનાર િાળામાાં ૫૦૦ થી 

વધ ુમવદ્યાથીઓને પ્રવેિ આપવામાાં આવે તો ૫૦૦ થી વધારાના દરેક મવદ્યાથી દીઠ ૫ ચો.મી. જગા રમત-

ગમતના મેદાન માટે વધારાની ઉપલબ્ધ કરવી જોઈિે. 

મેદાનની જગ્યામાાં ભમવષ્યમાાં કોઇ મકાન બાાંધકામ કરી િકિે નક્રહ. મેદાન કાયમી ધોરણે ખલુ્લ ુ

રહવે ુાં જોઇએ.  

િાળા માંર્ળ પાસે GDCR-2017 ની નીમતના પેરા નાંબર:-૮.૬માાં પાકીંગ માટે િૈક્ષબણક સાંસ્થામાાં 

જરૂરી પાક્રકિંગ માટે જે જોગવાઇ કરેલ છે, તે મજુબનુાં પાક્રકિંગ હોવુાં જોઇિે. ગ્રામ્ય મવસ્તારમાાં પણ યોગ્ય 

પાક્રકિંગની વ્યવસ્થા કરવાની િાળા માંર્ળની જવાબદારી રહિેે. 

2. િાળા-મકાનનુાં બાાંધકામ અને િાળાના મેદાન માટે દિાડવેલ જમીન જે હતે ુમાટે મકાનનો ઉપયોગ કરવાનો 

છે તે હતે ુમાટે "બબન-ખેતી" થયેલ હોવી જોઈએ. િાળાનાાં મકાન અને મેદાન માટે દિાડવેલ જમીનમાાં કોઈ 

પણ પ્રકારનો વાદ-મવવાદ કે કોટડ  કેસ થયેલ હોવો જોઈએ નક્રહ. 

3. નવી માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટે અરજી કરતા હો તો િાળા મકાનમાાં ઓછામાાં ઓછા ૪૦૦ ચોરસ ફૂટ 

(૩૮ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા ૩ વગડખાંર્ો, પ્રયોગિાળા, કોમ્પ્યટુર લેબ અને ૨૫૦ ચોરસ ફૂટ (૨૩ ચોરસ 

મીટર) કે્ષત્રફળવાળા આચાયડખાંર્ અને સ્ટાફરૂમ ધરાવતી હોવી જોઈિે. 

4. નવી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટે અરજી કરતા હો તો િાળા મકાનમાાં ઓછામાાં ઓછા ૪૦૦ 

ચોરસ ફૂટ (૩૮ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા ૩ વગડખાંર્ો, કોમ્પ્યટુર લેબ, મવજ્ઞાન પ્રવાહ માટે ૬૦૦ ચોરસફૂટ 

(૫૬ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા ૩ પ્રયોગિાળાખાંર્, અને ૨૫૦ ચોરસ ફૂટ (૨૩ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા 

આચાયડખાંર્ અને સ્ટાફરૂમ ધરાવતી હોવી જોઈિે. 
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5. અરજદાર સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા જો ગ્રામ્ય મવસ્તારમાાં િાળા િરૂ કરવા માાંગતી હોય તો સાંસ્થા પાસે 

ઓછામાાં ઓછાં રૂ ૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂ બે લાખ પરુા)નુાં બેંક બેલેન્સ હોવુાં જોઈએ. અરજદાર સાંસ્થા જો િહરેી 

મવસ્તારમાાં િાળા િરૂ કરવા માાંગતી હોય તો સાંસ્થા પાસે ઓછામાાં ઓછાં રૂ ૩,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. ત્રણ લાખ 

પરુા)નુાં બેંક બેલેન્સ હોવુાં જોઈએ. 

6. િાળામાાં કુમારો માટે ઓછામાાં ઓછી ૨(બે) મતુરર્ી, અને ઓછામાાં ઓછા ૨ (બે) સાંર્ાસ તથા કન્યાઓ માટે 

ઓછામાાં ઓછી ૨(બે) મતુરર્ી અને ઓછામાાં ઓછા ૨(બે) સાંર્ાસની વ્યવસ્થા કરેલ હોવી જોઈએ. પીવાના 

પાણી માટે પાણીનો બોર/પીવાના પાણીના નળની વ્યવસ્થા કરેલ હોવી જોઈએ. વોટરરૂમમાાં ઓછામાાં 

ઓછા ૫(પાાંચ) નળ પીવાના પાણી માટે રાખેલ હોવા જોઈએ. મવદ્યાથી સાંખ્યાના આધારે આ સમુવધામાાં 

વધારો કરવાનો રહિેે.  

7. િાળામાાં આગ સામે સલામતી માટે યોગ્ય પ્રકારનાાં, યોગ્ય કદનાાં કાયડરત ૨(બે) અક્ગ્નિામક ઉપકરણો 

યોગ્ય સ્થળે લગાવેલા હોવા જોઈિે અને સમયાાંતરે રીન્ય ુકરવાના રહિેે. 

