


 ક્રમાકં:મઉમશબ/શા.િન./11169/202 

�જુરાત માઘ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માઘ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, 

સેકટર-૧૦ બી, �ૂના સ�ચવાલય પાસે, 

ગાઘંીનગર.     તા.19/10/2018 

પ્રિત,  

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી,  

તમામ, �જુરાત રા�ય.  
 

 

િવષય :- �જુરાત માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનયમ – ૧૯૭૪ ના િવિનયમ ક્રમાકં: ૯(૫) મા ં�ધુારો 

કરવા બાબત. 

સદંભર્ :- િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં: મશબ/૧૨૧૧/૮૫૦/છ, તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૮.  

 

શ્રીમાન,   

ઉપરોક્ત િવષય અન્વયે જણાવવા�ુ ં ક� �જુરાત રા�યમા ં �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ એફ�લેટ�ડ શાળા શ� કરવા માટ� �જુરાત માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ – ૧૯૭૨ 

અને �જુરાત માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનયમ – ૧૯૭૪ મા ંજોગવાઈઓ થયેલ છે.  

 નવી શાળાની મ�ૂંર� માટ� સરકારશ્રી દ્વારા રમતગમતના મેદાન સદંભ� િવિનયમની હાલની 

જોગવાઈમા ં�ધુારો કર�ને નવી જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. ઉક્ત �ધુારો �જુરાત માધ્યિમક િશક્ષણ 

િવિનયમ – ૧૯૭૪ ના િવિનયમ ક્રમાકં: ૯(૫) મા ંઆ સાથે સામેલ પત્રક અ�સુાર હાલની જોગવાઈ 

સામે નવી જોગવાઈ કર�લ છે. ઉક્ત �ધુાર�લ જોગવાઈ �જુબ �ુન-૨૦૧૯ થી નવી શાળાની મ�ુંર� માટ� 

આ જોગવાઈ લા� ુપડશે અને નવી શાળાની અર� માટ�ની �હ�રાત આ �ધુારા સાથે વતર્માનપત્રમા ં

બોડર્ દ્વારા આપવામા ં આવેલ છે. આ �ગેની �ણકાર� સબંિંધતોને થાય તેવી વ્યવસ્થા આપના 

�જલ્લામા ંકરવા જણાવવામા ંઆવે છે.    

 
 
�બડાણ : પત્રક  

Sd/- 
(ડ�. એસ. પટ�લ)  

સ�ચવ 

�જુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, 

ગાધંીનગર 





નવી શાળા શ  કરવા માટની આવ  યક ચૂનાઓ 

 1) સિૂચત શાળા મકાનનો નકશોઃ- ગ્રા ય િવ તારની શાળા માટે નકશો 
તાલકુા/િજ લાના ઈજનેર (અ.મ.ઈ. ના.કા.ઈ.) નો મજુંર કરાવેલ હોવો જોઈએ.  
નગરપાિલકા િવ તારની શાળા માટે નકશો ચીફ ઓિફસર અથવા ને સ ા 
પહોચે છે તે સ ાિધકારી ી પાસે મજૂંર કરાવેલ હોવો જોઈએ. મહાનગરપાિલકા 
િવ તારની શાળા માટે નકશો  તે િવ તારની કચેરીના સક્ષમ સ ાિધકારી પાસે 

મજૂંર કરાવેલ હોવો જોઈએ.  

2)  સિૂચત શાળાના મકાન વપરાશનુ ંપ્રમાણપત્ર (B.U.P.):- ગ્રા ય િવ તારની શાળા 
માટે મકાન વપરાશનુ ંપ્રમાણપત્ર તાલકુા/િજ લાના ઈજનેર (અ.મ.ઈ. ના.કા.ઈ.) નુ ં
હોવુ ંજોઈએ. નગરપાિલકા િવ તારની શાળા માટે મકાન વપરાશનુ ંપ્રમાણપત્ર 
ચીફ ઓિફસર પાસેથી અથવા ને સ ા પહોચે છે તે સ ાિધકારી ી પાસેથી 
મેળવેલ હોવુ ંજોઈએ. મહાનગર પાિલકા િવ તારની શાળા માટે મકાન વપરાશનુ ં
પ્રમાણપત્ર  તે િવ તારની કચેરીના સક્ષમ સ ાિધકારી પાસેથી મેળવેલ હોવુ ં
જોઈએ. મકાન વપરાશના પ્રમાણપત્રની જગ્યાએ “બાધંકામ પરવાનગી”અથવા 
“િવકાસ પરવાનગી” માટે આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્ર અથવા દાખલો મજૂંરી 
માટે ગ્રા  રાખવામા ંઆવશે નિહ.  

