ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
સરકારી પોીટે કનીક ખાતેના ઇન્ફોમેશન અને ટે કનોોજીના વ્યાખ્યાતા
તથા અન્ય વવષયોના વ્યાખ્યાતાઓની ભરતી બાબતે

અગત્યની જાહેરાત
જા.ક્ર.: ૭૨/૨૦૧૫-૧૬, વયકાયી ોરીટેકનીક ખાતે ઇન્પોભેળન અને ટેકનોરોજીના વ્માખ્માતા, લગ-ગ ૨ ની રૂફરુ
મુરાકાતનુ ું આમોજન તા. ૧૯-૮-૨૦૧૭ થી ૨૪-૮-૨૦૧૭ દયમ્માન થમેર શતુ. જેભાું Basic તથા Corresponding
વલદ્યાળાખાના Meritorious ઉભેદલાયોની રૂફરુ મુરાકાત રેલાભાું આલી શતી. યું ત,ુ નાભદાય ગુજયાત શાઇકોટગ વભક્ષ
થમેર SCA NO. ૧૪૭૪૨/૨૦૧૭ તથા અન્મ ીટીળનોને કાયણે, નાભદાય ગુજયાત શાઇકોટગના તા.૩૧-૮-૨૦૧૭ના
લચગાાના આદે ળથી વુંફવું ધત (Appropriate Basic Branch) વલદ્યાળાખાભાું સ્નાતકની દલી ધયાલતાું ઉભેદલાયોને,
વુંરગ્ન (Corresponding Branch) વલદ્યાળાખાના ઉભેદલાયો વાભે અગ્રીભતા આલાની યશે છે . આ Oral Order થી થમેર
Interim relief

ના આદે ળની મથાથગ અભરલાયી કયલા આ બયતી પ્રક્રક્રમા અંતગગતના Appropriate Basic Branch ના

Similarlly Situated ઉભેદલાયોને ણ રક્ષભાું રેલાના થામ છે . અને તેથી કયીને આ પ્રક્રક્રમાભાું પ્રથભત: પ્રાથવભક
કવોટીભાું ઉસ્સ્થત Appropriate Basic Branchની દલી ધયાલતાું ઉભેદલાયોને ભાન્મ Corresponding Branchના
ઉભેદલાયોએ ભેલેર ગુણ કે ભેક્રયટ ક્રભાુંકને અલગણીને વભાુંતય અને ઇરામદુ ભેક્રયટ રીસ્ટ તૈમાય કયલાનુ ું થામ છે અને
આભ, અન્મથા ાત્રતા ધયાલતા અને આ કાભની બયતી પ્રક્રક્રમા અંતગત
ગ P.T /Elemination Test કે જેભાું મુખ્મત્લે
વુંફવું ધત વલમના જ્ઞાનની ચકાવણી કયલાભાું આલેર તેભાું Corresponding Branch ના Meritorious ઉભેદલાયોના ભેક્રયટ
ને રક્ષભાું રેલાનુ થતુ નથી. તદાનુવાય વુંફવું ધત (IT) વલદ્યાળાખાના ઉભેદલાયો કે જેઓ રૂફરુ મુરાકાતભાું ફોરાલેરા
Corresponding Branchના ઉભેદલાયોની વાેક્ષભાું ભેક્રયટભાું ઉતયતા ગુણાનુક્રભ ધયાલે છે , તેઓની અયજી ચકાવણી તથા
રૂફરુ મુરાકાત ગોઠલલાનુ ું આમોજન કયલાનુ ું થામ છે . તેથી અગાઉ આમોજીત રૂફરૂ મુરાકાતનુ ું ક્રયણાભ શાર પ્રવવધ્ધ
થઇ ળકે તેભ નથી..
વલળેભાું તભાભ રાગતા લગતાને જાણ કયલાની કે આલી જ યીતે વભાન પ્રકાયની અન્મ વલદ્યાળાખાની
જાશેયાતોની બયતી પ્રક્રક્રમા કે જેભાું P.T મોજામેર છે તથા બયતી પ્રક્રક્રમાના અન્મ તફક્કા પ્રગવતભાું છે તેભજ જે
ક્રકસ્વાઓભાું Basic Branch અને Corresponding Branch ની ફાફત રાગુ ડે છે તે અંતગગત ણ ઉયોક્ત વલગતેની
યીસ્સ્થવત અનુવાય અભરલાયી કયલાની થામ છે . જેની વુંફવું ધત ઉભેદલાયોએ નોંધ રેલી

તા. ૨૨/૯/૨૦૧૭

