
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.108 ‚t.18-01-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ:-  htsÞ™t Ë„eh ðÞ™t ƒt¤ftu …h ƒ¤tífth™t fuË{tk …k[ ‚hefu htsÞ™t Ëhfthe 

f{o[theytu™e {ŒŒ ÷uðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o:- „wsht‚ Ëhfth „]nrð¼t„ Xhtð ¢{tkf : ðËV / 102020/2730/Í/ 

Ër[ðt÷Þ, „tkÄe™„h ‚t. 10-12-2020 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

htsÞ{tk Ë„eh ðÞ™t ƒt¤ftu W…h ƒ™‚t ƒ¤tífth™t fuËtu{tk …fztÞu÷t ythtu…eytu rðYØ ½r™»X y™u 

Wìztý…qðof ‚…tË ÚttÞ ‚u{s ftuxo™e LÞtrÞf ftÞoðtne ŒhBÞt™ ythtu…eytu ftÞŒt™e Axfƒtheytu™tu 

„uh÷t¼ WXtðe Axfe ™ òÞ ‚u {txu Ëhfthe f{o[theytu™e {ŒŒ ÷uðt yt ËtÚtu™t  ËkŒŠ¼‚ …ºt {wsƒ 

sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt 

 

‚t.18-01-2021                     ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

                         þtË™trÄfthe 

 

y„íÞ™e ™tukÄ  :  

 

…rh…ºt ™k.105 ‚t.13-01-2021 y™wËth ytk‚hef ƒŒ÷eytu ftuBÃÞwxhtEÍz rËMx{Úte fhðt 

yk„u òý fhu÷ n‚e. yt ËtÚtu Ët{u÷ Ëq[™tytu™u ytu™÷tE™ Vtu{o ¼h‚e ð¾‚u æÞt™{tk ÷uðt™e hnuþu.  

 

rƒztý :- «tÚtr{f rþûtý r™Þt{f©e™e f[uhe ‚hVÚte ytðu÷ Ëq[™tytu  

 

 

‚t.18-01-2021                     ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

                         þtË™trÄfthe 
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હોમ પેજ સચૂના 
 
 તા.31/01/2021 બપોરે 12.00 કલાકથી તા.02/02/2021 23.59 કલાક સધુી ઓનલાઇન બદલી 

માટે અરજી ફોમર્ ભરી શકાશે. 
 તા.14/02/2021 ના રોજ ઓનલાઇન બદલી આદેશ મેળવી લેવાના રહશેે. 

 
િશક્ષક/િવ ાસહાયકે અરજી ફોમર્ ભરતી વખતે યાનમા ંરાખવાની સચૂના 

 
 િશક્ષકે સૌ પ્રથમ પોટર્લ પર રજી ટે્રશન કરવાનુ ંરહશેે. 
 િશક્ષક/િવ ાસહાયક  િજ લામા ંનોકરી કરતા ંહોય તે જ િજ લો પસદં કરવો. 
 અરજી ફોમર્ ખલુતા ંતેમા ંજ રી માિહતી ભરી અરજી ફોમર્ સેવ કરવુ.ં 
 યાર બાદ ફોટો (50Kb સધુી) અને સહી (20Kb સધુી) અપલોડ કરવાના રહશેે. 
 E-mail ID અને Password થી Login થવાન ુરહશેે. 
 યાર બાદ શાળાની પસદંગી કરવાની રહશેે. 
 શાળાઓની પસદંગી કરવા રજી ટે્રશન નબંર અને જ મ તારીખ ટાઇપ કરી શાળાઓની પસદંગી યોગ્ય 

રીતે કરવી. 
 અરજી ફોમર્ ક ફમર્ કરવુ.ં 
 અરજી ફોમર્ ક ફમર્ થયા બાદ અરજી ફોમર્ની િપ્ર ટ બે કોપીમા ંમેળવી લેવી. 
 અરજી ફોમર્ ક ફમર્ થયા બાદ અરજીમા ંકોઇ સધુારા કરી શકાશે નહી. 
 અરજી ફોમર્ ક ફમર્ થયા બાદ સધુારો ઇ છતા ંઉમેદવારે િજ લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકારી મારફત 

િનયામક ી, પ્રાથિમક િશક્ષણની કચેરીને સમયમયાર્દામા ંજાણ કરવાની રહશેે. 
 ક ફમર્ થયેલ અરજી ફોમર્ તાલકુા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકારી/શાસનાિધકારીની કચેરીમા ં

તા.05/02/2021 ના 17.00 કલાક સધુીમા ંજ રી આધાર-પરુાવા સાથે જમા કરાવી તાલકુા પ્રાથિમક 
િશક્ષણાિધકારી ી પાસેથી પહ ચ મેળવી લેવાની રહશેે. 
 