 
3)  શાળાના મકાનની ટ્રક્ચરલ ટેિબલીટી માટેનુ ં પ્રમાણપત્ર મા ય ટ્રક્ચરલ 

એ જીનીયર પાસેથી અથવા હકુમત ધરાવતા માગર્ અને મકાન િવભાગના 
એક્ઝી ટુીવ એ જીનીયર પાસેથી આ સાથેના નમનુા મજુબનુ ં મેળવેલ હોવુ ં
જોઈએ.  

 
4)  જુરાત મા યિમક િશ ણ િવિનયમ – 1974 ના ં િવિનયમ – 9(5) ની 

જોગવાઈ જુબ શાળાના રમત-ગમતના ં મેદાનની િુવધા ઉપલ ધ કરવા 
ગે:  

  નવી મા યિમક શાળાની દરખા ત કરનાર સચંાલક મડંળ તેમની શાળા શહરેી 
િવ તારમા ં{નગર પાિલકા, મહાનગર પાિલકા ( યિુનિસપલ કોપ રેશન), શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળ, એરીયા ડેવલપમે ટ ઓથોરીટી, નોટીફાઇડ એરીયા, વગેરે વો શહરેી 
િવ તાર} શ  કરવા માગંતા હોય તો શાળાના મકાનના બાધંકામ માટે જ રી જમીન 
બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટે પોતાની માિલકીની ઓછામા ંઓછી ૧૨૦૦ 
ચો.મી જગા ખુ લી હોવી જોઇશે. જયારે ગ્રા ય િવ તાર (ગ્રામ પચંાયત) માટે શાળાના 
મકાન બાધંકામ માટે જ રી જમીન બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટે ઓછામા ં
ઓછી ૨૦૦૦ ચો.મી જમીન ખુ લી હોવી જોઇશે. રમત-ગમતના મેદાન માટેની જમીન 
શાળા મડંળની માિલકીની હોવી જોઇશે અને શાળાના મકાનની સાથે જ (સલંગ્ન-એક જ 



કે પસમા)ં હોવી જોઇશે. રમત ગમતના મેદાનના િવ તારમા,ં ર તા માટે કે પાક ગ માટે 
GDCR-2017ની જોગવાઇ હઠેળ છોડવી પડેલ જમીનના િવ તારનો સમાવેશ કરવાનો 
રહશેે નહીં. 
     ઉપર દશાર્વેલ રમત-ગમતના મેદાન માટેની ઓછામા ંઓછી જગા ધરાવનાર 
શાળા ૫૦૦ થી વધ ુ િવ ાથીર્ઓને પ્રવેશ આપી શકશે નહી પરંત ુ ૫૦૦ થી વધ ુ
િવ ાથીર્ઓને પ્રવેશ આપવા માટે વધારાના દરેક િવ ાથીર્ દીઠ ૫ ચો.મી જગા રમત 
ગમતના મેદાન માટે વધારાની ઉપલ ધ કરવી જોઇશે. મેદાનની જગ્યામા ંભિવ યમા ં
કોઇ મકાન બાધંકામ કરી શકશે નિહ. મેદાન કાયમી ધોરણે ખુ લ ુરહવે ુ ંજોઇએ. શાળા 
મડંળ પાસે GDCR-2017ની નીિતના પેરા નબંર:-૮.૬મા ં  પાક ગ માટે શૈક્ષિણક 
સં થામા ંજ રી પાક ગ માટે  જોગવાઇ કરેલ છે. તે મજુબનુ ંપાક ગ હોવુ ંજોઇશે. 
ગ્રા ય િવ તારમા ંપણ યોગ્ય પાક ગની યવ થા કરવાની શાળા મડંળની જવાબદારી 
રહશેે 

