�ાથિમક િશક્ષણ િનયામકની કચેરી ,ગાંધીનગર.

ઓનલાઇન ટીચર �ાન્સફર િજલ્લાઆંત�રકકેમ્પમાં અર� ક સમયે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત
https://dpegujarat.in
•

•

•

સૌ �થમ િશક્ષક�ીએ તાજેતરનો પાસપોટર્ સાઇઝ ફો અને સહીનો નુમનો 100 KB માં તેમજ જે તે અ�તા બદલી માટેનો
આધાર અગાઉથી 300 KB માં સ્કેન કરી મોબાઇલ કે કોમ્પ્યુટરમાં સેવ કરવાનો રહ.

ઓનલાઇન અર� કરનાર િશક્ષકે પોતાની શાળાનો ડાયસક, શાળાનું ડાયસ મુજબ નામ, પે સેન્ટર શાળાનો ડાયસકો, પે સેન્ટર
શાળાના ડાયસ મુજબ નામ તેમજ SAS મુજબનો ૧૨ અંક નો િશક્ષકોડ અગાઉથી ન�ધી લેવાનો રહેશે.

સી આર સી /બી આર સી કો. ઓડ�નેટરે ફોમર્ ભરતી વખતેસી આર સી કો. ઓડ�નેટરે િશક્ષક કોડમ પોતાની સી આર સી નો ૧૦

અંક નો ડાયસ કોડ નાખવો જયારે બી આર સી કો. ઓડ�નેટરે િશક્ષક કોડમ પોતાના બી આર સી નો ૬ અંક નો ડાયસ કોડ નાખવો
•

ઓનલાઇન પોટર્લન હોમ પેઈજ પર જે તે �લ્લાના તાલુક મુજબ શાળા વઈઝ કેટલી ખાલી જગ્યઓ છે તેની યાદી મુકવામાં
આવેલ છે જે જોઇને શાળા પસંદગી માટે ઓનલાઈન ફોમર ભરવું

•

આ ઉપરાંત તમારા િજલ્લામા િવભાગવાર અને િવષયવાર બતાવેલી ખાલી જગ્યાઓની અગાઉથ �ીન્ટ મેળવી લેવી કે લખી લેવી
તથા ખાલી જગ્ય મુજબની જે શાળામાં બદલીની માંગણી કરવાના હોય તે શાળા અને તેના પે.સે.નું નામ અને ડાયસકોડ મેળવી

•
•

લેવાનો રહેશ.ે

તેમાંથી તમારી પસંદગીની શાળાઓને અગાઉથી પસંદ કરી અ�તા �મમાં ગોઠવી દેવી.

ઓનલાઇન ટીચર �ાન્સફર િજલ્લાઆંત�રકકેમ્પમાં અર� કરતાં સમયે �થમ તમારા ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. અને મોબાઇલ નંબરથી
ર�સ્�ેશન કરવાનું રહેશ. જે ના માટે ટીચર �ાન્સફર પોટર્લ પર નીચે દશાર્વેલ બટન પર કલીક કરવાનું રહ.

•

ત્યારબાદર�સ્�ેશન માટે અરજદારે પોતાનું આખું નામ લખવાનું રહેશ. ઇ-મેલ આઇ.ડી. (Email) અને મોબાઇલ નંબર લખવાનો

રહેશે. િજલ્લો અથવા નગર િશક્ષણ સિમ પસંદ કરવાની રહેશે. તમને યાદ રહે તેવો પાસવડર્ લખવાનો રહેશ. પાસવડર્ કન્ફમ
કરવાનો રહેશે અને કેપ્ચ (Captcha) કોડ લખવાનો રહેશે. ર�સ્ટર ટન પર કલીક કરી ર�સ્�ેશન કરવાનું રહેશ. Registration
કરતી વખતે જે તમે ઇમેઇલ એ�ેસ Type કરશો એ લોગીન માં Use કરવાનું રહશે.