8. સક્ષમ સત્તામધકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ ફાયર સેફ્ટી અંગેન ુ“ના વાાંધા પ્રમાણ પત્ર” હોવુાં જોઇએ.  

9. િાળાનુાં મકાન માટે સક્ષમ સત્તામધકારી પાસે નકિાઓ માંજૂર કરાવેલ હોવા જોઈએ જમીન બબનખેતી (N.A.) 

કરી આપનાર સત્તામધકરીશ્રી દ્વારા માંજૂર થયેલ નકિા રજૂ કરવાના રહિેે. તેમજ સક્ષમ સત્તામધકારી 

પાસેથી મેળવેલ મકાન વપરાિનુાં પ્રમાણપત્ર (બી.ય.ુપી) હોવુાં જોઈએ. િાળાનુાં મકાન દરેક દ્રષ્ષ્ટએ 

સલામત અને સરુબક્ષત છે અને િાળાનુાં મકાન માળખાકીય (સ્ટ્રક્ચરલ) પાસાની દ્રષ્ષ્ટએ સલામત છે તેની 

ખાતરી કરવા તે "ધ નેિનલ બબલ્ર્ીંગ કોર્ ઓફ ઈષ્ન્ર્યા" માાં સમામવષ્ટ સલામતીના ધોરણો પ્રમાણે 

બાાંધવામાાં આવેલ છે, તે અંગે મનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયર (લાયસન્સ 

ધરાવતા) પાસેથી અથવા હકુમત ધરાવતા માગડ અને મકાન મવભાગના એક્ઝીક્યટુીવ એન્જીનીયર 

પાસેથી મેળવીને તે અપલોર્ કરવાનુાં રહિેે. 

10. િાળાનુાં મકાન િોપીંગ સેન્ટરમાાં આવેલ હોવુાં જોઈએ નક્રહ તેમજ િોપીંગ સેન્ટર સાથે અન્ય કોઈ રીતે 

જોર્ાયેલ હોવુાં જોઈએ નક્રહ. 

11. િાળા મકાન અને મેદાન મવદ્યાથીઓની સલામતીને હાની પહોંચવાની િક્યતા હોય તેવા પ્રકારની ગેસ / 

ઓઈલ પાઈપલાઈન / મવદ્યતુ લાઈન (હાઈ ટેન્િન લાઈન) થી સલામત અંતરે આવેલ હોવુાં જોઈએ. 

12. સાંચાલક માંર્ળે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે અને તેમાાં માગેલા તમામ આધારો ઓનલાઈન 

અપલોર્ કરવાના છે. બોર્ડની કચેરીએ કે જજલ્લા મિક્ષણ અમધકારીશ્રીની કચેરીમાાં કોઇપણ પ્રકારની ફાઈલ 

કે પરુાવા જમા કરવાના નથી.  

ઓનલાઈન અરજી કરી દીધા બાદ બોર્ડની કચેરીમાાં આવા કોઈ પરુાવા અલગ રીતે સ્વીકારવામાાં 

આવિે નક્રહિં તેની સ્પષ્ટ નોંધ લેવી.  
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સોગાંદનામ ુફરજીયાત નમનુા મજુબનુાં અપલોર્ કરવાનુાં રહિેે તેમજ સોગાંદનામામાાં દિાડવેલ 

તમામ િરતો અને માક્રહતી ફરજીયાત પણે ભરવાની રહિેે. સોગાંદનામામાાં કોઇપણ અસ્પષ્ટતા - 

મવસાંગતતા ચલાવી લેવામાાં આવિે નહીં. જે લાગ ુપર્તુાં હોય તે જ દિાડવવાનુાં રહિેે. કોઈપણ માગેલ 

દસ્તાવેજ અપલોર્ કરવાના રહી ગયા હિે (અથવા યોગ્ય રીતે અપલોર્ કરેલ નક્રહ હોય, અવાચ્ય હોય, 

યોગ્ય રીતે PDF / JPG કરેલ ન હોય....) તો માંજૂરી મળિે નક્રહ. કોઈ ક્રફઝીકલી આધારો ધ્યાને લેવામાાં 

આવિે નક્રહ.  

13. ખાનગી િાળાની માંજૂરી માટેની અરજીમાાં ખોટી માક્રહતી ભરવા અથવા ખોટુાં એફીર્વેીટ સાંદભે 

આઇ.પી.સીની કલમ-૧૯૩ અને અન્ય લાગ ુપર્તી કલમો મજુબ કાયડવાહી કરવામાાં આવિે. 

14. િાળાઓમાાં CCTV કેમેરાની વ્યવસ્થા ફરજીયાત કરવાની રહિેે.  

