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ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર  

 
A. ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ અિધિનયમ-૧૯૭૨ હઠળ નવી શાળા શ  

કરવા માટની ઓનલાઈન અર  ગેની અગ યની ૂચનાઓ  

 
ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ િવિનયમ-૧૯૭૪ ના િવિનયમ – ૯ ુજબ 

બનઅ ુદાિનત મા યિમક (ધો-૯) તેમજ ઉ ચતર મા યિમક (ધો-૧૧ તમામ વાહ) નવી શાળા શ  કરવા 

માટ ન ધણી કરવી જ ર  છે. તે માટ બોડ ારા ઓનલાઈન અર ઓ વીકારવામાં આવે છે અને ઉ ત 

અર ઓની ચકાસણી કર  કારોબાર  સિમિત ારા શાળાઓની કામચલાઉ મં ૂર  / નામં ૂર કરવાની યા 

કરવામાં આવે છે. નવી મા યિમક તેમજ ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માટની અર  કરવા માટ 

નીચેની જ રયાતો ૂણ થતી હોય તે સંચાલક મંડળ Online અર  કર  શક છે.  

1. ૂ ચત નવી મા યિમક શાળા / નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા ુ ં  ઈ છનાર સંચાલક મંડળ 

કાયદસર ર તે ન ધાયે ુ ં હો ુ જોઈએ.  

2. ુજરાત મા યિમક િશ ણ િવિનયમ – ૧૯૭૪ નાં િવિનયમ – ૯ ની જોગવાઈ ુજબ  

I. નવી મા યિમક શાળાની દરખા ત કરનાર સંચાલક મંડળ તેમની શાળા શહર  િવ તારમાં {નગર 

પા લકા, મહાનગર પા લકા ( ુ િનિસપલ કોપ રશન), શહર  િવકાસ સ ામંડળ, એર યા 

ડવલપમે ટ ઓથોર ટ , નોટ ફાઇડ એર યા, વગેર વો શહર  િવ તાર} શ  કરવા માંગતા હોય 

તો શાળાના મકાનના બાંધકામ, ર તા, પાક ગ અને િનયમો ુસાર માજ ન માટ જ ર  હોય તે 

તમામ જ ર  જમીન બાદ કર ને રમત-ગમતના મેદાન માટની જમીન  તે શાળાના બ ડ ગને 

સંલ ન જ હોવી જોઈએ અને ર ટડ ભાડા કરાર  ૧૫ વષના સમય મયાદાનો હોવો જોઈએ. 

II. શહર  િવ તારમાં શાળા શ  કરવા માગતા ટ / મંડળે શાળાના મકાનનો િવ તાર, પા કગ માટ 

છોડવી પડતી જ યા અને ર તા તેમજ માજ નની જમીન બાદ કયા બાદ, રમત-ગમત ુ ંમેદાન 

લ ુ મ ૮૦૦ ચો.મી. રાખવા ુ ંરહશે  

III. ા ય િવ તારમાં શાળા શ  કરવા માગતા ટ / મંડળે શાળાના મકાનનો િવ તાર, પા કગ માટ 

છોડવી પડતી જ યા અને ર તા તેમજ માજ નની જમીન બાદ કયા બાદ, રમત-ગમત ુ ંમેદાન 

લ ુ મ ૧૫૦૦ ચો.મી. રાખવા ુ ંરહશે  

IV. ૧૫ વષ માટનો ભાડા કરાર ર ટડ હોવો જોઈએ. ગામ દ તર ન ુના નં.૬ / સીટ  સવ રકડ, 

૭/૧૨, ૮/અ માં  તે િમલકતમાં ભાડા કરારની એ  થવી જોઈએ. થી ભાડ લેનાર ટ ુ ં 

નામ રવ ુ રકડમાં આવે અને એ માં પણ પ ટ ઉ લેખ થાય ક ભાડા કરારની શરતો ુ ં

પાલન થયા બાદ જ ભાડ આપેલ િમલકતના હકમાં કોઈપણ ફરફારની મં ૂર  આપવામાં આવે. 

ઉ ત તમામ ુરાવાની નકલો ક  “Any ROR” માં ન ધાયેલ હોય અને મા ણત હોય તે 

અર ના ુરાવા તર ક અપલોડ કરવાના રહશે. ફ ઝીકલ ડો ુમે ટ વીકારવામાં આવશે ન હ.   
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V. ચેર ટ  કિમ ર ીની પરવાનગી અન ે ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ 

બોડની પરવાનગી િસવાય ભાડા કરારના સમય દર યાન મકાન અને મેદાનનો શૈ ણક હ ુ 

િસવાય અ ય હ ુ માટ ઉપયોગ કર  શકાશે ન હ.   

VI. ભાડા કરારની ુદત દર યાન બન અિધ ૃત અને બોડની ૂવ મં ૂર  િસવાય જો કોઈ ફરફાર 

થાય તો તે શાળાની મં ૂર  આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામાં આવશે અને તે બાબતે કોઈ 

ર ુઆત યાને લેવામાં આવશે નહ .  

VII. કોઈ પ લીક લિમટડ કંપની ક ાઈવેટ લિમટડ કંપની મા યિમક િશ ણ ે  ેCSR હઠળ જ 

કામગીર  કરવા માગતી હોય તો તેને ભાડાપ થી શાળા ુ ં મકાન અને મેદાનની જમીનનો 

વપરાશ કરવા માટ આપવામાં આવે તો તેવી કંપનીને ખાસ ક સામાં શાળા શ  કરવાની 

પરવાનગી આપી શકાશે.  

VIII. મેદાન સાથેની શાળાઓમાં બનતી ુઘટના સંગે બાળકોની સલામતી માટ ઝડપથી બચાવનાં 

પગલાં લઈ શકાય છે. થી મેદાન ન હોય તેવી કોઈપણ ુલ માટ શાળા મંડળે અર  કરવી 

ન હ.  

ઉપર દશાવેલ રમત-ગમતના મેદાન માટની િનયમા ુસાર જગા ધરાવનાર શાળામાં ૫૦૦ થી વ ુ 

િવ ાથ ઓને વેશ આપવામાં આવે તો ૫૦૦ થી વધારાના દરક િવ ાથ  દ ઠ ૫ ચો.મી. જગા રમત-ગમતના 

મેદાન માટ વધારાની ઉપલ ધ કરવી જોઈશે. 

