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����х�� ����к  :૮ થી ૧૦ / ૨૦૧૫-૧૬ ની પર��ા બાબત 

 

સદંભ� :- સીનીયર �લાક� , હ ડ �લાક� અને ઓ%ફસ 'િુ*+ટ +ડ +ટની ૪૦% *માણેની જ1યા સીધી 

ભરતીથી ભરવા બાબત 4જુરાત હાઇકોટ� SCA No. 1588/2016  

અમદાવાદ 78િુનિસપલ કોપ9ર શનના િવિવધ ખાતાઓમા ંવહ�વટ� સવંગ�મા ંસીનીયર �લાક� , હ ડ �લાક� અને 

ઓ%ફસ 'િુ*+ટ +ડ +ટની ખાલી પડ લ જ1યાઓ ભરવા સા= >હ રખબર ?માકં : ૮ થી ૧૦ / ૨૦૧૫-૧૬ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫થી >હ રખબર *િસB કર� લાયકાત ધરાવતા તમામ >િતના ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન 

અરDઓ મગંાવવામા ંઆવેલ. Fની ઓનલાઇન પર��ા તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ અમદાવાદ ખાતે રાખવામા ં

આવેલ.F Gગે *ાથિમક ચકાસણીમા ં કવોIલફાઇડ થયેલ તમામ ઉમેદવારોને ઓનલાઇન >ણ કરવામા ં આવેલ 

છે.સીધી ભરતીથી ભરવાની થતી જ1યાઓ અને રોKટરની મા%હતી નીચે Lજુબ છે. 

?મ  જ1યા Mુ ંનામ/ >િત   S.C S.T SEBC PH GEN સીધી ભરતીથી ભરવાની 

Wુલ જ1યા  

૧ ઓ%ફસ 'િુ*+ટ +ડ +ટ ૦૪ ૦૯ ૧૬ ૦૧ ૩૧ ૬૧ 

૨ સહાયક હ ડ �લાક� ૦૪ ૦૯ ૧૭ ૦૧ ૩૫ ૬૬ 

3 સહાયક સીનીયર �લાક� ૧૯ ૪૧ ૭૪ ૦૮ ૧૩૫ ૨૭૭ 

ઉકત >હ રખબર સામે અમ.78.ુકોપ9ર શનમા ંફરજ બ>વતા કમ�ચાર�ઓ [ારા 4જુરાત હાઇકોટ�મા ંSCA No. 

1588/2016 થી ૧૦૦% *મોશન થી જ1યાઓ ભરવા દાદ માગંવામા ંઆવેલ. F Gતગ�ત ફર�થી 4જુરાત હાઇકોટ�મા ં

CA No. 1/201૮ થી તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યો>નાર પર��ા ઉપર Kટ  Lકુવા Gગે દાદ માગંવામા ંઆવેલ F 

Gતગ�ત તાર�ખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ નામદાર હાઇકોટ� [ારા ઇ+ટર�મ ઓડ�ર પસાર કર લ છે Fમા ં નામદાર 

હાઇકોટ] તાર�ખ ૦૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યો>નાર ઓનલાઇન પર��ા લેવા Gગે કોઇ Kટ  આપેલ નથી તેમજ 

પર��ાMુ ં ર�ઝ_ટ *િસ`ઘ ન કરવા અમદાવાદ 78િુનિસપલ કોપા�ર શનને જણાવેલ છે વbમુા ં પર��ામા ં ઉપcKથત 

રહ નાર દર ક ઉમેદવારને સદર હાઇકોટ� મેટર Gગે >ણ કરવા તથા ઉમેદવારો પર��ામા ં હાજર રહ થી સદરdુ ં

જ1યાઓ માટ  કોઇ હe દાવો ઉપcKથત થશે નહ� તથા પર��ાMુ ં પ%રણામ સદર કોટ� મેટરના fકુાદા અ+વયે 

બધંનકતા� રહ શે તેવી >ણ કરવા dુકમ કર લ છે આમ સદર ભરતી *?�યા ઉપરો�ત બાબતે નામદાર 4જુરાત 

હાઇકોટ�નg F પણ િનણ�ય આવે તે તમામ ઉમેદવારોને બધંનકતા� રહ શે. 

ઉપરો�ત બાબતની લાગતા વળગતા ઉમેદવારોએ નgધ લેવી. 

તાર�ખ :- ૦૧/૧૨/૨૦૧૮          અ.78.ુકો.jારા *kકાિશત 