15. ધી ગજુરાત સેલ્ફ ફાઈનાન્સ્ર્ સ્કુલ્સ (રેગ્યલેુિન ઓફ ફીઝ) એક્ટ, ૨૦૧૭ ની જોગવાઈઓનુાં પાલન 

કરવાનુાં રહિેે અને બાાંહધેરી આપવાની રહિેે. (બાાંહધેરી પત્રક સામેલ છે.) 

 

 

C. આવશ્યક આધારો 
 

નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટેની ઓનલાઈન અરજીના સૌથી છેલ્લા 
મવભાગમાાં / તબક્કામાાં નીચે જણાવ્યા મજુબના આધારો ફરજજયાત પણે જોર્વાના રહિેે. 

1. જો કોઈ સાંચાલક માંર્ળ અરજદાર તરીકે નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માટેની 

અરજી કરતુાં હોય તો, તેઓએ ચેક્રરટી કમમશ્નરની કચેરીમાાં નોંધાયેલ સાંચાલક માંર્ળની નોંધણી અંગેનુાં 

પ્રમાણપત્ર, સાંચાલક માંર્ળના ટ્રસ્ટ ર્ીર્ની નકલ, P.T.R.ની છેલ્લી નકલ તેમજ સાંચાલક માંર્ળ દ્વારા 

િૈક્ષબણક સાંસ્થા િરૂ કરવા માટે તેઓની બેઠકમાાં જે ઠરાવ કરવામાાં આવેલ હોય તે ઠરાવની સ્વયાં 

પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાની રહિેે. 

2. જો કોઈ સ્થામનક સ્વરાજ્યની સાંસ્થા અરજદાર તરીકે નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ 

કરવા માટેની અરજી કરતી હોય તો, તેઓએ તેમના દ્વારા િૈક્ષબણક સાંસ્થા િરૂ કરવા માટે, તેઓની બેઠકમાાં 

જે ઠરાવ કરવામાાં આવેલ હોય તે ઠરાવની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાતપણે અપલોર્ કરવાનીરહિેે. 

3. જો કોઈ જાહરે એકમ તેમજ અન્ય કોઈ સાંસ્થા અરજદાર તરીકે નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક 

િાળા િરૂ કરવા માટેની અરજી કરતી હોય તો, તેઓએ તે જાહરે એકમ અથવા સાંસ્થાના બાંધારણની સ્વયાં 

પ્રમાબણત નકલ અને તે જાહરે એકમ અથવા સાંસ્થાની બેઠકમાાં જે ઠરાવ કરવામાાં આવેલ હોય તે ઠરાવની 

સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાતપણે અપલોર્ કરવાની રહિેે. 
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4. અરજદાર દ્વારા બોર્ડ  સાથે પત્ર વ્યવહાર કરવા માટે તેઓના ઠરાવથી જે વ્યક્રકતની અમધકૃત રીતે મનમણ ૂાંક 

કરવામાાં આવેલ હોય તે ઠરાવની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

5. અરજદારની આમથિક સદ્ધરતા માટે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાાં સાંચાલક માંર્ળના ખાતામાાં હાલ જમા રકમના 

અદ્યતન સટીફીકેટ / એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના 

રહિેે. 

6. સબૂચત િાળા મકાનની જમીન બીનખેતી હોવાના આધાર તરીકે િાળા મકાનની જમીનના બબનખેતીના 

હકુમ, ૭/૧૨ની અને ૮-અની તેમજ  ફોમડ નાં.6 ની એન્ટ્રી સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ. જો સબૂચત િાળા મકાનની 

જમીન ગામતળની હોય અથવા િહરેી મવકાસ સત્તામાંર્ળ / મવસ્તાર મવકાસ સત્તામાંર્ળ / નગરપાબલકા / 

મહાનગરપાબલકા પાસેથી મેળવવામાાં આવેલ હોય અને પહલેેથી જ બબનખેતી થયેલ હોય તો સાંબાંમધત 

સક્ષમ સત્તામધકારી પાસેથી તે જમીન બબનખેતી થયેલ છે તેના આધારની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ 

ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

7. સબૂચત િાળા મકાનની જમીન અને મકાનના માબલકીના આધારોની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત 

પણે અપલોર્ કરવાની રહિેે. 

8. સબૂચત િાળા મકાનના મેદાનની માબલકીના આધારોની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ 

કરવાના રહિેે. 

9. સબૂચત િાળાના મકાનની સક્ષમ સત્તામધકારીએ માંજૂર કરેલ નકિાની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત 

પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે.  