 
5)  શાળા-મકાનનુ ંબાધંકામ થયેલ છે તે તમામ જમીન અને શાળાના મેદાન માટે 

દશાર્વેલ જમીન  હતે ુમાટે મકાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે તે હતે ુમાટે "િબન-
ખેતી" થયેલ હોવી જોઈએ. શાળાના ંમકાન અને મેદાન માટે દશાર્વેલ જમીનમા ં
કોઈ પણ પ્રકારનો વાદ-િવવાદ કે કોટર્ કેસ થયેલ હોવો જોઈએ નિહ. 

6) શાળા મકાનના આગળની બાજુનો ફોટો મકાનની પછળની બાજુનો ફોટો, 
મકાનની ડાબી બાજુનો ફોટો, મકાનની જમણી બાજુનો ફોટો તથા શાળાના 
આખા મકાનને આવરી લેતો મેઇન ગેટ ક  પાઉ  ડ વોલ સાથેના ફોટા તા તરના 
હોવા જોઇશે.  

7)  શાળામા ં કુમારો માટે ઓછામા ંઓછી ૨(બે) મતુરડી, અને ઓછામા ંઓછા ૨ (બે) 

સડંાસ તથા ક યાઓ માટે ઓછામા ંઓછી ૨(બે) મતુરડી અને ઓછામા ંઓછા ૨(બે) 

સડંાસની યવ થા કરેલ હોવી જોઈશે. પીવાના પાણી માટે પાણીનો બોર/ પીવાના 
પાણીના નળની યવ થા કરેલ હોવી જોઈશે. વોટર મમા ંઓછામા ંઓછા ૫(પાચં) 

નળ પીવાના પાણી માટે રાખેલ હોવા જોઈશે. િવ ાથીર્ સખં્યાના આધારે આ 
સિુવધામા ંવધારો કરવાનો રહશેે.   

 
8)  શાળાના મકાન અને રમત-ગમતનુ ં મેદાન અને પાિકર્ંગની જમીનની માિલકી 

શાળા સચંાલક મડંળની જ હોવી જોઈએ.  
 
 



1 

 

નવી મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળાની અર  માટના સં થાએ અપલોડ કરવાના 
નૂતમ આધારો અને આવ યક જ રયાતો  

આવ યક જ રયાતો 
(1)   નવી મા યિમક શાળાની દરખા ત કરનાર સચંાલક મડંળ તેમની શાળા શહરેી િવ તારમા ં

{નગર પાિલકા, મહાનગર પાિલકા ( યિુનિસપલ કોપ રેશન), શહરેી િવકાસ સ ામડંળ, 

એરીયા ડેવલપમે ટ ઓથોરીટી, નોટીફાઇડ એરીયા, વગેરે વો શહરેી િવ તાર} શ  કરવા 
માગંતા હોય તો શાળાના મકાનના બાધંકામ માટે જ રી જમીન બાદ કરીને રમત-ગમતના 
મેદાન માટે પોતાની માિલકીની ઓછામા ંઓછી ૧૨૦૦ ચો.મી જગા ખુ લી હોવી જોઇશે. 
જયારે ગ્રા ય િવ તાર (ગ્રામ પચંાયત) માટે શાળાના મકાન બાધંકામ માટે જ રી જમીન 
બાદ કરીને રમત-ગમતના મેદાન માટે ઓછામા ંઓછી ૨૦૦૦ ચો.મી જમીન ખુ લી હોવી 
જોઇશે. રમત-ગમતના મેદાન માટેની જમીન શાળા મડંળની માિલકીની હોવી જોઇશે અને 
શાળાના મકાનની સાથે જ (સલંગ્ન-એક જ કે પસમા)ં હોવી જોઇશે. રમત ગમતના 
મેદાનના િવ તારમા,ં ર તા માટે કે પાક ગ માટે કે GDCR-2017 ની જોગવાઇ હઠેળ છોડવી 
પડેલ જમીનના િવ તારનો સમાવેશ કરવાનો રહશેે નહીં.       

