સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના જિલ્લા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારો માટે
ઓનલાઇન િાળા પસંદગી અંગે ની સ ૂચનાઓ
 સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે મવષયવાર, કેટેગરીવાર ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ
સામે ઉમેદવારો દ્વારા અપાયેલ જજલ્લા પસંદગી તથા મેરીટના આધારે ઉમેદવારોને તેઓની પસંદગીનો જજલ્લો
ફળવાયેલ છે જેની મવગતો વેબસાઈટ
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પર મુકવામાં આવેલ છે . તેમજ સંબમં ધત ઉમેદવારોને આ

અંગેની SMS થી જાણ કરે લ છે .
 જે ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન જજલ્લા પસંદગી આપેલ નથી તેવા ઉમેદવારોની યાદી અલગથી મુકવામાં આવેલ છે .મ ૂળ
જાહેરાત-૨૦૧૯ માં સુચવ્યા મુજબ ઓનલાઇન જજલ્લા પસંદગી ન આપનાર ઉમેદવારો ભરતી પ્રક્રીયા અન્વયે પોતાનો
હક્ક જતો કરવા ઇચ્છે છે તેમ માની તેઓને ભરતી પ્રક્રીયામાંથી બાકાત કરવામાં આવેલ છે જેની સંબમં ધતોએ ખાસ
નોંધ લેવી.
 જજલ્લા ફાળવણી થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ સાંજ ૫:૩૦ કલાકથી તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ
રાત્રીના ૧૧:૫૯ કલાક દરમ્યાન વેબસાઈટ પર પોતાની ઓનલાઈન િાળા પસંદગી આપી િકિે.
 જે ઉમેદવારોને જજલ્લા ફાળવણી થયેલ છે તે ઉમેદવારોએ ફરજજયાતપણે જે તે જજલ્લાની િાળાઓની ઓનલાઇન િાળા
પસંદગી આપવાની રહેિે.
 ઓનલાઈન િાળા પસંદગી ન આપનાર ઉમેદવાર ભરતી પ્રક્રક્રયા અન્વયે પોતાનો હક્ક જતો કરવા ઇચ્છે છે તેમ માની
તેઓને ભરતી પ્રક્રક્રયામાંથી બાકાત કરવામાં આવિે. જેની સંબમં ધતો ખાસ નોંધ લેવી.
 ઓનલાઈન િાળા પસંદગી આપવા માટે, ………………………………


ઓનલાઇન િાળા પસંદગી માટે ઉમેદવારો જે રીતે ઓનલાઇન જજલ્લા પસંદગી માટે લોગઇન થયા હતા તે જ
રીતે લોગઇન થવાનુ રહેિે.



ઉમેદવાર વેબસાઈટ
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પર જઈ Apply for Higher Secondary Government મવકલ્પ ક્લીક

કરવાનો રહેિે.


જે ક્લીક કરતા ખ ૂલેલ ચેકબોક્સમાં ઉમેદવારે પોતાનો ટાટ નંબર, જન્મતારીખ અને ક્રફક્સ Captcha Code
નાખી લોગઈન થવાનુ ં રહેિ.ે



લોગઈન થતાં ઉમેદવારના ઓનલાઈન અરજીફોમમમાં રજજસ્ટર્મ મોબાઈલ પર OTP આવિે. જે OTP એન્ટર
કરતાં સ્ક્રીન પર ઉમેદવારને મેરીટના આધારે ફળવાયેલ જજલ્લામાં ઉમેદવારના મવષયની જે િાળાઓમાં ખાલી
જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ હિે તેવી તમામ િાળાઓના નામ ઉમેદવારને સ્ક્રીન જોવા મળિે. દા.ત. ઉમેદવારનો મવષય
અંગ્રેજી હોય અને ઉમેદવારને મેરીટના આધારે બનાસકાંઠા જજલ્લો ફળવાયેલ હોય તો આ ઉમેદવારને
બનાસકાંઠા જજલ્લામાં જે જે િાળામાં અંગ્રેજી મવષયની ખાલી જગ્યા હોય તેવી તમામ િાળાઓના નામ
ઉમેદવારની સ્ક્રીન પર દે ખાિે. આ તમામ િાળાઓને ક્લીક કરી ઉમેદવારે પોતાના પસંદગીના ક્રમમાં
ગોઠવવાની રહેિે.



ઓનલાઈન િાળા પસંદગી આપતી વખતે ઉમેદવારે તેઓ માટે ઉપલબ્ધ તમામ િાળાઓને પોતાની
પસંદગીના ક્રમમાં ગોઠવવાના રહેિે, એટલે કે ૧૦૦% િાળા પસંદગી આપિો તો જ ઓનલાઈન િાળા પસંદગી
સબમીટ થિે. અન્યથા આપની ઓનલાઈન િાળા પસંદગી સ્વીકૃત બનિે નહીં. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ
લેવી.



ઉમેદવારો પોતાની િાળા પસંદગીમાં િાળા પસંદગી આપવાની છે લ્લી તા. ૧૧/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ રાત્રીના
૧૧:૫૯ કલાક સુધી ફેરફાર કરી િકિો. પરં ત ુ તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ રાત્રીના ૧૧:૫૯ કલાકે આપે જે
િાળા પસંદગી આપેલ હિે તેને અંમતમ માની સોફ્ટવેર ઓટો સબમીટ આપી દે િે અને તદ્દનુસાર આપના
મેરીટ મુજબ આપને સોફ્ટવેર ઓનલાઈન િાળા ફાળવણી કરવામાં આવિે.



િાળા ફાળવણી બાદ જે તે િાળામાં મનમણ ૂક આપવા અંગે તથા મનમણ ૂકની િરતો અંગે આગામી અલગથી
માગષ દિષક સ ૂચનાઓ આપવામાં આવિે.



િાળા પસંદગી અંગે માગમદિમક વીર્ીયો પણ વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવેલ છે . તે વીર્ીયોને ધ્યાનથી મનહાળી
જરૂરી સ ૂચનાઓ ધ્યાને લઈને જ જજલ્લા પસંદગીની પ્રક્રક્રયા કરવી. જેથી િાળા પસંદગી આપતા સમયે કોઈ
ક્ષમત ન રહે.



ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક િૈક્ષણણક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમમમત આપ સહન
ુ ુ મિક્ષણ
મવભાગમાં સ્વાગત કરે છે અને આપસૌને મિક્ષણ મવભાગના સમનષ્ઠ કમમયોગી બનવા અંગે શુભકામનાઓ પાઠવે
છે .

