
તા. ૦૭/૧૧/૨૦૨૨ થી તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૨ દરમ્યાન ઓનલાઇન �જલ્લા �ત�રક 

ક�મ્પમા ંઅર� કરતી સમયે ધ્યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

• ઓનલાઈન ટ�ચર ટ્રાન્સફર �જલ્લા �ત�રક ક�મ્પમા ંઅર� કરતા ંસમયે િશક્ષણ િવભાગના તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ 

અને તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૨ ના બદલી ઠરાવોનો સ�ંણુર્ અભ્યાસ કર� ને જ અર� કરવાની રહ�શે, 

• અર� કરનાર િશક્ષક િશક્ષણ િવભાગના તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ ના ઠરાવના પ્રકરણ-D િનયમ-૧૧ �જુબ આપેલ વ્યાખ્યા 

�જુબની �ળૂ શાળામા ંઅને પ્રકરણ-G  િનયમ-૧૦ (ક) ની જોગવાઈ �જુબ કપાત પગાર� ર�ઓ ભોગવેલ હોય 

તો તે ર�નો સમયગાળો બાદ કયાર્ બાદ ચોખ્ખી ૩ વષર્ની નોકર� �ણૂર્ કર�લ હોય તે જ િશક્ષક ઓનલાઈન �ત�રક 

માગંણી બદલીમા ંફોમર્ ભર� શકશે.  

• �જલ્લામા ં�ત�રક ઓનલાઇન બદલી કરાવનાર િશક્ષકોનો ઓનલાઇન ઓડર્ર જનર�ટ થયા બાદ કોઇપણ સજંોગોમા ં

તે ઓડર્ર રદ થઇ શકશે નહ�. �ની તમામે ખાસ ન�ધ લવેી.  

• સૌ પ્રથમ િશક્ષક� પોતાનો તા�તરનો પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો અને સહ�નો �મુનો તેમજ � તે અગ્રતા બદલી માટ�નો 

આધાર અગાઉથી સ્ક�ન કર� મોબાઇલ ક� કોમ્પ્�ટુરમા ંસેવ કરવાના રહ�શે. 

• ઓનલાઇન અર� કરનાર િશક્ષક� પોતાની શાળાનો ડાયસકોડ અગાઉથી ન�ધી લેવાનો રહ�શે. 

• આ ઉપરાતં તમારા �જલ્લામા ં િવભાગવાર અને િવષયવાર બતાવેલી ખાલી જગ્યાઓની અગાઉથી પ્રીન્ટ મેળવી 

લેવી ક� લખી લવેી. 

• તેમાથંી તમાર� પસદંગીની શાળાઓને અગાઉથી પસદં કર� અગ્રતા ક્રમમા ંગોઠવી દ�વી. 

• ઓનલાઇન ટ�ચર ટ્રાન્સફર �જલ્લા �ત�રક ક�મ્પમા ંઅર� કરતા ંસમયે સૌપ્રથમ તમારા ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. અને 

મોબાઇલ નબંરથી ર�સ્ટ્ર�શન કરવા�ુ ંરહ�શે. �ના માટ� ટ�ચર ટ્રાન્સફર પોટર્લ પર નીચ ેદશાર્વેલ બટન પર કલીક 

કરવા�ુ ંરહ�શે. 

• ત્યારબાદ ર�સ્ટ્ર�શન માટ� અરજદાર� પોતા�ુ ંઆ�ુ ંનામ લખવા�ુ ંરહ�શે. ઈ-મેઈલ આઇ.ડ�. અને મોબાઇલ નબંર 

લખવાનો રહ�શે. આપનો હાલની ફરજનો �જલ્લા/નગર િશક્ષણ સિમિત પસદં કર�, તમને યાદ રહ� તેવો પાસવડર્ 

લખવાનો રહ�શે. પાસવડર્ કન્ફમર્ કરવાનો રહ�શે અને ક�પ્ચર કોડ લખવાનો રહ�શે. ર�સ્ટર બટન પર કલીક કર� 

ર�સ્ટ્ર�શન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

• ર�સ્ટર બટન પર કલીક કરતા ંતમારા મોબાઇલમા ં૬ �કનો ઓટ�પી આવશે. સાચો ઓટ�પી એન્ટર કર� સબમીટ 

બટન પર કલીક કરતા ંતમા�ંુ ર�સ્ટ્ર�શન થઇ જશે. 

