FAQ
નવી પ્રાથમિક શાળા (ધોરણ ૧ થી ૫, ધોરણ ૬ થી ૮) નોન ગ્રાન્ટેડ શરૂ કરવા અંગે ની પ્રશ્નાવલી
(૧) નવી પ્રાથમિક શાળા(ધોરણ ૧ થી ૫, ધોરણ ૬ થી ૮) નોન ગ્રાન્ટે ડ શરૂ કરવા કોણ અરજી કરી શકે ?
મ ુંબઇ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અનિનિયમ-૧૯૫૦ હેઠળ અથર્ા મુંડળી રજીસ્ટ્રે શિ એકટ-૧૮૬૦ (સિ ૧૮૬૦ િા ૨૧ માું)
હેઠળ રજીસ્ટડવ થયેલ અથર્ા તત્સમયે અમલમાું હોય તેર્ા કોઇ કાયદાથી અથર્ા કુંપિી અનિનિયમ ૧૯૫૬ (સિ૧૯૫૬િા પહેલા)િી કલમ-૨૫ હેઠળ રજીસ્ટડવ થયેલી હોય એર્ી સુંસ્થા કરી શકશે. જે સુંસ્થા રજીસ્ટડવ થયેલ િ હોય
અથર્ા રજીસ્ટ્રેશિ માટે અરજી કેરલ હોય પરું ત રજીસ્ટ્રેશિન ું પ્રમાણપત્ર િ મળે લ હોય તે અરજી કરી શકશે િહહ.
(૨) નવી ખાનગી પ્રાથમિક શાળા શરૂ કરવા અરજી કયારે કરી શકાય?
દર ર્ર્ષે પ્રાથનમક નશક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાુંિીિગર તરફથી જાહેર ર્તવમાિ પત્રોમાું હડસેમ્બર અથર્ા જાન્યઆરી
માસમાું જાહેરાત આપી આગામી શૈક્ષણણક ર્ર્ષવથી ખાિગી પ્રાથનમક શાળા શરૂ કરર્ા અરજી કરર્ા અંગે સમય મયાવદા
સાથે જાહેર કરર્ામાું આર્ે છે તે પ્રમાણે અરજી કરર્ાિી હોય છે .
(૩) અરજી કેવી રીતે કરવાની હોય છે ?
િર્ી ખાિગી પ્રાથનમક શાળા શરૂ કરર્ાિી અરજી જાહેરાતમાું આપેલ ર્ેબસાઇટ ઉપર ઓિલાઇિ કરર્ાિી હોય
છે .
(૪) સાિાન્ય રીતે અરજી કરવા િાટેની વેબસાઇટ કઇ હોય છે ?
ઓિલાઇિ અરજી માટે િીતેિી ર્ેબસાઇટિો ઉપયોગ કરર્ો.
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(૫) નવી શાળા િંજુરી િાટે સરકારી ફી કેટલી હોય છે ?
િર્ી શાળાિી મુંજરી માટે રૂ. ૨૫૦૦૦/- યનિટ હદઠ ભરર્ાિા હોય છે . દા.ત. કોઇ ટ્રસ્ટ િોરણ ૧ થી ૫ અિે
િોરણ ૬ થી ૮ એક બુંિે યનિટ શરૂ કરર્ા માુંગતા હોયતો કલ રૂ. ૫૦૦૦૦/- હજાર ફી પેટે જમા કરાર્ર્ાિા હોય છે . જો
ર્િારાિા ર્ગવ ખોલર્ાિા હોયતો ર્ગવ દીઠ ૫૦૦૦/- ફી ભરર્ાિી હોય છે .
(૬) નવી પ્રાથમિક શાળા િાટે મનયત કરે લ ફી કયાં અને કેવી રીતે જિાં કરાવવાની હોય છે ?
નિયત કરે લ ફી સરકારી ચલણથી “૦૨૦૨-જિરલ એજયકેશિ-૮૦૦-અિર રીસીપ્ટ” સદરે જમાું કરાર્ર્ાિી હોય
છે . ચલણથી ફી ભરર્ા માટે DEO/DPEO કચેરીિા સહી/નસકકા કરાવ્યા બાદ ફી ભરર્ાિી રહેશે.
(૭) નવી પ્રાથમિક શાળા િાટે મનયત કરે લ ફી ભરવાની કોઇ સિય િયાાદા હોય છે કે કેિ?
િર્ી પ્રાથનમક શરૂ કરર્ાિી જાહેરાતમાું નિયત ફી ભરર્ા અંગે સમય મયાવદા આપર્ામાું આર્ેલ હોય છે જે સમય
મયાવદાિી અંદર ચલણ ભરાઇ જવ ું જોઇએ. સમય મયાવદા બહારિા ચલણ માન્ય રહેતા િથી અિે ફાઇલ િા મુંજૂર થઇ
શકે છે .
(૮) નવી પ્રાથમિક શાળા િાટે ઓનલાઇન અરજી કયાા બાદ ફાઇલ કયાં જિા કરાવવાની હોય છે ?
મહાિગરપાણલકા નર્સ્તાર માટે શાળા શરૂ કરર્ા માુંગતા હો તો જજલ્લા સુંબનું િત જજલ્લાિા જજલ્લા
નશક્ષણાનિકારીશ્રીિી કચેરીમાું અિે જો જજલ્લા પુંચાયત નર્સ્તાર માટે શરૂ કરર્ા માુંગતા હો તો સુંબનું િત જજલ્લાિા જજલ્લા
પ્રાથનમક નશક્ષણાનિકારીશ્રીિી કચેરીમાું ફાઇલ જમા કરાર્ર્ાિી હોય છે .

