
 
 
 
 
 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વોટર વકકસ શાખા/રોશની શાખાની નીચનેી વવગતે તદ્દન હગંામી 
ધોરણે ૧૧(અલગયાર) માસના કરાર આધારરત જગ્યાઓ ભરવા માટે વોક ઇન ઈન્ટરવ્ય ુ
તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૨,શકુ્રવારના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કિાકથી ૧૨:૦૦ કિાક સધુી ડો.આંબેડકર ભવન, 
સેન્રિઝોન કચેરી, મીટીંગ હોિ, ઢેબર રોડ, રાજકોટ ખાતે રાખવામા ંઆવેિ છે જેથી સબવંધત િાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારોને હાજર રહવેા જાણ કરવામા ંઆવે છે.
જગ્યાન ું 
નામ 

જગ્યા માસિક 
પગાર

િાયકાત

િાઈનમેન  કુિ જગ્યા -૧૦ રૂ.૧૨ ૦૦૦/-

િાયકાત:-ઔદ્યોલગક તાિીમ સસં્થા(આઈ.ટી.આઈ.) મા ં
વાયરમેનનો કોર્ક પાસ અથવા આઈ.ટી.આઈ.નો 
ઈિેક્ટ્રીશ્યન કોર્ક પાસ અને ૦૧ વર્કની એપ્રેન્ટીસશીપ 
પણૂક કરેિ હોવી જોઇએ. 
અન ભવ: વાયરમેનની કામગીરીનો ૨(બે) વર્કનો સરકારી 
કચેરી/સ્થાવનક સ્વરાજ્યની સસં્થા/ પબ્લિક િીમીટેડ 
કંપની/પ્રાઈવેટ િીમીટેડ કંપની/ એન.જી.ઓ./બેંકનો 
અનભુવ માન્ય ગણવામા ંઆવશે. 

વયમયાાદા:- ૧૮ વર્કથી ઓછી નહી અન ે૪૫ વર્કથી વધ ુનરહ
 ઉમેદવારે વોક ઇન ઈન્ટરવ્ય ુસમયે િાયકાત સબધંીત પ્રમાણપત્રોની નકિ તમેજ અસિ પ્રમાણપત્રો 

સાથે રાખવાના રહશેે.
 ઉમેદવારે અરજી ફોમક રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટwww.rmc.gov.in પરથી ડાઉનિોડ 

કરી વવગતો સપંણૂક ભરી સાથ ેરાખવાનુ ંરહશેે. 
 ભરતી અંગેના વનણકયની આખરી સત્તા કવમશનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની રહશેે.
 ૧૧ માસ બાદ ઉમેદવાર આપો-આપ છુટ્ટા થયેિા ગણાશે.

(સહી) આશીર્ કુમાર
નાયબ કવમશનર
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા
"ડૉ. બેડકર ભવન", ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

મહકમ શાખા (બીજો માળ, મ. ન.ં૧) ફોન : ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૦૭

ઉમેદવાર તા તરનો 

પાસપોટ ફોટો ચ ટાડ  તેના 

પર સહ  કરાવી

નામ િપતા/પિત ુ ંનામ

જ યા ુ ંનામ :…………………………...  (૧૧ માસ કરાર આધા રત)

કટગર  :

મોબાઈલ ન.ં

ઉમેદવાર ુ ં ુ  અટક

 

તાર ખ માસ વષ

મ

શૈ ણક લાયકાત : મા ણત આધારોની ઝેરો  નકલ જોડવી

જ મ તાર ખ :

પાસ કરલ પર ા ુ ંનામ પાસ કયા ુ ંવષ    ટકાવાર

જ મ તાર ખ 

શ દોમા ં:

નામ િપતા/પિત ુ ંનામ

પ યવહાર ુ ં ુ  

સરના ુ ં:

ઉમેદવાર ુ ં ુ  

નામ :

અટક

સં થા ક બોડ ુ ંનામ

મ

તાર ખ: ઉમેદવારની સહ  :

અ ભુવની િવગત: મા ણત આધારોની ઝેરો  નકલ જોડવી

સં થા/પેઢ /કચેર ુ ંનામ સરના ુ ંઅથવા 

શાખા ુ ંનામ
હો ો

              ુ ંઆથી એકરાર ક   ક, મ ેઉપર જણાવલે તમામ િવગતો ત ન સાચી અન ેસં ણૂ છે. જો ત ેખોટ  જણાય તો માર  સામ ે  પગલા ંલવેાય ત ે મને
સં ણૂપણ ેબધંનકતા રહશ.ે રાજકોટ િુનિસપલ કોપ રશનના ં વતમાન અન ેવખતો-વખત થનાર તમામ િનયમો ુ ંપાલન કરવા ુ ંઆથી લે ખત બાહધર
આ ુ ં .

અ ય િવગતો :

:: સોગદંના ુ ં::

પગાર ધોરણ |.
અ ભુવનો સમયગાળો 

ાથંી ા ધુી

 

તાર ખ: ઉમેદવારની સહ  :
થળ: ઉમેદવાર ુ ંનામ :રાજકોટ

 