    ઉપર દશાર્વેલ રમત-ગમતના મેદાન માટેની ઓછામા ંઓછી જગા ધરાવનાર 
શાળા ૫૦૦ થી વધ ુ િવ ાથીર્ઓને પ્રવેશ આપી શકશે નહી પરંત ુ ૫૦૦ થી વધ ુ
િવ ાથીર્ઓને પ્રવેશ આપવા માટે વધારાના દરેક િવ ાથીર્ દીઠ ૫ ચો.મી જગા રમત 
ગમતના મેદાન માટે વધારાની ઉપલ ધ કરવી જોઇશે.  

            મેદાનની જગ્યામા ં ભિવ યમા ં કોઇ મકાન બાધંકામ કરી શકશે નિહ. મેદાન 
કાયમી ધોરણે ખુ લ ુ રહવે ુ ં જોઇએ. શાળા મડંળ પાસે GDCR-2017 ની નીિતના પેરા 
નબંર:-૮.૬મા ંપાક ગ માટે શૈક્ષિણક સં થામા ંજ રી પાક ગ માટે  જોગવાઇ કરેલ છે. તે 
મજુબનુ ંપાક ગ હોવુ ંજોઇશે. ગ્રા ય િવ તારમા ંપણ યોગ્ય પાક ગની યવ થા કરવાની 
શાળા મડંળની જવાબદારી રહશેે.  

(2)  શાળા- મકાનનુ ંબાધંકામ અને શાળાના મેદાન માટે દશાર્વેલ જમીન  હતે ુમાટે મકાનનો 
ઉપયોગ કરવાનો છે તે હતે ુમાટે "િબન-ખેતી" થયેલ હોવી જોઈએ. શાળાના ંમકાન અને 
મેદાન માટે દશાર્વેલ જમીનમા ંકોઈ પણ પ્રકારનો વાદ-િવવાદ કે કોટર્ કેસ થયેલ હોવો 
જોઈએ નિહ.  

(3) નવી મા યિમક શાળા શ  કરવા માટે અરજી કરતા હો તો શાળા મકાનમા ંઓછામા ંઓછા 
૪૦૦ ચોરસ ટ (૩૮ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા ૩ વગર્ખડંો, પ્રયોગશાળા, કો યટુર લેબ 
અને ૨૫૦ ચોરસ ટ(૨૩ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા આચાયર્ખડં અને ટાફ મ ધરાવતી 
હોવી જોઈશે.  

(4) નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માટે અરજી કરતા હો તો શાળા મકાનમા ં
ઓછામા ંઓછા ૪૦૦ ચોરસ ટ(૩૮ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા ૩ વગર્ખડંો, કો યટુર 
લેબ, િવજ્ઞાન પ્રવાહ માટે ૬૦૦ ચોરસ ટ(૫૬ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા ૩ 
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પ્રયોગશાળાખડં, અને ૨૫૦ ચોરસ ટ(૨૩ ચોરસ મીટર) કે્ષત્રફળવાળા આચાયર્ખડં અને 
ટાફ મ ધરાવતી હોવી જોઈશે. 

(5) અરજદાર સચંાલક મડંળ/ સં થા જો ગ્રા ય િવ તારમા ંશાળા શ  કરવા માગંતી હોય તો 
સં થા પાસે ઓછામા ંઓ  ં .૧,૦૦,૦૦૦/-(અંકે . એક લાખ પરુા)નુ ંબેંક બેલે સ હોવુ ં
જોઈએ. અરજદાર સં થા જો શહરેી િવ તારમા ંશાળા શ  કરવા માગંતી હોય તો સં થા 
પાસે ઓછામા ંઓ  ં .૨,૦૦,૦૦૦/-(અંકે . બે લાખ પરુા)નુ ંબેંક બેલે સ હોવુ ંજોઈએ. 

