િશ ક/ િવ ાસહાયક માટે ઓન-લાઇન જનરલ બદલી અંગેની સુચના



િશ ક/ િવ ાસહાયક તા. 11/09/2017 ના 12.00 કલાકે થી તા. 13/09/2017 ના 23:59 કલાક સુધી
www.dpegujarat.org વેબસાઇટ પર ઓન-લાઇન બદલી માટે અર ફોમ ભરી શકશે.
િશ ક/િવ ાસહાયકે ઓન-લાઇન ક ફમ કર ેલ બદલી માટે ના અર ફોમ જ રી આધાર – પુરાવા સાથે તા.
11/09/2017 ના 11.00 કલાકે થી તા. 14/09/2017 ના 14:00 કલાક સુધી તાલુકા
ાથિમક
િશ ણાિધકારી/શાસનાિધકારી ીને આપવાના રહેશ.ે
િશ ક/િવ ાસહાયકે અર


















િશ ક/િવ ાસહાયક જે િજ લામાં નોકરી કરતાં હોય તે જ િજ લો પસંદ કરવો.
અર ફોમ ખુલતા તેમાં જ રી માિહતી ભરી અર ફોમ સેવ કરવુ.ં
અર સેવ કયા બાદ જે અર ર
ટે શન નંબર મળે તે અને જ મતારીખ નોંધી રાખવી.
યાર બાદ ફોટો અને સહી અપલોડ કરવા ર
ટે શન નંબર અને જ મતારીખ ટાઇપ કરી ફોટો (૫૦KB) અને સહી
(૨૦KB સુધી) અપલોડ કરવી.
શાળાઓની પસંદગી કરવા ર
ટે શન નંબર અને જ મતારીખ ટાઇપ કરી શાળાઓની પસંદગી યો ય રીતે કરવી.
ર
ટે શન નંબર અને જ મતારીખ ટાઇપ કરી અર ફોમ ક ફમ કરવુ.ં
અર ફોમ ક ફમ થયા બાદ અર ફોમની િ ં ટ બે કોપીમાં મેળવી લેવી.
અર ફોમ ક ફમ થયા બાદ અર માં કોઇ સુધારા કરી શકાશે નહી.
અર ફોમ ક ફમ થયા બાદ સુધારો ઇ છતાં ઉમેદવાર ે ફરીથી નવું અર ફોમ ભરવાનું રહેશ.ે
ફમ થયેલ અર ફોમ તાલુકા ાથિમક િશ ણાઅિધકારી / શાસનાિધકારીની કચેરીમાં તા. 14/09/2017 ના
14:00 કલાક સુધીમાં જ રી આધાર – પુરાવા સાથે જમા કરાવી તાલુકા થિમક િશ ણાઅિધકારી /
શાસનાિધકારી ી પાસેથી પહોંચ મેળવી લેવાની રહેશ.ે
ક ફમ થયેલ અર છે લા િદવસ સુધી રાહ જોયા િવના ક ફમ થયાના િદવસે કે મોડામાં મોડા બી િદવસે જમા
કરાવવાની રહેશ.ે અ યથા છે લા િદવસે એક સાથે ઘસારો થવાના કારણે િનયત સમયમયાદા બહાર અર
વીકારવામાં આવશે નહી તો તેની જવાબદારી સબંિધત િશ કની રહેશ.ે
ઓનલાઇન બદલીના થમ રાઉ ડમાં જે િશ ક/િવ ાસહાયકનો બદલી હુકમ થયેલ ન હોય તેવા
િશ ક/િવ ાસહાયક બી રાઉ ડમાં અર કરવા ઇ છે તો તેઓ ઓનલાઇન પસંદગી બદલી કશે.
ઓનલાઇન બદલીના
થમ રાઉ ડમાં જે િશ ક/િવ ાસહાયકનો બદલી હુકમ થયેલ હોય તેવા
િશ ક/િવ ાસહાયક બી રાઉ ડમાં અર કરી શકશે નહી.
િશ કોએ ઓનલાઇન શાળા પસંદગી વખતે ડાયસ કોડ અને શાળાનું નામ પસંદ કરવા માટે પુરતી કાળ લેવાની
રહે શ.ે પસંદગી મુજબ ઓનલાઇન થયેલ બદલી હુકમ કોઇપણ સંજોગોમાં રદ કરવામાં આવશે નહી.
િશ ક/િવ ાસહાયકે અર












ફોમ ભરતી વખતે યાનમાં રાખવાની સુચના:

ફોમ ભરતી વખતે સાથે રાખવાની િવગત:

હાલ જે શાળામાં નોકરી કરતાં હોય તે શાળાનો ડાયસ કોડ તથા પગાર ક શાળાનો ડાયસ કોડ (વષ : 2015-16 ના
DISE School Code માણે)
ખાતામાં દાખલ તારીખ
હાલની શાળાની દાખલ તારીખ / વધના આદે શની તારીખ
જ મ તારીખ
કે ન કર ેલ ફોટો (૫૦ kb સુધી) અને સહી (૨૦ kb સુધી ) સો ટ કોપીમાં
વધની બદલીની િસનીયોરીટી માટે ના આધાર- પુરાવા
મૂળ શાળા પરત અગેના આધાર- પુરાવા ( શાળાના ડાયસ કોડ વષ : 2015-16 ના DISE School Code માણે)
માંગણીની બદલીમાં િવધવા, અપંગ, દં પિત અને વાિ મકી અંગેના આધાર-પુરાવાઓ.
હાલની શાળાની નોકરી અંગે મુ યિશ કનો દાખલો
PAN કાડ (મર યાત)
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નોંધ: ઉમેદવાર ે ફોમ ભરી વખતે આપેલ ખાલી જ યાવાળી શાળા પસંદ કરતી વખતે નીચેની બાબત ખાસ યાને લઇ
શાળા પસંદ કરવી:
1. લાલ (RED) કલર માં દશાવેલ શાળાઓની ખાલીજ યા િજ લા ફાળવણીથી જનાર, હાલ છુટા નિહ થયેલા
િશ કની ખાલી જ યા છે
2. વાદળી (BLUE) કલર માં દશાવેલ શાળાઓની ખાલીજ યા િજ લા િવભાજનથી જનાર, હાલ છુટા નિહ થયેલા
િશ કની ખાલી જ યા છે
3. લીલા (GREEN) કલર માં દશાવેલ શાળાઓની ખાલીજ યા આંતિરક-બદલીથી જનાર, હાલ છુટા નિહ થયેલા
િશ કની ખાલી જ યા છે
4. તે િસવાય ની શાળાઓમાં હાલ પ ખાલી જ યા છે .
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