
યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. 
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

જાહયેખફય ક્રભાક:૦૩/૨૦૨૦-૨૧ 
લોક ઇન ઇન્ટયવ્યુ 

યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. (RSCDL) ભાટેનામફ કામટારક ઇજનેયની ૦૧(એક) જગ્મા કયાય આધાયીત ૧૧ 
ભાસનાાં કયાયથી બયલા ભાટે તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૦, શકુ્રલાયનાાં યોજ સલાયનાાં ૧૧:૦૦ કરાકે કોન્પયન્સ હોર ,પ્રથભ 
ભાે,સેન્રર ઝોન,ડૉ.આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યોડ,યાજકોટ ભહાનગયાલરકા,ખાતે લોક ઇન ઇન્ટયવ્ય ુયાખલાભાાં 
આલેર છે. જેથી સફાંધધત રામકાત તથા અનબુલ ધયાલતા ઉભેદલાયો એ જસ્લખર્ચે ઉસ્સ્થત યહલેાજાણ કયલાભાાં 
આલે છે. 

Desi gnat i on Qual i f i cat i on Experi ence Mont hl y 
Remunerat i on 

No 
of  

post
. 

Deput y Execut i ve 
Engi neer , 
(Sewerage,Wat er  
Suppl y)  

Di pl oma i n Ci vi l  
or  B.E. Ci vi l   

Drai nage/Wat er  Suppl y 
net work / Pumpi ng 
St at i on/STP/WTP Experi ence 
of  Mi ni mum 15 years requi red 
i n t hi s f i el d.  

   Up t o 
Rs.50,000/-  1 

Age Li mi t  Maxi mum 62 years 
 

ઉભેદલાયોએ યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની લેફ સાઇટ www.rmc.gov.i nયથી અયજી પોભટ તથા જાહયેાત સાંફધધત 
અન્મ સરુ્ચનાઓ ડાઉનરોડ કયી અયજી પોભટ લોક ઇન ઇન્ટયવ્ય ુસભમે રામકાત સફાંધી દસ્તાલેજોની સ્લપ્રભાણીત 
નકર તેભજ અસર પ્રભાણત્રો સાથે રાલલાનાાં યહળેે.   
        --- Sd---- 

મખુ્મ કાયોફાયી અધધકાયી  
યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.  

 

 

 

 

 

 

 

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


યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.  
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

જાહયેખફય ક્રભાક:૦૩/૨૦૨૦-૨૧ 

યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. ( RSCDL) ભાટે નામફ કામટારક ઇજનેય(સીલયેજ ,લટય 
સપ્રામ,)ની ૦૧(એક) જગ્મા કયાય આધાયીત ૧૧ ભાસનાાં કયાયથી બયલા ભાટે તા . ૨૪/૦૭/૨૦૨૦, 
શકુ્રલાયનાાં યજ સલાયનાાં ૧૧:૦૦ કરાકે કન્પયન્સ હર , પ્રથભ ભાે ,સેન્રર ઝન કચેયી, ડૉ.આંફેડકય 
બલન, ઢેફયબાઇ યડ,યાજકટ ભહાનગયાલરકા, ખાતે લક ઇન ઇન્ટયવ્ય ુયાખલાભાાં આલેર છે. જેથી 
સફાંધધત રામકાત તથા અનબુલ ધયાલતા ઉભેદલાય એ જ સ્લખચે ઉસ્સ્થત યહલેા જાણ કયલાભાાં 
આલે છે.  

Desi gnat i on Qual i f i cat i on Experi ence Mont hl y 
Remunerat i on 

No of  
post . 

Deput y Execut i ve 
Engi neer , 
(Sewerage,Wat er  
Suppl y)  

Di pl oma i n 
Ci vi l  or  B.E. 
Ci vi l   

Drai nage/Wat er  Suppl y net work / 
Pumpi ng St at i on/STP/WTP 
Experi ence of  Mi ni mum 15 years 
requi red i n t hi s f i el d.  

