
સરકારી માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા-૨૦૧૯ Qualified Waiting-3 અન્વયે િાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારો 
માટે િાળા ફાળવણી પત્ર તથા મિમણકૂ હકુમ મેળવવા અંગેિી સચુિાઓ 

 સરકારી માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે મવષયવાર, કેટેગરીવાર ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ સામે 
Qualified Waiting List-3 માાં સમામવષ્ટ ઉમેદવારો દ્વારા અપાયેલ િાળા પસાંદગી તથા મેરીટિા આધારે 

ઉમેદવારોિે તેઓિી પસાંદગીિી િાળા ફળવાયેલ છે જેિી મવગતો વેબસાઈટ www.gserc.in પર મકુવામાાં 

આવેલ છે. તેમજ સાંબાંમધત ઉમેદવારોિે આ અંગેિી SMS થી જાણ કરેલ છે. 
 મળૂ જાહરેાત-૨૦૧૯ માાં સચુવ્યા મજુબ ઓિલાઇિ િાળા પસાંદગી િ આપિાર ઉમેદવારો ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે 

પોતાિો હક્ક જતો કરવા ઇચ્છે છે તેમ માિી તેઓિે ભરતી પ્રક્રીયામાાંથી બાકાત કરવામાાં આવેલ છે જેિી 
સાંબાંમધતોએ ખાસ િોંધ લેવી.  

 િાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧િા રોજ સાાંજે ૬.૦૦ કલાકથી તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ િા રોજ 
બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાિ વેબસાઈટ પરથી પોતાિો િાળા ફાળવણી પત્ર મેળવવાિો રહિેે. 

 ઓિલાઈિ િાળા ફાળવણી પત્ર મેળવવા માટે, ……………………………… 

 ઓિલાઇિ િાળા ફાળવણીપત્ર મેળવવા માટે ઉમેદવારો જે રીતે ઓિલાઇિ જજલ્લા પસાંદગી અિે િાળા 
પસાંદગી માટે લોગઇિ થયા હતા તે જ રીતે લોગઇિ થવાન ુરહિેે. 

 ઉમેદવાર વેબસાઈટ www.gserc.in પર જઈ Apply for Secondary Government મવકલ્પ ક્લીક 

કરવાિો રહિેે.  

 જે ક્લીક કરતા ખલેૂલ ચેકબોક્સમાાં ઉમેદવારે પોતાિો ટાટ િાંબર, જન્મતારીખ અિે ફફક્સ Captcha 
Code િાખી લોગઈિ થવાનુાં રહિેે.  

 લોગઈિ થતાાં ઉમેદવારિા ઓિલાઈિ અરજીફોમમમાાં રજજસ્ટર્મ મોબાઈલ પર OTP આવિે. જે OTP 
એન્ ટર કરતાાં સ્ક્રીિ પર ર્ાઉિલોર્ સ્કલૂ એલોટમેન્ ટ લેટર ઓપ્િિ ક્લીક કરતાાં િાળા ફાળવણી પત્ર 
ર્ાઉિલોર્ થઈ િકિે અિે તેિી PRINT મેળવી િકાિે. 

 િાળા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ િાળા ફાળવણી પત્રમાાં દિામવ્યા મજુબ તારીખ, સમયે અિે સ્થળે પોતાિો 
મિમણકૂ હકુમ મેળવવા હાજર રહવેાન ુરહિેે.  

 જજલ્લા કક્ષાએ સચૂવેલ સમયે અિે તારીખે ગેરહાજર રહિેાર ઉમેદવાર મિમણકુ માટે હક્દાર રહિેે િહીં અિે આ 
અંગે ઉમેદવારિી કોઇપણ લેખખત કે મૌખખક રજૂઆત ધ્યાિે લેવામાાં આવિે િહીં.  

 ઉમેદવારે જજલ્લા મથકે પોતાિા િાળા ફાળવણી પત્રિી િકલ, તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગણુ પત્રકો/ દસ્તાવેજો 
તથા તેિી સ્વપ્રમાખણત િકલ સાથે ઉપસ્સ્થત રહવેાન ુરહિેે.  

