નવી નોન ગ્રાન્ટે ડ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ ૧ થી ૫) અને નવી નોન ગ્રાન્ટે ડ
ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ ૬ થી ૮) તેિજ નોન ગ્રાન્ટે ડ વધારાના/ક્રમિક વગો િંજૂર
ુ નાઓ
કરવા બાબતે અરજી ફોિમ ભરવા અંગે ની સચ
{1}

ફોર્મના લાગુ પડતા કોલર્ ભરવા આવશ્યક છે .

{2}

સંપ ૂર્મ ફોર્મ ભયામ પછી Confirm બટન ક્લીક કરવુ.ં Print Application ર્ાં જઇ ફોર્મની પ્રિન્ટ
કાઢવી.

{3}

પ્રવભાગ –A ર્ાં તાલુકાના કોલર્ર્ાં અપ્રિકૃત નગરપાલલકા િાથપ્રર્ક પ્રિક્ષર્ સપ્રર્પ્રતના
પ્રવસ્તાર હેઠળની િાળાઓએ પોતાની નગરપાલલકા દિામવવી. (૭ ર્હાનગરપાલલકા+૧૩
નગર િાથપ્રર્ક પ્રિક્ષર્ સપ્રર્પ્રત)

{4}

પ્રવભાગ G ર્ાં એક કર્મચારીની ર્ાહહતી ભરી ત્યાર પછી Add બટન ક્લીક કરી બીજા-ત્રીજાચોથા એર્ તર્ાર્ િૈક્ષલર્ક કર્મચારીઓની ર્ાહહતી ભરવાની છે .

{5}

પ્રવભાગ A અને B પ ૂર્મ થયા બાદ એક નંબર જનરે ટ થિે. તે નોંિી રાખો અને આવશ્યકતા
ઉભી થયે Add ઓપ્િન ઉપર ક્લીક કરી આ નંબરથી ફાઇનલ ફોર્મ સબર્ીટ કરાવો તે
પહેલા સુિારાઓ કરી િકિો.

{6}

ફોર્મ સંપ ૂર્મ ભરાયા બાદ તેની પ્રિન્ટ કાઢી જરૂરી િર્ાર્પત્રો ભરી સહી પ્રસક્કા સાથે તેર્જ તેના
આિારો સાથે અપ્રિકૃત અપ્રિકારી એટલે કે જે તે જજલ્લાના જજલ્લા િાથપ્રર્ક પ્રિક્ષર્ાપ્રિકારીશ્રી/જજલ્લા
પ્રિક્ષર્ાપ્રિકારીશ્રીની કચેરીર્ાં સર્ય ર્યામ દાર્ાં જર્ા કરાવવાના રહેિે.

{7}

ફોર્મ Confirm & Submit કયામ પછી Application Number જનરે ટ થિે જે નોંિી રાખવો
જરૂરી છે . ભપ્રવષ્યર્ાં પત્રવ્યવહાર/સંચાર કરવા ર્ાટે આ નંબરનો ઉપયોગ કરવાનો રહેિે.

{8}

વધુ ર્ાહહતી ર્ાટે જજલ્લા પ્રિક્ષર્ાપ્રિકારીશ્રી/ જજલ્લા િાથપ્રર્ક પ્રિક્ષર્ાપ્રિકારીશ્રીની કચેરીનો
સંપકમ કરવો.
******************************************************************
Submit કરે લા ફોિમની હાડમ કોપી જાહેરાતિાં જણાવેલ સિય િયામ દાિાં નીચેના
ુ ાવા સાથે જે તે અમધકૃત અમધકારી એટલે કે જે તે જજલ્લાના જજલ્લા
પ્રિાણપત્રો/આધાર-પર
પ્રાથમિક મશક્ષણામધકારીશ્રી/જજલ્લા મશક્ષણામધકારીશ્રીની કચેરીિાં જિા કરાવવાના રહેશે.


ઓન લાઇન અરજીની પ્રિન્ટ કોપી



ટ્રસ્ટ રજજસ્ટ્રેિન િર્ાર્પત્રની િર્ાલર્ત નકલ/કંપની રજજસ્ટ્રેિનની િર્ાલર્ત નકલ



ટ્રસ્ટીઓના નાર્ સરનાર્ા સહહત ટ્રસ્ટ ડીડની િર્ાલર્ત નકલ/કંપનીના હકસ્સાર્ાં
બોડમ ઓફ ડાયરે ક્ટરની યાદી.



