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(13) અરજી ફી:
I.

પર્ત્યેક અરજી સાથે રૂ-1500/- ન ધણી ફી (Registration Fee) ઓનલાઈન ફી
ચૂકવી તેની e-receipt ની Print અરજીપતર્ક સાથે મોકલવાની રહેશે.

II.

ફી ભયાર્ વગરની અરજીઓ રદ થવાને પાતર્ છે online ફી ભરેલ ના હોય તેવી
શાળા/સંસ્થાની કોઈપણ સંજોગોમાં હાડર્કોપી દ્વારા મોકલાવેલ અરજીઓને ધ્યાનમાં
લેવામાં આવશે નહ .

III.

આ ફી માતર્ online જ સ્વીકારવામાં આવશે રોકડ,DD કે અન્ય કોઈ રીતે ફી
સ્વીકારવામાં આવશે નહ .

IV.

ફી જમા કરાવવા માટે આપેલ િવકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment, અથવા
Other payment Mode ના િવકલ્પમાથી યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની
િવગતો ભરવી. ફી જમા થઈ ગયા બાદ આપની screen પર ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવું
આવશે તેની e-Receipt ની િપર્ન્ટ લઈ લેવી.

(14) e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપતર્ક સાથે જોડવાના આવશ્યક ડોક્યુમેન્ટ સાથે
પર્િત, કુલસિચવ ી, સુભાષચંદર્ બોઝ િશક્ષણ સંકુલ, િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટી સકર્લ પાસે,
સેક્ટર-20, ગાંધીનગર, િપન કોડ-382021, ગુજરાતના સરનામે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ
પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે.
(15) કોઈપણ શાળા/સંસ્થાએ એકર્ેિડટેશન માટે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં જો કોઈ
સંસ્થાએ એકથી વધુ અરજી કરેલ હશે, તો છે લ્લી confirm થયેલ અરજી, તેની સાથે
િનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવશે.
સંસ્થા એ એકથી વધુવાર અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે તો તે િરફંડ કરવામાં આવશે નહ .
(16) જો યુિનવિસટી oiri િનયત કરેલ તારીખ સુધીમાં સંપૂણર્ અરજીપતર્ક જરૂરી દસ્તાવેજો
સિહત મોકલી આપવામાં નહ આવે તો ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. િનયત તારીખ
વીતી ગયા બાદ ખૂટતા દસ્તાવેજો કે નહ મોકલેલા અરજીપતર્કો બાબતે કોઈ પતર્
વ્યવહાર કરવામાં આવશે નહ , તથા આવી અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે તેની
ખાસ ન ધ લેવી.
(17) શાળાઓ/સંસ્થાઑને ખાસ જણાવવાનું કે, અરજીપતર્ક તથા પર્માણપતર્ોની ચકાસણી
દરિમયાન કોઈ શાળા/સંસ્થા શાળા એકર્ેિડટેશનના િનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઇઓ
મુજબ યોગ્યતા ધરાવતી નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈપણ તબક્કે

રદ કરવામાં આવશે.
(18) લાલ ફુદરડી (*) કરેલી િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશે. ‘પર્ાથિમક માિહતી’ માં જ્યાં
MOBILE No કે email ID માંગવામાં આવ્યું હોય તે િવગતો ખાસ જણાવવી.

શાળા એકર્ેિડટેશનની પર્િકર્યા િવષયક સૂચનાઓ
1. જે શાળાઓ/સંસ્થાઓએ એકર્ેિડટેશનની પર્િકર્યા માટે online અરજી કરી હોય તેવી નોધાયેલી
શાળાઓના અરજીપતર્કોની ચકાસણી કયાર્ પછી જે -તે શાળાઓને એકર્ેિડટેશનની પર્િકર્યા માટે
લાયકાત ધરાવે છે કે નહ તે અંગેની જાણ કરવામાં આવશે.
2. શાળાની ન ધણી થયા પછી િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટી oiરા શાળાના કોઈ એક પર્િતિનિધને એક િદવસ
માટે એકર્ેિડટેશનની પર્િકર્યા િવષે તાલીમ આપવામાં આવશે. આ માટે યુિનવિસટીની પૂવર્મંજુરીથી
એક કરતાં વધુ વ્યિક્તને તાલીમ માટે લાવી શકાશે.
3. યુિનવિસટી oiરા િનયુક્ત થયેલ તજ્જ્ઞોની સિમિત જ્યારે એકર્ેિડટેશનની પર્િકર્યા માટે સ્થળ પર
આવશે ત્યારે તેમની રહેવાની, જમવાની વ્યવસ્થા જે -તે સંસ્થાએ કરવાની રહેશે.
4. TA/DA યુિનવિસટીના િનયમો અનુસાર જે -તે શાળાઓએ ચૂકવવાનું રહેશે.
5. School Accreditation કરાવવા માટે શાળાએ ‘સ્વ-અધ્યયન અહેવાલ’ સાથે online
રૂ.25000/-ની Processing Fees ભરવાની રહેશે.
6. ‘સ્વ-અધ્યયન અહેવાલ’ ની સાથે ફી ભયાર્ અંગેની Receipt સાથે પર્િત, કુલસિચવ ી,
સુભાષચંદર્ બોઝ િશક્ષણ સંકુલ, િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટી સકર્લ પાસે, સેક્ટર-20, ગાંધીનગર, િપન
કોડ-382021, ગુજરાત ના સરનામે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાનું રહેશે.
7. આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલાવેલ કવર પર ‘શાળા એકર્ેિડટેશન માટેનું અરજીપતર્ક’ એમ
સ્પષ્ટ રીતે વંચાય તે રીતે લખવાનું રહેશે.
8. ‘સ્વ-અધ્યયન અહેવાલ’ યુિનવિસટીમાં જમા કરાવ્યા બાદ િનયુક્ત થયેલા તજજ્ઞોની સિમિત
િનયત કરેલ િદવસે સ્થળ મુલાકાત લેશે. જે અંગેની જાણ અગાઉથી કરવામાં આવશે.
9. આ યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્યની કોઈપણ સરકારી, અનુદાિનત, સ્વ-િનભર્ર શાળાઓ કે
જે માં ઉચ્ચ પર્ાથિમક, માધ્યિમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યિમક કક્ષાનું િશક્ષણ આપવામાં આવતું હોય
તેવી શાળાઓ એકર્ેિડટેશન માટે અરજી કરી શકશે.

વધુ માિહતી માટે ઓિફસ સમય દરિમયાન (રજાના િદવસો િસવાય) નીચેના મોબાઈલ નંબર પર
સંપકર્ કરવો મો.નં :9377149258, 9925830324

કુલસિચવ ી,
િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટી,ગાંધીનગર

