જૂ ન-૨૦૧૮થી શ

થતા નવા શૈ િણક વષથી નવી ‘‘નોન ા ટે ડ ખાનગી ાથિમક શાળાઓ અને નોન ા ટે ડ ખાનગી

ાથિમક શાળાઓમાં વધારાના નોન ા ટે ડ વગ ‘‘ શ

કરવાની પરવાનગી માટે દરખા ત રજૂ કરવા જોગ

હે રાત

જૂ ન-૨૦૧૮થી શ

થતા નવા શૈ િણક વષથી જે ટ ટ/સં થા /કં પની નવી નોન ા ટે ડ ખાનગી ાથિમક શાળા (ધોરણ-

૧ થી ૫) અને નવી નોન ા ટે ડ ઉ ચ ખાનગી ાથિમક શાળા (ધોરણ- ૬ થી ૮) થાપીને ાથિમક િશ ણ આપવા માગતી
હોય તેવા ટ ટ/સં થાઓ/કં પની આ કચેરીની વેબ સાઈટ www.vidyasahayak gujarat.org. તથા

www.ptcgujarat.org ઉપરથી અર

પ ક (નમૂનો-૧) અપલોડ કરી અને િ

ટ કરી આધારો સાથે તા.૨/૧/૨૦૧૮ થી

૨૨/૧/૨૦૧૮ સુધીમાં જે તે િજ લાના િજ લા અિધકૃ ત અિધકારી ી એટલે કે િજ લા પંચાયતો િવ તાર માટે જે તે િજ લાના
િજ લા ાથિમક િશ ણાિધકારી ી અને અિધકૃ ત નગરપાિલકા/મહાનગર પાિલકા તથા કે ટોનમે ટ િવ તાર માટે જે તે
િજ લાના િજ લા િશ ણાિધકારી ીને અર

કરવાની રહેશ.ે આ અર ની હાડ કોપી તા.૨૫/૧/૨૦૧૮ સુધીમાં જે તે

િજ.િશ.અિધ./િજ. ા.િશ.અિધ.ની કચેરીમાં જમા કરાવવાની રહેશે. અર
ઉ ચ ાથિમક શાળા શ
વગ દીઠ

કરવા માટે અર

સાથે

ફીઃ નવી ખાનગી ાથિમકશાળા/નવી ખાનગી

.૨૫,૦૦૦/- અને વધારાના / િમક વગ ખોલવાની અર

સાથે દરેક

.૫,૦૦૦/- ની ફી રકમ ‘‘ 0202-01- ાથિમક િશ ણ-800-અધર રીસી ટ‘‘ સદરે સરકારી િતજોરીમાં જમા

કરાવી ચલનની અસલ ત સંબંિધત અર

સાથે જોડવાની રહેશે. આ ફી ની રકમ કોઈપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપા

નથી. ધોરણ- ૧ થી ૫ ની ાથિમક શાળા અને ધોરણ- ૬ થી ૮ ની ઉ ચ ાથિમક શાળા અલગ-અલગ એકમ ગણાશે.
તેથી જો બંને િવભાગ માટે અર
અર

કરવાની હોય તો અલગ-અલગ િવભાગ દીઠ

.૨૫,૦૦૦/- ફી ભરવાની રહેશે.

કોણ કરી શકશેઃ મુંબઈ સાવિજનક ટ ટ અિધિનયમ-૧૯૫૦ હેઠળ અથવા મંડળી રિજ ટે શન એકટ-૧૮૬૦(સન-

૧૯૬૦ના ૨૧માં) હેઠળ રિજ ટડ થયેલ મંડળી અથવા ત સમયે અમલમાં હોય તેવા કોઈ કાયદાથી અથવા કં પની
અિધિનયમ-૧૯૫૬ (સન-૧૯૫૬ના પહેલા) ની કલમ-૨૫ હેઠળ રિજ ટડ થયેલી હોય એવી સં થા અર
સાઇટ પર શાળાની મા યતાના માપદં ડો, અર
સંપણ
ૂ અ યાસ કરી અર
નવી શાળા શ
િનયમોઃ૧૯૪૯

સાથે રજુ કરવાના આધાર વગેરન
ે ી માિહતી મુકવામાં આવેલી છે . જેનો

કરવા જણાવવામાં આવે છે .

કરવા અંગેઃ શાળા શ
ના

કરી શકશે. વેબ

િનયમ-૧૦૬

હેઠળ

કરવા માગતા શાળા ટ ટ/સં થા/કં પનીએ મુંબઈ
તેમજ

બાળકોને

મફત

અને

ફરિજયાત

ાથિમક િશ ણ

િશ ણનો

અિધકાર

અિધિનયમ(આર.ટી.ઈ.એકટ)-૨૦૦૯ની કલમ-૧૯ અને ૨૫ હેઠળ શાળા માટે િનયત થયેલા ધોરણ અને માપદં ડ મુજબ
જ રી મકાન, ટાફ, ભૌિતક સુિવધાઓ, થ
ં ાલય અને રમતના મેદાન સિહત ખેલકૂ દની સાધન સામ ી હોવી જ રી છે .
તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૭
થળઃ ગાંધીનગર

(એમ.આઈ.જોષી)
ાથિમક િશ ણ િનયામક
ગુ.રા.ગાંધીનગર