   Up t o 
Rs.50,000/-  1 

Age Li mi t  Maxi mum 62 years 

 
:-ઉયક્ત જગ્મા ભાટે અયજીપભટ બયતી લખતે ઉભેદલાયે ધ્માને રેલાની અગત્મની સચુનાઓ-:  
૧.ધનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયે અયજી પભટભાાંસ્લહસ્તે ધલગત બયીને લક ઇન ઇન્ટયવ્ય ુસભમે 

જરૂયી આધાય પયુાલા(પ્રભાણત્રની સ્લ પ્રભાલણત નકર) સાથેજભા કયાલલાનુાં 
યહળેેતથાઓયીઝ્નર આધાય પયુાલા (પ્રભાણત્ર) લક ઇન ઇન્ટયવ્ય ુસભમે ચકાસણી ભાટે યજુ 
કયલાનાાં યહળેે. ચકાસણી દયમ્માન ધનમત રામકાત ન ધયાલતા ઉભેદલાયનાાં અયજીપભટયદ્દફાતર 
ગણલાભાાં આલળે.  

૨. ઉંભય , ળૈક્ષલણક રામકાત તથા અનબુલ લક ઇન ઇન્ટયવ્યનુી તાયીખનાાં યજ ગણલાભાાં 
આલળેતેભજ તેના આધાય પયુાલા તયીકે અયજી પભટ સાથે સ્લપ્રભાલણત નકર જડલાની યહળેે.  

૩. જાહયેાતભાાં ભાાંગ્મા મજુફની ળૈક્ષલણક રામકાત/ડીગ્રી ભેવ્મા ફાદન જ અનબુલ ભાન્મ ગણલાભાાં 
આલળે. તે હરેાન અનબુલ કઇણ સાંજગભાાં ભાન્મ ગણાળે નહહ. અસર પ્રભાણત્રની 
ચકાસણી સભમે અનબુલનાાં પયુાલા તયીકે ઉભેદલાયે જે તે ભાન્મ સાંસ્થાનુાં ઇન્લડટ/આઉટલડટ નાંફય 
તથા તાયીખ સહહતનુાં જ પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યહળેે. ભાત્ર ઓપય રેટય કે એઇન્ટભેન્ટ રેટય 
અનબુલનાાં પયુાલા તયીકે અભાન્મ ગણાળે. યાંત ુજ તેની સાથે લખતલખત સાંસ્થા દ્વાયા અામેર 
ઇજાપા કે પ્રભળનના હુકભ,ગાય સફાંધધત પયુાલા કે અન્મ આધાયભતૂ ગણી ળકામ તેલા પયુાલા 
યજૂ કમેથી ,તેની પયૂતી ચકાસણી કમાટ ફાદ મગ્મ જણામેથી આલ અનબુલ ભાન્મ ગણલાભાાં 
આલળે. અનબુલ ફાફતે ધલસાંગતતા જણાળે તેલા હકસ્સાભાાં અનબુલ ભાન્મ/અભાન્મ ગણલા અંગે 
ચેયભેનશ્રી,યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.ન ધનણટમ આખયી ગણાળે. 



૪. ઉભેદલાયે લેફસાઇટ (www.rmc.gov.i n)  યથી અયજી પભટ ડાઉનરડ કયી અયજી પભટભાાં દળાટલેર 
ધલગત સ્લહસ્તે બયલાની યહળેે. જેભા ાછથી કઇણ સાંજગભાાં પેયપાય કયલા દેલાળે નહી.  

૫. ઉભેદલાયે અયજી પભટભાાં મગ્મ સ્થાને તાન ભફાઇર નાંફય તથા ઇ-ભેઇરએડ્રેસ રખલા 
અધનલામટ છે, જે ઉય બધલષ્મભાાં બયતી સાંફધધત સાંદેળા આી ળકામ. મગ્મ ભફાઇર નાંફયતથા 
ઇ-ભેઇર એડ્રેસ રખેર ન હમ તેલા ઉભેદલાયને સાંદેળ ન હોંચે તે અંગે યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી 
ડેલરભેન્ટ રી. નીકઇ જલાફદાયી યહળેે નહી. 