• હવે િશક્ષક� હોમ પેજ પર Login With Your Credentials મા ંર�સ્ટ્ર�શન કર�લ ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. અને પાસવડર્થી 

લોગીન થવા�ુ ંરહ�શે. ક�પ્ચર કોડ એન્ટર કર� લોગીન બટન પર કલીક કરતા ંલોગીન થઇ જશો. 

• જો લોગીન ન થવાય તો હોમ પેજ પર સૌથી નીચ ેForgot Password ? પર કલીક કરતા ંતમારો મોબાઇલ નબંર 

લખતા ંપાસવર્ડ તમારા મોબાઇલમા ંઆવી જશે. 

• લોગીન થતાનંી સાથે જ તમારા નામ સાથે�ુ ંપેજ �લુી જશે. �મા ંતમા�ંુ ��ુ ંનામ, મોબાઇલ નબંર અને ઇ-મેઇલ 

આઇ.ડ�. આવી જશે. બાક�ની મા�હતી તમાર� કાળ��વૂર્ક ભરવાની રહ�શે. 
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• સૌ પ્રથમ શાળાનો પ્રકાર પસદં કરવાનો રહ�શે. �મા ંપ્રાથિમક શાળા ક� ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળા બતાવશે, તેમાથંી 

તમારો સાચો િવભાગ પસદં કરવાનો રહ�શે. 

• ત્યારબાદ જો તમે પ્રાથિમક શાળા પસદં કર�લ હશે તો બા�ુમા ંધો. ૧ થી ૫ પસદં કરવા�ુ ંરહ�શે અને જો તમે 

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળા પસદં કર�લ હશે તો બા�ુમા ંિવષય�ુ ંનામ ભાષા, ગ�ણત-િવજ્ઞાન ક� સામા�જક િવજ્ઞાનમાથંી 

તમારો િવષય પસદં કરવાનો રહ�શે. 

• �િતમા ં��ુષ ક� �ી પસદં કરવા�ુ ંરહ�શે. 

• શૈક્ષ�ણક લાયકાતમા ંતમાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત � હોય તે પસદં કરવાની રહ�શે. 

• તાલીમી લાયકાતમા ંતમાર� તાલીમી લાયકાત � હોય તે પસદં કરવાની રહ�શે. 

• ત્યારબાદ તમાર� જન્મ તાર�ખ પસદં કરવાની રહ�શે. 

• ત્યારબાદ હાલની શાળાનો સાચો ડાયસકોડ લખવાનો રહ�શે. 

• ગામ�ુ ંનામ લખવા�ુ ંરહ�શે. 

• ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ ના વધ ઘટ બદલી ક�મ્પમા ં� િશક્ષકોની વધથી બદલી થયેલ છે તેઓએ ઓનલાઈન �તર�ક 

બદલી માટ� વધથી � શાળામા ં�કૂવામા ંઆવેલ છે તે શાળા હાલની શાળા તર�ક� દશાર્વી તે શાળાનો  ડાયસકોડ 

દશાર્વી અર� કરવાની રહ�શે. 

• ત્યારબાદ તમાર� તમાર� ખાતામા ંદાખલ થયા તાર�ખ આધારો �જુબની લખવાની રહ�શે અને જો તમે ધોરણ-૧ થી 

૫ ના િશક્ષક હોવ તો  હાલની શાળા અથવા વધના �કસ્સામા અગાઉની શાળાની  �ુકમની  તાર�ખ  આધારો �જુબની 

લખવાની રહ�શે.  

• જો તમે ધોરણ-૬ થી ૮ ના િશક્ષક હોવ અને સીધી ભરતીથી ધો-૬ થી ૮ મા ંઆવ્યા હોય તો ભરતીના પ્રકારમા ં

સીધી ભરતી પસદં કર� હાલની શાળા અથવા વધના �કસ્સામા અગાઉની શાળાની �ુકમની તાર�ખ આધારો �જુબની 

લખવાની રહ�શે.  