10. સબૂચત િાળાના મકાન અને તે સાંલગ્ન િાળાનુાં મેદાન દિાડવેલ હોય તેવો મહસેલૂ મવભાગ દ્વારા માંજૂર 

કરવામાાં આવેલ ગામના નકિામાાં સક્ષમ સત્તામધકારીએ માંજૂર સહી મસક્કા હોવા જોઈએ / િહરેમાાં જે તે 

મવસ્તારનો પાટડ  પ્લાનમાાં સક્ષમ સત્તામધકારીએ માંજૂર કરેલ નકિાની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત 

પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

11. સરકાર દ્વારા માન્ય સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયરે અથવા હકુમત ધરાવતા માગડ અને મકાન મવભાગના 

એક્ઝીક્યટુીવ એન્જીનીયરે િાળાના મકાનની સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબબલેટી માટે આપેલાાં અસલ પ્રમાણપત્રની 

નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

12. સબૂચત િાળાના મકાનના વપરાિ માટે સક્ષમ સત્તામધકારી પાસેથી મેળવેલાાં વપરાિ પ્રમાણપત્રની 

સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

13. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે િાળાની આગળની બાજુ, પાછળની બાજુ, ર્ાબી બાજુ, જમણી બાજુનો 

તાજેતરમાાં લેવામાાં આવેલ (તારીખ સાથેનો) ફોટોગ્રાફ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

14. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે િાળાના આખા મકાનને આવરી લેતો મેઇનગેટ, કમ્ પાઉન્ ર્ વોલ સાથેનો 

તાજેતરમાાં લેવામાાં આવેલ (તારીખ સાથેનો) ફોટોગ્રાફ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 



 

                   8 

 

15. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે િાળાના મેદાનનો તાજેતરમાાં લેવામાાં આવેલ (તારીખ સાથેનો) ફોટોગ્રાફ 

ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. 

16. ઓનલાઈન દરખાસ્ત સાથે આપવામાાં આવેલ નમનૂા મજુબના નોટરાઈઝ કરેલ અસલ એક્રફર્મેવટ / 

સોગાંદનામાની નકલ ફરજજયાત પણે અપલોર્ કરવાના રહિેે. (સ્ટેમ્પ પેપર પર). 

17. જો સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા નવી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માાંગત ુહોય અને તે પોતાની 

માધ્યમમક િાળા ધરાવતુાં હોય તો તે માધ્યમમક િાળાની નોંધણી અંગેના પત્રની સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ. 

18. ટ્રસ્ટ તથા સાંચાબલત સાંસ્થાના િાખાઓના ક્રહસાબો જે તે કચેરીમાાં મનયમમત રજૂ થયેલ છે કે કેમ? તે અંગે 

પક્રરમિષ્ટ-૧૦ની પ્રમાબણત નકલ. 

19. ટ્રસ્ટ સાંબાંધે ચેક્રરટી કમમશ્નરની કચેરી કે અન્ય કોટડ  કચેરીમાાં ટ્રસ્ટ કે ટ્રસ્ટીઓ બાબતે કોઇ મવવાદ ચાલ ુછે કે 

કેમ? તે અંગેનુાં સોગાંદનામ.ુ 

20. ટ્રસ્ટ અમધમનયમની જોગવાઇ મજુબ ટ્રસ્ટી ટ્રસ્ટમાાં કે સાંચાબલત િાળામાાં સવેતનથી નોકરી કરી િકે નહીં 

કે અન્ય લાભ મેળવી િકે નહીં. િાળાઓમાાં ટ્રસ્ટીઓ મપ્રન્સીપાલ કે મિક્ષક તરીકે ફરજો બજાવતા નથી તે 

અંગેનુાં સોગાંદનામ.ુ 

21. તમામ આધારોના પ્રત્યેક પાન નાંબર ઉપર સબાંમધત જવાબદાર ટ્રસ્ટી / ટ્રસ્ટીઓએ સહી કરીને અપલોર્ 

કરવાના રહિેે.  

22. સોંગદનામાના પ્રત્યેક પાન નાંબર ઉપર સબાંમધત જવાબદાર ટ્રસ્ટી / ટ્રસ્ટીઓએ સહી કરી અપલોર્ 

કરવાનુાં રહિેે. જે બાબત લાગ ુન પર્તી હોય તે બાબત છેકી નાાંખવાની જવાબદારી માંર્ળની જ રહિેે.  

 

 

D. ઓનલાઈન અરજીપત્રક કેવી રીતે ભરવુાં તે અંગેની સચૂનાઓ : 

1. અરજદાર િાળા સાંચાલક માંર્ળે / સાંસ્થાએ અથવા સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા દ્વારા અમધકૃત કરવામાાં 

આવેલ વ્યક્ક્તએ નવી િાળા માટે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા સૌપ્રથમ ફરજજયાત ઓનલાઈન 

રજીસ્ટે્રિન કરવાનુાં રહિેે.  

2. સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા જો નવી માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માાંગત ુાં હોય તો રજીસ્ટે્રિનના પત્રકમાાં 

"Application for" ની સામે "New Secondary School" પસાંદ કરવાનુાં રહિેે. સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા જો 

નવી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા માાંગત ુાં હોય તો રજીસ્ટે્રિનના પત્રકમાાં "Application for"ની 

સામે "New Higher Secondary School" પસાંદ કરવાનુાં રહિેે અને ઓનલાઈન નવી િાળાની માંજૂરી 

માટેની અરજી કરવા માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- “SBI PAY”  સીસ્ટમ મારફતે ઓનલાઇન અથવા SBI E PAY 

સીસ્ટમ મારફતે “ SBI Branch Payment ” ઓપ્િનમાાં જઈને ભરવાની રહિેે. (ઓનલાઈન ફી SBI ના 
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િેર્ીટ કાર્ડથી તેમજ ઓનલાઈન ઈન્ટરનેટ બેંકીગથી અને SBI બ્રાન્ચ પેમેંટમાાંથી ચલણ જનરેટ કરી 

નજીકની SBI BANK માાંથી ભરી િકાિે.)   

3. અરજી કયાડના ૭૨ કલાક પહલેા ફી નુાં ચકુવણુાં કરવાનુાં રહિેે.  

4. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા પાસે અથવા સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થા દ્વારા 

અમધકૃત કરવામાાં આવેલ વ્યક્ક્ત પાસે ઈ-મેલ એડ્રસે હોવુાં ફરજજયાત છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટે્રિન કરવા 

માટે આ ઈ-મેલ એડ્રસે પરુૂાં  પાર્વાનુાં રહિેે. ઓનલાઈન રજીસ્ટે્રિન કયાડ બાદ તરુત જ આ ઈ-મેલ એડ્રસે 

પર ઓનલાઈન મસસ્ટમ દ્વારા User ID અને Password સાથેનો એક ઈ-મેલ મોકલી આપવામાાં આવિે 

(Mail sent by server approx. in 24 hours). ઈ-મેલ એડ્રસે પર મોકલવામાાં આવેલ આ User ID અને 

Password નો ઉપયોગ કરીને જ નવી માધ્યમમક અથવા ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા માટેની અરજી 

ઓનલાઈન કરી િકાિે. અરજદાર દ્વારા કરવામાાં આવેલ ઓનલાઈન અરજીને લગતી કોઈ પણ 

પ્રકારની બાબતની જાણ કરવા માટે તેમજ પત્ર વ્યવહાર માટે ભમવષ્યમાાં બોર્ડ  દ્વારા આ જ ઈ-મેલ 

એડ્રસેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવિે, જે ધ્યાને રાખવાનુાં રહિેે. 

5. User ID અને Password થી લોગીન થયા બાદ અરજદાર જો રજીસ્ટે્રિન દરમમયાન નવી માધ્યમમક 

િાળા માટે રજીસ્ટે્રિન કરાવેલ હિે તો નવી માધ્યમમક િાળા માટેની અરજી જોઈ િકિે અને ભરી િકિે 

અને જો રજીસ્ટે્રિન દરમમયાન નવી ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા માટે રજીસ્ટે્રિન કરાવેલ હિે તો નવી 

ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળા માટેની અરજી જોઈ િકિે અને ભરી િકિે. અરજદારે સૌપ્રથમ િાળા ટ્રસ્ટ 

(સાંચાલક માંર્ળ) ને લગતી મવગતો, સબૂચત િાળાને લગતી મવગતો, િાળાની જમીન અને મેદાનને 

લગતી મવગતો, િાળાના મકાનને લગતી મવગતો અને િાળા િરૂ કરવા માટેના જરૂરી આધારો લગતી 

મવગતો ધ્યાનથી સમજી ઓનલાઈન મસસ્ટમમાાં એક પછી એક તબક્કાવાર ચોકસાઈથી ભરવાની રહિેે. 

6. અરજદાર ઓનલાઈન મસસ્ટમ મારફતે જે માક્રહતી ભરે તે તમામ માક્રહતી અંગે્રજીમાાં જ ભરવાની રહિેે. 

માક્રહતી ગજુરાતીમાાં ભરી િકાિે નક્રહ તેથી ઓનલાઈન મસસ્ટમમાાં માક્રહતી ગજુરાતીમાાં ભરવાનો 

પ્રયત્ન કરવો નક્રહ. 

7. િાળાનુાં જે નામ આપવા ઈચ્છતા હો અદ્દલ તે નામ મજુબ જ તેને અંગે્રજીમાાં દાખલ કરવુાં. આ જ 

પ્રમાણેની તકેદારી િાળા િરૂ કરવા માાંગતા સાંચાલક માંર્ળ / સાંસ્થાનુાં નામ, અમધકૃત વ્યક્ક્તનુાં નામ, 

સરનામ,ુ ઈ-મેલ એડ્રસે વગેરે દાખલ કરતી વખતે રાખવાની રહિેે અને અંગેજીમાાં સ્પેલીંગ દાખલ 

કરતી વખતે કોઈ પ્રકારની ભલૂ ન થાય તેનુાં ધ્યાન રાખવાનુાં રહિેે. 