િશક્ષક/િવ ાસહાયકે અરજી ફોમર્ ભરતી વખતે સાથે રાખવાની િવગત 
 હાલ  શાળામા ંનોકરી કરતા ંહોય તે શાળાનો ડાયસ કોડ તથા પગાર કે દ્ર શાળાનો ડાયસ કોડ  
 હાલની શાળાની દાખલ તારીખ 
 ખાતામા ંદાખલ તારીખ 
 જ મ તારીખ  
 કેન કરેલો ફોટો (50Kb સધુી) અને સહી (20Kb સધુી) સો ટ કોપીમા ં
 વધની બદલીની િસિનયોરીટી માટેના આધાર-પરુાવા (શાળાના ડાયસ કોડ સાથે) 
 મળુ શાળા પરત અંગેના આધાર-પરુાવા (શાળાના ડાયસ કોડ સાથે) 
 માગંણીની બદલીમા ંિવધવા, અપગં, દંપિત અને વાિ મકી અંગેના આધાર-પરુાવાઓ. 
 હાલની શાળાની નોકરી અંગે મખુ્ય િશક્ષકનો દાખલો. 



 

  

ાથિમક િશ ણ િનયામકની કચેર  
લોક ન.ં૧૨ પહલો માળ, ડૉ. વરાજ મહતા ભવન ગાધંીનગર. 

ઓન-લાઇન પ ધિત ારા જ લા/નગર િશ ણ સિમિતમા ં ાથિમક  
િશ ક/િવ ાસહાયકની જ લા ત રક બદલી ગેની હરાત વષ:૨૦૨૧ 

જ લા/મહાનગર/નગર િશ ણ સિમિતની ાથિમક (ધો.૧ થી ૫) અને ઉ ચ ાથિમક શાળાઓ (ધો.૬ થી ૮ િવષયવાર)  તમામ મા યમના 
િશ ક/િવ ાસહાયકોની જ લા/મહાનગર/નગર િશ ણ સિમિતમા ં તરક બદલીઓ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માકં:પીઆરઇ/૧૧/૨૦૧૪/૩૫૭૨૨૭/ક, 
તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૫ જુબ ઓન-લાઇન પ ધિતથી કરવાની થાય છે. િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માકં:પીઆરઇ-૧૧-૨૦૧૨/૩૧૪૭૬-ક, તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા સરકાર ી 
ારા વખતો વખતના ઠરાવથી ધુારવામા ંઆવેલ બદલી ગેના િનયમોને યાને લઇને જ લામા ં તરક બદલી કરાવવા ઇ છતા િશ ક/િવ ાસહાયક પાસેથી 

િનયત ન નુામા ંઓન-લાઇન અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. તમામ જ લા િશ ણ સિમિતઓ અને મહાનગરપાલકા/નગરપાલકાની િશ ણ સિમિત હ તકના 
િશ ક/િવ ાસહાયક બદલી ગેની ઓન-લાઇન અર  તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ ના ૧૨.૦૦ કલાક થી તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૧ ના ૨૩.૫૯ કલાક દર યાન આ કચેર ની વેબસાઇટ 
www.dpegujarat.in ઉપર કુવામા ંઆવેલ ચુના જુબ કરવાની રહશે. 

 

૧. જ લા/મહાનગર/નગર િશ ણ સિમિતમા ં ાથિમક અને ઉ ચ ાથિમક (િવષયવાર)  શાળાની ખાલી જ યાઓની િવગતવાર મા હતી, તરક બદલી ગેની 
અર  ઓનલાઇન ભરવા માટની ચૂનાઓ તથા બદલી ગેના વતમાન િનયમોની મા હતી  www.dpegujarat.in વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે. 

૨. થમ રાઉ ડ ણૂ થયા બાદ ઉપલ ધ ખાલી જગાઓ માટ બી  રાઉ ડની તાર ખો વેબસાઈટ ઉપર હર કરવામા ંઆવશે. એ જુબ અર  કરવાની રહશે. તે ગે 
અલગથી હરાત કરવામા ંઆવશે નહ . 

 
૩. વેબસાઈટ ઉપર આપેલી ચુનાઓ અ સુર ને ઓનલાઈન અર  કરવાની રહશે તથા કાયવાહ  ણૂ થાય યા ં ધુી આ વેબસાઈટ જોવાની રહશે. 

 

તા. ૧3/૦૧/૨૦૨૧            એમ.આઇ.જોષી 
થળ:-ગાધંીનગર        ાથિમક િશ ણ િનયામક, 

માકં: ાિશિન/નીિત/૨૦૨૧/ક/         જુરાત રા ય ગાધંીનગર. 