• જો તમે ધોરણ-૬ થી ૮ ના િશક્ષક તર�ક� િવકલ્પથી આવ્યા હોય તો ભરતીના પ્રકારમા િવકલ્પથી પસદં કર� 

િવકલ્પની તાર�ખ લખવી અને � િશક્ષક� ઉચ્ચ પ્રાથિમક િવભાગનો િવકલ્પ લીધેલ છે તેઓ માટ� તેઓએ �  

શાળામાથંી  િવકલ્પ લીધો હોય તે શાળામા હાજર થવા કરાયેલ �ુકમની તાર�ખ આધારો �જુબની લખવાની રહ�શે. 

જો  િવકલ્પ લીધા પછ� માગંણીથી અન્ય શાળામા ગયેલ હોય તો છેલ્લે માગણીથી કર�લ બદલીની �ુકમની તાર�ખ 

આધારો �જુબની લખવાની રહ�શે. જો િવકલ્પ લીધા પછ� વધ પડ�લ હોય તો આવા વધના �કસ્સામા અગાઉની 

શાળાની  �ુકમની  તાર�ખ  આધારો �જુબની લખવાની રહ�શે.  

• ત્યારબાદ �તુકાળમા ંઅગ્રતા બદલીનો લાભ લીધેલ છે તેમા ંભરતી સમયે સ્થળ પસદંગી ક�મ્પમા ંક� અગાઉ બદલી 

ક�મ્પમા ંલાભ લીધેલ હોય તો હા લખવા�ુ ંરહ�શે. અને સામાન્ય િસનીયોર�ટ� પસદં કરવાની રહ�શે. જો �તુકાળમા ં

અગ્રતાનો લાભ લીધેલ ના હોય તો તેમા ંના લખવા�ુ ંરહ�શે. બા�ુમા ંઅગ્રતાના પ્રકારમા ંિવધવા-િવ�રુ / �દવ્યાગં 

/ પ્રાથિમક િશક્ષક દંપિત / સરકાર� નોકર� કરતા ંદંપિત / અ�દુાિનત શૈક્ષ�ણક સસં્થામા ંનોકર� કરતા ંદંપિત / 

વા�લ્મક� / સામાન્ય  િસિનયોર��ટ અગ્રતા તેમાથંી � લા� ુપડ�ુ ંહોય તે પસદં કરવા�ુ ંરહ�શે. 



• પ્રાથિમક િશક્ષક દંપિત �કસ્સામા ંપિત બદલી કરાવવા માગંતા હોય તો  તેની પત્ની �યા ંનોકર� કર� છે તે શાળાના 

ડાયસકોડની મા�હતી આપવાની રહ�શે. અને પત્ની બદલી કરાવવા માગંતી  હોય તો તેમના પિત �યા ંનોકર� કર� 

છે તે શાળાના ડાયસકોડની મા�હતી આપવાની રહ�શે. 

 

• સરકાર� નોકર� કરતા ંદંપિતના �કસ્સામા ંસરકાર� નોકર�ના પ્રકારમા ંપચંાયત, ભારત સરકારના ખાતા, �જુરાત 

સરકારના ખાતા, ભારત સરકારના બોડર્/કોપ�ર�શન, �જુરાત સરકારના બોડર્/કોપ�ર�શનશન ક� અન્ય �જુરાત 

સરકારના ખાતાઓ સા�ુ ંહોય તે પસદં કરવા�ુ ંરહ�શે તેમજ દંપતી �કસ્સામા ંલાભ લનેાર િશક્ષકના પિત ક� પત્ની 

�યા ંનોકર� કરતા ંહોય તે  સસં્થા � ગામ /શહ�ર મા ંઆવેલી હોય તે ગામ/ શહ�ર�ુ ંનામ, સરના�ુ ંઅને પીનકોડ 

નબંર સાથેની મા�હતી આપવાની રહ�શે. 

• અ�દુાિનત શૈક્ષ�ણક સસં્થામા ંનોકર� કરતા દંપતી �કસ્સામા ંલાભ લેનાર િશક્ષકના પિત ક� પત્ની �યા ં નોકર� કરતા ં

હોય હોય તે સસં્થા � ગામ /શહ�ર મા ંઆવેલી હોય તે ગામ/ શહ�ર�ુ ંનામ, સરના�ુ ંઅને પીનકોડ નબંર સાથેની  

મા�હતી આપવાની રહ�શે. 