પ્રનયત કરે લ ફી નુ ં ચલર્ અસલર્ાં



ટ્રસ્ટ/ર્ંડળ/કંપનીની આપ્રથક
િ સધ્િરતા અંગે બેન્ક સટી



ટ્રસ્ટ/ર્ંડળ/કંપની ના ઓહડટ હરપોટમ ની નકલ



િાળાના ર્કાનના આિાર (પોતાનુ ં કે ભાડાનુ)ં



ભાડાનુ ં ર્કાન હોય તો રૂપ્રપયા ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ૧૦ વર્મનો ભાડા કરાર



િાળાના ર્કાનનો ક્ષેત્રફળ સહહતનો નકિો અને નકિાર્ાં વગમખડં ોના ક્ષેત્રફળ
દિામવેલા હોવા જોઈિે. તથા તે સરકારી અપ્રિકારી દ્વારા િર્ાલર્ત કરે લ હોવા જોઈિે.



િાળના ર્કાનના પ્રવપ્રવિ સુપ્રવિા િરાવતા અદ્યતન ફોટોગ્રાફસ સાર્ેલ રાખવા.



િાળાના ર્ેદાનનો ફોટોગ્રાફસ સાર્ેલ રાખવો,િાળાથી રર્તના ર્ેદાનનુ ં અંતર
દિામવતો આિાર સાર્ેલ રાખવો.



િત્યકે વગમખડં નુ ં ભોયતલળયાનુ ં ક્ષેત્રફળ ઓછાર્ાં ઓછં ૩૦૦ ચો.ફુટથી ઓછં હોવુ ં
જોઈિે નહીં.



ર્કાન વાળી જર્ીનનુ ં એન.એ./એન.ઓ.સી સટીફીકેટ



“ર્કાન િૈક્ષલર્ક હેત ુ ર્ાટે વપરાિ યોગ્ય છે ” તે અંગે સક્ષર્ અપ્રિકારીનુ ં િર્ાર્પત્ર
(વાલર્જજયક હેત ુ ર્ાટે ર્ંજૂરી ર્ળે લ હોય તેવા ર્કાનર્ાં િાળા િરૂ કરી િકાિે નહી.



વર્મ ૨૦૦૧ પહેલાં પ્રનર્ામર્ પાર્ેલ ર્કાન ર્ાટે ર્કાન ભ ૂકંપનો સાર્નો કરી િકે તેવ ુ ં
હોવા અંગેન ુ ં સક્ષર્ અપ્રિકારીનુ ં િર્ાર્પત્ર.



િાળાના ર્કાનર્ાં ફાયર સેફ્ટીની સુપ્રવિા ઉભી કરવાર્ાં આવેલ હોવા અંગેન ુ ં િર્ાર્પત્ર



રાઇટ ટુ એજ્યુકેિન એક્ટ ૨૦૦૯ની અનુસ ૂલચર્ાં જર્ાવ્યા મુજબ ભૌપ્રતક સુપ્રવિાઓ
પુરતી અને પયામપ્ત છે તે બાબતના આિારો (કુર્ાર, કન્યા ર્ાટે અલગ િૌચાલયોની
સુપ્રવિા, પાર્ીની વ્યવસ્થા વગેરે સહહત)



3 હકલોર્ીટરની પ્રત્રજ્યાર્ાં આવતી િાળાઓના “ના વાંિા િર્ાર્પત્ર”



બાળકોના ર્ફત અને ફરજજયાત અપ્રિકાર પ્રનયર્ો ૨૦૧૨ ની અનુસ ૂલચ મુજબની
બાહેિરીઓ.



ફી રે ગ્યુલેિન એકટ-૨૦૧૭ અને સ્કૂલ સેફટી પોલીસી-૨૦૧૬ ના અર્લ ર્ાટે ની બાહેિરી



સંભપ્રવત િૈક્ષલર્ક સ્ટાફના નાર્, લાયકાતો સાથેન ુ ં પત્રક



વગમ વિારા/ક્રપ્રર્કવગમ ર્ાટે સ્ટાફના પગારો બેન્ક ર્ારફત ચુકવાતા હોવાના અિારો



વગમ વિારા/ક્રપ્રર્કવગમ ર્ાટે સ્ટાફની િૈક્ષલર્ક લાયકાત સાથેન ુ ં પત્રક



નવી િાળા ર્ાટે સ્ટાફના પગારો બેન્ક ર્ારફત ચુકવવાર્ાં આવિે તે અંગેની
ે રી
બાંહિ



િાળાર્ાં િોરર્વાર દાખલ થનાર સંભપ્રવત બાળકોની યાદી/સંખ્યા



ટ્રસ્ટ/ર્ંડળ/કંપની અન્ય સંસ્થાઓ ચલાવતી હોય તો તેની પ્રવગતો આિાર સાથે.