મેદાનની જ યામાં ભિવ યમાં કોઇ મકાન બાંધકામ કર  શકશે ન હ. મેદાન કાયમી ધોરણે ુ ુ  રહ ુ ં 

જોઈશે.  

શાળા મંડળ પાસ ેGDCR-2017 ની નીિતના પેરા નંબર:-૮.૬માં પાક ગ માટ શૈ ણક સં થામાં જ ર  

પા કગ માટ  જોગવાઇ કરલ છે, તે ુજબ ું  પા કગ હો ુ ં જોઇશે. ા ય િવ તારમાં પણ યો ય પા કગની 

યવ થા કરવાની શાળા મંડળની જવાબદાર  રહશે. 

3. શાળા-મકાન ું બાંધકામ થયેલ છે તે તમામ જમીન અને શાળાના મેદાન માટ દશાવેલ જમીન શૈ ણક 

હ ુ માટ " બન-ખેતી" થયેલ હોવી જોઈએ. શાળાનાં મકાન અને મેદાન માટ દશાવેલ જમીનમાં 

મા લક નો ક તે સબંિધત કોઈ પણ કારનો વાદ-િવવાદ ક કોટ કસ થયેલ હોવો જોઈએ ન હ. 

4. ૂ ચત શાળા મકાનનો નકશોઃ- નકશો સ મ સ ાિધકાર ી ારા મં ૂર કરાવેલ હોવો જોઈએ. જમીન 

બનખેતી (N.A.) કર  આપનાર સ ાિધકર ી ારા મં ૂર થયેલ નકશા ર ૂ કરવાના રહશે.   

5. ૂ ચત શાળા મકાન અને તે સંલ ન શાળા ુ ંમેદાન દશાવતો હોય તેવો મહ ૂલ િવભાગ ારા મં ૂર 

કરવામાં આવેલ ગામના નકશા મં ુર કયાના સ મ સ ાિધકાર ીના સહ  િસ ા હોવા જોઈએ / 

શહરમાં  તે િવ તારનો પાટ લાન મં ુર કયાના સ મ સ ાિધકાર ીના સહ  િસ ા હોવા જોઈએ. 
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6. ૂ ચત શાળાના મકાન વપરાશ ું  માણપ  (B.U.P.):-  મકાન વપરાશ ું  માણપ  સ મ 

સ ાિધકાર ી ારા અપાયે ુ ં હો ુ ં જોઈએ. ખાનગી સં થા / ય તના માણપ ન ે વીકારવામાં 

આવશે ન હ. સરપચં ીના સહ  વાળા BUP ર ૂ કરવા નહ .   

7. શાળાના મકાનની ચરલ ટબલીટ  માટ ુ ં માણપ  મા ય ચરલ એ નીયર પાસેથી અથવા 

હ ુમત ધરાવતા માગ અને મકાન િવભાગના એ ઝી ુટ વ એ નીયર પાસેથી આ સાથેના ન નૂા 

ુજબ ું મેળવીને તે ુરાવા તર ક અપલોડ કરવા ુ ં રહશે.  

8. શાળા મકાનના આગળની બા ુનો ફોટો મકાનની પાછળની બા ુનો ફોટો, મકાનની ડાબી બા ુનો ફોટો, 

મકાનની જમણી બા ુનો ફોટો તથા શાળાના આખા મકાનને આવર  લેતો મેઇન ગેટ ક  પાઉ  ડ વોલ 

સાથનેો તા તરનો ફોટો હોવો જોઈએ.  

9. શાળાના મકાન અને રમત-ગમત ું મેદાન અને પા કગની જમીનની મા લક  શાળા સંચાલક મંડળની 

ક ર ટડ ભાડા કરારની શાળા સંચાલક મંડળે ઓછામાં ઓછા ૧૫ વષના ભાડા પ  રાખેલ હોવી 

જોઈએ.  

  

B. નવી મા યિમક / ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માટની આવ યક જ રયાતો 
 

1. નવી મા યિમક શાળાની દરખા ત કરનાર સંચાલક મંડળ તેમની શાળા શહર  િવ તારમાં {નગર 

પા લકા, મહાનગર પા લકા ( ુ િનિસપલ કોપ રશન), શહર  િવકાસ સ ામંડળ, એર યા ડવલપમે ટ 

ઓથોર ટ , નોટ ફાઇડ એર યા, વગેર વો શહર  િવ તાર} શ  કરવા માંગતા હોય તો શાળાના મકાનના 

બાંધકામ માટ જ ર  જમીન બાદ કર ને રમત-ગમતના મેદાન માટ ભાડથી મેદાન લેવાની જોગવાઈ 

કરવામાં આવે તો મેદાનની જમીન  તે શાળાના બ ડ ગને સંલ ન જ હોવી જોઈએ. ભાડા પ ો ૧૫ 

વષનો હોવો જોઈએ. 

શહર  િવ તારમાં શાળા શ  કરવા માગતા ટ / મંડળે શાળાના મકાનનો િવ તાર, પા કગ 

માટ છોડવી પડતી જ યા અને ર તા તેમજ માજ નની જમીન બાદ કયા બાદ, રમત-ગમત ુ ંમેદાન 

લ ુ મ ૮૦૦ ચો.મી. રાખવા ુ ંરહશે અને ા ય િવ તાર ( ામ પંચાયત િવ તાર) માટ શાળાના 

રમત-ગમત ુ ંમેદાન ૧૫૦૦ ચો.મી. ુ ં  રાખવા ુ ં રહશે. 

ભાડા કરાર ર ટડ હોવો જોઈએ. ગામ દ તર ન ુના નં.૬ / સીટ  સવ રકડ, ૭/૧૨, ૮/અ માં 

 તે િમલકતમાં ભાડા કરારની એ  થવી જોઈએ. થી ભાડ લેનાર ટ ુ ં નામ રવ ુ રકડમાં 

આવે અને એ માં પણ પ ટ ઉ લેખ થાય ક ભાડા કરારની શરતો ુ ં પાલન થયા બાદ જ ભાડ 

આપેલ િમલકતના હકમાં કોઈપણ ફરફારની મં ૂર  આપવામાં આવે. 