•

ર�સ્ટર બટન પર કલીક કરતાં તમારા મોબાઇલમાં૬ અંકનો ઓ ટી પી (OTP) આવશે. સાચો ઓ ટી પી એન્ટર કરી સબમીટ બટન

પર કલીક કરતાં તમા�ં ર�સ્�ેશન થઇ જશ.
•

હવે અરજદાર�ીએ હોમ પેજ પર Login With Your Credentials માં ર�સ્�ેશન કરેલ ઇ-મેલ આઇ.ડી. અને પાસવડર્થી
લોગીન થવાનું રહેશે. કેપ્ચા કોડ એન્ટર કરી લોગીન બટન પર કલીક કરતાં લોગીન થઇ જ.

•

જો લોગીન ન થવાય તો હોમ પેજ પર સૌથી નીચે Forgot Password ? પર કલીક કરતાં તમારો મોબાઇલ નંબર લખતાં પાસવર્ડ

•

તમારા મોબાઇલમાં આવી જશે.

લોગીન થતાંની સાથે જ તમારા નામ સાથેનું પેજ ખુલી જશે. જે માં તમા�ં પુ�ં નામ, મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેલ આઇ.ડી. આવી
જશે. બાકીની માિહતી તમારે કાળ�પૂવર્ક ભરવાની રહેશ.

•

•

સૌ �થમ શાળાનો �કાર પસંદ કરવાનો રહેશ. જે માં �ાથિમક શાળા કે ઉચ્ચતર �ાથિમક શાળા બતાવશ, તેમાંથી તમારો સાચો

િવભાગ પસંદ કરવાનો રહેશ.ે

ત્યારબાદ જો તમે �ાથિમક શાળા પસંદ કરેલ હશે તો બાજુમાં િવષયમાં ધ. ૧ થી ૫ પસંદ કરવાનું રહેશે અને જો તમે ઉચ્ચતર
�ાથિમક શાળા પસંદ કરેલ હશે તો બાજુ માં િવષયનું નામ ભાષા કે ગિણત-િવજ્ઞાન કે સામાિજક િવજ્ઞાન માંથી તમારો િવષય પ

•
•
•
•
•

કરવાનો રહેશ.ે

�િત પુ�ષ કે સ્�ીપસંદ કરવાનું રહેશે.

શૈક્ષિણક લાયકાતમાં તમારી શૈક્ષિણક લાયકાત જે હોય તે પસંદ કરવાની ર.
તાલીમી લાયકાતમાં તમારી તાલીમી લાયકાત જે હોય તે પસંદ કરવાની રહેશે.
ત્યારબાદ તમારી જન્મ તારીખ પસંદ કરવાની રહે.
માધ્યમ પસંદ કરવાનું રહેશ.

•

ત્યારબાદ હાલની શાળાનો સાચો ડાયસકોડ લખવાનો રહેશે અને શાળાનું નામ લખવાનું રહેશ.

•

તાલુકાનું નામ પસંદ કરવાનું રહેશે. ગામનું નામ લખવાનું રહેશે તેમજ પે સેન્ટર શાળાનો ડાયસકોડ અને નામ લખવાનું રહેશ.

•

ત્યારબાદ તમારે તમારી ખાતામાં દાખલ  થયા તારીખ આધારો મુજબની લખવાની રહેશે અને હાલની શાળાની તારીખ પણ આધારો
મુજબની લખવાની રહેશે. હાલની શાળાની તારીખમાં જો વધ બદલીથી આવ્યા હોય તોહાલની શાળાની તારીખ જ લખવાની રહેશે
તથા ઉચ્ચ �ાિમક િશક્ષ માટે િવકલ્પ લઇન પોતાની અથવા બી� શાળામાં જગ્યા સ્વીકારી હ તો તેવા િશક્ષકો જે

•

શાળામાંથી િવકલ્પ આપેલ છે તે શાળાનીશાળા દાખલ તારીખ લખવાની રહેશે.