8. જે મવગતો અરજીમાાં આપ દિાડવો તે તમામ મવગતો માટેના આધારભતૂ આધારો જેવા કે નકિો, 

પ્રમાણપત્રો, બી.ય.ુપી., બબનખેતીનો હકુમ, હાલનો ૭/૧૨, ૮-અ, હક પત્રક નમનુા નાં-૬, િાળા મકાન 

અને મેદાન દિાડવી િકાય તેવુાં લે-આઉટ  વગેરેની સ્કેનર મિીન પરથી સ્કેન કરાવેલ કોપી, અરજી 

સાથે જોર્વાની રહિેે અને સ્કેન કરાવેલ આધારો ઓનલાઈન અરજી સાથે જોર્તા પહલેાાં તે કોમ્પ્યટુરમાાં 
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વાાંચી િકાય અથવા જોઈ િકાય તેવી ક્સ્થમતમાાં હોય તે પણ ચકાસી લેવાનુાં રહિેે. આ તમામ આધારો 

ના પ્રત્યેક પાન નાંબર ઉપર સાંચાલક માંર્ળ / જવાબદાર ટ્રસ્ટી / ટ્રસ્ટીઓના સક્રહ મસક્કા ફરજજયાત 

કરવાના રહિેે. 

9. અરજદાર દ્વારા જે આધારો સ્કેન કરાવીને મસસ્ટમ મારફતે રજૂ કરવામાાં આવે તે તમામ આધારો PDF 

અથવા JPEG ફાઈલ ફોમેટમાાં રજૂ કરવાના રહિેે અને એક Document ની સાઈઝ 2 MB કરતા વધારે 

હોય નક્રહ તે ચકાસી લેવાનુાં રહિેે. જો Document ની સાઈઝ 2 MB કરતા વધારે હિે તો Document 

મસસ્ટમમાાં અપલોર્ કે એટેચ થઈ િકિે નક્રહ. દરેક આધાર સ્કેન કરતી / કરાવતી વખતે આધારને સ્પષ્ટ 

વાંચાય તે રીતે સ્કેન કરાવીને મોકલવા અને આધારની સાઈઝ 2 MB કરતા વધે નક્રહ તેની તકેદારી 

રાખવી. આ તમામ આધારો પૈકીના િાળા મકાનના નકિા અને ટ્રસ્ટ-ર્ીર્ના આધારોની સ્કેન કરાવેલ 

ફાઈલની સાઈઝ 8 MB સધુી હિે તો પણ ઓનલાઈન અરજી સાથે અપલોર્ કે એટેચ કરી િકાિે.  

10. અરજી બોર્ડને રજૂ કરવા માટે ઓનલાઈન મસસ્ટમ દ્વારા જે આધારો પરૂા પાર્વા જણાવવામાાં આવેલ 

હોય તે તમામ આધારો અરજદારે ઓનલાઈન મસસ્ટમમાાં પરૂા પાર્વાના રહિેે. અરજદાર પાસે જરૂરી 

આધાર ન હોય તો તેની જગ્યાએ અન્ય કોઈ આધાર ઓનલાઈન મસસ્ટમ મારફતે રજૂ કરવો નક્રહ. 

ઓનલાઈન મસસ્ટમમાાં આધારો જોર્તી વખતે જે આધાર માાંગવામાાં આવેલ હોય તેની સામે તે જ 

આધાર સાચી રીતે જોર્વામાાં આવે તેની તકેદારી અરજદારે રાખવાની રહિેે. બોર્ડ  દ્વારા ચકાસણી કરતા 

જો કોઈ આધાર રજૂ કરવામાાં નક્રહ આવેલ હોય, માાંગવામાાં આવેલ આધારની જગ્યાએ અન્ય કોઈ 

આધાર રજૂ કરવામાાં આવેલ હિે અથવા આધાર ખોટા માલમૂ પર્િે તો અરજી બોર્ડ દ્વારા નામાંજૂર 

કરવામાાં આવિે, તેથી જે આધાર માાંગવામાાં આવેલ હોય તેની સામે તે જ આધારની સાચી નકલ અચકૂ 

જોર્વામાાં આવે તેની તકેદારી અરજદારે રાખવાની રહિેે. 

11. આ તમામ મવગતો ભયાડ બાદ તેમજ આધારો એટેચ કયાડ બાદ જ આખરે અરજી બોર્ડને ઓનલાઈન 

"Submit" કરી િકાિે. કોઈ માક્રહતી ભરવાની રહી ગઈ હિે કે અધરૂી રહી હિે તો અરજી ઓનલાઈન 

"Submit" થઈ િકિે નક્રહ.  

