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િશ ક ર શન માટની અગ યની ચૂનાઓ 

 
 ગજુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્મા ંન ધાયેલ તમામ મા યિમક તેમજ ઉ ચતર 

મા યિમક શાળાના આચાયર્ ીઓને જણાવવાનુ ં કે, વષર્-૨૦૨૩  ની પરીક્ષા માટે ફક્ત યોગ્ય લાયકાત 
ધરાવતા િશક્ષક ીઓની જ એ ટ્રી િશક્ષક રજી ટે્રશનમા ં કરવી. પરૂતી યોગ્ય લાયકાત વગર રજી ટે્રશન 
કરવામા ંઆવશે તો બોડર્ ારા િનયમાનસુાર પગલા ંલેવામા ંઆવશે. 

 HSCના ઇ ડેક્ષ નબંર પર િશક્ષક ીઓનુ ંરજી ટે્રશન કરતી વખતે H.S.C. SCIENCE, H.S.C. GENERAL 
અને અ ય તમામ પ્રવાહો (  આપની શાળામા ંચાલતા હોય) તેના તમામ િશક્ષકોની એ ટ્રી એક સાથે 
કરવી. એકવાર CONFIRM  ટીક કરી LOCK (FREEZE) કયાર્ બાદ UNLOCK કરી શકાશે નહીં.  

 વિનભર્ર શાળાઓએ તેઓની શાળામા ંકામગીરી કરતા તમામ િશક્ષકોની ન ધણી તેઓને મળેલ શૈક્ષિણક 
લાયકાતની િવગતો જાતે ચકાસીને ભરવાની રહશેે. બોડર્ ારા આ િવગતો સબંિંધત FEE  REGULATION 
COMMITTEE ને યાને મકૂવામા ંઆવશે. ની સબંિંધત શાળાઓએ ન ધ લેવી. 

 િશક્ષક રજી ટે્રશન બાદ ટલા પણ િશક્ષકોની ન ધણી કરી હોય તે તમામ િશક્ષકોને તેની નકલ બતાવી 
તેમના હ તાક્ષરવાળી નકલ આચાયર્ ી પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે. અને ન ધાયેલ તમામ િશક્ષકોને 
એક નકલ આપવાની રહશેે. િશક્ષક તરફથી હકીકતલક્ષી િવસગંતતા હોય તો online  સધુારો કરી શકાશે. 
બોડર્ ારા યારે માગંવામા ંઆવે યારે નકલ રજૂ કરવાની રહશેે. 

 ખાનગી શાળાના િશક્ષકો માટે ભરવામા ંઆવેલ અનભુવનુ ં પ્રમાણપત્ર ખાનગી શાળાના આચાયર્ ીએ 
આપવાનુ ંરહશેે.  મ ય થ મ ૂ યાકંન કે દ્રના િનયામક ી ારા માગંવામા ંઆવે યારે રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

 વષર્-2019થી  ધો.12 િવજ્ઞાનપ્રવાહના િવ ાથીર્ઓની પ્રાયોિગક પરીક્ષા બોડર્ ારા લેવાતી હોઇ, 
િવજ્ઞાનપ્રવાહના િવષય, પ્રાયોિગક િવષય તથા િશક્ષકોની લાયકાતો ખબૂ જ યાનથી અને ચોક્કસાઇ પવૂર્ક 
ભરાય તેની કાળજી રાખવાની રહશેે. 

  િશક્ષકો વા તિવક રીતે  િવભાગમા ં(મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક) ફરજ બજાવતા હોય તે િવભાગમા ં
જ રજી ટે્રશન કરવાનુ ં રહશેે. િશક્ષક રજી ટે્રશન કરતી વખતે મા યિમકના ઇ ડેક્ષ નબંર પર ફક્ત 
મા યિમકના અને ઉ ચતર મા યિમકના ઇ ડેક્ષ નબંર પર ફકત ઉ ચતર મા યિમકના િશક્ષકોનુ ં જ 
રજી ટે્રશન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. પ્રાથિમક િવભાગના િશક્ષકોનુ ં રજી ટે્રશન કરવાનુ ં થતુ ં નથી. 
માિહતી ભરવામા ંભલૂ ના થાય તેની પરૂતી કાળજી લેવાની રહશેે. 

 સળંગ એકમવાળી શાળાઓ કે યા ંએક જ િશક્ષક મા યિમક િવભાગ અને ઉ ચતર મા યિમક િવભાગ 
બનેંમા ંિવષયો ભણાવતા હોય તેવા િક સામા ંજો િશક્ષકની લાયકાત Graduation  +  B.Ed  હોય તો તેઓની 
ન ધણી મા યિમકના ઇ ડેક્ષ નબંર પર  અને લાયકાત જો Post  Graduation  +  B.Ed   હોય તો જ તેઓની 
ન ધણી ઉ ચતર મા યિમકના ઇ ડેક્ષ નબંર પર કરવાની રહશેે. કોઇ પણ સજંોગોમા ં એક 
યિક્તની(િશક્ષકની) ન ધણી એક જ ઇ ડેક્ષ પર કરવાની રહશેે. જો અગાઉના વષર્મા ંભલૂથી એક િશક્ષકનુ ં
રજી ટે્રશન એક કે તેથી વધ ુઅલગ અલગ ઇ ડેક્ષ નબંર પર કરેલ હોય તો  િવભાગમા ંિશક્ષકની ન ધણી 



રદ કરવાની હોય તે િવભાગના ઇ ડેક્ષ નબંરમા ંલોગીન કરી તે િશક્ષકને Inactive  પર Click  કરી ન ધણી 
રદ કરવાની રહશેે. 

