
:- ડો મેુ ટ વે ર ફકશન માટ ુ ંબાહધર  પ ક:- 

(1)  ઉમેદવારોએ  સવંગમા ંઅર  કરલ હોય તેના અર  નબંર, જ મ તાર ખ અને મોબાઈલ નબંર 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in  પર સબિમટ કર  કોલલેટર ડાઉનલોડ 
કરવાનો રહશે અને રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in  પરથી અર  ફોમ 
ડાઉનલોડ કર  સં ણૂ િવગતો ભર  સે ફ એટ ટડ કરલા તમામ ડો મેુ ટ સાથે બ  હાજર રહવા ુ ં
રહશે. સાદા કાગળ પરની અર  યાને લેવામા ંઆવશે નહ . 

(2) ઉમેદવાર  જ યા માટ અર  કરલ હોય તે જ યા ુ ંનામ, ઉમેદવાર ુ ંનામ અને અર  નબંર 
પ ટપણે ફોમમા ંદશાવવાના ંરહશે અને કોલલેટર અવ ય સાથે લાવવાનો રહશે. 

(3) િનયત અર  ફોમમા ંમા યા જુબની તમામ મા હતી જ મ માણપ , કટગર , શૈ ણક લાયકાત, 
અ ભુવ િવગેર સહ દરક માણપ ોની મા ણત નકલો ફોમ સાથે બ  ર ુ  કરવાની રહશે અ રુ  
િવગત વા  ફોમ યાને લેવામા ંઆવશે નહ . 

(4) અ રુા, માણપ ો વગરના ંક િનયત સમય બાદ અર ફોમને યાને લેવામા ંઆવશે નહ  તેમજ 
કોલલેટરમા ંદશાવેલ સમય, થળ અને તાર ખ િસવાય આવેલ ઉમેદવારોને યાને લેવામા ંઆવશે 
નહ . 

(5) પા તા ધરાવતા હોવા માટ સદર ુ ડો મેુ ટ ટ ની માટ મગંાવવામા ંઆવતા હોય મા  અર  
ફોમ બ  આપવાથી િનમ ુકં માટ ઉમેદવાર હ દાર ઠરશે નહ  

(6) ઉમેદવાર ડો મેુ ટ ચકાસણીની યામા ં િનયત તાર ખે હાજર નહ  રહ તેમજ હરાતમા ં
દશાવેલ જ યાની િનયત પા તા ધરાવતા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ ભરતીની આગળની યા 
માટ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. 

(7) રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા વખતોવખત થનાર નીિત િનયમો તથા બોલીઓ બધંનકતા રહશે. 
 

 

      ઉપરો ત તમામ શરતો મે સમજણ વુક વાચેંલ છે.અને તે ુ ંપાલન કરવા ુ ંઆથી 

લે ખત બાહધર  આ  ુ ં. 

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

 

http://www.rmc.gov.in
http://www.rmc.gov.in

