શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિન માટેની અગત્યની સ ૂચનાઓ
➢ તમામ િાળાના આચાયયશ્રીઓને શિનંતી છે કે માચય૨૦૧-૯ ની પરીક્ષા માટે ફકત યોગ્ય લાયકાત
ધરાિતા જ શિક્ષકશ્રીઓની એન્ટ્રી શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિનમાં કરિી. પ ૂરતી લાયકાત િગર રજીસ્ટ્રેિન
ુ ાર પગલા લેિામાં આિિે.
કરિામાં આિિે તો બોર્ય દ્વારા શનયમાનસ

➢ એચ સી ના ઇન્ટ્ર્ેક્ષ નંબર પર શિક્ષકશ્રીઓન ંુ રજીસ્ટ્રેિન કરતી િખતે.એસ.H.S.C Science, H.S.C

General અને અન્ટ્ય તમામ પ્રિાહો)જે આપની િાળામાં ચાલતા હોય ( તેના તમામ શિક્ષકોની
એન્ટ્રી એક સાથે કરિી એકિાર .Confirm ✔ ટીક કરી Lock (Freeze) કયાય બાદ Unlock કરી િકાિે
નહી.

➢ સ્ટ્િશનર્યર િાળાઓએ તેઓની િાળામાં કામગીરી કરતા તમામ શિક્ષકોની નોંધણી તેઓને મળે લ
િૈક્ષણણક લાયકાતની શિગતો ખરાઇ કરીને ર્રાિાના રહેિે. બોર્ય દ્વારા આ શિગતો સંબધ
ં ીત Fee
Regulation Committee ને ધ્યાને મ ૂકિામાં આિિે. જેની સંબશં ધત િાળાઓએ નોંધ લેિી.

➢ શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિન બાદ જેટલા પણ શિક્ષકોની નોંધણી કરી હોય તે તમામ શિક્ષકોને તેની નકલ
બતાિી તેમના હસ્ટ્તાક્ષરિાળી નકલ આચાયયશ્રી પાસે રાખિાની રહેિે.

ુ િન ંુ પ્રમાણપત્ર ખાનગી િાળાના
➢ ખાનગી િાળાના શિક્ષકો માટે ર્રિામાં આિેલ અનર્
આચાયયશ્રીએ આપિાન ંુ રહેિે. જે મધ્યસ્ટ્થ મલુ યાંકન કેન્ટ્રના શનયામકશ્રી દ્વારા માંગિામાં આિે ત્યારે
રજુ કરિાન ંુ રહેિે.

➢ ચાલ ુ િર્ષે બોર્ય દ્વારા ધોરણ-૧૨ શિજ્ઞાનપ્રિાહના શિદ્યાથીઓની પ્રાયોણગક પરીક્ષા લેિાની હોઇ,
ુ જ ધ્યાનથી અને
શિજ્ઞાનપ્રિાહના શિર્ષય, પ્રાયોણગક શિર્ષય તથા શિક્ષકોની લાયકાતો ખબ
ચોક્કસાઇ પ ૂિયક ર્રાય તેની કાળજી રાખિાની રહેિે.

➢ જે શિક્ષકો િાસ્ટ્તશિક રીતે જે શિર્ાગમાં )માધ્યશમક/ઉચ્ચતર( ફરજ બજાિતા હોય તે શિર્ાગમાં જ
રજીસ્ટ્રેિન કરિાન ંુ રહેિે. શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિન કરતી િખતે માધ્યશમકના ઇન્ટ્ર્ેક્ષ નંબર પર ફકત

માધ્યશમકના અને ઉચ્ચતર માધ્યશમકના શિક્ષકોન ંુ જ રજીસ્ટ્રેિન કરિા જણાિિામાં આિે છે .

પ્રાથશમક શિર્ાગના શિક્ષકોન ંુ રજીસ્ટ્રેિન કરિાન ંુ થત ંુ નથી. માહહતી ર્રિામાં ભ ૂલ ના થાય તેની
પ ૂરતી કાળજી લેિાની રહેિે.

➢ મધ્યસ્ટ્થ મ ૂલયાંકન પરની કામગીરી માટે શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિનના આધારે શિક્ષકોની શનમણક
ં ૂ ના ઓર્ય ર

કરિામાં આિે છે . આથી જે-તે શિક્ષક જે શિર્ષયન ંુ શિક્ષણકાયય કરાિતા હોય તે જ શિર્ષયોન ંુ
રજીસ્ટ્રેિન કરવ.ંુ

➢ સ્ટ્િશનર્યર/ગ્રાન્ટ્ટેર્/સરકારી િાળાઓના શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિનના આધારે બોર્ય દ્વારા થતી મ ૂલયાંકનની
કામગીરી માટે ઓર્ય રો આપિામાં આિે છે . આ કામગીરી માટે શિક્ષકોને ફરજીયાત મોકલિાના રહેિે
ુ ાર પગલા લેિામાં આિિે.
અન્ટ્યથા તે અંગે શનયમોનસ

➢ શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિનમાં રજીસ્ટ્ટર થયેલા શિક્ષકોની ર્રતી/રાજીનામા/છુટા કયાય બાબતે યોગ્ય રે કર્ય િાળા
દ્વારા સાચિિાનો રહેિે. જે બોર્ય માંગે ત્યારે તપાસ માટે રજુ કરિાનો રહેિે.

➢ શિક્ષક રજીસ્ટ્રેિન કરતી િખતે શિક્ષકની માહહતીમાં જે તે શિક્ષકનો પોતાનો જ મોબાઇલ નંબર
ર્રિાનો રહેિે. િાળાના અન્ટ્ય કમયચારીનો મોબાઇલ નંબર ર્રિો નહી.