(૯) નવી પ્રાથમિક શાળા શરૂ કરવાની ફાઇલ સાથે કયા દસ્તાવેજી પુરાવા રજુ કરવાના હોય છે ?
ઓિલાઇિ અરજી કરતી ર્ખતે ફાઇલ સાથે જોડર્ાિા સાિનિક પરાર્ાિી યાદી ર્ેબસાઇટ ઉપર મકર્ામાું આર્ે
છે તે મજબિા પરાર્ા ફાઇલમાું રાખી ફાઇલ જે તે અનિકૃત અનિકારીિે જમા કરાર્ર્ાિી હોય છે . આમ છતાું સમાન્ય રીતે
િીચે યાદી મજબિા પરાર્ા જરૂરી છે .


ઓિલાઇિ અરજીિી પ્રીન્ટ કોપી.



ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રે શિ પ્રમાણપત્રિી પ્રમાણણત િકલ/કુંપિી રજીસ્ટ્રેશિિી પ્રમાણણત િકલ



નિયત કરે લ ફી િા ચલણ અસલમાું



ટ્રસ્ટ/મુંડળન ું બેંક બેલેન્સ સટી/ કુંપિી ઓડીટ રીપોટવ િી િકલ



શાળાિા મકાિિા આિાર (પોતાન ું કે ભાડાન)ું , પોતાન ું હોયતો આિાર રજ કરર્ા



ભાડાન ું મકાિ હોયતો રૂ. ૧૦૦ િા સ્ટે મ્પ ઉપર ઓછામાું ઓછો ૧૦ ર્ર્ષવિો ભાડા કરાર



શાળાિા મકાિિો િકશો (િકશામાું ર્ગવખડું િા ક્ષેત્રફળ, મેદાિિા ક્ષેત્રફળ સહહત) જે સક્ષમ અનિકારી દ્રારા
પ્રમાણણત કરે લ હોય તથા મકાિિા અદ્યતિ ફોટોગ્રાફસ. શહેરી નર્સ્તારમાું ણચફ ઓહફસર, સત્તા મુંડળિા
અનિકારી જયારે ગ્રામ્ય નર્સ્તારમાું તલાટી કમ મુંત્રી સક્ષમ અનિકારી ગણાશે.



મકાિ ર્ાળી જમીિિો એિ.એ. િો હકમ. જો ગામતળિી જમીિ હોયતો પરર્ાિાિી િકલ



“મકાિ શૈક્ષણણક હેત માટે ર્પરાશ યોગ્ય છે ” તેવ સક્ષમ અનિકારીશ્રીન ું પ્રમાણપત્ર



ત્રણ હક.મી.િી ત્રીજયામાું આર્તી શાળાઓિા “િા ર્ાુંિા પ્રમાણપત્ર”



સક્ષમ ઓથોરીટીન ું ફાયર સેફટી સટીફીકેટ



RTE Act ૨૦૦૯ િી અનસચીમાું જણાવ્યા મજબ ભૌનતક સનર્િાઓ પરતી અિે પયાવપ્ત છે તે બાબતિા
આિારો.



