
બિનસરકારી અનુદાબનત ઉચ્ચતર માધ્યબમક બિક્ષણ સહાયક – Waiting – III માાં િાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારો માટે િાળા ફાળવણી 

પત્ર ડાઉનલોડ કરવા અાંગેની સુચનાઓ 

 બિનસરકારી અનુદાબનત ઉચ્ચતર માધ્યબમક બિક્ષણ સહાયક - Waiting - III ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે બવષયવાર, કેટેગરીવાર 

ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ સામે ઉમેદવારો દ્વારા અપાયેલ િાળા પસંદગી તથા મેરીટના આધારે ઉમેદવારોને તેઓની પસંદગીની 

િાળા ફળવાયેલ છે જનેી બવગતો વેિસાઈટ www.gserc.in પર મુકવામાં આવેલ છે.તેમજ સંિંબધત ઉમેદવારોને આ 

અંગેની SMS થી જાણ કરેલ છે. 

 િાળા પસંદગી ન આપનાર અને મયાાદદત િાળા પસંદગી ઉમેદવારો ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે પોતાનો હક્ક જતો કરવા ઇચ્છે છે 

તેમ માની તેઓને ભરતી પ્રક્રીયામાંથી િાકાત કરવામાં આવેલ છે જનેી સંિંબધતોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

 િાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ સાંજ ે૬.૦૦  કલાકથી વેિસાઈટ પરથી પોતાનો િાળા 

ફાળવણી પત્ર મેળવવાનો રહેિે. 

 સદર પ્રદક્રયા SCA No.3578/2021,5784/2021,3226/2021,4887/2021 તથા અન્ય ભરતી સિંંબધત કોટા  કેસોના અંબતમ 

ચુકાદાને આબધન રહેિે તથા આ ચુકાદાઓ ઉમેદવારોને િંધનકતાા રહેિે. 

 ઓનલાઈન િાળા ફાળવણી પત્ર મેળવવા માટે, ……………………………… 

 ઓનલાઇન િાળા ફાળવણીપત્ર મેળવવા માટે ઉમેદવારો જ ેરીતે ઓનલાઇન બજલ્લા પસંદગી અને િાળા પસંદગી માટે 

લોગઇન થયા હતા તે જ રીતે લોગઇન થવાનુ રહેિે. 

 ઉમેદવાર વેિસાઈટ www.gserc.in પર જઈ Apply for Higher Secondary Grant-in-aid બવકલ્પ ક્લીક 

કરવાનો રહેિે.  

 જ ેક્લીક કરતા ખૂલેલ ચેકિોક્સમાં ઉમેદવારે પોતાનો ટાટ નંિર, જન્મતારીખ,પાસવર્ા  અને દફક્સ Captcha Code 
નાખી લોગઈન થવાનંુ રહેિે.  

 િાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ િાળા ફાળવણી પત્રમાં દિાાવ્યા મુજિ તારીખ, સમયે અને સ્થળે પોતાનો ભલામણ પત્ર 

અને બનમણૂક હુકમ મેળવવા હાજર રહેવાનુ રહેિે. 

 બજલ્લા કક્ષાએ સૂચવેલ સમયે અને તારીખે ગેરહાજર રહેનાર ઉમેદવાર બનમણુક માટે હક્દાર રહેિે નહીં અને આ અંગે ઉમેદવારની 

કોઇપણ લેબખત કે મૌબખક રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવિે નહીં.  
 ઉમેદવારે બજલ્લા મથકે પોતાના િાળા ફાળવણી પત્રની નકલ, તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગુણ પત્રકો/દસ્તાવેજો તથા તેની 

સ્વપ્રમાબણત નકલ સાથે ઉપબસ્થત રહેવાનુ રહેિે.  
 બિ.બવ.ના તા.22/03/2017ના ઠરાવ ક્રમાંક પી.આ.ઇ./1/2017/બસંગલ ફાઇલ-6-ક ની જોગવાઇ અન્વયે જ ેઉમેદવાર 

સરકારી અથવા ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈર્ ઉચ્ચતર માધ્યબમક િાળામાં સેવા િજાવતા હોય અને પોતાની  બનમણંૂકની તારીખથી ૦૩ 

વષાનો સમયગાળા પહેલા રાજીનામુ આપી સદર િાળા ફાળવણીથી નવી બનમણૂંકમાં જોર્ાવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે રૂ. 