•  

• ત્યારબાદ જ�ર� ડો�મેુન્ટસ અપલોડ િવભાગમા ંઅપલોડ કરવાના રહ�શે. ડો�મેુન્ટસ અપલોડ કરવા Drag and 

drop a file here or click કર� � તે લોક�શન પર જઈ ડો�મેુન્ટસ સીલેક્ટ કર� અપલોડ કરવાના રહ�શે. અપલોડ 

થતા ંિપ્રવ્� ુબતાવશે. 

• ત્યારબાદ √ આથી �ુ ંબાહ�ધર� આ�ુ ં� ંક� ફોમર્ મા ંમાર� િવગત સાચી છે. જો ચકાસણી દરમ્યાન આ િવગતો ખોટ� 

�રુવાર થશે તો ફોમર્ રદ ગણાશે માર� સામે � પણ કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે તે માન્ય રહ�શે. તેની પર કલીક 

કરવાની રહ�શે. 

• ત્યારબાદ સેવ અને નેકસ્ટ બટન પર કલીક કરતા ંતમાર� Teacher Details મે�નુી મા�હતી સેવ થઇ જશે. 

• ત્યારબાદ School Priority મે� ુપર કલીક કરતા ંડાબી બા�ુ School List(SchoolName - Taluka - PayCenter) 

મા ંતમારા િવભાગ / િવષય �જુબની ખાલી જગ્યાઓ બતાવશે, �મા ંશાળા�ુ ંનામ, તા�કુો અને પે સેન્ટર શાળા�ુ ં

નામ બતાવશે. �ની પર કલીક કરતા ંતે જમણી બા�ુ Selected School List મા ંઓટોમેટ�ક જતી રહ�શે. 

• દંપિતના �કસ્સામા ંપિત/પત્ની � શાળા/કચેર�/સસં્થામા ંનોકર� કરતા ંહશે તે તા�કુાની શાળાઓ જ પસદં કર� 

શકાશે અને તેમા ંપણ જો તેમની જ પે સેન્ટરની શાળાઓમા ંજગ્યા હશે તો સૌપ્રથમ તે જ શાળાઓ બતાવવાની 

રહ�શે.  

• Selected School List મા ંતમે શાળાઓના અગ્રતા ક્રમ બદલી શકશો. તમાર� પસદંગી �જુબ શાળાઓને પહ�લા ં

થી છેલ્લા ંક્રમમા ંગોઠવો. 

• ત્યારબાદ √ ઉપરોક્ત પસદં કર�લ જગ્યાઓ પૈક� � શાળા નો �ુકમ મને મળશે તે કોઈ પણ કારણોસર રદ થશે ન�હ 

�નો �ુ ંબાહ�ધર� આ�ુ ં�.ં તેની પર કલીક કરવાની રહ�શે. 

• ત્યારબાદ સેવ સ્�ુલ િસલેકશન પર કલીક કરતા ંતમાર� School Priority મે�નુી મા�હતી સેવ થઇ જશે. 



• ત્યારબાદ બા�ુમા ંApplication Preview મે� ુપર કલીક કરતા ંતમે કર�લી અર�ની તમામ િવગતો દશાર્વશે. �ની 

બરાબર ચકાસણી કર� લો ક� તમામ િવગતો સાચી છે ક� ક�મ ? જો ખોટ� હોય ક� �ધુારવી હોય તો Final Submission 

પર કલીક કર�ુ ંનહ� અને આગળના � તે મે�મુા ંજઇ મા�હતીમા ં�ધુારો કરવો. 

• જો કોઇ �ધુારો ન હોય તો Final Submission બટન પર કલીક કરતા ંતમાર� અર� કન્ફમર્ થઇ જશે, ત્યારબાદ 

અર�મા ંકોઇ �ધુારો કર� શકાશે નહ� અને જમણી બા�ુ �ણુામા ંApplication Print બટન પર કલીક કરતા ંતમે 

અર�ની પ્રીન્ટ મેળવી શકશો. 

