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સરદાર પટ�લ ભવન

ઓ�ફસ, દાણાપીઠ
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�જુરાત અબ!ન હ�#થ %ો&'ટ

હ�#થ િવભાગ હ)તક અબ!ન હ�#થ સે+ટર 

િનયિમત પગારધોરણમા ં ત/ન હગંામી ધોરણે સરકાર0ીની 1ા+ટ અ+વયે મ2ુંર થયેલ કરાર 

આધાર4ત જ5યાઓની પસદંગી

૧૯/૨૦૧૯-૨૦ ફામા!સી)ટ %િસ<ધ કર4 િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ફ'ત 

ઓનલાઇન અર?ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ &ની લે@ખત પર4Bા

ના રોજ લેવામા ંઆવેલ સદર લે@ખત પર4Bાની

રોજ %િસ<ધ કર�લ છે Provisional Answer Key 

ઉમેદવાર� પોતાના નામ, સરનાDુ ં

(A/B/C/D)ની િવગત, %G નબંર,

સામેલ પHક Dજુબ તા ૨૫/૦૫/

ઓફ4સ ને મળ4 રહ� તે ર4તે KુબKુમા ં મોકલવાના રહ�શે Lયારબાદ વાધંા Mચુનો <યાને લેવામા ં

આવશે નહ4. 

અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન 

મહાનગર સેવા સદન 

સરદાર પટ�લ ભવન, ��િુનિસપલ કિમશનર0ીની સે+Pલ 

દાણાપીઠ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૧.  
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�જુરાત અબ!ન હ�#થ %ો&'ટ (GUHP) Tતગ!ત અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના 

હ�#થ િવભાગ હ)તક અબ!ન હ�#થ સે+ટર / કો��નુીટ4 હ�#થ સે+ટર માટ� અબ!ન હ�#થ સોસાયટ4મા ં

િનયિમત પગારધોરણમા ં ત/ન હગંામી ધોરણે સરકાર0ીની 1ા+ટ અ+વયે મ2ુંર થયેલ કરાર 

પસદંગી/%િતBાયાદ4 બનાવવા માટ� અUVુમે Wહ�રખબર Vમાકં 

%િસ<ધ કર4 િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ફ'ત 

ઓનલાઇન અર?ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ &ની લે@ખત પર4Bા(MCQ Test) તા. 

લે@ખત પર4Bાની Provisional Answer Key  તા. ૧૫

Provisional Answer Key Tગે ઉમેદવારોને કોઇ વાધંાMચુનો હોય તો 

સરનાDુ ં , મોબાઇલ નબંર , અર? Vમાકં, બેઠક Vમાકં

, જવાબની િવગતો અને Xરુતા Xરુાવા સાથે લે@ખતમા ં

/૨૦૨૨ ના રોજ સા&ં ૫.૩૦ કલાક Mધુીમા ંડ�.એચ

ઓફ4સ ને મળ4 રહ� તે ર4તે KુબKુમા ં મોકલવાના રહ�શે Lયારબાદ વાધંા Mચુનો <યાને લેવામા ં

 

Tતગ!ત અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના 

કો��નુીટ4 હ�#થ સે+ટર માટ� અબ!ન હ�#થ સોસાયટ4મા ં

િનયિમત પગારધોરણમા ં ત/ન હગંામી ધોરણે સરકાર0ીની 1ા+ટ અ+વયે મ2ુંર થયેલ કરાર 

Wહ�રખબર Vમાકં 

%િસ<ધ કર4 િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ફ'ત 

. ૧૫/૦૫/૨૦૨૨ 

૧૫/૦૫/૨૦૨૨ ના 

Tગે ઉમેદવારોને કોઇ વાધંાMચુનો હોય તો 

બેઠક Vમાકં, પેપર સેટ 

Xરુતા Xરુાવા સાથે લે@ખતમા ંઆ સાથે 

એચ.ઓ.ડ4, સે+Pલ 

ઓફ4સ ને મળ4 રહ� તે ર4તે KુબKુમા ં મોકલવાના રહ�શે Lયારબાદ વાધંા Mચુનો <યાને લેવામા ં



A�
�D�� =��� кE F�� G�������� H IJ�� 

K���хM� N��Oк : �O��QR	O ���: 

��S N��Oк: M�"к N��Oк: 

G������R	O ���: ��S�� T��Eх: 

����U	O: ��M�V� �OM�: 
  

��M ��V� � U	к�� A�
�D�� =��� кE U	?M G�������� �W	=T 

AX N��Oк 

/ ���ED 
AX�� 
��T 

A�
�D�� =��� кE 

U	?M ?��M (A/B/C/D) 

G�������� H IZJT 

?��M (A/B/C/D) 
�W	=T�� 
��T 

�O��Q / ���ET� [�T 

(�к� M�\��) 

��M��V��� 


��T 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

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.ે 
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