૩,૦૦,૦૦૦/- (ત્રણ લાખ) રાજ્ય સરકારમાં જમા કરાવવાના રહેિે. 
 જ ેઉમેદવારો હાલ સરકારી/ગ્રાન્ટેર્ પ્રાથબમક/માધ્યબમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક િાળામાં કાયારત બિક્ષકો હોય “તેઓ સદર ભરતી 

પ્રક્રીયા અન્વયે તેઓને મેરીટ કમ પ્રેફરન્સના ધોરણે ફાળવવામાં આવેલ આ િાળામાં જો હાજર નહીં થાય તો િાળકોના િૈક્ષબણક 

કાયા સુધારણાના હેતુ થી સરકારશ્રી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ ભરતી પ્રક્રીયાની સુચારૂ કાયાવાહીમાં અવરોધ ઉભો કરવા તેમજ 

િેરોજગાર ઉમેદવારોને રોજગારીની તકથી વંબચત રાખી સરકારશ્રીના બિબક્ષત નાગરીકોને રોજગારી પુરી પાર્વાના લક્ષમાં અવરોધ 

ઉભો કરવા િદલ તેઓ પોતાના માબસક પગાર માંથી ૫,૦૦૦/- રૂ. ૪૦ માસ માટે એમ કુલ ૨,૦૦,૦૦૦/- રૂ. સરકારશ્રીના 

સંિંબધત સદરે જમા કરાવવાના રહેિે. 
 બિ.બવ.ના તા.22/03/2017 ના ઠરાવ ક્રમાંક પી.આ.ઇ./1/2017/બસંગલ ફાઇલ-6-ક ની જોગવાઇ અન્વયે ઉમેદવારે 

ફરબજયાતપણે 300/- રૂ.ના સ્ટેમ્પ પેપર પર બનયત નમૂનામાં જામીનખત ભલામણ પત્ર મેળવતા સમયે રજૂ કરવાનો રહેિે.જ ે

ઉમેદવારને િંધનકતાા રહેિે.(જામીનખત નો નમૂનો વેિસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે) 
 ભલામણ પત્ર અને બનમણૂંક હુકમની તમામ િરતો ઉમેદવારને િંધનકતાા રહેિે.  
 બનમણૂંક હુકમ મેળવવા અન્વયે ઉમેદવારોએ પોતાના અસલ ગુણપત્રકો/પ્રમાણપત્રકો ખરાઇ અથે સંિંબધત િાળા મંર્ળને 6 

મદહના માટે જમા કરાવવાના રહેિે. 
 રાજ્ય િહારની યુબનવસીટીમાંથી લાયકાત મેળવેલ ઉમેદવારોના બકસ્સામાં બજલ્લા કચેરી દ્વારા જ ે તે યુબનવસીટીમાંથી 

ગુણપત્રકો/પ્રમાણપત્રો તેમજ અન્ય જરૂરી આધારોની ખરાઈ િાદ જ ઉમેદવાર બનમણૂંકને હક્કદાર િનિે. 
 ગુજરાત રાજ્ય માધ્યબમક અને ઉચ્ચતર માધ્યબમક િૈક્ષબણક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સબમબત આપ સહુનંુ બિક્ષણ બવભાગમાં સ્વાગત 

કરે છે અને આપસૌને બિક્ષણ બવભાગના સબનષ્ઠ કમાયોગી િનવા અંગે િુભકામનાઓ પાઠવે છે. 

http://www.gserc.in/
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