
સરકારી માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના Qualified વેઇટીંગ મિસ્ટ-૩ માાં સમામવષ્ટ ઉમેદવારો 

માટે ઓનિાઇન િાળા પસાંદગી અાંગેની સૂચનાઓ 

 શિક્ષણ શિભાગના તા.૧૫/૧૧/૧૯ના જાહેરનામાની જોગિાઈઓ મુજબ િેબસાઈટ પર તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ Qualified 

િેઇટીંગ લીસ્ટ-૩ િેબસાઈટ પર પ્રશસદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. 

 સરકારી માધ્યશમક શિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા અન્િયે શિષયિાર,કેટેગરીિાર ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ અને ઉપલબ્ધ 

ઉમેદિારોના આધારે  Qualified િેઇટીંગ શલસ્ટ-૩ પ્રશસધ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. આ Qualified િેઇટીંગ શલસ્ટ-૩માાં 

સમાશિષ્ટ ઉમેદિારો દ્વારા અપાયેલ શજલ્લા પસાંદગી તથા મેરીટના આધારે ઉમેદિારોને તેઓની પસાંદગીનો શજલ્લો ફળિાયેલ છે 

જનેી શિગતો તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ િેબસાઇટ www.gserc.in  પર મુકિામાાં આિેલ છે. તેમજ સાંબાંશધત ઉમેદિારોને આ 

અાંગેની SMS થી જાણ કરેલ છે.  

 શજલ્લા ફાળિણી થયેલ ઉમેદિારોએ તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૨.૩૦ કલાકથી તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ ૫.૦૦ કલાક 

સુધી િેબસાઈટ www.gserc.in પર પોતાની ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી આપી િકિે. 

 જ ેઉમેદિારોને શજલ્લા ફાળિણી થયેલ છે તે ઉમેદિારોએ ફરશજયાતપણે જ ેતે શજલ્લાની િાળાઓની ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી 

આપિાની રહેિે. 

 ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી ન આપનાર ઉમેદિાર ભરતી પ્રક્રક્રયા અન્ િયે પોતાનો હક્ક જતો કરિા ઇચ્છેછે છે તેમ માની તેઓને 

ભરતી પ્રક્રક્રયામાાંથી બાકાત રાખિામાાં આિિે. જનેી સાંબાંશધતો ખાસ નોંધ લેિી. 

 ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી આપિા માટે, ……………………………… 

 ઓનલાઇન િાળા પસાંદગી માટે ઉમેદિારો જ ેરીતે ઓનલાઇન શજલ્લા પસાંદગી માટે લોગઇન થયા હતા તે જ રીતે લોગઇન 

થિાનુ રહેિે. 

 ઉમેદિાર િેબસાઈટ www.gserc.in પર જઈ Apply for Secondary Government શિકલ્પ ક્લીક 

કરિાનો રહેિે.  

  જ ેક્લીક કરતા ખૂલેલ ચેકબોક્સમાાં ઉમેદિારે પોતાનો ટાટ નાંબર, જન્મતારીખ અને ક્રફક્સ Captcha Code નાખી 

લોગઈન થિાનુાં રહેિે.  

 લોગઈન થતાાં ઉમેદિારના ઓનલાઈન અરજીફોમમમાાં રશજસ્ટર્મ  મોબાઈલ પર OTP આિિે. જ ેOTP એન્ ટર કરતાાં 

સ્ક્રીન પર ઉમેદિારને મેરીટના આધારે ફાળિેલ શજલ્લામાાં ઉમેદિારના શિષયની જ ે િાળાઓમાાં ખાલી જગ્યાઓ 

ઉપલબ્ધ હિે તેિી તમામ િાળાઓના નામ ઉમેદિારની સ્ક્રીન પર જોિા મળિે. દા.ત. ઉમેદિારનો શિષય અાંગે્રજી હોય 

અને ઉમેદિારને મેરીટના આધારે બનાસકાાંઠા શજલ્લો ફળિાયેલ હોય તો આ ઉમેદિારને બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં જ ેજ ે

િાળામાાં અાંગે્રજી શિષયની ખાલી જગ્યા હોય તેિી તમામ િાળાઓના નામ ઉમેદિારની સ્ક્રીન પર દખેાિે.આ તમામ 

િાળાઓને ક્લીક કરી ઉમેદિારે પોતાના પસાંદગીના ક્રમમાાં ગોઠિિાના રહેિે.  

 ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી આપતી િખતે ઉમેદિારે તેઓ માટે ઉપલબ્ધ તમામ િાળાઓને પોતાની પસાંદગીના ક્રમમાાં 

ગોઠિિાના રહેિે, એટલે કે ૧૦૦% િાળા પસાંદગી આપિો તો જ ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી સબમીટ થિે. અન્યથા 

આપની ઓનલાઈન િાળા પસાંદગી સ્િીકૃત બનિે નહીં. જનેી ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી.  

 ઉમેદિારો પોતાની િાળા પસાંદગીમાાં િાળા પસાંદગી આપિાની છેલ્લી તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ સાાંજ ે૫.૦૦ કલાક 

સુધી ફેરફાર કરી િકિે. પરાં તુ તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ સાાંજ ે૫.૦૦ કલાકે આપે જ ેિાળા પસાંદગી આપેલ હિે તેને 

અાંશતમ માની સોફ્ટિેર ઓટો સબમીટ આપી દેિે અને તદ્દનસુાર આપના મેરીટ મુજબ આપને સોફ્ટિેર ઓનલાઈન 

િાળા ફાળિણી કરિામાાં આિિે. 
 િાળા ફાળવણી બાદ જ ેતે િાળામાાં મનમણૂક આપવા અાંગે તથા મનમણૂકની િરતો અાંગે આગામી અિગથી 

માગષદિષક સૂચનાઓ આપવામાાં આવિે. 
 ગુજરાત રાજ્ય માધ્યશમક અને ઉચ્છેચતર માધ્યશમક િૈક્ષશણક સ્ટાફ ભરતી પસાંદગી સશમશત આપને િુભકામનાઓ 

પાઠિે છે. 
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