ત્યારબાદ ભુતકાળમાં અ�તા બદલીનો લાભ લીધેલ છે તેમા ભરતી સમયે સ્થળ પસંદગી કેમ્પમાં કે અગાઉ બદલી કેમ્પમાં લ

લીધેલ હોય તો હા લખી બાજુ માં સ્થનાંતરણના �કારમાં સામાન્ય િસનીયોરીટ પસંદ કરવાનું રહેશે. જો ભુતકાળમાં અ�તા
બદલીનો લાભ ના લીધેલ હોય તો બાજુ માં સ્થાનાંતરણના �કારમાં િવધવા/ અપંગ / દંપિત / વાિલ્કી / સામાન્ય િસનીયોરીટી
તેમાંથી જે યોગ્ય હોય તે પસંદ કરવાનું રહેશ.

•

િવધવાના �કસ્સામાં િપયર કેસાસરીના ગામની શાળામાં ઉપલબ્ ખાલી જગ્ય હોય તો તે શાળાની જગ્યા પસંદ કરવાની રહેશે જો
તે શાળામાં ઉપલબ્ ખાલી જગ્યા ના હોય તો તે શાળાના પગાર કેન્ની શાળાઓની ઉપલબ્ ખાલી જગ્યા અને જો પગાર
કેન્ની શાળાઓમાં ઉપલબ્ ખાલી જગ્યાઓ ના હોય તો તે શાળાના તાલુકાની શાળાઓની ઉપલબ્ ખાલી જગ્યાઓ પસંદ

•

કરવાની રહેશ.ે

દંપિતના �કસ્સામાં િશક્ષક દંપ/ સરકારી દંપિતમાંથી જે હોય તે પસંદ કરવાનું રહેશે. સરકારી નોકરીના �કારમાં પંચાયત, ભારત

સરકારના ખાતા, ગુજરાત સરકારના ખાતા, ભારત સરકારના બોડર/કોપ�રેશન, ગુજરાત સરકારના બોડર/કોપ�રેશનશન કે અન્ય

•
•

ગુજરાત સરકારના ખાતાઓ જે હોય તે પસંદ કરવાનું રહેશે.

ત્યારબાદપિત/પત્ની ફરજ બ�વતા હોય તે કચેર/સંસ્થ/શાળાનું નામ લખવાનું રહેશ.ે તાલુકો પસંદ કરવાનો રહેશ.ે

િશક્ પિત કે પત્ન દંપિત અ�તામાં લાભ લેવા માંગતા હોય તો સૌ �થમ એક બી�ની શાળમાં ઉપલબ્ ખાલી જગ્ય' હોય તો તે
પસંદ કરવાની રહેશે જો તે શાળામાં ઉપલબ્ ખાલી જગ્યા ના હોય તો તે શાળાના પગાર કેન્ની શાળાઓની ઉપલબ્ ખાલી

જગ્યા અને જો પગાર કેન્ની શાળાઓમાં ઉપલબ્ ખાલી જગ્યાઓ ના હોય તો તે શાળાના તાલુકાની શાળાઓની ઉપલબ્

•

ખાલી જગ્યાઓપસંદ કરવાની રહેશ.ે

જો ઉપર મુજબ ખાલી જગ્યા ના હોય તો અને પિત તથા પત્ન બંને �લ્લાના અન્ય તાલુઓની બે કે તેથી વધુ ઉપલબ્ ખાલી
જગ્ય વાળી શાળા પસંદ કરવા માંગતા હોય તેવા સમયે િશક્ષક દંપિત બન્ને બદલી માટે ની િવગતોમાં એિપ્લકેશન નંબ બંનેની
અર�માં એક બી�નો લખવાનો રહેશે તથા પગાર કેન્� ડાયસકોડ લખવાનો રહેશ.

•
•

િશક્ પિત - પત્ન દંપિત અ�તામાં લાભ લેવા ના માંગતા હોય તો સામાન્ય િસનીયોરીટીના આધારે બદલીનો લાભ મેળવી શકશે.

