
 

 રુત મહાનગરપા લકાના નં

હરાત અ વયે (૪૫૪) મુા તાધારા ઇ પે ટરની જ યાની 

રિવવાર ના રોજ યોજવામા ં

તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૧ થી તા.૨૧.૧૧

ડાઉનલોડ કર  લેવાનો રહશ.ે 

૧. મુા તાધારા ઇ પે ટરની લેખીત પર ા માટ ુ ંમાળ ુ ંનીચે જુબ ુ ંરહશે

(1) 

િવષય અ લુ ી હ લુ ી ો
1. Gujarat Shops and Establishments Act,
2. Labour Laws  
3. The Employees State Insurance Act, 1948

(2) રુત મહાનગરપા લકા િવષયક ણકાર

(3) સામા ય ાન િવષયક 

(4) કો ટુર ુ ંબઝેીક નોલેજ

 
 

૨. મુા તાધારા ઇ પે ટરની જ યા માટ પસદંગીનો ભારાકં નીચે જુબ ુ ંરહશે

(૧) લેખીત પર ામા ંમેળવલે ણુના 
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રુત મહાનગરપા લકાના ન.ંપી.આર.ઓ./૫૦, તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ થી બહાર પાડવામા ં આવેલ 

મુા તાધારા ઇ પે ટરની જ યાની લે ખત પર ા 

યોજવામા ં આવેલ છે. મા ય અર ના ઉમેદવારોએ પર ાનો 

૧૧.૨૦૨૧ પર ાના સમય વૂ http://smc.city/smccallletter
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લુ ી ો 
1. Gujarat Shops and Establishments Act, 2019. 

3. The Employees State Insurance Act, 1948 
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બઝેીક નોલેજ સદંભ (CCC લેવલ) 
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લેખીત પર ામા ંમેળવલે ણુના  

       

 ઈ.ચા.પસ નેલ
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રુત

 

થી બહાર પાડવામા ં આવેલ 

લે ખત પર ા તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧, 

મા ય અર ના ઉમેદવારોએ પર ાનો કોલ-લેટર 
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