(6) શાળામા ં કુમારો માટે ઓછામા ંઓછી ૨(બે) મતુરડી, અને ઓછામા ંઓછા ૨ (બે) સડંાસ 
તથા ક યાઓ માટે ઓછામા ંઓછી ૨(બે) મતુરડી અને ઓછામા ંઓછા ૨(બે) સડંાસની 
યવ થા કરેલ હોવી જોઈએ. પીવાના પાણી માટે પાણીનો બોર/ પીવાના પાણીના નળની 
યવ થા કરેલ હોવી જોઈએ. વોટર મમા ંઓછામા ંઓછા ૫ (પાચં) નળ પીવાના પાણી 
માટે રાખેલ હોવા જોઈએ. િવ ાથીર્ સખં્યાના આધારે આ સિુવધામા ંવધારો કરવાનો રહશેે.   

(7) શાળામા ં આગ સામે સલામતી માટે યોગ્ય પ્રકારના,ં યોગ્ય કદના ં ૨(બે) અિગ્નશામક 
ઉપકરણો યોગ્ય થળે લગાવેલા હોવા જોઈશે અને સમયાતંરે રી ય ુકરવાના રહશેે.   

(8) શાળાનુ ંમકાન માટે સક્ષમ સ ાિધકારી પાસે નકશાઓ મજૂંર કરાવેલ હોવા જોઈએ તેમજ 
સક્ષમ સ ાિધકારી પાસેથી મેળવેલ મકાન વપરાશનુ ંપ્રમાણપત્ર(બી.ય.ુપી) હોવુ ંજોઈએ. 
મકાનનો નકશો અને બી.ય.ુપી. મજૂંર કરવાના પ ટ િનયમો અમલમા ં ન હોય તેવા 
િવ તારમા(ંખાસ કરીને ગ્રા ય િવ તારમા)ં શાળાઓની મજુંરી માટે સબંિંધત 
તાલકુા/િજ લાના ઈજનેર (અ.મ.ઈ. ના.કા.ઈ.) નુ ં પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવાનુ ં રહશેે. 
શાળાનુ ં મકાન દરેક દૃિ ટએ સલામત અને સરુિક્ષત છે અને શાળાનુ ં મકાન 

માળખાકીય( ટ્રક્ચરલ) પાસાની દૃિ ટએ સલામત છે તેની ખાતરી કરવા તે "ધ નેશનલ 

િબ ડીંગ કોડ ઓફ ઈિ ડયા"મા ંસમાિવ ટ સલામતીના ધોરણો પ્રમાણે બાધંવામા ંઆવેલ છે, 

તે અંગે િનયત નમનૂાનુ ં પ્રમાણપત્ર મા ય ટ્રક્ચરલ એ જીનીયર(લાયસ સ ધરાવતા) 
પાસેથી અથવા હકુમત ધરાવતા માગર્ અને મકાન િવભાગના એક્ઝી ટુીવ એ જીનીયર 
પાસેથી મેળવીને તે અપલોડ કરવાનુ ંરહશેે. 

(9) શાળાનુ ંમકાન શોપીંગ સે ટરમા ંઆવેલ હોવુ ંજોઈએ નિહ તેમજ શોપીંગ સે ટર સાથે અ ય 
કોઈ રીતે જોડાયેલ હોવુ ંજોઈએ નિહ. 

(10) શાળા મકાન અને મેદાન િવ ાથીર્ઓની સલામતીને હાની પહ ચવાની શક્યતા હોય તેવા 
પ્રકારની ગેસ/ઓઈલ પાઈપલાઈન/ િવ તુ લાઈન (હાઈ ટે શન લાઈન) થી સલામત 
અંતરે આવેલ હોવુ ંજોઈએ. 

(11) સચંાલક મડંળે ફ ત ઓનલાઈન અર  જ કરવાની છે અને તેમા ંમાગેલા તમામ આધારો 
અપલોડ કરવાના રહશે. બોડની કચેર મા ંકોઇપણ કારની ફાઈલ જમા કરવાની નથી.  

