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સંદભ :- સીનીયર

લાક, હડ

ા બાબત

લાક અને ઓ%ફસ 'ુિ*+ટ+ડ+ટની ૪૦% *માણેની જ1યા સીધી

ભરતીથી ભરવા બાબત 4ુજરાત હાઇકોટ SCA No. 1588/2016
અમદાવાદ 78ુિનિસપલ કોપ9રશનના િવિવધ ખાતાઓમાં વહ વટ સંવગમાં સીનીયર લાક, હડ લાક અને
ઓ%ફસ 'ુિ*+ટ+ડ+ટની ખાલી પડલ જ1યાઓ ભરવા સા= >હરખબર ?માંક : ૮ થી ૧૦ / ૨૦૧૫-૧૬
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫થી >હરખબર *િસB કર લાયકાત ધરાવતા તમામ >િતના ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન
અરDઓ મંગાવવામાં આવેલ. Fની ઓનલાઇન પર

ા તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ અમદાવાદ ખાતે રાખવામાં

આવેલ.F Gગે *ાથિમક ચકાસણીમાં કવોIલફાઇડ થયેલ તમામ ઉમેદવારોને ઓનલાઇન >ણ કરવામાં આવેલ
છે .સીધી ભરતીથી ભરવાની થતી જ1યાઓ અને રોKટરની મા%હતી નીચે Lુજબ છે .
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જ1યા Mુ ં નામ/ >િત
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સહાયક હડ લાક
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સહાયક સીનીયર લાક
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ઉકત >હરખબર સામે અમ.78ુ.કોપ9રશનમાં ફરજ બ>વતા કમચાર ઓ [ારા 4ુજરાત હાઇકોટમાં SCA No.
1588/2016 થી ૧૦૦% *મોશન થી જ1યાઓ ભરવા દાદ માંગવામાં આવેલ. F Gતગત ફર થી 4ુજરાત હાઇકોટમાં
CA No. 1/201૮ થી તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યો>નાર પર

ા ઉપર Kટ Lુકવા Gગે દાદ માંગવામાં આવેલ F

Gતગત તાર ખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ નામદાર હાઇકોટ [ારા ઇ+ટર મ ઓડર પસાર કરલ છે Fમાં નામદાર
હાઇકોટ] તાર ખ ૦૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યો>નાર ઓનલાઇન પર
પર

ા લેવા Gગે કોઇ Kટ આપેલ નથી તેમજ

ાMુ ં ર ઝ_ટ *િસ`ઘ ન કરવા અમદાવાદ 78ુિનિસપલ કોપારશનને જણાવેલ છે વbુમાં પર

રહનાર દરક ઉમેદવારને સદર હાઇકોટ મેટર Gગે >ણ કરવા તથા ઉમેદવારો પર
જ1યાઓ માટ કોઇ હe દાવો ઉપcKથત થશે નહ તથા પર

ામાં ઉપcKથત

ામાં હાજર રહથી સદરdુ ં

ાMુ ં પ%રણામ સદર કોટ મેટરના fુકાદા અ+વયે

બંધનકતા રહશે તેવી >ણ કરવા dુકમ કરલ છે આમ સદર ભરતી *? યા ઉપરો ત બાબતે નામદાર 4ુજરાત
હાઇકોટનg F પણ િનણય આવે તે તમામ ઉમેદવારોને બંધનકતા રહશે.
ઉપરો ત બાબતની લાગતા વળગતા ઉમેદવારોએ નgધ લેવી.
તાર ખ :- ૦૧/૧૨/૨૦૧૮
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