ચેર ટ  કિમ ર ીની પરવાનગી અને ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ 

બોડની પરવાનગી િસવાય ભાડા કરારના સમય દર યાન મેદાનનો કોઈપણ અ ય ઉપયોગ ન થવો 

જોઈએ અને ઉ ત તમામ બાબતનો અરજદાર ટ ારા ર ુ  થતી એફ ડવીટમાં સમાવેશ થયેલ હોવો 

જોઈએ.  



                  નવી શાળા શ  કરવા માટ અર  ગેની ૂચનાઓ ૂન-૨૦૨૦      4 

 

ભાડા કરારની ુદત દર યાન શાળાના મકાન અથવા રમત ગમતના મેદાન અથવા શાળા 

મકાન અને રમત ગમતના મેદાનમાં જો કોઈ ફરફાર થાય તો તે શાળાની મં ૂર  આપોઆપ રદ 

થયેલ ગણવામાં આવશે અને તે બાબતે કોઈ ર ુઆત યાને લેવામાં આવશ ેનહ  તે બાબતનો પણ 

એફ ડવીટમાં સમાવેશ થવો જોઈએ.  

કોઈ પ લીક લિમટડ કંપની ક ાઈવેટ લિમટડ કંપની મા યિમક િશ ણ ે ે CSR હઠળ જ 

કામગીર  કરવા માગતી હોય તો તેને ભાડાપ થી શાળા ુ ં મકાન અને મેદાનની જમીનનો વપરાશ 

કરવા માટ આપવામાં આવે તો તેવી કંપનીને ખાસ ક સામાં પરવાનગી આપી શકાશે.  

મેદાન સાથેની શાળાઓમાં બનતી ુ ઘટના સંગે બાળકોની સલામતી માટ ઝડપથી 

બચાવનાં પગલાં લઈ શકાય છે. થી મેદાન ન હોય તેવી કોઈપણ ુલ ચલાવી શકાશે નહ . 

ઉપર દશાવેલ રમત-ગમતના મેદાન માટની િનયમા ુસાર જગા ધરાવનાર શાળામાં ૫૦૦ 

થી વ ુ િવ ાથ ઓને વેશ આપવામાં આવે તો ૫૦૦ થી વધારાના દરક િવ ાથ  દ ઠ ૫ ચો.મી. 

જગા રમત-ગમતના મેદાન માટ વધારાની ઉપલ ધ કરવી જોઈશે. 

મેદાનની જ યામાં ભિવ યમાં કોઇ મકાન બાંધકામ કર  શકશે ન હ. મેદાન કાયમી ધોરણે 

ુ ુ  રહ ુ ં જોઇએ.  

શાળા મંડળ પાસ ેGDCR-2017 ની નીિતના પેરા નંબર:-૮.૬માં પાક ગ માટ શૈ ણક સં થામાં 

જ ર  પા કગ માટ  જોગવાઇ કરલ છે, તે ુજબ ું પા કગ હો ુ ં જોઇશે. ા ય િવ તારમાં પણ યો ય 

પા કગની યવ થા કરવાની શાળા મંડળની જવાબદાર  રહશે. 

2. શાળા-મકાન ું બાંધકામ અને શાળાના મેદાન માટ દશાવેલ જમીન  હ ુ  માટ મકાનનો ઉપયોગ 

કરવાનો છે તે હ ુ  માટ " બન-ખેતી" થયેલ હોવી જોઈએ. શાળાનાં મકાન અને મેદાન માટ દશાવેલ 

જમીનમાં કોઈ પણ કારનો વાદ-િવવાદ ક કોટ કસ થયેલ હોવો જોઈએ ન હ. 

3. નવી મા યિમક શાળા શ  કરવા માટ અર  કરતા હો તો શાળા મકાનમાં ઓછામાં ઓછા ૪૦૦ 

ચોરસ ટ (૩૮ ચોરસ મીટર) ે ફળવાળા ૩ વગખંડો, યોગશાળા, કો ુટર લેબ અને ૨૫૦ ચોરસ 

ટ (૨૩ ચોરસ મીટર) ે ફળવાળા આચાયખંડ અને ટાફ મ ધરાવતી હોવી જોઈશે. 

4. નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માટ અર  કરતા હો તો શાળા મકાનમાં ઓછામાં ઓછા 

૪૦૦ ચોરસ ટ (૩૮ ચોરસ મીટર) ે ફળવાળા ૩ વગખંડો, કો ુટર લેબ, િવ ાન વાહ માટ 

૬૦૦ ચોરસ ટ (૫૬ ચોરસ મીટર) ે ફળવાળા ૩ યોગશાળાખંડ, અને ૨૫૦ ચોરસ ટ (૨૩ચોરસ 

મીટર) ે ફળવાળા આચાયખંડ અને ટાફ મ ધરાવતી હોવી જોઈશે. 

5. અરજદાર સંચાલક મંડળ / સં થા જો ા ય િવ તારમાં શાળા શ  કરવા માંગતી હોય તો સં થા પાસે 

ઓછામાં ઓ ં ! ૨,૦૦,૦૦૦/- ( ! બે લાખ ુરા) ુ ં બક બેલે સ હો ુ ં જોઈએ. અરજદાર સં થા જો 

શહર  િવ તારમાં શાળા શ  કરવા માંગતી હોય તો સં થા પાસે ઓછામાં ઓ ં ! ૩,૦૦,૦૦૦/- ( ! 

ણ લાખ ુરા) ુ ં બક બેલે સ હો ુ ં જોઈએ. 

6. શાળામાં ુમારો માટ ઓછામાં ઓછ  ૨(બે) ુતરડ , અને ઓછામાં ઓછા ૨ (બે) સંડાસ તથા ક યાઓ 

માટ ઓછામાં ઓછ  ૨(બે) ુતરડ  અને ઓછામાં ઓછા ૨(બે) સંડાસની યવ થા કરલ હોવી જોઈએ. 

પીવાના પાણી માટ પાણીનો બોર / પીવાના પાણીના નળની યવ થા કરલ હોવી જોઈએ. વોટર મમાં 



                  નવી શાળા શ  કરવા માટ અર  ગેની ૂચનાઓ ૂન-૨૦૨૦      5 

 

ઓછામાં ઓછા ૫(પાંચ) નળ પીવાના પાણી માટ રાખેલ હોવા જોઈએ. િવ ાથ  સં યાના આધાર આ 

ુ િવધામાં વધારો કરવાનો રહશે.  

7. શાળામાં આગ સામે સલામતી માટ યો ય કારનાં, યો ય કદનાં કાયરત ૨(બે) અ નશામક ઉપકરણો 

યો ય થળે લગાવેલા હોવા જોઈશે અને સમયાંતર ર ુ કરવાના રહશે. 

8. સ મ સ ાિધકાર ી પાસેથી મેળવેલ ફાયર સે ટ  ગે ુ “ના વાંધા માણ પ ” હો ુ ં જોઇએ.  

9. શાળા ુ ં  મકાન માટ સ મ સ ાિધકાર  પાસે નકશાઓ મં ૂર કરાવેલ હોવા જોઈએ જમીન બનખેતી 

(N.A.) કર  આપનાર સ ાિધકર ી ારા મં ૂર થયેલ નકશા ર ૂ કરવાના રહશે. તેમજ સ મ 

સ ાિધકાર  પાસેથી મેળવેલ મકાન વપરાશ ુ ં માણપ  (બી. ુ .પી) હો ુ ં જોઈએ. શાળા ુ ં મકાન 

દરક ટએ સલામત અને ુર ત છે અને શાળા ુ ં  મકાન માળખાક ય ( ચરલ) પાસાની ટએ 

સલામત છે તેની ખાતર  કરવા તે "ધ નેશનલ બ ડ ગ કોડ ઓફ ઈ ડયા" માં સમાિવ ટ સલામતીના 

ધોરણો માણે બાંધવામાં આવેલ છે, તે ગે િનયત ન ૂના ુ ં  માણપ  મા ય ચરલ એ નીયર 

(લાયસ સ ધરાવતા) પાસેથી અથવા હ ુમત ધરાવતા માગ અને મકાન િવભાગના એ ઝી ુટ વ 

એ નીયર પાસેથી મેળવીને તે અપલોડ કરવા ુ ં રહશે. 

10. શાળા ુ ં મકાન શોપ ગ સે ટરમાં આવેલ હો ુ ં જોઈએ ન હ તેમજ શોપ ગ સે ટર સાથે અ ય કોઈ ર તે 

જોડાયેલ હો ુ ં જોઈએ ન હ. 

11. શાળા મકાન અને મેદાન િવ ાથ ઓની સલામતીને હાની પહ ચવાની શ તા હોય તેવા કારની 

ગેસ / ઓઈલ પાઈપલાઈન / િવ ુત લાઈન (હાઈ ટ શન લાઈન) થી સલામત તર આવેલ હો ુ ં 

જોઈએ. 

12. સંચાલક મંડળે ફ ત ઓનલાઈન અર  કરવાની છે અને તેમાં માગેલા તમામ આધારો ઓનલાઈન 

અપલોડ કરવાના છે. બોડની કચેર એ ક જ લા િશ ણ અિધકાર ીની કચેર માં કોઇપણ કારની 

ફાઈલ ક ુરાવા જમા કરવાના નથી.  

ઓનલાઈન અર  કર  દ ધા બાદ બોડની કચેર માં આવા કોઈ ુરાવા અલગ રતે 

વીકારવામાં આવશે ન હ તેની પ ટ ન ધ લેવી.  

સોગંદના ુ ફર યાત ન ુના ુજબ ું અપલોડ કરવા ુ ં  રહશે તેમજ સોગંદનામામાં દશાવેલ 

તમામ શરતો અને મા હતી ફર યાત પણે ભરવાની રહશે. સોગંદનામામાં કોઇપણ અ પ ટતા - 

િવસંગતતા ચલાવી લેવામાં આવશે નહ .  લા ુ પડ ુ ં હોય તે જ દશાવવા ુ ં  રહશે. કોઈપણ 

માગેલ દ તાવેજ અપલોડ કરવાના રહ  ગયા હશે (અથવા યો ય ર તે અપલોડ કરલ ન હ હોય, 

અવા ય હોય, યો ય ર તે PDF / JPG કરલ ન હોય....) તો મં ૂર  મળશે ન હ. કોઈ ફઝીકલી આધારો 

યાને લેવામાં આવશે ન હ.  

13. ખાનગી શાળાની મં ૂર  માટની અર માં ખોટ  મા હતી ભરવા અથવા ખો ુ ં એફ ડવીટ સંદભ 

આઇ.પી.સીની કલમ-૧૯૩ અને અ ય લા ુ પડતી કલમો ુજબ કાયવાહ  કરવામાં આવશે. 

14. શાળાઓમાં CCTV કમેરાની યવ થા ફર યાત કરવાની રહશે.  

15. ધી ુજરાત સે ફ ફાઈના ડ ુ સ (ર ુલેશન ઓફ ફ ઝ) એ ટ, ૨૦૧૭ ની જોગવાઈઓ ું પાલન 

કરવા ુ ં રહશે અને બાંહધર  આપવાની રહશે. (બાંહધર  પ ક સામેલ છે.) 
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C. આવ યક આધારો 

 
નવી મા યિમક / ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માટની ઓનલાઈન અર ના સૌથી છે લા 

િવભાગમાં / તબ ામાં નીચે જણા યા ુજબના આધારો ફર જયાત પણે જોડવાના રહશે. 

1. જો કોઈ સંચાલક મંડળ અરજદાર તર ક નવી મા યિમક / ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા 

માટની અર  કર ુ ં હોય તો, તેઓએ ચે રટ  કિમ રની કચેર માં ન ધાયેલ સંચાલક મંડળની 

ન ધણી ગે ુ ં માણપ , સંચાલક મંડળના ટ ડ ડની નકલ, P.T.R.ની છે લી નકલ તેમજ 

સંચાલક મંડળ ારા શૈ ણક સં થા શ  કરવા માટ તેઓની બેઠકમાં  ઠરાવ કરવામાં આવેલ 

હોય તે ઠરાવની વય ં માણત નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાની રહશે. 

