ુરત મહાનગરપા લકા
રી ુ ટમે ટ િવભાગ, પાંચમો માળ
માળ, નવી એને ી �બ ડ ગ, મહાનગરપાિલકા કચેરી, મુગલીસરા,
લીસરા સુરત.
ફોન નંબર ૦૨૬૧
૦૨૬૧-૨૪૨૩૭૫૦ થી ૨૪૨૩૭૫૬ (EXT-૨૯૯ તેમજ ૨૩૧)
૨૩૧

સુરત મહાનગરપાિલકાની 885
885-માશલ(પુ ષ)ની જ યાઓ માટે
સ

માંક : PRO/211, Dt.16/07/2018
Dt.1
થી

કરી િનયત નમૂનામાં મંગાવવામાં આવેલ અર ના અનુસંધાને મા ય અર ના ઉમેદવારોની થમ તબ

હે રાત

ાની શારી રક

યો યતા ચકાસણી તેમજ ે ટીકલ પરી ા તા.૦૬-૦૪-૨૦૨૨ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૨૨ દર યાન યો ઈ રહે લ છે .
તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ લોક ર ક દ
દળ ભરતી બોડની
ની પણ લેખત પરી ા આપવા જનાર ઉમેદવારો
તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ સુરત મહાનગરપાિલકા
મહાનગરપાિલકાની માશલ(પુ ષ)ની

ારા

ે ટીકલ પરી ાની
ા
તારીખ બદલી આપવા

રજૂ આત કરે લ છે . ઉમેદવારોની રજૂ આતના
ના અનુસધ
ં ાને યુનીસપલ કમશનર ી, સુરત મહાનગરપાિલકા

ારા ઉમેદવારોના

હતને યાને લઇ, જે ઉમેદવારો તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ લોક ર ક દળ ભરતી બોડની
ની લેખત પરી ામાં
ા હાજર રહે વાથી
અ ેની તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજની માશલ(પુ ષ)ની

ે ટીકલ ટે ટમાં હાજર રહી શકે તેમ નથી ફ ત તેવા જ

ઉમેદવારોને તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨ ના બદલે તા.૧૩-૦૪-૨૦૨૨ નાં રોજ માશલ(પુ
પુ ષ)ની
ષ

ે ટીકલ ટે ટ માટે

બોલાવવાનો િનણય લીધેલ છે .
જેથી આવા ઉમેદવારોએ તેમના તા
તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨ નાં રોજની માશલ(પુ ષ)ની
ની

ે ટીકલ ટે ટના કોલ લેટરમાં

દશાવેલા પરી ા થળે તા.૧૩-૦૪-૨૦૨૨
૨૦૨૨ નાં રોજ બપોરે ૦૧-૦૦ થી ૦૩-૦૦ કલાક દર યાન તેમનો તા.૧૦-૦૪૨૦૨૨ નાં રોજની માશલ(પુ ષ)ની

ે ટીકલ ટે ટ
ટનો કોલ લેટર તેમજ લોક ર ક દળની
ની લેખત પરી ામાં હાજર રહયા

અંગેના આધારભૂત પુરાવાઓની ઝેરો

નકલ જેવા કે , લોક ર ક દળની લેખત પરી ાનો કોલ લેટર,
ર પરી ામાં હાજર ર ા

અંગેનો કોઈપણ પુરાવો િવગેરે કાગળો સાથે હાજર રહે વાનું રહે શે.
લોક ર ક દળની લેખત પરી ામાં ભાગ લેનાર ઉમેદવાર સવાયના ઉમેદવારોએ તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૨
તા
નાં રોજની
માશલ(પુ ષ)ની ે ટીકલ ટે ટમાં તેમના કોલ લેટરમાં જણાવેલ િનયત સમયે અને થળે અચૂક હાજર રહે વાનું રહે શ.ે
વધુ

ણકારી માટે માટે રી ુ ટમે ટ િવભાગનો

હે ર ર ના દવસો સવાય કચેરી સમય દર યાન બ માં અગર તો

ફોન નંબર ૦૨૬૧-૨૪૨૩૭૫૦ થી ૨૪૨૩૭૫૬ (EXT-૨૯૯ તેમજ ૨૩૧) પર સંપક કરવો..

;[SXG VMlO;ZzL4

.PRFP5;M"G[, VMlO;Z VG[
0[%I]8L V[SFpg8g8zL4

0[%I]8L dI]lGPSlDXGZzL

