
બિનસરકારી અનદુાનનત માધ્યનમક નિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા વર્ષ-૨૦૨૧ ના List- D માાં 

સમાનવષ્ટ અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ઓનલાઇન િાળા પસાંદગી અંગેની સચૂનાઓ 

 બિનસરકારી અનદુાનનત માધ્યનમક નિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા વર્ષ-૨૦૨૧ અન્વયે બિન અનામત 
કેટેગરીની જગ્યાઓ સામે માધ્યમવાર, નવર્યવાર પસાંદ થનાર ઉમેદવારોના ટાટ નાંિરની યાદી (List-
A), ભરતી પ્રક્રક્રયામાાંથી િાકાત થનાર ઉમેદવારોના ટાટ નાંિરની યાદી (List-B), કટ-ઓફ કરતા નીચા 
મેક્રરટને કારણે બિન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ સામે પસાંદગી ન પામનાર બિન અનામત અને 
અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો કે જેઓની કેટેગરીમાાં જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી તેવા ઉમેદવારોની યાદી 
(List-C) અને અનામત કેટેગરીના તેવા ઉમેદવારો કે જેઓનુાં મેરીટ જનરલની કટ ઓફથી નીચુાં છે 
તથા તેઓને અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ પર પસાંદગી આપવાની રહ ે છે તેવા ઉમેદવારોના ટાટ 
નાંિરની યાદી (List-D) તેમ ચાર પ્રકારની યાદી તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ વેિસાઈટ પર પ્રનસદ્ધ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 સાંિાંનધત ઉમેદવારોને આ અંગેની જાણ SMS થી પણ કરેલ છે.  
 List- D માાં સમાનવષ્ટ ઉમેદવારોએ હાલ સિિ જે તે નવર્ય અને માધ્યમની સાંિાંનધત અનામત 

કેટેગરીની ખાલી જગ્યાઓ સામે ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી આપવાની રહિેે.  
 List- D માાં સમાનવષ્ટ ઉમેદવારો તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ િપોરે ૧૨.૦૦ કલાકથી તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ 

ના રોજ િપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સધુી વેિસાઈટ www.gserc.in પર પોતાની ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી 
આપી િકિે. 

 List- D માાં સમાનવષ્ટ ઉમેદવારો પૈકી ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી ન આપનાર ઉમેદવાર ભરતી પ્રક્રક્રયા 
અન્ વયે પોતાનો હક્ક જતો કરવા ઇચ્છે છે તેમ માની તેઓને ભરતી પ્રક્રક્રયામાાંથી િાકાત રાખવામાાં 
આવિે. જેની સાંિાંનધતો ખાસ નોંધ લેવી. 

 List- D માાં સમાનવષ્ટ થવાથી કે Online િાળા પસાંદગી આપવાથી ઉમેદવારનો નોકરીનો હક્ક 
પ્રસ્થાનપત થઇ જતો નથી. તેની નોંધ લેિો. 

 ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી આપવા માટે, ……………………………… 
 ઉમેદવાર વેિસાઈટ www.gserc.in પર જઈ Apply for Secondary Grant-in-aid નવકલ્પ 

ક્લીક કરવાનો રહિેે.  
 જે ક્લીક કરતા ખલેૂલ ચેકિોક્સમાાં ઉમેદવારે પોતાનો ટાટ નાંિર, જન્મતારીખ પાસવર્ષ અને 

ક્રફક્સ Captcha Code નાખી લોગઈન થવાનુાં રહિેે.  
 લોગઈન થતાાં સ્ક્રીન પર જજલ્લાઓના નામ હિે જેને આપે આપની પસાંદગીના ક્રમમાાં 

ગોઠવવાના રહિેે અને ત્યારિાદ save next િટન કલીક કરતાાં આપના િોક્ષમાાં આપે 
જજલ્લાઓ જે ક્રમમાાં પસાંદ કયાષ હિે તે ક્રમમાાં જે તે જજલ્લાની આપના નવર્યની જનરલ 
કેટેગરીની આપને મળવાપાત્ર જગ્યાઓની યાદી આપને જોવા મળિે. 