2. જો કોઈ થાિનક વરા યની સં થા અરજદાર તર ક નવી મા યિમક / ઉ ચતર મા યિમક શાળા 

શ  કરવા માટની અર  કરતી હોય તો, તેઓએ તેમના ારા શૈ ણક સં થા શ  કરવા માટ, 

તેઓની બેઠકમાં  ઠરાવ કરવામાં આવેલ હોય તે ઠરાવની વય ં મા ણત નકલ ફર જયાતપણે 

અપલોડ કરવાનીરહશે. 

3. જો કોઈ હર એકમ તેમજ અ ય કોઈ સં થા અરજદાર તર ક નવી મા યિમક / ઉ ચતર મા યિમક 

શાળા શ  કરવા માટની અર  કરતી હોય તો, તેઓએ તે હર એકમ અથવા સં થાના બંધારણની 

વય ં મા ણત નકલ અને તે હર એકમ અથવા સં થાની બેઠકમાં  ઠરાવ કરવામાં આવેલ હોય 

તે ઠરાવની વય ં માણત નકલ ફર જયાતપણે અપલોડ કરવાની રહશે. 

4. અરજદાર ારા બોડ સાથે પ  યવહાર કરવા માટ તેઓના ઠરાવથી  ય કતની અિધ ૃત ર તે 

િનમ ૂ ંક કરવામાં આવેલ હોય તે ઠરાવની વય ં મા ણત નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના 

રહશ.ે 

5. અરજદારની આિથક સ રતા માટ રા ય ૃત બકમાં સંચાલક મંડળના ખાતામાં હાલ જમા રકમના 

અ તન સટ ફ કટ / એકાઉ ટ ટટમે ટની વય ં માણત નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના 

રહશે. 

6. ૂ ચત શાળા મકાનની જમીન બીનખેતી હોવાના આધાર તર ક શાળા મકાનની જમીનના 

બનખેતીના ુકમ, ૭/૧૨ની અને ૮-અની તેમજ  ફોમ ન.ં6 ની એ  વય ં મા ણત નકલ. જો 

ૂ ચત શાળા મકાનની જમીન ગામતળની હોય અથવા શહર  િવકાસ સ ામંડળ / િવ તાર િવકાસ 

સ ામંડળ / નગરપા લકા / મહાનગરપાલકા પાસેથી મેળવવામાં આવેલ હોય અને પહલેથી જ 

બનખેતી થયેલ હોય તો સંબંિધત સ મ સ ાિધકાર  પાસેથી તે જમીન બનખેતી થયેલ છે તેના 

આધારની વય ં માણત નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. 

7. ૂ ચત શાળા મકાનની જમીન અને મકાનના મા લક ના આધારોની વયં મા ણત નકલ ફર જયાત 

પણે અપલોડ કરવાની રહશે. 

8. ૂ ચત શાળા મકાનના મેદાનની મા લક ના આધારોની વય ં માણત નકલ ફર જયાત પણે 

અપલોડ કરવાના રહશે. 
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9. ૂ ચત શાળાના મકાનની સ મ સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ નકશાની વયં મા ણત નકલ 

ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે.  

10. ૂ ચત શાળાના મકાન અને તે સંલ ન શાળા ુ ંમેદાન દશાવેલ હોય તેવો મહ ૂલ િવભાગ ારા 

મં ૂર કરવામાં આવેલ ગામના નકશામાં સ મ સ ાિધકાર એ મં ૂર સહ  િસ ા હોવા જોઈએ / 

શહરમાં  તે િવ તારનો પાટ લાનમાં સ મ સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ નકશાની વયં મા ણત 

નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. 

11. સરકાર ારા મા ય ચરલ એ નીયર અથવા હ ુમત ધરાવતા માગ અને મકાન િવભાગના 

એ ઝી ુટ વ એ નીયર શાળાના મકાનની ચરલ ટબલેટ  માટ આપેલાં અસલ 

માણપ ની નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. 

12. ૂ ચત શાળાના મકાનના વપરાશ માટ સ મ સ ાિધકાર  પાસેથી મેળવેલાં વપરાશ માણપ ની 

વય ં મા ણત નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. 

13. ઓનલાઈન દરખા ત સાથે શાળાની આગળની બા ુ, પાછળની બા ુ, ડાબી બા ુ , જમણી બા ુનો 

તા તરમાં લેવામાં આવેલ ફોટો ાફ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. 

14. ઓનલાઈન દરખા ત સાથે શાળાના આખા મકાનન ેઆવર  લેતો મેઇનગેટ, ક  પાઉ  ડ વોલ સાથેનો 

તા તરમાં લેવામાં આવેલ ફોટો ાફ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. 

15. ઓનલાઈન દરખા ત સાથે શાળાના મેદાનનો તા તરમાં લેવામાં આવેલ ફોટો ાફ ફર જયાત પણે 

અપલોડ કરવાના રહશ.ે 

16. ઓનલાઈન દરખા ત સાથે આપવામાં આવેલ ન ૂના ુજબના નોટરાઈઝ કરલ અસલ એ ફડિવટ 

/ સોગંદનામાની નકલ ફર જયાત પણે અપલોડ કરવાના રહશે. ( ટ પ પેપર પર). 

17. જો સંચાલક મંડળ / સં થા નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માંગ ુ હોય અને તે પોતાની 

મા યિમક શાળા ધરાવ ુ ં હોય તો તે મા યિમક શાળાની ન ધણી ગેના પ ની વય ં મા ણત 

નકલ. 

18. ટ તથા સંચા લત સં થાના શાખાઓના હસાબો  તે કચેર માં િનયિમત ર ૂ થયેલ છે ક કમ? તે 

ગે પ રિશ ટ-૧૦ની મા ણત નકલ. 

19. ટ સંબંધે ચે રટ  કિમ રની કચેર  ક અ ય કોટ કચેર માં ટ ક ટ ઓ બાબતે કોઇ િવવાદ 

ચા ુ છે ક કમ? તે ગે ુ ં સોગંદના ુ . 

20. ટ અિધિનયમની જોગવાઇ ુજબ ટ  ટમાં ક સંચા લત શાળામાં સવેતનથી નોકર  કર  શક 

નહ  ક અ ય લાભ મેળવી શક નહ . શાળાઓમાં ટ ઓ િ સીપાલ ક િશ ક તર ક ફરજો બ વતા 

નથી તે ગે ુ ં સોગંદના ુ . 

