
શાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારો માટે શાળા ફાળવણી પત્ર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની સચુનાઓ 

 બિનસરકારી અનદુાનનત ઉચ્ચતર માધ્યનમક નશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે નવષયવાર, કેટેગરીવાર 
ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ સામે ઉમેદવારો દ્વારા અપાયેલ શાળા પસદંગી તથા મેરીટના આધારે ઉમેદવારોને 

તેઓની પસદંગીની શાળા ફળવાયેલ છે જેની નવગતો વેિસાઈટ www.gserc.in પર મકુવામા ંઆવેલ છે. 

તેમજ સિંનંધત ઉમેદવારોને આ અંગેની SMS  થી જાણ કરેલ છે. 
 શાળા પસદંગી ન આપનાર અને મયાાદદત શાળા પસદંગી ઉમેદવારો ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે પોતાનો હક્ક 

જતો કરવા ઇચ્છે છે તેમ માની તેઓને ભરતી પ્રક્રીયામાથંી િાકાત કરવામા ંઆવેલ છે જેની સિંનંધતોએ ખાસ 
નોંધ લેવી. 

 શાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ સાજંે ૬.૦૦ કલાકથી તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ  
િપોરે ૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાન વેિસાઈટ પરથી પોતાનો શાળા ફાળવણી પત્ર મેળવવાનો રહશેે. 

 ઓનલાઈન શાળા ફાળવણી પત્ર મેળવવા માટે, ……………………………… 

 ઓનલાઇન શાળા ફાળવણીપત્ર મેળવવા માટે ઉમેદવારો જે રીતે ઓનલાઇન જજલ્લા પસદંગી અને 
શાળા પસદંગી માટે લોગઇન થયા હતા તે જ રીતે લોગઇન થવાન ુરહશેે. 

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

નવકલ્પ ક્લીક કરવાનો રહશેે.  

 જે ક્લીક કરતા ખલેૂલ ચેકિોક્સમા ંઉમેદવારે પોતાનો ટાટ નિંર, જન્મતારીખ,પાસવડા અને દફક્સ 
Captcha Code નાખી લોગઈન થવાનુ ંરહશેે.  

 બિનસરકારી અનદુાનનત ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક નવભાગમા ંઆપની પસદંગી થયેલ છે પરંત ુજો આપે 
બિનસરકારી માધ્યનમક નવભાગમા ંપણ ઉમેદવારી નોંધાવી હોય તો આપે માધ્યનમક નવભાગમા ંઅન્ય 
િેરોજગાર ઉમેદવારને રોજગારી મળી રહ ેતે હતેથુી આપ આપની માધ્યનમક નવભાગની ઉમેદવારી 
સ્વેચ્છાએ રદ કરવા ઇચ્છો તે ઇચ્છનીય છે આ અન્વયે લોગઈન થતા ંસ્ક્રીન પર ડાઉનલોડ સ્કલૂ 
એલોટમેન્ ટ લેટર ઓ્શન ક્લીક કરતા ંનીચે મજુિના ચાર પ્રશ્નો ખલુશે. 

1. શુ ંતમે અનદુાનનત માધ્યનમક માટે ઊમેદવારી નોંધાવેલ છે?   (હા/ના) 
2. જો હા તો કયા નવષય માટે? (નવષયો ડ્રોપડાઉન બલસ્ટમા આપી દેવામા ંઆવેલ છે.) 
3. આપ આપની માધ્યનમકની આ ઊમેદવારી સ્વેચ્છાએ રદ કરાવવા ઇચ્છો છો?  (હા/ના) 
4. જો હા તો આપનો માધ્યનમક નો ટાટ નિંર નીચે ના િોક્ષમા લખો. 

જેનો પ્રત્યતુ્તર આ્યા િાદ શાળા ફાળવણી પત્ર ડાઉનલોડ થઈ શકશે અને તેની PRINT મેળવી 
શકાશે. 

 શાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ શાળા ફાળવણી પત્રમા ંદશાાવ્યા મજુિ તારીખ, સમયે અને સ્થળે પોતાનો 
ભલામણ પત્ર અને નનમણકૂ હકુમ મેળવવા હાજર રહવેાન ુરહશેે. 

 જજલ્લા કક્ષાએ સચૂવેલ સમયે અને તારીખે ગેરહાજર રહનેાર ઉમેદવાર નનમણકુ માટે હક્દાર રહશેે નહીં અને 
આ અંગે ઉમેદવારની કોઇપણ લેબખત કે મૌબખક રજૂઆત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહીં.  

 ઉમેદવારે જજલ્લા મથકે પોતાના શાળા ફાળવણી પત્રની નકલ, તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગણુ પત્રકો/ 
દસ્તાવેજો તથા તેની સ્વપ્રમાબણત નકલ સાથે ઉપસ્સ્થત રહવેાન ુરહશેે.  

http://www.gserc.in/
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 જો ઉમેદવાર COVID-19 પોઝીટીવ હોય/ક્વોરન્ ટાઈન/કન્ ટેન્ ટમેન્ ટ ઝોનમા ંહોય તો ઉમેદવારે સચૂવેલ સમયે  
અને  સ્થળે તમામ આનસુગંીક આધારો સહ ભલામણ પત્ર અને નનમણકૂ હકુમ મેળવવા માટે અન્ય કોઈ 
વ્યસ્ક્તને પોતાનો ઓથોરીટી લેટર આપી હાજર રાખવાના રહશેે તદ્દનસુાર શાળામા ંહાજર થવાની તારીખમા ં
પણ છૂટછાટ મેળવવા જજલ્લા કક્ષાએ જરૂરી પ્રક્રીયા કરવાની રહશેે.  

