રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ભરતી ગે ની હરાત

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની સો લડ વે ટ મેનેજમે ટ શાખામાં નીચે જણા યા

રોજમદાર સફાઇ કામદારો(પાટ ટાઇમ)ની તા.18/08/2020, મંગળવાર, સમય 16:00 કલાક
મ

જ યા ંુ નામ

1

રોજમદાર સફાઇ કામદાર

ુ લ જ યા

(પાટ ટાઇમ)
ુલ
પગાર
વયમયાદા

2.
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5.
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12.

441
441
પગાર સરકાર ીના વખતો વખતના બન ુ શળ કામદારના મીનીમમ વે સના ધારાધોરણ

ુ બ
જ

વયમયાદા : 18 થી 40 વષ

ઉમેદવાર અને તેનો પ રવાર ઓછામાં ઓછા 20 ક તેથી વ ુ વષથી રાજકોટ શહરનો રહવાસી
હોવો જોઇએ.
ુ યા
•
ઉમેદવારના માતા / િપતા / દાદા / દાદ રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં સફાઇ કામદાર રહ ક
હોય તેમને જ પસંદગી આપવામાં આવશે.
•
ઉમેદવારના પ રવારના કોઇપણ ય ત સરકાર /અધ સરકાર , પ લક સેકટર િુ નટમાં નોકર
ન કરતા હોવા જોઈએ.
ઉ ત જ યા પર ઉમેદવાર નોધાવવા માટ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ણેય ઝોનના િસિવક સે ટર ખાતે ઓ ફસના સમય દર યાન
ુ ીમાં િનયત અર ફોમ (િન- ુ ક) મેળવવા ંુ રહશે.
તા.21/07/2020 થી તા.17/08/2020 ધ
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની
ણેય ઝોનના િસિવક સે ટર ખાતેથી ઓ ફસ સમય સવાર 10:30 થી બપોર 04:00 દર યાન
ુ ીમાં જ ર આધાર રુ ાવા સાથે ંુ ભરલ અર ફોમ જમાં કરાવવા ંુ રહશે.
તા.28/07/2020 થી તા.18/08/2020 ધ
ઉમરના રુ ાવા તર ક જ મનો દાખલો/ ુલ લવીગ સટ . ફકટની મા ણત નકલ ર ુ કરવાની રહશે.
રાજકોટ શહરમાં 20 ક તેથી વ ુ વષથી રહતા હોવાના રુ ાવા તર ક ડોમીસાઇલ સટ ફકટ તેમજ
તે િવ તારના કોપ રટર ીનો
દાખલો ર ુ કરવાનો રહશે.
ુ યા હોય, તેના રુ ાવા પે પે શન ક
ુ ની ખર
ઉમેદવારના માતા/િપતા/દાદા/દાદ રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં સફાઇ કામદાર રહ
ક
નકલ અથવા રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં કાયમી સફાઈ કામદાર તર કની પગાર લીપની ખર નકલ તેમજ પે શન કુ માં/પગાર
લીપમાં દશાવેલ ય ત સાથેનો ઉમેદવારનો સંબધ
ં
રુ વાર દશાવતા વારસાંઇ
બાની ખર નકલ ર ુ કરવાની રહશે
ઉમેદવારના પ રવારના કોઇપણ ય ત સરકાર , અધ-સરકાર ક પ લીક સેકટર િુ નટમાં નોકર ન કરતા ન હોય, તે માટ ું િનયત
ુ ા જ
ુ બ ંુ નોટરાઇઝડ ( |.300/-ના ટ પ પેપર ઉપર) સ ગદના ંુ ર ુ કરવા ંુ રહશે.
કરલ ન ન
ફ ત જ યાની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની જ ર આધાર- રુ ાવા સાથેની જ અર
વીકારવામાં આવશે.
વયમયાદા માટ અર કરવાની છે લી તાર ખની થિતએ ઉમરની ગણતર કરવામાં આવશે.
ુ ે ટ વેર ફ કશન અથ
ુ ે ટ સાથે બ મળવા જણાવવામાં આવે યાર અ ૂક
ઉમેદવારોએ ડોક મ
સમયે અને થળે ઓર નલ ડોક મ
ઉપ થત થવા ંુ રહશે અ યથા તેની ઉમેદવાર રદ થવા પા થશે.
ઉમેદવારોની આવેલ અર ની સં યાને યાને લઇ પા તા ધરાવતા ઉમેદવારોમાંથી કો
ટુ રાઇઝ ો કર , ઉમેદવારોની પસંદગી
કરવામાં આવશે.
ભરતી
યા ંુ કોઈપણ ફોમ ક સમ ભરતી
યા કોઈપણ તબ ે રદ કરવા ગેની સં ૂણ સ ા રાજકોટ મહાનગરપા લકા રહશે
તમામ ઉમેદવારોને બા ય રહશે. કા ૂની કાયવાહ ના ક સામાં યાય ે રાજકોટ રહશે.
વ ુ મા હતી માટ સો લડ વે ટ મેનેજમે ટ શાખા, ીજો માળ, મ નં.-2 નો સંપક કરવો.
અ ય લાયકાત