રર્ત ગર્તનુ ં ર્ેદાન િહેરી પ્રવસ્તાર ર્ાટે ૧૨૦૦ ચો.ર્ીટર, ગ્રામ્ય પ્રવસ્તાર ર્ાટે
૨૦૦૦ ચો.ર્ીટર જે એન.એ. થયેલ ુ હોવુ જોઇએ. રર્ત ગર્તના ર્ેદાન તરીકે
સોસાયટીનો કોર્ન પ્લોટ ગ્રાહ્ય રાખવાર્ાં આવિે નહહ.



ર્કાન એક કરતાં વધુ ર્ાળનુ ં હોય તો એક થી વધુ સીડી િરાવતા હોવાનો આિાર.



જ્યારે સંબપ્રં િત અપ્રિકારીશ્રીને ફાઈલ રજુ કરવાર્ાં આવે ત્યારે ઉપરોકત મુજબના
આિાર ફાઈલ સાથે સાર્ેલ રાખેલ હોય, તે આિાર સરળતાથી ફાઈલર્ાંથી ર્ેળવી
િકાય તે ર્ાટે અનુક્રર્લર્કા બનાવી, કયો આિાર કયાં પેજ પર સાર્ેલ છે . તે ખાસ
દિામવવુ ં

નવી બિન અનુદાનનત ખાનગી પ્રાથનિક શાળાની િંજૂરી િાટે આવે લ દરખાસ્ત ચકાસવા તથા સ્થળ
તપાસિાં ચકાસવાની નવગતો અંગે ન ંુ "ચેકબલસ્ટ"
ક્રિ

નવગત

પાના નં.

તપસણી
અનિકારીના
રીિાકક સ

૧

૨

૧

અરજીમશાં દર્શાવેલ ર્શળશની વવગતો, ચકશસણી કરતશ બરશબર મશલ ૂમ પડેલ
છે ? જો કોઇ વવગત બશકી હોય અથવશ દર્શાવેલ ન હોય તો તેનો ઉલ્લેખ
રીમશકા સમશાં કરવો

૨

*

ટ્રસ્ટની નવગતઃ- ટ્રસ્ટ
મ ાંબઇ સશવાજવનક ટ્રસ્ટ અવિવનયમ ૧૯૫૦ હેઠળ.
માંડળી રજજસ્ટ્રેર્ન એકટ ૧૮૬૦ હેઠળ અથવશ તત્સમયે અમલમશાં હોય તેવશ
કોઇ બશયદશ અથવશ કાંપની અવિવનયમ-૧૯૫૬ હેઠળ રજજસ્ટર થયેલ છે કે
કેમ ?
નવી ર્શળશની માંજૂરી મશટે જરૂરી વનયત ફી સરકશરી હેડે જમશ કરમશવેલ છે ?

૩

કે કેમ ?
૪

ટ્રસ્ટે તેમની મશાંગણી મજબ મશધ્યમનો ઉલ્લેખ કરે લ છે ? કે કેમ ?

૫

આવથિક સધ્િરતશ મશટે તશજેતરન ાં બેલેન્સ સટી રજૂ કરે લ છે ?

૬

ટ્રસ્ટ જૂન ાં હોયતો, તેનશ છે લ્લશ ત્રણ વર્ાનશ ઓડીટ રીપોટા રજૂ કરે લશ છે કે
કેમ ?

૭

*
૭.૧
૭.૨.૧
૭.૨.૨
૭.૩.૧
૭.૩.૨

શાળાના િકાન િાિતેઃ ર્શળશન ાં મકશન ટ્રસ્ટની મશલલકીન ાં છે કે ભશડશન ાં
ર્શળશન ાં મકશન ભશડશન ાં હોય તો ભશડશ કરશર રજૂ કરે લ છે ?
- વનયત સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરે લ છે ?
- કેટલશ સમય મશટે કરે લ છે ?
ર્શળશનો કલ વવસ્તશર રમત ગમતનશ મેદશન સશથે જરૂરીયશત મજબનો છે કે
કેમ ?

૭.૩.૩

- બશાંિકશમનો વવસ્તશર

૭.૩.૪

- રમત ગમતનશ મેદશનનો વવસ્તશર

૭.૪

ર્શળશનશ મકશનનો/ વેપશરીક/ રહેણશાંક/ રશજકીય /લબન ર્ૈક્ષલણક પ્રવ ૃવિઓ
મશટે ઉપયોગમશાં લેવશય છે ?

૭.૫

ર્શળશનશ મકશનવશળી જમીન NA/NOC વશળી છે કે કેમ ?