12. ઓનલાઈન મસસ્ટમના દરેક મવભાગમાાં માાંગવામાાં આવેલ જે માક્રહતી તથા આધારોની આગળ * 

દિાડવવામાાં આવેલ છે તે તમામ માક્રહતી અરજદારે ફરજજયાત પણે ભરવાની રહિેે. જે તે મવભાગની 

આ પ્રકારની માક્રહતી ભરવામાાં નહીં આવે ત્યાાં સધુી તે પછીના અને ત્યાર બાદના મવભાગની આગળની 

મવગતો ભરી િકાિે નક્રહ. ખોટી માક્રહતી તથા ખોટા આધારો રજૂ કરવા નક્રહ. બોર્ડ  દ્વારા ચકાસણી કરતા 

િાળા માંર્ળે રજૂ કરેલ માક્રહતી તથા આધારો ખોટા સાબબત થિે તો અરજી નામાંજૂર કરવામાાં આવિે. 

અરજદાર સાંચાલક માંર્ળે આપેલ માક્રહતી / આધારો કોઈપણ સમયે ખોટા હોવાનુાં સાબબત થિે તો 

િાળાની માંજૂરી કોઈપણ સમયે રદ થવાને પાત્ર રહિેે તેમજ બોર્ડને ગેરમાગે દોરવા બદલ અને ખોટા 
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પરુાવાના આધારે માંજૂરી મેળવવા માટે કાયડવાહી કરવા બદલ સાંચાલક માંર્ળ સામે પોલીસ ફક્રરયાદ 

સક્રહતની કાયદાકીય કાયડવાહી કરવામાાં આવિે. 

13. સચુનામાાં આપવામાાં આવેલ નમનૂા મજુબનુાં એક્રફર્મેવટ ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ 

પરથી ર્ાઉનલોર્ કરવાનુાં રહિેે અને તે નમનૂા મજુબની સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નોટરાઈઝ કરેલ 

એક્રફર્મેવટની નકલ ઓનલાઈન મસસ્ટમમાાં અપલોર્ કરવાની રહિેે. એફીર્વેીટમાાં લાગ ુન પર્તી હોય 

તે બાબત છેકી નાખવાની જવાબદારી સબાંમધત માંર્ળની છે. અને એફીર્વેીટના પ્રત્યેક પાન નાંબર ઉપર 

માંર્ળના સબાંમધત ટ્રસ્ટી / ટ્રસ્ટીઓએ સહી કરવાની રહિેે. 

14. અરજદાર દ્વારા નવી િાળા િરૂ કરવા માટે કરવામાાં આવેલ અરજીની મવગતો અને આધારોની બોર્ડ 

કક્ષાએથી ઓનલાઈન ચકાસણી કરવામાાં આવિે અને મવગતો તેમજ આધારો સાચા જણાિે તો તે 

મજુબ બોર્ડ  દ્વારા તે અરજીને કામચલાઉ માંજૂરી (Provisional Approval) આપવામાાં આવિે અન્યથા 

અરજી નામાંજૂર કરવામાાં આવિે. બોર્ડ  દ્વારા જેટલી અરજીઓને કામચલાઉ માંજૂર કરવામાાં આવિે 

તેટલી જ અરજીઓ માટે જજલ્લા મિક્ષણામધકારી કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાાં આવિે અને તેમનો 

અહવેાલ ઓનલાઈન જ બોર્ડને રજૂ કરવામાાં આવિે. બોર્ડ  દ્વારા જે અરજીઓને કામચલાઉ માંજૂરી 

આપવામાાં નહી આવે તેવી અરજીઓ માટે જજલ્લા મિક્ષણામધકારી કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાાં 

આવિે નક્રહ. જજલ્લા મિક્ષણામધકારી કચેરી દ્વારા કામચલાઉ માંજૂર કરવામાાં આવેલ અરજીઓના સ્થળ 

તપાસ અહવેાલને આધારે જ આ પ્રકારની અરજીઓને બોર્ડ દ્વારા કાયમી માંજૂરી આપવામાાં આવિે અને 

િાળાની નોંધણી કરવામાાં આવિે.   

15. ફી ભયાડ બાદ જ અરજી કરી િકાતી હોઈ િાળા માંર્ળ દ્વારા અંમતમ તારીખના ૧૫ ક્રદવસ પહલેા ફી 

ભરવાની રહિેે. અને ફી ન ભરાયા બાબતની કે લોગીન ન થઈ િકવાની કોઈ રજુઆત હોય તો અંમતમ 

તારીખના ૧૦ ક્રદવસ પહલેા બોર્ડને રૂબરૂમાાં જણ કરવાની રહિેે. 

16. િાળા માંર્ળ દ્વારા નવી િાળા માટે રજજસ્ટે્રિન કયાડ બાદ જો ID & PASSWARD ના મળે તો 
gsebnsa@gmail.com પર તાત્કાબલક અરજી કરવાની રહિેે.  
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અરજી કરતા પહલેા સ્કેન કરી તૈયાર રાખવાના રહતેા ર્ોક્યમેુન્ટની યાદી 
 

િમ ર્ોક્યમેુન્ટનુાં લીસ્ટ મવગતો 

1 
Copy of Trust Registration Certificate registered in the 
Charity Commissioner Office  (.jpg or .pdf) 

િાળા માંર્ળની નોંધણીનો દાખલો 
upload કરવો.  