 જો ઉમેદવાર COVID-19 પોઝીટીવ હોય/ક્વોરન્ ટાઈિ/કન્ ટેન્ ટમેન્ ટ ઝોિમાાં હોય તો ઉમેદવારે સચૂવેલ સમયે  
અિે  સ્થળે તમામ આનસુાંગીક આધારો સહ મિમણ ૂાંક હકુમ મેળવવા માટે અન્ય કોઈ વ્યસ્ક્તિે પોતાિો ઓથોરીટી 
લેટર આપી હાજર રાખવાિા રહિેે તદ્દનસુાર િાળામાાં હાજર થવાિી તારીખમાાં પણ છૂટછાટ મેળવવા જજલ્લા 
કક્ષાએ જરૂરી પ્રક્રીયા કરવાિી રહિેે.  

 મિ.મવ.િા તા.22/03/2017િા ઠરાવ ક્રમાાંક પી.આ.ઇ./1/2017/મસિંગલ ફાઇલ-6-ક િી જોગવાઇ અન્વયે જે ઉમેદવાર 
સરકારી અથવા ગ્રાન્ટ-ઈિ-એઈર્ ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળામાાં સેવા બજાવતા હોય અિે પોતાિી  મિમણ ૂાંકિી 

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


તારીખથી ૦૩ વષમિો સમયગાળા પહલેા રાજીિામ ુઆપી,સદર િાળા ફાળવણીથી િવી મિમણ ૂાંકમાાં જોર્ાવા 
ઈચ્છતા ઉમેદવારે રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- (ત્રણ લાખ) રાજ્ય સરકારમાાં જમા કરાવવાિા રહિેે.  

 મિ.મવ.િા તા.22/03/2017 િા ઠરાવ ક્રમાાંક પી.આ.ઇ./1/2017/મસિંગલ ફાઇલ-6-ક િી જોગવાઇ અન્વયે ઉમેદવારે 
ફરજજયાતપણે 300/- રૂ.િા સ્ટેમ્પ પેપર પર મિયત િમિૂામાાં જામીિખત મિમણ ૂાંક મળેથી એક માસમાાં રજૂ 
કરવાિો રહિેે.જે ઉમેદવારિે બાંધિકતામ રહિેે.(જામીિખત િો િમિૂો વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે) 

 મિમણ ૂાંક હકુમિી તમામ િરતો ઉમેદવારિે બાંધિકતામ રહિેે.  
 મિમણ ૂાંક હકુમ મેળવવા અન્વયે ઉમેદવારોએ પોતાિા અસલ ગણુપત્રકો/પ્રમાણપત્રકો ખરાઇ અથે જજલ્લા કચેરીએ 

૬ મફહિા માટે જમા કરાવવાિા રહિેે. 
 રાજ્ય બહારિી યમુિવસીટીમાાંથી લાયકાત મેળવેલ ઉમેદવારોિા ફકસ્સામાાં જજલ્લા કચેરી દ્વારા જે તે 

યમુિવસીટીમાાંથી ગણુપત્રકો/પ્રમાણપત્રો તેમજ અન્ય જરૂરી આધારોિી ખરાઈ બાદ જ ઉમેદવાર મિમણ ૂાંકિે 
હક્કદાર બિિે. 

 કોરોિા મહામારીિી પફરસ્સ્થમતિે ધ્યાિે લેતાાં જો ઉમેદવાર પોતાિા િાળા ફાળવણીપત્રિી હાર્મ કોપી મેળવી િકે 
તેમ િ હોય તો ઉમેદવાર િાળા ફાળવણીપત્ર પોતાિા મોબાઈલમાાં ર્ાઉિલોર્ કરી જજલ્લા કક્ષાએ સોફ્ટ કોપીમાાં 
રજૂ કરી િકિે.  

 મિમણ ૂાંક હકુમ મેળવવાિા સ્થળે ઉમેદવારોએ કોવીર્-૧૯િા કારણે ફેલાયેલ મહામારી અંતગમત સરકારશ્રી દ્વારા 
આપવામાાં આવેલ વખતોવખતિી ગાઇર્લાઇિન ુચસુ્તપણે પાલિ કરવાન ુરહિેે. 

 ગજુરાત રાજ્ય માધ્યમમક અિે ઉચ્ચતર માધ્યમમક િૈક્ષખણક સ્ટાફ ભરતી પસાંદગી સમમમત આપ સહનુ ુાં મિક્ષણ 
મવભાગમાાં સ્વાગત કરે છે અિે આપસૌિે મિક્ષણ મવભાગિા સમિષ્ઠ કમમયોગી બિવા અંગે શભુકામિાઓ પાઠવે 
છે. 

 