૭.૬

ર્શળશનશ મકશન બશાંિકશમનશ નકર્શ સક્ષમ અવિકશરી દ્વશરશ માંજર કરશવેલશ છે ?

૭.૭

મકશન ‘‘ર્શળશનશ વપરશર્ મશટે યોગ્ય છે ‘‘ તે મતલબન ાં સક્ષમ અવિકશરી

૭.૮

પશસેથી પ્રમશણપત્ર મેળવેલ છે ?
મકશન ભ ૂકાંપનો સશમનો કરી ર્કે તેવ ાં હોવશ અંગેન ાં સક્ષમ અવિકશરીન ાં
પ્રમશણપત્ર મેળવેલ છે ?

૩

૭.૯

નવી ર્શળશ મશટે દર્શાવેલ ર્શળશ મકશનનો અન્ય પ્રશથવમક/મશધ્યવમક/ઉ.મશ.
મશટે ઉપયોગ કરવશમશાં આવે છે ? જો હશ તો તેની વવગતોનશ નશમ સશથે

૮

*
૮.૧

ભૌનતક સુનવિાઓઃર્શળશનશ મકશનમશાં પયશાપ્ત સાંખ્યશમશાં જરૂરીયશત મજબનશ ક્ષેત્રફળ વશળશ
વગાખડાં ો છે ?

૮.૨

મશાંગેલ વગા મશટેનશ વગાખડાં ો, કશયશાલય ખાંડ, સ્ટશફરૂમ, આચશયારૂમ અલગ
અલગ છે ?

૮.૩
૮.૪
૮.૫
૮.૬
૮.૭
૮.૮

૯

ગ્રાંથશલય અને પ્રયોગર્શળશ મશટે અલગ અલગ રૂમની વ્યવસ્થશ છે ?
ર્શળશન ાં મકશન ભોંયતલળયશ સશથે કેટલશ મશળન ાં છે ?
ર્શળશનશ મકશનમશાં ફશયર સેફટીની સવવિશ ઉભી કરવશમશાં આવેલ છે ?
ર્શળશન ાં મકશન ર્શળશકીય હેત મશટે જ બનશવેલ છે કે કેમ ?
ર્શળશન ાં મકશન ર્ોપીંગ સેન્ટર અથવશ રહેણશાંકન ાં છે કે કેમ ?
ર્શળશન ાં મકશન એક કરતશાં વધ મશળન ાં હોય તો એકથી વધ સીડી િરશવે છે
કે કેમ ?

૮.૯

રમત ગમત મશટેન ાં મેદશન ર્શળશથી કેટલશ અંતરે આવેલ છે ?

૮.૯.૧

ભશડશન ાં હોય તો ભશડશ કરશર કરે લ છે ?

૮.૯.૨

કેટલશ વર્ાનો ?

૮.૧૦

ફી રે ગ્યલેર્ન એકટ- ૨૦૧૭ નશ અમલની બશહેિરી આપેલ છે ?

૮.૧૧

સ્કૂલ સેફટી પોલીસી-૨૦૧૬ નશ અમલની બશહેિરી આપેલ છે ?

*

આરોગ્ય નવષયક સુનવિાઓઃ-

૯.૧

ર્શળશમશાં કમશર/કન્યશ મશટે પરતશ પ્રમશણમશાં ર્ૌચશલયોની અલગ અલગ
સવવઓ છે કે કેમ ?

૧૦

૯.૨

અલગ વ્યવસ્થશ છે તો કેટલી સાંખ્યશમશાં ?

૯.૨.૧

સ્ટશફ મશટે

૯.૨.૨

કમશર મશટે

૯.૨.૩

કન્યશ મશટે

૯.૩.૧

ર્શળશમશાં પીવશનશ પશણી મશટે જરૂરી વ્યવસ્થશ ગોઠવેલ છે ?મશટલશ/નળ છે ?

૯.૩.૨

વોટર કલર છે ?

૯.૩.૩

આર.ઓ પ્લશન્ટ છે ?

૯.૩.૪

ર્શળશનશ મકશન/વગા ખાંડો હવશ ઉજાસવશળશ છે કે કેમ ?

*

ક્રનિક/વગક વિારા િાટેઃ-

૧૦.૧

RTE એકટ/વનયમો મજબ ર્શળશન ાં વવભશજન િો. ૧ થી ૫ અને િો. ૬ થી ૮
મશાં થયેલ છે ?