• અર�ની પ્રીન્ટ આઉટ લઇ નીચેમાથંી લા� ુપડતા આધારો સાથે ચેનલ મારફત તમાર� અર� તા�કુા પ્રાથિમક 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર�એ િનયત સમય મયાર્દામા ંજમા કરાવવાની રહ�શે.  

 
 

ક્રમ બદલીનો પ્રકાર ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના ડો�મેુન્ટસ 

૧ િવધવા/િવ�રુ -  િવધવા/િવ�રુ હોવા �ગે�ુ ંસક્ષમ અિધકાર��ુ ંપ્રમાણપત્ર 

-  પિત/પત્નીનો મરણનો દાખલો 

-  ર�શનકાડર્  

-  �નુ:લગ્ન કર�લ નથી તે મતલબ�ુ ંનોટોરાઇઝડ સોગદંના�ુ ં

૨ �દવ્યાગં -  �દવ્યાગંતાની ટકાવાર� દશાર્વ� ુ ંસીવીલ સ�ન�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

૩ પ્રાથિમક િશક્ષક 

દંપિત 

-  લગ્ન ન�ધણી�ુ ંર�સ્ટ્રાર�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

-  પિત/પત્ની � શાળામા ંનોકર� કરતા ંહોય તેના �ખુ્ય િશક્ષક� આપેલ િનયત ન�નુા�ુ ંપ�રિશષ્ટ 

૪ સરકાર� નોકર� 

કરતા ંદંપિત 

-  લગ્ન ન�ધણી�ુ ંર�સ્ટ્રાર�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

- પિત/પત્ની � કચેર�મા ંનોકર� કરતા ંહોય તે કચેર�ના વડાએ આપેલ િનયત ન�નુા�ુ ંપ�રિશષ્ટ 

- પિત/પત્ની � કચેર�મા ંનોકર� કરતા ંહોય તે કચેર� ક�ન્દ્ર/રા�ય સરકાર સ્થાિપત/સચંા�લત 

હોવા �ગેનો આધાર/પ્રમાણપત્ર 

૫ અ�દુાિનત 

શૈક્ષ�ણક સસં્થામા ં

નોકર� કરતા ંદંપિત 

-  લગ્ન ન�ધણી�ુ ંર�સ્ટ્રાર�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

- પિત/પત્ની � અ�દુાિનત શૈક્ષ�ણક સસં્થામા ંનોકર� કરતા ંહોય તે સસં્થાના વડાએ આપેલ 

િનયત ન�નુા�ુ ંપ�રિશષ્ટ 

- પિત/પત્ની � અ�દુાિનત શૈક્ષ�ણક સસં્થામા ંનોકર� કરતા ંહોય તે સસં્થા સરકારના � 

કાયદા/�હ�રનામા/ંઠરાવ થી ન�� કરવામા ંઆવેલ હોય તેનો આધાર/પ્રમાણપત્ર 

૬ વા�લ્મક� -  વા�લ્મક� હોવા �ગે�ુ ંસક્ષમ સ�ાિધકાર��ુ ંપ્રમાણપત્ર 

૭ િસિનયો�રટ� -  હાલની શાળામા ંહાજર થવા કરાયેલ �ુકમ 

-  જો િવકલ્પ મેળવી ઉચ્ચ�ર પ્રાથિમક િવભાગમા ંગયેલ હોય તો િવકલ્પ લીધેલ �કુમ ની નકલ 

-  અન્ય(ઉ�રો�ર વધ બદલી ક� િવભાજનથી બદલી આવેલ હોય તે �ગેના હાજર-�કુતના 

આધારો) 

૮ ક્રમ ન-૧ થી ૬ ને 

લા� ુપડતી 

�ચુનાઓ  

-  હાલની શાળામા ંહાજર થવા કરાયેલ �ુકમ 

-  અન્ય(ઉ�રો�ર વધ બદલી ક� િવભાજનથી બદલી આવેલ હોય તે �ગેના હાજર-�કુતના 

આધારો) 

-  અગાઉ કોઇપણ અગ્રતાનો લાભ લીધેલ નથી તે મતલબ�ુ ંસોગદંના�ુ ં
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