૬. સદયહુ જગ્માની બયતી પ્રહક્રમા અંગે ઉભેદલાય સાથે કઇ જ રેખીત ત્રવ્મલહાય કયલાભાાં આલળે 
નહી. જેની નોંધ રેલી. ઉભેદલાયએ આ જગ્માની આગની બયતી પ્રહક્રમા અંગેની જાણકાયી ભાટે 
યાજકટ મ્યધુનધસર કોયેળનની લેફસાઇટ www.rmc.gov.i nજતા યહલેા ધલનાંતી છે.  

૭. ભાકટળીટ , ડીગ્રી સટીપીકેટભાાં ગે્રડ દળાટલેર હમ ત તેનુાં સભકક્ષ ટકાભાાં ભાન્મ યધુનલધસિટીનુાં 
કન્લઝટન સટીપીકેટયજુ કયલાનુાં યહળેે.  

૮. ધલલાહહત ભહહરા ઉભેદલાય જ તેભના નાભની ાછ્ ધતાને ફદરે ધતના નાભ સાથે અયજી 
કયલા ભાાંગતા હમ ત તેભણે રગ્ન યજીસ્રેળનની નકર અસર પ્રભાણત્રની ચકાસણી સભમે 
પયજીમાતણે યજૂ કયલાની યહળેે.  

૯. ઉભેદલાયએ લક ઇન ઇન્ટયવ્ય ુભાટે સ્લખચે આલલાનુાં યહળેે.  
૧૦. કઇણ ઉભેદલાયની સાંદગી કયલા કે ન કયલા તે ભાટેનાાં અધધકાય સક્ષભ સત્તા દ્વાયા નક્કી 

કયેર યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.ની  સ્ટાપ સીરેક્ળન કધભટી ાસે અફાધધત યહળેે અને 
આ કધભટીન ધનણટમ આખયી યહળેે.  

૧૧. સાંદગી ાભેર ઉભેદલાયની ધનભણુાંક ચેયભેનશ્રી , યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. ઠયાલે તે 
ળયતને આધધન યહળેે.  

૧૨. ઉભેદલાયે લેફસાઇટ યથી ડાઉનરડ કયી અયજી પભટભાાં બયેર ધલગતભાાં કઇણ ધલગત ખટી 
દળાટલેર હળે અથલા બયતી પ્રહક્રમાના કઇણ તફકે્ક ખટી ભાલભૂ ડળે ત તેભની અયજી 
તાત્કાલરક અસયથી યદ્દ કયલાભાાં આલળે તથા તેણે રામકીધયણ (Passi ng St andard) ભેલેર 
હળે ત ણ તેભની ઉભેદલાયી યદ્દ ગણાળે. તેભજ બધલષ્મભાાં ણ ઉભેદલાયે ધનભણુાંક સભમે યજૂ 
કયેર જન્ભતાયીખ, ળૈક્ષલણક રામકાત,લમ,જાધત,અનબુલ અને અન્મ પયુાલા ખટા ભાલભૂ ડળે 
કે ળાંકાસ્દ જણાળે ત તેની સાભે મગ્મ કામદેસયની કામટલાહી કયલાભાાં આલળે તેભજ આલા 
ઉભેદલાયની સાંદગીથી ધનભણુાંક થમેર હળે ત ણ તાત્કાલરક અસયથી ધનભણુાંક યદ્દ કયલાભાાં 
આલળે.  

૧૩. સીધી કે આડકતયી યીતે સ્ટાપ ધસરેક્ળન કધભહટનાાં સભ્મ ઉય રાલલાભાાં આલેર દફાણ 
ઉભેદલાયની ગેયરામકાતભાાં હયણભળે.  