 કુલ અનભુવની િવગત અને  તે િવષયના અનભુવની િવગત અલગ-અલગ અને ચોકકસાઇથી ભલૂરિહત 
ભરવાની રહશેે. શાળા ારા ભરેલી િવગત અનસુાર જ મ ય થ મ ૂ યાકંન કે દ્ર માટેના ઓડર્રનુ ં મેરીટ 
તૈયાર કરવામા ંઆવશે.    

 મ ૂ યાકંનની કામગીરી માટે િશક્ષક રજી ટે્રશનના આધારે િશક્ષકોની િનમણ ૂકંના ઓડર્ર કરવામા ંઆવે છે. 
આથી -તે િશક્ષક  િવષયનુ ં િશક્ષણકાયર્ કરાવતા હોય તે જ િવષય/િવષયોમા ં તેનુ ં રજી ટે્રશન 
(Preferred Subject મા)ં કરવુ.ં શાળા આચાયર્ ીએ તમામ િશક્ષકોની િવગત ચકાસી લેવાની રહશેે.  

 વિનભર્ર/ગ્રા ટેડ/સરકારી શાળાઓના િશક્ષક રજી ટે્રશનના આધારે બોડર્ ારા થતી મ ૂ યાકંનની કામગીરી 
માટે ઓડર્રો આપવામા ંઆવે છે. આ કામગીરી માટે િશક્ષકોને ફરજીયાત મોકલવાના રહશેે અ યથા તે અંગે 
િનયમોનસુાર પગલા ંલેવામા ંઆવશે. 

 િશક્ષક રજી ટે્રશનમા ંરજી ટડર્ થયેલા િશક્ષકોની ભરતી/રાજીનામા/ ટા કયાર્ બાબતે યોગ્ય રેકડર્ શાળા ારા 
સાચવવાનો રહશેે.  બોડર્ માગેં યારે ચકાસણી માટે રજૂ કરવાનો રહશેે. 

 િશક્ષક રજી ટે્રશન કરતી વખતે િશક્ષકની માિહતીમા ં -તે િશક્ષકનો પોતાનો જ મોબાઇલ નબંર ભરવાનો 
રહશેે. શાળાના અ ય કમર્ચારીનો મોબાઇલ નબંર ભરવો નહીં. 

 િશક્ષક રજી ટે્રશનના આધારે મ ૂ યાકંનની કામગીરીમા ંબોડર્ ારા ઓડર્ર કરવામા ંઆવે યારે શાળાએ તે 
િશક્ષકને ફરજીયાત જવાબવહી મ ૂ યાકંનની કામગીરી કરવા મ ય થ મ ૂ યાકંન કે  પર મોકલવાના રહશેે. 
આમ કરવાની ચકૂ શાળા મડંળ/આચાયર્ ી ની ગેરિશ ત ગણવામા ંઆવશે. અને બોડર્ ારા ગેરિશ ત 
બદલ પગલા ંલવેામા ંઆવશે. 
બૂ અગ ય ુ:ં-  

 ધો.10 અને ધો.12ની પરીક્ષામા ં પોતાનુ ં સતંાન/સગાસબંધંી પરીક્ષામા ં ઉપિ થત થનાર હોય તો પણ 
મ ય થ મ ૂ યાકંનની કામગીરી કરવાની રહશેે. તે બાબતે બોડર્મા ંમિુક્ત માટે િવનતંી કરવી નિહં. 

 િશક્ષક ીઓ પોતાની િવગત બોડર્ની વેબસાઇટ www.gseb.org   પર  જઇ Teacher  Registration  પર Click 
કરી “View  Teacher  Registration”  પર ક્લીક કરી જોઇ શકાશે. િશક્ષકોએ જાતે પણ પોતાના રજી ટે્રશનની 
ખરાઇ કરવાની રહશેે.  

 જો આપે teacher  registration  મા ંCONFIRM  ટીક કરી LOCK  (FREEZE) કરી દીધુ ંહોય અને કોઇ ખાસ 
સજંોગોમા ં  િશક્ષકની માિહતીમા ંસધુારા કરવાના બાકી હોય તો Unlock  કરાવવા માટે શાળાના લેટરપેડ 
પર શાળાનો ઇ ડેક્ષ નબંર, શાળાના નામ-સરનામા સાથેની અરજી િપ્ર સીપાલના સહી-િસક્કા સાથે 
teachergseb@gmail.com પર મોકલી આપવી. 

 ખાસ ન ધ લેશો કે િશક્ષક રજી ટે્રશનની સમગ્ર પ્રિક્રયા ક્ષિતરિહત થાય, સાચી અને રેકડર્ આધાિરત િવગતો 
એ ટર થાય તે જોવાની તથા તમામ િશક્ષકોની ન ધણી કરાવવાની જવાબદારી સબંિંધત આચાયર્ ી તેમજ 
શાળામડંળની રહશેે.    

 

      સહી/-      
િનયામક (પરીક્ષા) 

ગજુરાતમા યિમક અને 
ઉ ચ ર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્, 

ગાધંીનગર 