21. તમામ આધારોના યેક પાન નંબર ઉપર સબંિધત જવાબદાર ટ  / ટ ઓએ સહ  કર ને 

અપલોડ કરવાના રહશે.  

22. સ ગદનામાના યેક પાન નંબર ઉપર સબંિધત જવાબદાર ટ  / ટ ઓએ સહ  કર  અપલોડ 

કરવા ુ ં  રહશે.  બાબત લા ુ ન પડતી હોય તે બાબત છેક  નાંખવાની જવાબદાર  મડંળની જ 

રહશે.  
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D. ઓનલાઈન અર પ ક કવી ર ત ેભર ુ ંતે ગેની ૂ ચનાઓ : 

1. અરજદાર શાળા સંચાલક મંડળે / સં થાએ અથવા સંચાલક મંડળ / સં થા ારા અિધ ૃત કરવામાં 

આવેલ ય તએ નવી શાળા માટ ઓનલાઈન અર  કરતા પહલા સૌ થમ ફર જયાત 

ઓનલાઈન ર શન કરવા ુ ંરહશ.ે  

2. સંચાલક મંડળ / સં થા જો નવી મા યિમક શાળા શ  કરવા માંગ ુ ંહોય તો ર શનના પ કમાં 

"Application for" ની સામે "New Secondary School" પસંદ કરવા ુ ંરહશ.ે સંચાલક મંડળ / સં થા 

જો નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માંગ ુ ંહોય તો ર શનના પ કમાં "Application 

for"ની સામે "New Higher Secondary School" પસંદ કરવા ુ ંરહશ ેઅને ઓનલાઈન નવી શાળાની 

મં ૂર  માટની અર  કરવા માટ . ૨૦,૦૦૦/- “SBI PAY”  સી ટમ મારફતે ઓનલાઇન અથવા 

SBI E PAY સી ટમ મારફતે “ SBI Branch Payment ” ઓ શનમાં જઈને ભરવાની રહશે. 

(ઓનલાઈન ફ  SBI ના ડ ટ કાડથી તેમજ ઓનલાઈન ઈ ટરનેટ બક ગથી અને SBI ા ચ 

પેમટમાંથી ચલણ જનરટ કર  ન કની SBI BANK માંથી ભર  શકાશે.)   

3. અર  કયાના ૭૨ કલાક પહલા ફ  ુ ં ુકવ ુ ં કરવા ુ ં  રહશે.  

4. ઓનલાઈન અર  કરવા માટ સંચાલક મંડળ / સં થા પાસ ેઅથવા સંચાલક મંડળ / સં થા ારા 

અિધ ૃત કરવામાં આવેલ ય ત પાસે ઈ-મેલ એ સ હો ુ ંફર જયાત છે. ઓનલાઈન ર શન 

કરવા માટ આ ઈ-મેલ એ સ ૂ ુ ંપાડવા ુ ંરહશ.ે ઓનલાઈન ર શન કયા બાદ ુ રત જ આ 

ઈ-મેલ એ સ પર ઓનલાઈન િસ ટમ ારા User ID અને Password સાથેનો એક ઈ-મેલ મોકલી 

આપવામાં આવશ ે (Mail sent by server approx in 24 hours). ઈ-મેલ એ સ પર મોકલવામાં 

આવેલ આ User ID અને Password નો ઉપયોગ કર ન ે જ નવી મા યિમક અથવા ઉ ચતર 

મા યિમક શાળા માટની અર  ઓનલાઈન કર  શકાશ.ે અરજદાર ારા કરવામાં આવેલ 

ઓનલાઈન અર ને લગતી કોઈ પણ કારની બાબતની ણ કરવા માટ તેમજ પ  યવહાર 

માટ ભિવ યમાં બોડ ારા આ જ ઈ-મેલ એ સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશ,ે  યાન ેરાખવા ુ ં

રહશ.ે 

5. User ID અને Password થી લોગીન થયા બાદ અરજદાર જો ર શન દરિમયાન નવી મા યિમક 

શાળા માટ ર શન કરાવેલ હશ ેતો નવી મા યિમક શાળા માટની અર  જોઈ શકશે અને ભર  

શકશ ેઅને જો ર શન દરિમયાન નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા માટ ર શન કરાવેલ હશ ે

તો નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા માટની અર  જોઈ શકશ ેઅને ભર  શકશ.ે અરજદાર સૌ થમ 

શાળા ટ (સંચાલક મંડળ) ને લગતી િવગતો, ૂ ચત શાળાન ેલગતી િવગતો, શાળાની જમીન 

અને મેદાનન ેલગતી િવગતો, શાળાના મકાનન ેલગતી િવગતો અન ેશાળા શ  કરવા માટના 

જ ર  આધારો લગતી િવગતો યાનથી સમ  ઓનલાઈન િસ ટમમાં એક પછ  એક તબ ાવાર 

ચોકસાઈથી ભરવાની રહશ.ે 
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6. અરજદાર ઓનલાઈન િસ ટમ મારફત ે  મા હતી ભર તે તમામ મા હતી ે માં જ ભરવાની 

રહશ.ે મા હતી ુજરાતીમાં ભર  શકાશ ેન હ તેથી ઓનલાઈન િસ ટમમાં મા હતી ુજરાતીમાં 

ભરવાનો ય ન કરવો ન હ. 

7. શાળા ુ ં  નામ આપવા ઈ છતા હો અ લ તે નામ ુજબ જ તેન ે ે માં દાખલ કર ુ.ં આ જ 

માણેની તકદાર  શાળા શ  કરવા માંગતા સંચાલક મંડળ / સં થા ુ ંનામ, અિધ ૃત ય ત ુ ં

નામ, સરના ,ુ ઈ-મેલ એ સ વગેર દાખલ કરતી વખત ેરાખવાની રહશ ેઅને ગે માં પેલ ગ 

દાખલ કરતી વખતે કોઈ કારની ૂ લ ન થાય તે ુ ં યાન રાખવા ુ ંરહશ.ે 

8.  િવગતો અર માં આપ દશાવો ત ેતમામ િવગતો માટના આધાર ૂત આધારો વા ક નકશો, 

માણપ ો, બી. .ુપી., બનખેતીનો ુકમ, હાલનો ૭/૧૨, ૮-અ, હક પ ક ન ુના ન-ં૬, શાળા 

મકાન અને મેદાન દશાવી શકાય તે ુ ં લ-ેઆઉટ  વગેરની કનર મશીન પરથી કન કરાવેલ 

કોપી, અર  સાથ ેજોડવાની રહશ ેઅને કન કરાવેલ આધારો ઓનલાઈન અર  સાથે જોડતા 

પહલાં તે કો ુટરમાં વાંચી શકાય અથવા જોઈ શકાય તેવી થિતમાં હોય તે પણ ચકાસી લેવા ુ ં

રહશ.ે આ તમામ આધારો ના યેક પાન નંબર ઉપર સંચાલક મંડળ / જવાબદાર ટ  / 

ટ ઓના સ હ િસ ા ફર જયાત કરવાના રહશે. 

9. અરજદાર ારા  આધારો કન કરાવીન ેિસ ટમ મારફત ેર  ૂકરવામાં આવ ેતે તમામ આધારો 

PDF અથવા JPEG ફાઈલ ફોમટમાં ર  ૂકરવાના રહશ ેઅન ેએક Document ની સાઈઝ 2 MB 

કરતા વધાર હોય ન હ તે ચકાસી લેવા ુ ંરહશ.ે જો Document ની સાઈઝ 2 MB કરતા વધાર હશ ે

તો Document િસ ટમમાં અપલોડ ક એટચ થઈ શકશ ેન હ. દરક આધાર કન કરતી / કરાવતી 

વખતે આધારન ે પ ટ વંચાય તે ર ત ે કન કરાવીન ેમોકલવા અને આધારની સાઈઝ 2 MB કરતા 

વધ ેન હ તેની તકદાર  રાખવી. આ તમામ આધારો પૈક ના શાળા મકાનના નકશા અને ટ-

ડ ડના આધારોની કન કરાવેલ ફાઈલની સાઈઝ 8 MB ુધી હશ ેતો પણ ઓનલાઈન અર  

સાથ ેઅપલોડ ક એટચ કર  શકાશ.ે  

10. અર  બોડને ર  ૂકરવા માટ ઓનલાઈન િસ ટમ ારા  આધારો ૂ રા પાડવા જણાવવામાં 

આવેલ હોય તે તમામ આધારો અરજદાર ઓનલાઈન િસ ટમમાં ૂ રા પાડવાના રહશ.ે અરજદાર 

પાસ ેજ ર  આધાર ન હોય તો તેની જ યાએ અ ય કોઈ આધાર ઓનલાઈન િસ ટમ મારફત ેર  ૂ

કરવો ન હ. ઓનલાઈન િસ ટમમાં આધારો જોડતી વખત ે  આધાર માંગવામાં આવેલ હોય તેની 

સામ ેતે જ આધાર સાચી ર ત ેજોડવામાં આવ ેતેની તકદાર  અરજદાર રાખવાની રહશ.ે બોડ ારા 

ચકાસણી કરતા જો કોઈ આધાર ર  ૂકરવામાં ન હ આવેલ હોય, માંગવામાં આવેલ આધારની 

જ યાએ અ ય કોઈ આધાર ર  ૂકરવામાં આવેલ હશ ેઅથવા આધાર ખોટા મા ૂ મ પડશ ેતો અર  

બોડ ારા નામં ૂર કરવામાં આવશ,ે તેથી  આધાર માંગવામાં આવેલ હોય તેની સામ ેતે જ 

આધારની સાચી નકલ અ ૂક જોડવામાં આવ ેતેની તકદાર  અરજદાર રાખવાની રહશ.ે 

11. આ તમામ િવગતો ભયા બાદ તેમજ આધારો એટચ કયા બાદ જ આખર અર  બોડન ેઓનલાઈન 

"Submit" કર  શકાશ.ે કોઈ મા હતી ભરવાની રહ  ગઈ હશ ેક અ ૂર રહ  હશ ેતો અર  ઓનલાઈન 

"Submit" થઈ શકશ ેન હ.  
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12. ઓનલાઈન િસ ટમના દરક િવભાગમાં માંગવામાં આવેલ  મા હતી તથા આધારોની આગળ * 

દશાવવામાં આવેલ છે ત ેતમામ મા હતી અરજદાર ફર જયાત પણ ેભરવાની રહશ.ે  ત ેિવભાગની 

આ કારની મા હતી ભરવામાં નહ  આવ ે યાં ુધી તે પછ ના અને યાર બાદના િવભાગની 

આગળની િવગતો ભર  શકાશ ેન હ. ખોટ  મા હતી તથા ખોટા આધારો ર  ૂકરવા ન હ. બોડ ારા 

ચકાસણી કરતા શાળા મંડળે ર  ૂકરલ મા હતી તથા આધારો ખોટા સા બત થશ ેતો અર  નામં ૂર 

કરવામાં આવશ.ે અરજદાર સંચાલક મંડળે આપેલ મા હતી / આધારો કોઈપણ સમય ેખોટા હોવા ુ ં

સા બત થશ ેતો શાળાની મં ૂર  કોઈપણ સમયે રદ થવાન ેપા  રહશ ેતેમજ બોડને ગેરમાગ 

દોરવા બદલ અને ખોટા ુરાવાના આધાર મં ૂર  મેળવવા માટ કાયવાહ  કરવા બદલ સંચાલક 

મંડળ સામે પોલીસ ફ રયાદ સ હતની કાયદાક ય કાયવાહ  કરવામાં આવશ.ે 

13. ુચનામાં આપવામાં આવેલ ન ૂના ુજબ ુ ં એ ફડિવટ ઓનલાઈન અર  કરવા માટની 

વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરવા ુ ંરહશ ેઅને તે ન ૂના ુજબની ટ પ પેપર ઉપર નોટરાઈઝ 

કરલ એ ફડિવટની નકલ ઓનલાઈન િસ ટમમાં અપલોડ કરવાની રહશ.ે એફ ડવીટમાં લા ુ ન 

પડતી હોય તે બાબત છેક  નાખવાની જવાબદાર  સબંિધત મંડળની છે. અને એફ ડવીટના યેક 

પાન નંબર ઉપર મંડળના સબંિધત ટ  / ટ ઓએ સહ  કરવાની રહશે. 