http://www.gserc.in/
http://www.gserc.in/


 જો આપ સામાન્ય પરુૂર્ ઉમેદવાર [ક્રદવયાાંગ(PH) નસવાયના] હિો તો આપને આપના નવર્યની 
ક્રદવયાાંગ(PH) અને મક્રહલા અનામત નસવાયની  જગ્યાઓ જોવા મળિે તેવી જ રીતે જો આપ  
ક્રદવયાાંગ(PH) ન હોય તેવા મક્રહલા ઉમેદવાર હિો પરાંત ુઆપે મક્રહલા અનામતની જગ્યા પર 
જવાનો નવકલ્પ નહીં આપ્યો હોય અને PML-2માાં આપના નામ સામે is female option માાં No 
હિે તો આપને પણ ક્રદવયાાંગ(PH) અને મક્રહલા અનામત નસવાયની જગ્યાઓ જ જોવા મળિે. 
મક્રહલા અનામતની જગ્યા પર નવકલ્પ આપનાર મક્રહલા ઉમેદવારોને બિન અનામત સાંવગષની 
ક્રદવયાાંગ(PH) નસવાયની તમામ જગ્યાઓ જોવા મળિે.જે નવર્યમાાં ક્રદવયાાંગ(PH) માટે અનામત 
જગ્યાઓ છે તે નવર્યમાાં ક્રદવયાાંગ(PH) પરુૂર્ ઉમેદવારને મક્રહલા અનામત નસવાયની PH 
સક્રહતની તમામ જગ્યાઓ જોવા મળિે.જ્યારે ક્રદવયાાંગ(PH) મક્રહલા ઉમેદવારને PH સક્રહતની 
તમામ જગ્યાઓ જોવા મળિે. 

 આ રીતે િાળાઓની યાદી જોવા મળયાાં િાદ આપે આ િાળાઓને આપના પસાંદગીના ક્રમમાાં 
ગોઠવવાની છે. જેમાાં જે તે િાળા પર કલીક કરતા તે િાળા આપોઆપ સામેના િોક્ષમાાં 
ગોઠવાઇ જિે. આપની ઇચ્છાનસુાર િાળાઓને પસાંદગીના ક્રમમાાં  ગોઠવયા િાદ આપે save 
િટન કલીક કરવાનુાં રહિેે જે કરવાથી આપની િાળા પસાંદગી વેિસાઇટ પર રજીસ્ટર્ષ થઇ 
જિે. પરાંત ુપસાંદગી આપ્યા િાદ જો ઉમેદવારને એવ ુલાગે કે તેઓએ આપેલ પસાંદગીમાાં કોઇ 
ક્ષનત રહી છે અને તેઓ કોઇ ફેરફાર કરવા માાંગે છે તો screen પર Reset District અને Reset 

Schools ન ુિટન દિાવી તેઓ પોતાની પસાંદગી પનુ: આપી િકિે. 
 આ અગાઉ ર્ોકયમેુન્ટ વેરીક્રફકેિન વખતે આપને ભરતી સિાંધી ખાસ તો િાળા પસાંદગી 

િાિતે એક પત્ર આપ્યો હતો જેનો આપે અભ્યાસ કરેલ જ હિે. તદૃનસુાર આ ભરતી પ્રક્રક્રયામાાં 
આપે ૧૦૦ % િાળાઓની પસાંદગી કરવી એવુાં ફરજજયાત નથી. આપ એકપણ િાળા પસાંદ ન 
કરવા માાંગતા હોય તો પણ ચાલિે એક કે એકથી વધ ુ િાળા અને વધમુાાં વધ ુ િધી જ 
િાળાઓ પસાંદ કરી િકિો પરાંત ુઅગાઉ આપેલ પત્રમાાં જણાવયા મજુિ આપે િાળા પસાંદગી 
ખિૂ જ કાળજીપવૂષક કરવી જરૂરી છે.  ઉદાહરણ તરીકે જો કોઇ ઉમેદવાર મયાષક્રદત સાંખ્યામાાં 
િાળાઓ પસાંદ કરે છે અને  તેણે પસાંદ કરેલી િાળાઓ મેરીટ ક્મ પે્રફરન્સમાાં તેઓનાથી ઉંચા 
ઉમેદવારને મળી જાય તો તેવા ક્રકસ્સામાાં તે ઉમેદવારને એકપણ િાળા મળિે નહીં અને 
પસાંદગી યાદીમાાં તેન ુનામ આવિે નહીં જેની જવાિદારી જે તે ઉમેદવારની રહિેે.  