૧૪. આેર જાહયેખફય કઇણ કાયણસય યદ્દ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી 
થળે ત તેલા સાંજગભાાં તેભ કયલાન ચેયભેનશ્રી, યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. ને સાંપણુટ 

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


હક્ક/અધધકાય યહળેે અને યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. આ ભાટે કાયણ આલા ફાંધામેર 
યહળેે નહી.  

૧૫. ઉક્ત દળાટલેર જગ્મા ઉય પીક્સ ભહનેતાણુાં કયાય આધાહયત ધનભણુાંક ાભનાય 
ઉભેદલાયનેયાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેર ફરીઓ અને 
ળયતને આધધન કયાય/ફન્ડ કયલાન યહળેે.  

     
           ---Sd---- 

મખુ્મ કાયફાયી અધધકાયી  
યાજકટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.  



યાજકોટ સ્ભાટટ  વીટી ડેલરભેન્ટ રી.  
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

“ડો. આંફેડકય બલન“, ઢેફયબાઈ યોડ , યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧ 

 

જગ્માન ું નાભ : ______________________________________ ઉભેદલાયે તાજેતયનો 
ાવોટટ  વાઇઝનો 
પોટો ચોટાડી તેના 
ય વશી કયલી 

ઉભેદલાયન ું પ રૂ નાભ: નાભ પતા/પતન ું નાભ અટક 

   

ત્ર વ્મલશાયન ું પ રૂ 
વયનામ ું : 

શારન ું વયનામ ું કામભી વયનામ ું 
  

  

  

ગાભ / ળશયે:  ીન કોડ:  

પોન નું :  ઓપીવ:  

ઈ ભેઈર:  ભોફાઈર નું:  

જન્ભ તાયીખ: 
 

તાયીખ ભાવ લટ  જન્ભ તાયીખ ળબ્દોભાું: 
    

ળૈક્ષણણક રામકાત : 
ક્રભ. ાવ કયેર યીક્ષા (SSC થી ળરૂ કયીને)  ફોડટ/ય પનલપવિટીન ું નાભ  ાવ કમાટન  ું લટ ટકાલાયી 

     

     

     

     

     

     

અન બલની પલગત : 

ક્રભ. વુંસ્થા/કુંનીન ું નાભ વયનામ ું  શોદ્દો 
ગાય ધોયણ 

રૂ. 
અન બલનો વભમગાો  
( ક્યાથી કમા સ ધી ) 

     

     

     

     

     

અન્મ પલગતો   

: વોગુંદનામ  : 
આથી હ ું એકયાય કર ું છું કે, ભે ઉય જણાલેર તભાભ પલગતો તદ્દન વાચી અને વુંપ ણટ છે. જો તે ખોટી જણામ તો ભાયી ઉભેદલાયી 
યદ્દ થલા ાત્ર છે અને યાજકોટ સ્ભાટટ  વીટી ડેલરભેન્ટ રી.દ્વાયા પનમભાન વાય ભાયી વાભે જે ગરા રેલામ તે ભને વુંપણૂટણે 
ફ ુંધનકતાટ યશળેે. યાજકોટ સ્ભાટટ  વીટી ડેલરભેન્ટ રી.નાું પ્રલતટભાન અને લખતો-લખત થનાય તભાભ પનમભોન ું ારન કયલા હ ું 
આથી રેખીત ફાશેંધયી આપ ું છું 
તાયીખ: _______________________ ઉભેદલાયની વશી:____________________ 

સ્થ : ________________________ ઉભેદલાયન ું નાભ : ___________________ 

 

નોંધ:આ અયજી પોભટ યજ  કયતી લખતે ઉભય, ળૈક્ષણણક રામકાત, અન બલ તથા અન્મ પ્રભાણત્રો,સ્લ 

પ્રભાણીત નકર વાથે વાભેર યાખલા. 