14. અરજદાર ારા નવી શાળા શ  કરવા માટ કરવામાં આવેલ અર ની િવગતો અને આધારોની 

બોડ ક ાએથી ઓનલાઈન ચકાસણી કરવામાં આવશ ેઅને િવગતો તેમજ આધારો સાચા જણાશે 

તો ત ે ુજબ બોડ ારા ત ેઅર ને કામચલાઉ મં ૂર  (Provisional Approval) આપવામાં આવશ ે

અ યથા અર  નામં ૂર કરવામાં આવશે. બોડ ારા ટલી અર ઓને કામચલાઉ મં ૂર કરવામાં 

આવશે તેટલી જ અર ઓ માટ જ લા િશ ણાિધકાર  કચેર  ારા થળ તપાસ કરવામાં આવશ ે

અને તેમનો અહવાલ ઓનલાઈન જ બોડને ર  ૂ કરવામાં આવશ.ે બોડ ારા  અર ઓન ે

કામચલાઉ મં ૂર  આપવામાં નહ  આવ ેતેવી અર ઓ માટ જ લા િશ ણાિધકાર  કચેર  ારા 

થળ તપાસ કરવામાં આવશ ેન હ. જ લા િશ ણાિધકાર  કચેર  ારા કામચલાઉ મં ૂર કરવામાં 

આવેલ અર ઓના થળ તપાસ અહવાલન ેઆધાર જ આ કારની અર ઓને બોડ ારા કાયમી 

મં ૂર  આપવામાં આવશ ેઅને શાળાની ન ધણી કરવામાં આવશે.   

15. ફ  ભયા બાદ જ અર  કર  શકાતી હોઈ શાળા મંડળ ારા િતમ તાર ખના ૧૫ દવસ પહલા 

ફ  ભરવાની રહશે. અને ફ  ન ભરાયા બાબતની ક લોગીન ન થઈ શકવાની કોઈ ર ુઆત હોય 

તો િતમ તાર ખના ૧૦ દવસ પહલા બોડને બ માં જણ કરવાની રહશે.  

16. શાળા મંડળ ારા નવી શાળા માટ ર જ શન કયા બાદ જો ID & PASSWARD ના મળે તો 

newschoolgujarat@gmail.com પર તા કા લક અર  કરવાની રહશે.  
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અર  કરતા પહલા કન કર  તૈયાર રાખવાના રહતા ડો ુમે ટની યાદ  

 
મ ડો ુમે ટ ુ ં લી ટ િવગતો 

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

શાળા મંડળની ન ધણીનો દાખલો 

upload કરવો.  

2 Copy of Trust Deed  (.pdf) 

 શાળા મંડળની ડ ડ ની કોપી 

(ફ ત PDF File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

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) 

 શાળા મકાન જમીનની N.A. ની 

કોપી (ફ ત PDF File અપલોડ 

કરવાની રહશે.) 

5 Copy of 7-12 Document for School Land  (.jpg or .pdf) 
શાળા મકાન જમીનની 7/12 નો 

દાખલો  

6 Copy of 8-A Document for School Land   (.jpg  or .pdf) 
શાળા મકાન જમીનની 8 – A નો 

દાખલો  

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

 શાળા મકાન જમીનની ન ૂના નં 

– ૬ નો દાખલો  

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

શાળા મેદાન જમીનની N.A. ની 

કોપી શાળા મેદાન માટ (ફ ત PDF 

File અપલોડ કરવાની રહશે.) 

9 Copy of 7-12 Document for Playground Land  (.jpg or .pdf) 
શાળા મેદાન જમીનની 7/12 નો 

દાખલો  

10 Copy of 8-A Document for Playground Land   (.jpg  or .pdf) 
શાળા મેદાન જમીનની 8 – A નો 

દાખલો  

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

  શાળા મેદાન જમીનની ન ૂના નં 

– ૬ નો દાખલો 

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

 શાળા મકાનની મા લક ના 

આધારો (વેચાણ કરાર  વગેર) 

(ફ ત PDF File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

13 Copy of Lease Deed for School Building  (.pdf)  શાળા મકાન ભાડા કરાર 

14 Copy of Document of Ownership of Playground Land   (.pdf) 
 શાળા મેદાનની મા લક ના 

આધારો (વેચાણ કરાર  વગેર) 
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(ફ ત PDF File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

15 Copy of Lease Deed for School Playground  (.pdf) 
 શાળા મેદાન ભાડા કરાર(ફ ત 

PDF File અપલોડ કરવાની રહશે.) 

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

શાળા મકાનનો સ મ  

સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ નકશો  

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

 શાળા મકાનનો સ મ 

સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ 

બ ડ ગ ુઝ પરિમશન 

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

 શાળા મેદાનનો સ મ 

સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ Lay 

Out Plan 

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

 શાળા મકાનનો સ મ 

સ ાિધકાર એ મં ૂર કરલ Lay 

Out Plan 

20 Recently taken Photograph of School’s Front-side  (.jpg) 
 (ફ ત JPG File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

21 Recently taken Photograph of School’s Back-side  (.jpg) 
  (ફ ત JPG File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

22 Recently taken Photograph of School’s Left-side    (.jpg) 
  (ફ ત JPG File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

23 Recently taken Photograph of School’s Right-side   (.jpg) 
  (ફ ત JPG File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

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

  (ફ ત JPG File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

25 Recently taken Photograph of School’s Play-ground  (.jpg) 
  (ફ ત JPG File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

26 
Copy of Structural Stability Certificate as per performa given 
in instruction section   (.pdf) 

 (ફ ત PDF File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

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

ન ૂનામાં આપેલ સોગંદનામાની 

કોપી (ફ ત PDF File અપલોડ 

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

બોડ સાથેના પ  યવહાર માટ 

શાળા મંડળ ારા અિધ ૃત 

કરવામાં આવેલ િતિનિધ.  

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) 

 (ફ ત PDF File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

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) 

 (ફ ત PDF File અપલોડ કરવાની 

રહશે.) 

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

નવી મા યિમક / ઉ ચતર 

મા યિમક શાળા શ  કરવા માટ 

શાળા મંડળ ારા કરવામાં આવેલ 

ઠરાવ. 
 