ત્યારબાદUpload Photograph/Signature િવભાગમાં નીચેની સુચનાઓ ધ્યાને લઇ તમારો તાજેતરનો સ્કેન પાસપ�ટ ફોટો અન
સહી Drag and drop a file here or click કરી ફોટો કે સહી પસંદ કરી અપલોડ બટન પર કલીક કરી અપલોડ કરવાનો રહેશે.
અપલોડ થતાં િ�વ્યુ�ીન કલરનું બતાવશે.
1.
2.
3.
4.

Photo સ્કેન કરીનેJPG/JPEG/PNG ફોરમેટ માં અપલોડ કરવો

Photo નું માપ ૫ સે.મી લંબાઈ અને ૩.૬ પહોળાઇ અને Signature નું માપ ૨.૫ સે.મી લંબાઈ અને ૭.૫
પહોળાઇનું હોવું જોઈએ.

જો Photo અને Signature ની Size 100 KB થી વધી �યતો Scanner ના DPI Resolution ના સે�ટગ
બદલી ને ફરીથી સ્કેન કરવુ

Signature માટે સફેદ કાગળ ઉપર કાળીબ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરી JPG/JPEG/PNG ફોરમેટમાં
અપલોડ કરો

•

આ ઉપરાંત જો અ�તા આધા�રત બદલી મેળવવાની થતી હોય તો િવધવા માટે પિતના મૃત્યુનો દાખલ અને સ્ટેમ્પેપર પર િવધવા હોવા
અંગેનું સોગંધનામું, અપંગ માટે િસિવલ સજર્નનું �માણપ, દંપિત માટે લગ્ન ન�ધણીનું �માણપ, વાિલ્મકી માટે વાિલ્મકી હોવા અંગેનુ
�માણપ� 300 KB માં અપલોડ કરવાનું રહેશ.ે

•

ત્યારબાદ

આથી હુ ં બાહ�ધરી આપું છુ ં કે ફોમર્ માં મારી િવગત સાચી છ. જો ચકાસણી દરમ્યાન આ િવગતો ખોટી પુરવાર થશે તો ફોમર

રદ ગણાશે તથા મને જે પસંદગીની શાળાનો બદલી હુ કમ મળેલ હશે તે બદલી રદ ગણાશે તથા મારી સામે જે પણ કાયર્વાહી કરવામાં

•

આવશે તે માન્ય રહેશ. તેની પર કલીક કરવાની રહેશે.

ત્યારબાદ સેવ અને નેકસ્ટ બટન પર કલીક કરતાં તમારTeacher Details મેનુની માિહતી સેવ થઇ જશે.ત્યારબાદSchool Priority
મેનુ પર કલીક કરતાં ડાબી બાજુ School List(SchoolName - Taluka - PayCenter) માં તમારા િવભાગ / િવષય

મુજબની ખાલી જગ્યાઓ બતાવશ, જે માં શાળાનું નામ, તાલુકો અને પે સેન્ટર શાળાનું નામ બતાવશ. જે ની પર કલીક કરતાં તે

•

જમણી બાજુ Selected School List માં ઓટોમેટીક જતી રહેશ.ે

Selected School List માં તમે શાળાઓના અ�તા �મ બદલી શકશો. તમારી પસંદગી મુજબ શાળાઓને પહેલાં થી છે લ્લાં
�મમાં ગોઠવો.

•

•
•

ત્યારબા

ઉપરોક્ત પસંદ કરેલ જગ્યાઓ પૈકી જે શાળા નો હુકમ મને મળશે તે કોઈ પણ કારણોસર રદ થશે નિહ જેનો હું બાહ�ધર

આપું છુ ં . તેની પર કલીક કરવાની રહેશે.

ત્યારબાદ સેવ સ્કુલ િસલેકશન પર કલીક કરતાં તમારSchool Priority મેનુની માિહતી સેવ થઇ જશે.

