
 
 

રી ુ ટમે ટ િવભાગ, પાંચમો માળ
ફોન નંબર ૦૨૬૧

     સુરત મહાનગરપાિલકાની 885

કેટેગરીની ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે માંક 

મંગાવવામાં આવેલ અર ના અનસુંધાન ે મા ય 

ચકાસણી તેમજ ે ટીકલ પરી ા તા

મા ય અર ના ઉમદેવારોને તેઓએ અર માં દશાવેલ મોબાઈલ નંબર ઉપર 

 

 ઉમેદવારોએ થમ તબ ાની શારી રક યો યતા ચકાસણી તમેજ ે ટીકલ પરી ા 

મહાનગરપાિલકાની વેબસાઈટ 

પરથી આપેલ સચૂનાઓ અનસુરીન ે ડાઉનલોડ કરી

સંબંિધત અ ય િવગતો કોલ લેટર સાથે મળી રહેશે

 

 ઉમેદવારે પોતાના કોલ લેટરમાં 

કોઈ ત જણાય, અગર તો પોતાનો મોબાઈલ નબંર બદલવા માટે તેમજ વધ ુકોઈ િવગત માટે

પહેલા રી ુ ટમે ટ િવભાગનો હેર ર ના દવસો સવાય 

૦૨૬૧-૨૪૨૩૭૫૦ થી ૨૪૨૩૭૫૬

ુરત મહાનગરપા લકા 
પાંચમો માળ, નવી એને ી �બ ડ ગ, મહાનગરપાિલકા કચેરી, મુગલીસરા

૦૨૬૧-૨૪૨૩૭૫૦ થી ૨૪૨૩૭૫૬ (EXT-૨૯૯ તેમજ ૨૩૧

 
 
 

885-માશલ(પુ ષ)ની અનસુુચત ત(S.C) 

માટે માંક : PRO/211, Dt.16/07/2018 થી હેરાત સ  કરી 

અર ના અનસુંધાન ે મા ય અર ના ઉમેદવારોની થમ તબ ાની 

તા.૦૬-૦૪-૨૦૨૨ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૨૨ દર યાન 

મા ય અર ના ઉમદેવારોને તેઓએ અર માં દશાવેલ મોબાઈલ નંબર ઉપર SMS થી ણ કરવામા ંઆવલે છે

થમ તબ ાની શારી રક યો યતા ચકાસણી તમેજ ે ટીકલ પરી ા 

મહાનગરપાિલકાની વેબસાઈટ https://www.suratmunicipal.gov.in/Services/RecruitmentCallLetter

સચૂનાઓ અનસુરીન ે ડાઉનલોડ કરી, પોતાની િવગતોની ચકાસણી કરી લેવાની રહેશે

લેટર સાથે મળી રહેશ.ે 

પોતાના કોલ લેટરમાં પોતાનું નામ, ત, Gender, ફોટો ાફ/સહીની ચકાસણી કરી લેવી

પોતાનો મોબાઈલ નબંર બદલવા માટે તેમજ વધ ુકોઈ િવગત માટે

પહેલા રી ુ ટમે ટ િવભાગનો હેર ર ના દવસો સવાય કચેરી સમય દર યાન બ માં અગર તો ફોન નબંર 

૨૪૨૩૭૫૬ (EXT-૨૯૯ તેમજ ૨૩૧) પર સંપક કરવો. 

મુગલીસરા, સુરત. 
૨૩૧) 

 

 

 

 

) તમેજ સા.શ.ૈપ.વ.(SEBC) 

થી હેરાત સ  કરી િનયત નમનૂામા ં

ઉમેદવારોની થમ તબ ાની શારી રક યો યતા 

દર યાન યો નાર છે. જ ેઅંગ ે

થી ણ કરવામા ંઆવલે છે. 

થમ તબ ાની શારી રક યો યતા ચકાસણી તમેજ ે ટીકલ પરી ા માટેનો કોલ લેટર સરુત 

https://www.suratmunicipal.gov.in/Services/RecruitmentCallLetter  

ચકાસણી કરી લેવાની રહેશે. પરી ા 

સહીની ચકાસણી કરી લેવી.  

પોતાનો મોબાઈલ નબંર બદલવા માટે તેમજ વધ ુકોઈ િવગત માટે પરી ા તારીખ 

બ માં અગર તો ફોન નબંર 


