ુ રાત
જ

હર સેવા આયોગ
ુ ના
ચ

અગ યની
ુ રાત વહ વટ સેવા વગ-૧ અને
જ

ુ રાત
જ

ુ ક સેવા, વગ-૧ અને ૨

( . . ૦૯/૨૦૧૪-૧૫)

આયોગ

ારા જાહેરાત ક્રમાંક:-૦૯/ ૨૦૧૪-૧૫, ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧ અને ગુજરાત મુ કી સેવા,

વગર્-૧ અને ૨ની મુખ્ય પરીક્ષામાં વૈકિ પક િવષય અંગ્રેજી સાિહ યના પ્ર પત્ર બાબતે કુલ-૧૬ ઉમેદવારો
ારા નામદાર ગુજરાત હાઇકોટર્ માં દાખલ કરવામાં આવેલ સીએ નં. 5604/ 2017 ઇન એસસીએ નં.
8153/ 2017 તથા એસસીએ નં 9837/2017 અને એસસીએ નં. 9995/2017 માં નામદાર હાઇકોટર્
વચગાળાની રાહત તરીકે પીટીશનરોનો બ

ારા

મુલાકાતમાં શરતી સમાવેશ કરવા આદે શ કરવામાં આવેલ

છે . નામદાર ગુજરાત હાઇકોટર્ ના વચગાળાના પ્ર ત ુત ચુકાદાઓ અનુસાર

યારે સબંધીત પીટીશનના

પીટીશનસર્ને આપવામાં આવેલ વચગાળાની રાહત તથા એસસીએ નં. 9837/ 2017 ના ઓરલ ઓડર્ ર
અનુસાર એસસીએ નં. 8153/ 2017 ના

વા પ્રકારની સમાન િ થિત ધરાવતા ઉમેદવારો બાબતે પણ

િવચારણા કરતાં ત ન આવા જ પ્રકારમાં સમાિવ ટ થતા ઉમેદવારોને પણ ત ન શરતી ધોરણે

બ

મુલાકતમાં સમાિવ ટ કરવાના થાય છે અને બ મુલાકતમાં ઉપિ થત રહેવા માત્રથી પસંદગી માટે ના હક
દાવા ઉપિ થત કરી શકાશે નિહં. નામદાર હાઇકોટર્ ના ઉક્ત આદે શ અનુસાર આયોગ

ારા તા:- ૦૨/ ૦૬/

૧૭ના રોજ બ મુલાકાત ગોઠવવામાં આવેલ છે . ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧ અને ગુજરાત મુ કી સેવા,
વગર્-૧ અને ૨ની મુખ્ય પરીક્ષામાં અંગ્રેજી િવષય વૈકિ પક િવષય તરીકે રાખનાર અને મુખ્ય પરીક્ષામાં
હાજર રહેનાર 84 ઉમેદવારો પૈકી
ઉમેદવારોની

બ

ઉમેદવારોનો અગાઉ બ મુલાકાતમાં સમાવેશ થયેલ નથી તેવા 81

મુલાકાત યોજવા આયોગે િનણર્ય કરે લ છે . આથી, આ ઉમેદવારોને તા:-૦૨/ ૦૬/

૧૭ના રોજ જ રી શૈક્ષિણક લાયકાત, જ મ તારીખ, જાિત િવગેરેને લગતાં જ રી તમામ પ્રમાણપત્રો સાથે
સવારે ૯:૦૦ કલાકે આયોગની કચેરી ખાતે બ મુલાકાત માટે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે . આ હેત ુ
માટે યોજવામાં આવેલ બ મુલાકાત અંતગર્તના ઉમેદવારો માટે નામદાર હાઇકોટર્ ના આદે શ અનુસાર બંધ
કવરમાં રાખવામાં આવશે અને ઉક્ત પીટીશ સના આખરી ચુકાદાને આિધન ત ન શરતી પ્રવેશ આપવામાં
આવે છે તથા નામદાર ગુજરાત હાઇકોટર્ નો ચુકાદો બંધનકતાર્ રહેશે. ઉક્ત ઉમેદવારોને

બ

મુલાકાત

માટે ના કોલ લેટર અલગ રીતે મોકલવામાં આવી રહેલ છે .
જાહેરાત ક્રમાંક: 09/2014-15 ના આખરી પિરણામ તારીખ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ સુધીમાં પ્રિક્રયા પ ૂણર્
ુ કરવામાં આવેલ
કરવાનુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ પરં ત ુ, સદરહુ આયોજનમાં ઉપરોક્ત િવગતે રીશીડ લ
છે ,

થી હવે આ કામે શક્ય તેટલી ઝડપી પ્રિક્રયા પ ૂણર્ કરવામાં આવશે,

લેવા િવનંતી છે .

ની તમામ ઉમેદવારોએ ન ધ