2 Copy of Trust Deed  (.pdf) 
 િાળા માંર્ળની ર્ીર્ ની કોપી (ફક્ત PDF 

File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

3 Latest Copy of Public Trust Register(PTR)   (.jpg or .pdf)  PTR ની કોપી upload કરવી. 

4 Copy of Non Agriculture Order for School Land (.pdf) 
 િાળા મકાન જમીનની N.A. ની કોપી 
(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

5 Copy of 7-12 Document for School Land  (.jpg or .pdf) િાળા મકાન જમીનની 7/12 નો દાખલો  
6 Copy of 8-A Document for School Land   (.jpg  or .pdf) િાળા મકાન જમીનની 8 – A નો દાખલો  

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

 િાળા મકાન જમીનની નમનૂા નાં – ૬ નો 
દાખલો  

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

િાળા મેદાન જમીનની N.A. ની કોપી 
િાળા મેદાન માટે (ફક્ત PDF File 

અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

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) િાળા મેદાન જમીનની 8 – A નો દાખલો  

11 
Latest Copy of No. 6A Entry Document for Playground 
Land (.jpg or .pdf) 

  િાળા મેદાન જમીનની નમનૂા નાં – ૬ નો 
દાખલો 

12 
Copy of Documents of the Ownership of School Building 
(.pdf) 

 િાળા મકાનની માબલકીના આધારો 
(વેચાણ કરાર વગેરે) (ફક્ત PDF File 

અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

13 Copy of Lease Deed for School Building  (.pdf)  િાળા મકાન ભાર્ા કરાર 

14 
Copy of Document of Ownership of Playground Land   
(.pdf) 

 િાળા મેદાનની માબલકીના આધારો 
(વેચાણ કરાર વગેરે) (ફક્ત PDF File 

અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

15 Copy of Lease Deed for School Playground  (.pdf) 
 િાળા મેદાન ભાર્ા કરાર(ફક્ત PDF File 

અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

16 
Copy of School Building Map, sanctioned by Competent 
Authority     (.jpg or .pdf) 

િાળા મકાનનો સક્ષમ  સત્તામધકારીએ 

માંજૂર કરેલ નકિો  
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17 
Copy of BU Permission/ Occupancy Certificate sanctioned 
by Competent Authority   (.jpg or .pdf) 

 િાળા મકાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ 

માંજૂર કરેલ બબલ્ર્ીંગ યઝુ પરમમિન 

18 
Copy of Layout of Playground, sanctioned by Competent 
Authority     (.jpg or .pdf) 

 િાળા મેદાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ 

માંજૂર કરેલ Lay Out Plan 

19 
Copy of Layout of School, sanctioned by Competent 
Authority     (.jpg or .pdf) 

 િાળા મકાનનો સક્ષમ સત્તામધકારીએ 

માંજૂર કરેલ Lay Out Plan 

20 Recently taken Photograph of School’s Front-side  (.jpg)  (ફક્ત JPG File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

21 Recently taken Photograph of School’s Back-side  (.jpg)   (ફક્ત JPG File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

22 Recently taken Photograph of School’s Left-side    (.jpg)   (ફક્ત JPG File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

23 Recently taken Photograph of School’s Right-side   (.jpg)   (ફક્ત JPG File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

24 
Recently taken Photograph covering entire School Building 
along with Compound Wall and Gate of School    (.jpg) 

  (ફક્ત JPG File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

25 Recently taken Photograph of School’s Play-ground  (.jpg)   (ફક્ત JPG File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

26 
Copy of Structural Stability Certificate as per Performa 
given in instruction section   (.pdf)  (ફક્ત PDF File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

27 
Copy of Affidavit as per Performa given in instruction 
section   (.pdf) 

નમનૂામાાં આપેલ સોગાંદનામાની કોપી 
(ફક્ત PDF File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

28 
Copy of Resolution passed by Trust/ Body to appoint an 
authorized person for Correspondence with GS&HSEB   
(.jpg or .pdf) 

બોર્ડ  સાથેના પત્ર વ્યવહાર માટે િાળા 
માંર્ળ દ્વારા અમધકૃત કરવામાાં આવેલ 

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 કરવાની રહિેે.) 

30 
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)  (ફક્ત PDF File અપલોર્ કરવાની રહિેે.) 

32 
Copy of Resolution passed by Trust/ Body to start an 
Educational Institute  (.jpg or .pdf) 

નવી માધ્યમમક / ઉચ્ચતર માધ્યમમક 

િાળા િરૂ કરવા માટે િાળા માંર્ળ દ્વારા 
કરવામાાં આવેલ ઠરાવ. 

 