   સોગદંના  ુ ફર યાત ન નુા જુબ ુ ં અપલોડ કરવા ુ ં રહશે તેમજ  
સોગદંનામામા ં દશાવેલ તમામ શરતો અને મા હતી ફર યાત પણે ભરવાની રહશે.  
સોગદંનામા કોઇપણ અ પ ટતા - અસગંતતા ચલાવી લેવામા ંઆવશે નહ .  લા  ુ
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પડ ુ ંહોય તે 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 ફઝીકલ આધારો યાને લેવામા ંઆવશે 
ન હ.  

(12)  ખાનગી શાળાની મં ૂર  માટની અર મા ંખોટ  મા હતી ભરવા અથવા ખો ું એફ ડવીટ 
સદંભ આઇ.પી.સીની કલમ-193 અને અ ય લા  ુપડતી કલમો જુબ કાયવાહ  કરવામા ં
આવશે.   

 

(13) શાળાઓમા ંCCTV કેમેરાની યવ થા ફરજીયાત કરવાની રહશેે.  

(14) ધી ગજુરાત સે ફ ફાઈના ડ કુ સ (રેગ્યલેુશન ઓફ ફીઝ) એક્ટ, ૨૦૧૭ ની 
જોગવાઈઓનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહશેે અને બાહંધેરી આપવાની રહશેે. (બાહંધેરી પત્રક 
સામેલ છે.)    

 

આવ યક આધારો 
નવી મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માટની ઓનલાઈન અર ના સૌથી 

છે લા િવભાગમા/ં તબ ામા ંનીચે જણા યા જુબના આધારો ફર જયાતપણે જોડવાના રહશે. 

(1) જો કોઈ સચંાલક મડંળ અરજદાર તરીકે નવી મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  
કરવા માટેની અરજી કરત ુ ંહોય તો, તેઓએ ચેિરટી કિમ રની કચેરીમા ંન ધાયેલ સચંાલક 
મડંળની ન ધણી અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર, સચંાલક મડંળના ટ્ર ટ ડીડની નકલ, P.T.R.ની છે લી 
નકલ તેમજ સચંાલક મડંળ ારા શૈક્ષિણક સં થા શ  કરવા માટે તેઓની બેઠકમા ં  ઠરાવ 

કરવામા ંઆવેલ હોય તે ઠરાવની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાની 
રહશેે.  

(2) જો કોઈ થાિનક વરા યની સં થા અરજદાર તરીકે નવી મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક 
શાળા શ  કરવા માટેની અરજી કરતી હોય તો, તેઓએ તેમના ારા શૈક્ષિણક સં થા શ  
કરવા માટે, તેઓની બેઠકમા ં  ઠરાવ કરવામા ંઆવેલ હોય તે ઠરાવની વયપં્રમાિણત 
નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાની રહશેે. 

(3) જો કોઈ હર એકમ તેમજ અ ય કોઈ સં થા અરજદાર તરીકે નવી મા યિમક/ઉ ચતર 
મા યિમક શાળા શ  કરવા માટેની અરજી કરતી હોય તો, તેઓએ તે જાહરે એકમ અથવા 
સં થાના બધંારણની વયપં્રમાિણત નકલ અને તે જાહરે એકમ અથવા સં થાની બેઠકમા ં  
ઠરાવ કરવામા ંઆવેલ હોય તે ઠરાવની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ 
કરવાની રહશેે. 

(4) અરજદાર ારા બોડર્ સાથે પત્ર યવહાર કરવા માટે તેઓના ઠરાવથી  યિકતની અિધકૃત 
રીતે િનમણ ૂકં કરવામા ં આવેલ હોય તે ઠરાવની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે 
અપલોડ કરવાના રહશેે. 
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(5) અરજદારની આિથર્ક સ રતા માટે રા ટ્રીયકૃત બેંકમા ં અરજદારના ખાતામા ં હાલ જમા 
રકમના અ તન સટ ફીકેટ/ એકાઉ ટ ટેટમે ટની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે 
અપલોડ કરવાના રહશેે. 

