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અમદાવાદ ��િુનિસપલ 

ટ�કનીકલ �પુરવાઇઝર (લાઈટખા# ુ

૧૦/૨૦૧૯-૨૦ તા:૧૫/

ઉમેદવારો પાસેથી ફ0ત ઓનલાઇન અર1ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ 5ની લે6ખત પર78ા 

તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ લેવામા ં આવેલ

૨૬/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ >િસ?ધ કર�લ છે 

વાધંા�ચુનો હોય તો ઉમેદવાર� 

લે6ખતમા ંતા ૧૦/૦૮/૨૦૨૨ 

ઓફ7સ ને મળ7 રહ� તે ર7તે GુબGુ

લેવામા ંઆવશે નહ7. 

અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન 

મહાનગર સેવા સદન 

સરદાર પટ�લ ભવન, ��િુનિસપલ કિમશનરIીની સેJKલ 

દાણાપીઠ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૧.  

િનિસપલ કોપ�ર�શનના લાઈટ ખાતાની શીડOલુ Pજુબ ખાલી પડ�લ 

લાઈટખા#)ુ Rુલ - ૩૩ જSયાઓ ભરવા અTેથી Uહ�રખબર Vમાકં

/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ >િસ?ધ કર7 િનયત લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો પાસેથી ફ0ત ઓનલાઇન અર1ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ 5ની લે6ખત પર78ા 

ના રોજ લેવામા ં આવેલ. 5ની Provisional Answer Key  

ના રોજ >િસ?ધ કર�લ છે Provisional Answer Key eગે ઉમેદવારોને કોઇ 

વાધંા�ચુનો હોય તો ઉમેદવાર� લે6ખતમા ંઆ સાથે સામેલ પTક Pજુબ fરુતા fરુાવા સાથે 

૨૦૨૨ ના રોજ સા5ં ૫.૩૦  કલાક �ધુીમા ંડ�.એચ

ઓફ7સ ને મળ7 રહ� તે ર7તે GુબGુમા ં મોકલવાના રહ�શે hયારબાદ વાધંા �ચુનો ?યાને 

 

પ�ર�શનના લાઈટ ખાતાની શીડOલુ Pજુબ ખાલી પડ�લ સહાયક 

ભરવા અTેથી Uહ�રખબર Vમાકં: 

ના રોજ >િસ?ધ કર7 િનયત લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો પાસેથી ફ0ત ઓનલાઇન અર1ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ 5ની લે6ખત પર78ા 

Provisional Answer Key  તા. 

eગે ઉમેદવારોને કોઇ 

આ સાથે સામેલ પTક Pજુબ fરુતા fરુાવા સાથે 

એચ.ઓ.ડ7, સેJKલ 

મા ં મોકલવાના રહ�શે hયારબાદ વાધંા �ચુનો ?યાને 

     સહ7/- 

ડ�.એચ.ઓ.ડ7,  

સેJKલ ઓફ7સ 
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નLધ: એક પાના ઉપર એક જ !Nની રOુઆત લખવાની રહ�શ.ે તમામ @ચૂનો વબેસાઇટ પર Dકુ�લ !ોિવઝનલ આ�સર ક$ સદંભR ઉ4ત પાના ઉપર દશાSવલે સમય મયાSદામા ં

IબI મોકલવાના રહ�શ.ે 

 

 

ઉમદેવારની સહ$ 
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