 નશ.નવ.ના તા.22/03/2017ના ઠરાવ ક્રમાકં પી.આ.ઇ./1/2017/નસિંગલ ફાઇલ-6-ક ની જોગવાઇ અન્વયે જે 
ઉમેદવાર સરકારી અથવા ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ ઉચ્ચતર માધ્યનમક શાળામા ંસેવા િજાવતા હોય અને પોતાની  
નનમણ ૂકંની તારીખથી ૦૩ વષાનો સમયગાળા પહલેા રાજીનામ ુઆપી સદર શાળા ફાળવણીથી નવી નનમણ ૂકંમા ં
જોડાવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- (ત્રણ લાખ) રાજ્ય સરકારમા ંજમા કરાવવાના રહશેે. 

 જે ઉમેદવારો હાલ સરકારી/ગ્રાન્ટેડ પ્રાથનમક/માધ્યનમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળામા ંકાયારત નશક્ષકો હોય “તેઓ 
સદર ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે તેઓને મેરીટ કમ પે્રફરન્સના ધોરણે ફાળવવામા ંઆવેલ આ શાળામા ંજો હાજર 
નહીં થાય તો િાળકોના શૈક્ષબણક કાયા સધુારણાના હતે ુથી સરકારશ્રી દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ ભરતી 
પ્રક્રીયાની સચુારૂ કાયાવાહીમા ંઅવરોધ ઉભો કરવા તેમજ િેરોજગાર ઉમેદવારોને રોજગારીની તકથી વબંચત 
રાખી સરકારશ્રીના નશબક્ષત નાગરીકોને રોજગારી પરુી પાડવાના લક્ષમા ંઅવરોધ ઉભો કરવા િદલ તેઓ 
પોતાના માનસક પગાર માથંી ૫,૦૦૦/- રૂ. ૪૦ માસ માટે એમ કુલ ૨,૦૦,૦૦૦/- રૂ. સરકારશ્રીના સિંનંધત 
સદરે જમા કરાવવાના રહશેે. 

 જે ઉમેદવારો હાલ સરકારી/ગ્રાન્ટેડ પ્રાથનમક/માધ્યનમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળામા ંકાયારત નશક્ષકો નથી/અન્ય 
જગ્યાએ નોકરી કરે છે અને મેરીટ કમ પે્રફરન્સને આધારે તેઓને ફાળવેલ આ શાળામા ંહાજર ન થાય તો 
આવા ઉમેદવારોને અન્ય આગામી ભરતી પ્રદક્રયામાથંી િાકાત કરવામા ંઆવશે. 

 નશ.નવ.ના તા.22/03/2017 ના ઠરાવ ક્રમાકં પી.આ.ઇ./1/2017/નસિંગલ ફાઇલ-6-ક ની જોગવાઇ અન્વયે 
ઉમેદવારે ફરજજયાતપણે 300/- રૂ.ના સ્ટેમ્પ પેપર પર નનયત નમનૂામા ંજામીનખત નનમણ ૂકં મળેથી એક 
માસમા ંરજૂ કરવાનો રહશેે.જે ઉમેદવારને િધંનકતાા રહશેે.(જામીનખત નો નમનૂો વેિસાઇટ પર ઉપલબ્ધ 
છે) 

 ભલામણ પત્ર અને નનમણ ૂકં હકુમની તમામ શરતો ઉમેદવારને િધંનકતાા રહશેે.  
 નનમણ ૂકં હકુમ મેળવવા અન્વયે ઉમેદવારોએ પોતાના અસલ ગણુપત્રકો/પ્રમાણપત્રકો ખરાઇ અથે સિંનંધત 

શાળા મડંળને 6 મદહના માટે જમા કરાવવાના રહશેે. 
 રાજ્ય િહારની યનુનવસીટીમાથંી લાયકાત મેળવેલ ઉમેદવારોના દકસ્સામા ં જજલ્લા કચેરી દ્વારા જે તે 

યનુનવસીટીમાથંી ગણુપત્રકો/પ્રમાણપત્રો તેમજ અન્ય જરૂરી આધારોની ખરાઈ િાદ જ ઉમેદવાર નનમણ ૂકંને 
હક્કદાર િનશે. 

 કોરોના મહામારીની પદરસ્સ્થનતને ધ્યાને લેતા ંજો ઉમેદવાર પોતાના શાળા ફાળવણીપત્રની હાડા કોપી મેળવી 
શકે તેમ ન હોય તો ઉમેદવાર શાળા ફાળવણીપત્ર પોતાના મોિાઈલમા ંડાઉનલોડ કરી જજલ્લા કક્ષાએ સોફ્ટ 
કોપીમા ંરજૂ કરી શકશે.  

 ભલામણ પત્ર અને નનમણ ૂકં હકુમ મેળવવાના સ્થળે ઉમેદવારોએ કોવીડ-૧૯ના કારણે ફેલાયેલ મહામારી 
અંતગાત સરકારશ્રી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ વખતોવખતની ગાઇડલાઇનન ુચસુ્તપણે પાલન કરવાન ુરહશેે. 

 ગજુરાત રાજ્ય માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક શૈક્ષબણક સ્ટાફ ભરતી પસદંગી સનમનત આપ સહનુ ુ ંનશક્ષણ 
નવભાગમા ં સ્વાગત કરે છે અને આપસૌને નશક્ષણ નવભાગના સનનષ્ઠ કમાયોગી િનવા અંગે શભુકામનાઓ 
પાઠવે છે. 