ત્યારબાદ બાજુમાંApplication Preview મેનુ પર કલીક કરતાં તમે કરેલી અર�ની તમામ િવગતો દશાર્વશ. જે ની બરાબર ચકાસણી

કરી લો કે તમામ િવગતો સાચી છે કે કેમ? જો ખોટી હોય કે સુધારવી હોય તો Final Submission પર કલીક કરવું નહ� અને આગળના
જે તે મેનુમાં જઇ માિહતીમાં સુધારો કરવો.

•

•

જો કોઇ સુધારો ન હોય તો Final Submission બટન પર કલીક કરતાં તમારી અર� કન્ફમર્ થઇ જ, ત્યારબાદ અર�માં કોઇ સુધારો
કરી શકાશે નહ� અને જમણી બાજુ ખુણામાં Application Print બટન પર કલીક કરતાં તમે અર�ની �ીન્ટ મેળવી શકશ.

અર�ની �ીન્ટ આઉ લઇ તેની સાથે નીચે જણાવેલ આધારો જોડી તમારી અર� તાલુકા �ાથિમક િશક્ષણાિધકારી�ીની કચેરીએ િનય
સમય મયાર્દામાં જમા કરાવવાની રહેશ.
૧. હાલની શાળાની શાળા દાખલ તારીખ તથા જન્મ તારીખ લખેલ શાળાના આચાયની સહી િસક્ક વાળો �વક નંબર તથા તારીખ
દશાર્વેલ દાખલ.
૨.વહીવટી કારણોસર મોડા છુ ટા / હાજર થયેલ હોય અને બદલીમાં હુ કમની તારીખની િસનીયોરીટીનો લાભ લેવા માંગતા હોય તો તેવા
�કસ્સામા સંબંિધત તાલુકા �ાથિમક િશક્ષણાધીકાના સહી િસક્કા વાળ �વક નંબર તથા તારીખ દશાર્વેલદાખલો

૩. ઉચ્ચ �ાથિમકનો િવકલ્પ લઇ પોતાની કે અ શાળામાં ગયા હોય અને મુળ શાળાની દાખલ તારીખનો લાભ લેવા માંગતા હોય તો જે
શાળામાંથી િવકલ્પ લીધેલ હોય તે શાળાના મુખ્ય િશક્ષકના સહી િસક્કા વાળો �વક નંબર તથા તારીખ દશાર્વેલ

અ�તાના �કસ્સામાં ઉપરના લાગુ પડતા દાખલા ઉપરાંત નીચેનામાંથી લાગુ પડતા આધારોઅર� સાથે જોડવાના રહેશ.ે
(૧) િવધવા

 પિતના અવસાનનું �માણપ�
 હાલ િવધવા હોવા બાબતે સ્ટેમ્પ પેપર પરનું સોગંધના
 િપયર/સાસરી હોવ અંગેનું �માણ

(૨) �દવ્યાં

 ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ �દવ્ય;ગતા ધરાવતા હોવા બાબતનું સીવીલ સજર્ન�ીનું �માણપ�

(૩) દંપિત

 લગ્નન�ધણી ર�સ્�ાર�ીએ આપેલ લગ્નન�ધણી �માણ
 જો િશક્ષક દંપિત હોય તો તેમના પ/પત્ની હાલ જે શાળામાં ફરજ બ�વતા હોય તે શાળાના મુખ્યિશક્ષકનું �મા
 જો તે સરકારી દંપિત હોય તો તેમના પિત/પત્ની હાલ જે જગ્યા /કચેરીમાં ફરજ બ�વતા હોય તેના વડાએ આપેલ
નોકરી બાબતનું તથા તેમની કચેરી કેન્/રાજ્ય સરકાર કે તેના બોડ/કોપ�રેશન હેઠળ છે તે બાબતનું �માણપ�

(૪) વાલ્મીકી

 વાલ્મીકી જ્ઞાિતના હોવા બાબતનું સક્ષમ સ�ાિધકારીનુણપ�

