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ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર. 
જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૬૧/ર૦૧૫૧૬ 

 ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ ધ્વારા ગહૃ વવભાગ હસ્તકના પોલીસ મહાવનદેશકશ્રી અને 
મખુ્ય પોલીસ અવધકારીશ્રીની કચેરી હસ્તકની બિન હવિયારી પોલીસ સિ-ઈન્સસ્પેકટર વગગ-૩ સવંગગ 
(મોડ-૨) ની ૪૦૩ ખાલી જગાઓ ખાસ સ્પધાગત્મક પરીક્ષા દ્વારા િઢતીિી ભરવા માટે જાહરેાત ક્રમાકંઃ 
૬૧/ર૦૧૫૧૬ અન્સવયે મડંળે તારીખ : ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ િી તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૭ દરવમયાન યોજાયેલ 
શારરરીક ક્ષમતા કસોટીમા ંલાયક ઠરેલ અને ત્યારિાદ ઉમેદવારોની તા.૨૩/૦૪/૧૭ના રોજ યોજાયેલ 
લેબખત સ્પધાગત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તિા તા.૨૩/૦૭/ર૦૧૭ના રોજ યોજાયેલ વણગનાત્મક લેબખત 
સ્પધાગત્મક પરીક્ષા  ભાગ-૨ ના અંતે સફળ િયેલ ઉમેદવારોએ મેરીટ મજુિ મેળવેલ કુલ ગણુના આધારે 
પસદંગી પામેલ કેટેગરી વાઈઝ ઉમેદવારોની યાદી / પરીણામ મડંળની તા.૦૬/૧૦/ર૦૧૭ ની યાદીિી 
પ્રવસધ્ધ કરવામા ં આવેલ હતી. જે તા.૦૬/૧૦/ર૦૧૭ ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરાયેલ પરીણામની સામે  
નારાજ િઈને કેટલાક ઉમેદવારોએ નામ.ગજુરાત હાઈકોટગમા ં જુદી જુદી એસ.સી.એ.િી ભાગ-(ર)ની 
વણગનાત્મક પરીક્ષાના ગજુરાતી અને અંગ્રેજીના પ્રશ્ન પેપર પર આપેલ સચુના મજુિ ઉત્તરવહી તપાસી 
ન હોઈ તેવા દાવા સાિે નામ.ગજુરાત હાઈકોટગમા ં એસ.સી.એ. દાખલ કરેલ હતી. જેમા ં
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ નામ.ગજુરાત હાઈકોટગ દ્વારા નીચે મજુિ ચકુાદો આપેલ છે.  
 “In view of foregoing discussion and reasons, the petitions are not liable to be 

entertained and no relief could be granted to the petitioners. Resultantly, all the petitions are 

hereby dismissed. Notice is discharged. Interim orders are vacated”. 

 

    નામ.ગજુરાત હાઈકોટગમા ં ઉક્ત એસ.સી.એ.ના ચકુાદાને પીટીશનરો દ્વારા ગ્રાહ્ય ન રાખી 
એલ.પી.એ.િી નામદાર કોટગમા ંદાવો દાખલ કરેલ. જેમા ંનામ.ગજુરાત હાઈકોટગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ના 
વચગાળા આદેશ અનસુાર મડંળ દ્વ્રારા તમામ ઉમદેવારોના ગજુરાતી અને અંગ્રેજીના ં વણગનાત્મક 
પ્રશ્નપત્રોની જવાિવહીઓનુ ં પનુ: મલુયાકંન કરાવી અહવેાલ નામ.ગજુરાત હાઈકોટગ સમક્ષ 
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ રજૂ કરેલ. જે અન્સવયે નામ.ગજુરાત હાઈકોટે તમામ એલ.પી.એ.નો 
તા.ર૧/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ નીચે મજુિ કોમન ચકુાદો આપેલ છે. 

“accordingly, set aside the order passed by the learned Single Judge 
impugned in the present appeals and dispose of the present appeals as also the writ 
petitions with a direction that the new result, after reevaluation as attached with the 
affidavit in-reply, may be implemented forthwith by the Selection Board.” 

 નામ.ગજુરાત હાઈકોટગના તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ના ઉપયકુ્ત હકુમને ધ્યાને લઈને, નવેસરિી પરરણામ 
પ્રવસધ્ધ કરવા સદંભ ેતા.૦૯/૦ર/ર૦ર૧ ના રોજ સરકારશ્રીની મળેલ મજૂંરી અન્સવયે ; જાહરેાત ક્રમાકં : 
૬૧/૨૦૧૫૧૬ નુ ં તા: ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ ની યાદી ક્રમાકં : ભરત/ ૧૦ર૦૧૫/ ૩૦૧-(૩)/ ખ િી પ્રવસધ્ધ 
કરવામા ં આવેલ પરીણામ / પસદંગી યાદી રદ કરી, સધુારેલ પરરણામ                                     
Annexure – A “List of Successful Candidates”   
Annexure – B “List of Unsuccessful Candidates”  

as per Court's order Dated : 21st October 2020 in LPA no. 5 of 2020 in SCA 4944 of 2018 and 

other similar LPA For Post of The Post of P.S.I. MODE-2 (ADVT. NO 61/201516) એમ િ ેયાદી 
નવેસરિી  િહાર પાડવામા ંઆવે છે.                                                   

તારીખ :  ૦૯ / ૦ર/૨૦ર૧   
સ્ િળ   : ગાધંીનગર  
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