1.

ુ બની જ યાઓ સરકાર ીના મીનીમમ વે સના ધોરણે
જ
ુ ીમાં અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
ધ

•

કિમશનર
રાજકોટ મહાનગરપા લકા

સોગંદના ુ
ી/ ીમતી________________________________________ , ઉમર વષ__________
રહવાસી_____________________________________________________________
માર ધમના સોગંદ ૂવક આ સાથે

હર ક ં ુ

ક

ી/ ીમતી/ વ____________________________________________ એ મારા સંબધ
ં ે
માતા / િપતા / દાદા / દાદ થાય છે ક

ઓ રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં સફાઈ કામદાર

તર ક સને _____________ થી ______________ દર યાન નોકર કરતાં હતા.
ંુ અને મારા પ રવાર છે લા __________ વષ થી રાજકોટ શહરના ________________
______________________________
મારા પ રવારના સ યો નીચે
મ

િવ તારમાં વસવાટ કર એ છ એ.

ુ બ છે
જ

ુ ં ુ નામ

ઉમર

અર

કરનાર

વષ

સાથે સંબધ
ં

ઉપરો ત દશાવેલ કોઈપણ ય ત સરકાર / અધ સરકાર /

નોકર /ધંધો

ુ લક સે ટર

િુ નટમાં નોકર

કરતાં નથી.
ઉપર દશાવેલ તમામ િવગતો સં ૂણપણે સાચી છે અને

કોઈપણ તબ ે ખોટ

થવાના ક સામાં માર નોકર માટની ઉમેદવાર રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ઠરવી શક છે

ની મને

ૂરવાર

ારા રદ/અયો ય

ણ છે .

તાર ખ :_____________
થળ :_______________

__________________________
સહ /

ૂઠા ંુ િનશાન

E:\RMC-2012/SOLID.PM5 pg. no. (9)

fpS>L$p¡V$ dlp_Nf k¡hp kv$_
""X$pµ. Ap„b¡X$L$f ch_'', Y¡$bfcpB fp¡X$, fpS>L$p¡V$ - 360 001.
kp¡rgX$ h¡õV$ d¡_¡S>d¡ÞV$ ipMp, rÓÅ¡ dpm, ê$d _„.2
AfÆ _„. :

S>Áep_y„ _pd : fp¡S>dv$pf kapB L$pdv$pf (`pV®$ V$pBd)

Års : ÷u / `yê$j

dp¡bpCg _„. :
_pd

Dd¡v$hpf_y„ `|ê$ _pd :

r`sp/`rs_y„ _pd

Dd¡v$hpf¡ spS>¡sf_p¡
`pk`p¡V®$ ap¡V$p¡ Qp¢V$pX$u
s¡_p `f
klu L$fhu

AV$L$

`Óìehlpf_y„ `yê$ kf_pdy„ :

S>Þd spfuM :

spfuM

dpk

hj®

i¥nrZL$ gpeL$ps : âdprZs Ap^pfp¡_u T¡fp¡n _L$g Å¡X$hu :
¾$d

`pk L$f¡g `qfnp

`pk L$ep®_y„ hj®

V$L$phpfu

`Npf ^p¡fZ ê$p.