 તે જ રીતે મક્રહલા ઉમેદવારો માટે,મક્રહલા અનામતની જગ્યા પર જવાનો નવકલ્પ આપનાર 
મક્રહલા ઉમેદવારો તમામ જગ્યાઓ પૈકી કોઇપણ જગ્યા પર પોતાની પસાંદગી આપી િકિે. 
પરાંત ુમક્રહલા અનામતની જગ્યા પર મક્રહલાઓને મકૂવી ફરજજયાત હોઇ જો કોઇ  ક્રકસ્સામાાં  
મક્રહલા અનામતની એક જગ્યા િાકી હોય અને િે મક્રહલા ઉમેદવાર કે જેઓએ મક્રહલા 
અનામતની જગ્યા પર જવાનો નવકલ્પ આપ્યો હોય તે પૈકી ઉંચા મેરીટવાળા મક્રહલા ઉમેદવારે 
મક્રહલા અનામતની જગ્યાની પસાંદગી નહીં આપી હોય તો તેવા ક્રકસ્સામાાં તેનાથી નીચા 



મેરીટવાળી મક્રહલા ઉમેદવાર કે જેણે મક્રહલા અનામતની જગ્યાની પસાંદગી આપી હિે તેને તે 
જગ્યા મળિે જયારે ઉંચા મેરીટવાળી મક્રહલા િાકાત થિે. 

 આમ આ તમામ િાિતોને યોગ્ય રીતે સમજી ખિૂ જ કાળજી પવૂષક િાળા પસાંદગી આપવી.  
 ઉમેદવારો પોતાની િાળા પસાંદગીમાાં િાળા પસાંદગી આપવાની છેલ્લી તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ના 

રોજ િપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સધુી ફેરફાર કરી િકિો. પરાંત ુતા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ િપોરે 
૧૨.૦૦ કલાકે આપે જે િાળા પસાંદગી આપેલ હિે તેને અંનતમ માની સોફ્ટવેર ઓટો સિમીટ 
આપી દેિે અને તદ્દનસુાર આપના મેરીટ મજુિ આપને સોફ્ટવેર ઓનલાઈન િાળા ફાળવણી 
કરવામાાં આવિે.પરાંત ુઆપ િાળા પસાંદગી કરતાાં પહલેા આપના પસાંદગીના જજલ્લાઓ અને 
પસાંદગીની િાળાઓની યાદી અલગથી એક કાગળ પર કરી લઇ તે મજુિ Online જજલ્લા 
પસાંદગી અને િાળા પસાંદગી આપી વારાંવાર િદલવાના િદલે તેને કાયમી રાખિો તો તે 
આપના માટે ક્રહતાવહ રહિેે. 

 જે ઉમેદવારો હાલ સરકારી/ગ્રાન્ટેર્ પ્રાથનમક/માધ્યનમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક િાળામાાં કાયષરત 
નિક્ષકો હોય “તેઓ સદર ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે તેઓને મેરીટ કમ પે્રફરન્સના ધોરણે 
ફાળવવામાાં આવનાર કોઇપણ િાળામાાં હાજર થિે  અને જો હાજર નહીં થાય તો િાળકોના 
િૈક્ષબણક કાયષ સધુારણાના હતે ુ થી સરકારશ્રી દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલ ભરતી પ્રક્રીયાની 
સચુારૂ કાયષવાહીમાાં અવરોધ ઉભો કરવા તેમજ િેરોજગાર ઉમેદવારોને રોજગારીની તકથી 
વાંબચત રાખી સરકારશ્રીના નિબક્ષત નાગરીકોને રોજગારી પરુી પાર્વાના લક્ષમાાં અવરોધ ઉભો 
કરવા િદલ તેઓ પોતાના માનસક પગાર માાંથી ૫,૦૦૦/- રૂ.૪૦ માસ માટે એમ કુલ 
૨,૦૦,૦૦૦/- રૂ. સરકારશ્રીના સાંિાંનધત સદરે જમા કરાવવાના રહિેે. 

 િાળા પસાંદગી અંગે માગષદિષક વીર્ીયો પણ વેિસાઈટ પર મકૂવામાાં આવેલ છે. તે વીર્ીયોને 
ધ્યાનથી નનહાળી જરૂરી સચૂનાઓ ધ્યાને લઈને જ િાળા પસાંદગીની પ્રક્રક્રયા કરવી. જેથી િાળા 
પસાંદગી આપતા સમયે કોઈ ક્ષનત ન રહ.ે 

 િાળા પસાંદગીની પ્રક્રીયા પણૂષ થયા િાદ માધ્યમવાર,નવર્યવાર બિન અનામતની જગ્યા અને 
અનામતની જગ્યા સામે પસાંદગી પામેલ ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી યાદી અને તેઓને 
ફળવાયેલ િાળાઓના નામ તથા ૨૦% પ્રનતક્ષા યાદી જાહરે કરવામાાં આવિે. 

 ગજુરાત રાજ્ય માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક િૈક્ષબણક સ્ટાફ ભરતી પસાંદગી સનમનત 
આપને શભુકામનાઓ પાઠવે છે. 