બાળકોિા મફત અિે ફરજીયાત અનિકાર નિયમો ૨૦૧૨ િી અનસચી મજબિી બાુંહિ
ે રીઓ.



ફી રે ગ્યલેશિ એકટ- ૨૦૧૭ અિે સ્કૂલ સેફટી પોલીસી-૨૦૧૬ િા અમલિી બાુંહિ
ે રી



સુંભનર્ત સ્ટાફિા િામ, લાયકાતિી નર્ગત સાથેન ું પત્રક.



શાળામાું િોરણર્ાર દાખલ થિાર સુંભનર્ત બાળકોિી યાદી/સુંખ્યા.



ટ્રસ્ટ કે મુંડળિી અન્ય સુંસ્થાઓ ચલાર્ર્ામા આર્તી હોય તો તેિી નર્ગતો આિાર સાથે.



રમત-ગમતન ું મેદાિઃ શહેર નર્સ્તાર માટે -૧૨૦૦ ચો.મી., ગ્રામ્ય નર્સતાર માટે -૨૦૦૦ ચો.મી. જે NA થયેલ
હોવ ું જોઇએ. જો મેદાિ સુંસ્થાિી માણલકીન ું િ હોય તો સુંબનું િત મેદાિિો ઓછામાું ઓછા ૧૦ ર્ર્ષવિો ભાડા કરાર.
રમત-ગમતિા મેદાિ તરીકે સોસાઇટી કોમિ પ્લોટ ગ્રાહય રાખર્ામાું આર્શે િહી.

(૧૦) નવી પ્રાથમિક શાળા શરૂ કરવા િાટે ફાઇલ જિા કરાવ્યા પછી કયારે અને કેવી રીતે િંજુરી આપવાિાં આવે છે ?
સુંબનું િત કચેરીએ ફાઇલ જમા કરાવ્યા બાદ સરકારી પ્રનતનિનિ સ્થળ ખરાઇ તથા તપાસ માટે આર્તા હોય છે .
સરકારી પ્રનતનિનિ સુંસ્થાિી મલાકાત લઇ તેમિો અણભપ્રાય રજ કરે છે . ત્યાર બાદ કચેરી દ્રારા માન્યતા આપર્ા કે
િકારર્ાિો નિણવય કરર્ામાું આર્ે છે . જિમા િવ ું સત્ર ખલ્યા પહેલા સુંબનું િત કચેરીએથી આદે શ આપર્ામાું આર્તા
હોય છે .
(૧૧) જો િંજુરી નકારવાિાં આવે તો, શુ કરવું જોઇએ?
સુંબનું િત કચેરી તરફથી કારણો સહ મુંજરી િકારર્ામા આર્ે ત્યારે આદે શિી િકલ સાથે અરજી િા મુંજૂર
કરર્ાિા કારણો સુંદભે જરૂરી પરાર્ા તથા અરજી સમયે જોડેલ તમામ પરાર્ા જોડી િકારર્ામાું આર્ેલ કારણોિા મદૃ ાર્ાર
જર્ાબો સાથે પ્રાથનમક નશક્ષણ નિયામકશ્રી, ગજરાત રાજય, ગાુંિીિગર ખાતે હકમ મળ્યાથી હદિ- ૩૦માું અપીલ કરર્ાિી
હોય છે .
(૧૨) કયા પ્રકારના િકાનિાં શાળા ચાલુ કરી શકાય?
સામાન્ય રીતે રહેણાાુંક હેત/ શૈક્ષણણક હેત માટે મુંજૂરી મેળર્ેલ હોય તેર્ા મકાિમાું શાળા શરૂ કરી શકાય.
ર્ાણણજજયક હેત માટે મુંજૂરી મળે લ હોય તેર્ા મકાિમાું શાળા શરૂ કરી શકાય િહી.