A_ych_p¡ kdeNpmp¡
¼ep„\u ¼ep ky^u

A_ych_u rhNs : âdprZs Ap^pfp¡_u T¡fp¡n _L$g Å¡X$hu :
¾$d

k„õ\p/`¡Y$u/L$Q¡fu_y„ _pd kf_pdy„ A\hp
ipMp_y„ _pd

lp¡Øp¡

AÞe rhNsp¡ :
k|Q_p :- (1) Dd¡v$hpfp¡A¡ X$pL¡ $ed
y Þ¡ V$ h¡fuauL¡$i_ A\£ S>¡ kde¡ _¡ õ\m¡ Ap¡fuÆ_g X$pL¡ $ed
y Þ¡ V$ kp\¡ ê$bê$ dmhp S>Zphhpdp„ Aph¡ Ðepf¡ AQ|L$ D`[õ\s \hp_y„ fl¡i¡ AÞe\p s¡_u
Dd¡v$hpfu fv$ \hp `pÓ \i¡.
(2) R>¡L$R>pL$, A^yfu dprlsuhpmp, A`yfsp Ap^pf-`yfphp kp\¡_p AfÆ ap¡d® õhuL$pfhpdp„ Aphi¡ _l].
(3) cf¡g AfÆ ap¡d® ÓZ¡e Tp¡__u L$Qf¡ u Mps¡ Ap¡qak L$pdNufu_p qv$hkp¡ v$fçep_ khpf¡ 10.30 \u 4.00 L$gpL$ (b`p¡f¡ 2 \u 2.30 fui¡k) ky^u S> õhuL$pfhpdp„ Aphi¡.
(4) cf¡g AfÆ ap¡d® cfsu A„N¡_u Ål¡fpsdp„ v$ip®h¡g spfuMp¡ v$fçep_ S> õhuL$pfhpdp„ Aphi¡.
rbX$pZ :-(1) S>Þd spfuM_p Ap^pf_u _L$g (S>Þd_p¡ v$pMgp¡ / õL|$g guh]N kV$}auL¡$V$)
(2) fl¡Zp„L$_p Ap^pf dpV$¡ X$p¡dukpBg s\p L$p¡`p£f¡V$fîu_p¡ v$pMgp¡
(3) Dd¡v$hpf_p dpsp/r`sp/v$pv$p/v$pv$u fpS>L$pV¡ $ dlp_Nf`prgL$pdp„ kapB L$pdv$pf flu QyL$ep lp¡e, s¡_p `yfphp ê$`¡ `¡Þi_ byL$_u Mfu _L$g A\hp fpS>L$pV¡ $ dlp_Nf`prgL$p_p„
L$pedu kapC L$pdv$pf sfuL¡$_u `Npf õgu`_u Mfu _L$g
(4) `¡Þi_ byL$dp„ v$ip®hg
¡ ìer¼s kp\¡_p¡ Dd¡v$hpf_p¡ k„b^
„ `yfhpf v$ip®hsp hpfkp„B Ap„bp_u Mfu _L$g
(5) r_es _dy_p dyS>b_y„ _p¡V$ffpBTX$ kp¢Nv$_pdy„
(6) i¥nrZL$ gpeL$ps_p kV$}qaL¡$V$_u âdprZs _L$g
(7) A_ych_p Ap^pf_u âdprZs _L$g

ly„ Ap\u A¡L$fpf L$fy„ Ry>„ L¡$, d¢ D`f S>Zph¡g sdpd rhNsp¡ sØ_ kpQu A_¡ k„`|Z® R>¡. Å¡ s¡ Mp¡V$u S>Zpe sp¡ dpfu _p¡L$fu dpV¡$_u Dd¡v$hpfu
fv$ L$fhp s¡dS> dpfu kpd¡ S>¡ `Ngp„ g¡hpe s¡ d_¡ k„`|Z®`Z¡ b„^_L$sp® fl¡i¡. fpS>L$p¡V$ çeyr_rk`g L$p¡`p£f¡i__p„ âhs®dp_ A_¡ hMsp¡-hMs \_pf
sdpd r_edp¡_y„ `pg_ L$fhp lº„ Ap\u g¡rMs bp„l¡^fu Ap`y„ Ry>„.
Dd¡v$hpf_u klu / :
A\hp A„N|W$p_y„ r_ip_
spfuM :
/
/ 2020
õ\m : fpS>L$p¡V$

Dd¡v$fhpf_y„ _pd :