૧૦.૨
૧૦.૩
૧૦.૪
૧૦.૫
૧૦.૬

ર્શળશમશાં ચશલતશ વગો મશન્ય વગો જ છે ને ? મશન્ય વગો મશટે રશખવશમશાં
આવેલ ર્ૈક્ષલણક સ્ટશફ વનયત તશલીમી લશયકશત િરશવે છે ?
ર્ૈક્ષલણક સ્ટશફ પગશરો રશષ્ટ્ટ્રીયકૃત બેંકમશરફત/ચેક દ્રશરશ ચ ૂકવશય છે ?
ર્શળશ ટ્રસ્ટનશ ઓડડટ રીપોટા રજૂ થયેલ છે ?
નફશનશ હેતથી ર્શળશ ચલશવવશમશાં આવતી નથી ને ?
મશાંગેલ ક્રવમક વગા/વિશરશનશ વગા મશટે પ ૂરતશ ક્ષેત્રફળ, પ ૂરતશ ઓરડશ છે કે
કેમ ?

૧૦.૭

વિશરશનશ વગો મશટે જરૂરી ભૌવતક સવવિશરો તથશ આરોગ્ય વવર્યક
સવવિશરો ઉપલબ્િ છે કે કેમ ?

૧૧

અ
૧
૨

૩
૪

મશન્યતશ નકશરવશની થતી હોય તો તેનશ સ્પષ્ટ્ટ વવગતવશર કશરણો - લશગ
પડતશ કશરણ સશમે ✓ કરો
આરોગ્ય વવર્યક સગવડ નથી/ભૌવતક સવવિશ પયશાપ્ત નથી
આજબશજની ર્શળશનશ નશ વશાંિશ પ્રમશણપત્ર રજ કરે લ નથી. લબન તાંદરસ્ત
હડરફશઇ થવશની તેમજ આજબશજની ર્શળશની વશાંિશ અરજીનશ કશરણસર
સક્ષમ અવિકશરી દ્રશરશ મકશનનો પ્લશન માંજર કરશવેલ નથ. તેમજ રજાલચઠી
રજ કરે લ નથી
સક્ષમ ઓથોરીટીએ મશન્ય કરે લ સ્ટ્રકચર એન્ન્જવનયરન ાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરે લ
નથી.

૫

મકશન મશલલકનો ભશડશ કરશર રજૂ કરે લો નથી. રૂ. ૧૦૦/-

૬

સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ૧૦ વર્ાનો ભશડશ કરશર નથી.

૭

માંડળ આવથિક સધ્િરતશ િરશવત ાં નથી.

૮

મકશન વપરશર્ યોગ્ય છે તે મતલબન ાં સક્ષર ઓથોરીટીન ાં પ્રમશણપત્ર રજૂ

૯
૧૦

કરે લ નથી.
વવદ્યશથીની પ ૂરતી સાંખ્યશ મળી ર્કે તેમ નથી/આ વવસ્તશરમશાં ર્શળશની
જરૂડરયશત પ્રસ્થશવપત થતી નથી.
વગાખડ (RTE રૂલ્સ ૨૦૧૨ મશાં દર્શાવ્યશ મજબ) પ ૂરતશ ક્ષેત્રફળ વશળશ ન
હોવશથી.

૧૧
૧૨
૧૩

જરૂડરયશત પ્રમશણે રમત-ગમતન ાં મેદશન ન હોવશથી.
ફરજજયશત વર્ક્ષણ દ્રશરશ અવિવનયમ-૨૦૦૯ અને ગજરશત સરકશરનશ RTE રૂલ્સ
૨૦૧૨ ની જોગવશઇ અમલ કરવશની બશાંહિ
ે રી આપેલ નથી.
ર્શળશમશાં અગ્ગ્નર્શમક ફશયર સેફટીન ાં અવિકૃત અવિકશરીન ાં એન.ઓ.સી.
મેળવેલ નથી.

૧૪

૧૧

૧૨

ચલણની પ્રમશલણત નકલ સશમેલ નથી/જરૂરી ફી વનયત કરે લ સદરે જમશ
કરશવેલ નથી.

૧૫

ર્શળશનશ મકશનનો હશલનો હયશત ફોટોગ્રશફ રજૂ કરે લ નથી.

૧૬

અન્ય કોઇ કશરણ હોય તો

બ

મશન્યતશ મશટે તપશસ અવિકશરીશ્રીને સ્પષ્ટ્ટ અલભપ્રશય

જજલ્લશ પ્રશથવમક વર્ક્ષણશવિકશરીશ્રી/જજલ્લશ વર્ક્ષણશવિકશરીશ્રીનો વનણાય અલગ
પડતો હોય તો તેનશ સ્પષ્ટ્ટ કશરણો સડહતનો વનણાય આપવો

