
સ્વનિર્ભર (િોિ ગ્રાન્ટેડ) શાળાઓિે પ્રોત્સાહક આનથિક સહાય આપવા અંગેિા  
ધોરણિી િીનિ કરવાન ું ચેકલીસ્ટ 

(અન સુંધાિ - નશક્ષણ નવર્ાગિા િા.૨૩/૦૧/૨૦૧૪િો ઠરાવ) 
A.  નામ અને સરનામ ું  

1. શાળાન ું નામ/સરનામ ું   

2. મુંડળના પ્રમ ખશ્રીન ું નામ   

3. મુંડળન ું નામ/સરનામ ું   

4. ટ્રસ્ટનો પ્રકાાર   

5. સ્વનનર્ભર શાળા શરૂ થયા 
વર્ભ અને હ કામ 
નુંબર/તારીખ (આધાર રજ  
કારવો.)  

 

B.  નવસ્તાર 

1. શાળા કાયા નવસ્તારમાું આવેલી 
છે. 
(આદજાનત/બબન આદદજાનત)  

 

2. તાલ કાાન ું નામ સાથે 
(નવકાાસશીલ/ અનતપછાત)  

 

3. મહાનગરપાબલકાા નવસ્તાર   

4. મહાનગરપાબલકાા સ્લમ 
નવસ્તાર 

 

C.  વગો / નવદ્યાથી સુંયયા  

 1. શાળામાું ચાલતા વગો અને 
નવદ્યાથી સુંયયા 

ધોરણ વગભની 
સુંયયા 

નવદ્યાથી સુંયયા ક લ 

ક માર કાન્યા 
૯     

૧૦     

ક લ     

2. શાળાન ું છેલ્લા ત્રણ વર્ભન ું પદરણામ 
ક્રમ વર્ભ ક લ નવદ્યાથી 

સુંયયા 
પરીક્ષામાું બેસેલ નવદ્યાથી 

સુંયયા 
SSC બોડભન ું 
પદરણામ 

શાળાન ું 
પદરણામ 

૧ ૨૦૧૦-૧૧     
૨ ૨૦૧૧-૧૨     
૩ ૨૦૧૨-૧૩     

 ક લ      
 સરેરાશ પદરણામ 

  
    



D. વગભ પ્રમાણે હાલમાું ફરજ બજાવતા શૈક્ષબણકા /બબન શૈક્ષબણકા સામે 

નવગત  વગભની સુંયયા મળવાપાત્ર ર્રાયેલ ખાલી 
શૈક્ષબણકા      
બબન શકૈ્ષબણકા      

ક લ      

1. ફરજ બજાવતા શૈક્ષબણકા / બબન શૈક્ષબણકા કામભચારીઓની નવગત (ગ જરાત મા.અને ઉ.મા. નશક્ષણ 
નવનયમો-૧૯૭૪ મ જબ શૈક્ષબણકા લાયકાાત ધરાવે છે.) 

ક્રમ કમભચારીન ું િામ નિમણ ુંક 
િારીખ 

શૈક્ષણણક લાયકાિ  
(નવષય સાથે) 

ધુંધાકીય લાયકાિ ધરાવે 
છે ? હા/િા 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

2. ગ જરાત મા. અને ઉ.મા 
નશક્ષણ નવનનયમો-૧૯૭૪ 
મ જબ શૈક્ષબણકા અને બબન 
શૈક્ષબણકા સ્ટાફની ર્રતી 
કારવામાું આવેલ છે. ? 
હા/ના 

ક્રમ કામભચારીન ું નામ / હોદ્દો લાયકાાત 
ધરાવે છે ? 
હા/ના 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
E શાળાન ું આંતર માળખાકાીય સ નવધા  

 1. શાળાન ું મકાાન ર્ાડાન ું છે કેા પોતાન ું ?   

2. શાળા પાસે પોતાન ું મેદાન છે (હા/ના)  

3. બી.ય . પરમીશન મેળવેલ છે. (આધાર 
રજ  કારવા) 

 

4. ફાયર સેફટીની સ નવધા ચાલ  હાલતમાું 
હોવાની નવગત (આધાર સાથે)  

 

5. શાળા શોપીંગ સેન્ટરમાું ચાલે છે ? હા/ના   



 6. શાળામાું આવેલ રૂમોની સુંયયા અને નવગત 

નવગિ કે્ષત્રફળ સુંખ્યા 
વગભરૂમ    

લાયબ્રેરી    

ઉદ્યોગરૂમ    

સ્ટાફરૂમ   

પ્રયોગશાળા    

લેબોરેટરી રૂમ    

અન્ય રૂમ   

ક લ   

7. જિસ નવધા 
બાથરૂમિી સુંખ્યા  ટોયલેટિી સુંખ્યા  

ક માર કાન્યા ક લ ક માર કન્યા ક લ 

      

F ખાસ અગત્યન ું  
1. શાળામાું સ્વનનર્ભર શાળા નસવાય અન્ય 

શાળા ચાલ ે છે ? દા.ત.ગ્રાન્ટેડ/સ્વનનર્ભર 
(હા/ના)  

 

2. શાળામાું ગ્રાન્ટેડના વગો ચાલ ે છે કેા 
સ્વનનર્ભરના વગો ચાલે છે ? (હા/ના)  

 

G નશક્ષણ નવર્ાગિા િા.૨૩/૦૧/૨૦૧૪િો ઠરાવ ક્રમાુંકઃબમશ/૧૦૧૧/૩૭/ગ િી શરિો અિે 
જોગવાઇઓ િેમજ વખિો વખિ આ અંગે આન ષુંણગક જોગવાઇઓ અમિે બુંધિકિાભ રહશેે. 

ટ્રસ્ટના પ્રમ ખશ્રી/શાળાના આચાયભશ્રીની સહી/નસકાકાો 
 
 
 
 

 

 

H જજલ્લા નશક્ષણાનધકાારીશ્રીનો સ્પષ્ટ અબર્પ્રાય. 
(કાારણો સદહત)   
 
 
 

 

 

 
 