(6) સિૂચત શાળા મકાનની જમીન બીનખેતી હોવાના આધાર તરીકે શાળા મકાનની જમીનના 
િબનખેતીના હકુમની, ૭/૧૨ની અને ૮-અની વયપં્રમાિણત નકલ. જો સિૂચત શાળા 
મકાનની જમીન ગામતળની હોય અથવા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ/ િવ તાર િવકાસ 

સ ામડંળ/ નગરપાિલકા/ મહાનગરપાિલકા પાસેથી મેળવવામા ં આવેલ હોય અને 
પહલેેથી જ િબનખેતી થયેલ હોય તો સબંિંધત સક્ષમ સ ાિધકારી પાસેથી તે જમીન 
િબનખેતી થયેલ છે તેના આધારની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના 
રહશેે. 

(7) સિૂચત શાળાના ં મેદાનની જમીનના િબનખેતીના હકુમની, ૭/૧૨ની અને ૮-અની 
વયપં્રમાિણત નકલ. જો સિૂચત શાળાના મેદાનની જમીન ગામતળની હોય અથવા શહરેી 
િવકાસ સ ામડંળ/િવ તાર િવકાસ સ ામડંળ/ નગરપાિલકા/મહાનગરપાિલકા પાસેથી 
મેળવવામા ં આવેલ હોય અને પહલેેથી જ િબનખેતી થયેલ હોય તો સબંિંધત સક્ષમ 
સ ાિધકારી પાસેથી તે જમીન િબનખેતી થયેલ છે તેના આધારની વયપં્રમાિણત નકલ 
ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાની રહશેે. 

(8) સિૂચત શાળા મકાનની જમીન અને મકાનના માિલકીના આધારોની વયપં્રમાિણત નકલ 
ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાની રહશેે.   

(9) સિૂચત શાળા મકાનના મેદાનની માિલકીના આધારોની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે 
અપલોડ કરવાના રહશેે.   

(10) સિૂચત શાળાના મકાનની સક્ષમ સ ાિધકારીએ મજૂંર કરેલ નકશાની વયપં્રમાિણત નકલ 
ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના રહશેે. 

(11) સરકાર ારા મા ય ટ્રક્ચરલ એ જીનીયરે અથવા હકુમત ધરાવતા માગર્ અને મકાન 
િવભાગના એક્ઝી ટુીવ એ જીનીયરે શાળાના મકાનની ટ્રક્ચરલ ટેિબલેટી માટે આપેલા ં
અસલ પ્રમાણપત્રની નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના રહશેે.   

(12) સિૂચત શાળાના મકાનના વપરાશ માટે સક્ષમ સ ાિધકારી પાસેથી મેળવેલા ં વપરાશ 
પ્રમાણપત્રની વયપં્રમાિણત નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના રહશેે. 

(13) ઓનલાઈન દરખા ત સાથે શાળાની આગળની બાજુ, પાછળની બાજુ, ડાબી બાજુ, જમણી 
બાજુનો તા તરમા ંલેવામા ંઆવેલ ફોટોગ્રાફ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના રહશેે. 

(14) ઓનલાઈન દરખા ત સાથે શાળાના આખા મકાનને આવરી લેતો મેઇનગેટ, ક  પાઉ  ડ 
વોલ સાથેનો તા તરમા ં લેવામા ં આવેલ ફોટોગ્રાફ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના 
રહશેે. 

(15) ઓનલાઈન દરખા ત સાથે શાળાના મેદાનનો તા તરમા ં લેવામા ં આવેલ ફોટોગ્રાફ 
ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના રહશેે. 
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(16) ઓનલાઈન દરખા ત સાથે આપવામા ંઆવેલ નમનૂા મજુબના નોટરાઈઝ કરેલ અસલ 
એિફડેિવટ/ સોગદંનામાની નકલ ફરિજયાતપણે અપલોડ કરવાના રહશેે. ( ટે પ પેપર 
પર). 

(17) જો સચંાલક મડંળ/સં થા નવી ઉ ચતર મા યિમક શાળા શ  કરવા માગંત ુહોય અને તે 
પોતાની મા યિમક શાળા ધરાવત ુ ંહોય તો તે મા યિમક શાળાની ન ધણી અંગેના પત્રની 
વયપં્રમાિણત નકલ. 
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