રાજકોટ મહાનગરપા લકા
વોક ઇન ઈ ટર ુ

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વોટર વકસ શાખાની નીચેની િવગતે ત ન હંગામી ધોરણે
૧૧(અ ગયાર) માસના કરાર આધા રત જ યાઓ ભરવા માટ વોક ઇન ઈ ટર ુ તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧,
ુ ી ડો. બેડકર ભવન, સે લઝોન કચેર ,
શિનવારના રોજ સવાર ૧૦:૦૦ કલાકથી ૧૨:૦૦ કલાક ધ
મીટ ગ હોલ, ઢબર રોડ, રાજકોટ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે થી સબંિધત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને
હાજર રહવા ણ કરવામાં આવે છે .
જ યા ંુ નામ
જ યા
માિસક પગાર
લાયકાત

લાયકાત:-ઔ ો ગક તાલીમ સં થા(આઈ.ટ .આઈ.) માં
વાયરમેનનો કોષ પાસ અને ૦૧ વષની એ ે ટ સશીપ ૂણ
કરલ હોવી જોઇએ.
લાઈનમેન
૧૧
.૧૦,૦૦૦/ુ વ: વાયરમેનની કામગીર નો ૨(બે) વષનો સરકાર
અ ભ
કચેર / થાિનક
વરા યની સં થા/ પ લક લીમીટડ
કંપની/ ાઈવેટ લીમીટડ કંપની/ એન. .ઓ./બકનો
ુ વ મા ય ગણવામાં આવશે.
અ ભ
વયમયાદા:૧૮ વષથી ઓછ નહ અને ૪૫ વષથી વ ુ ન હ
 ઉમેદવાર વોક ઇન ઈ ટર ુ સમયે લાયકાત સબંધીત માણપ ોની નકલ તેમજ અસલ માણપ ો
સાથે રાખવાના રહશે.
 ઉમેદવાર અર ફોમ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટwww.rmc.gov.in પરથી ડાઉનલોડ
કર િવગતો સં ૂણ ભર સાથે રાખવા ુ ં રહશે.
 ભરતી ગેના િનણયની આખર સ ા કિમશનર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકાની રહશે.
 ૧૧ માસ બાદ ઉમેદવાર આપો-આપ ા થયેલા ગણાશે.
(સહ ) આશીષ ુ માર
નાયબ કિમશનર
રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રાજકોટ મહાનગર સેવાસદન

"ડૉ. આંબેડકર ભવન", ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ફોન : ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૦૭

મહેકમ શાખા (બીજો માળ, રૂમ. નં.૧)
ઉમેદવારે

જગ્યાન ું નામ :લાઈનમેન (૧૧ માસ કરાર આધારરત)

તાજેતરનો
પાસપોટષ ફોટો

કેટગરી :

ચોંટાડી તેના પર

મોબાઈલ નું.

સહી કરાવી
નામ

ઉમેદવારન ું પરૂ

પપતા/પપતન ું નામ

અટક

નામ :
પત્રવ્યવહારન ું પરૂ
સરનામ ું :
જન્મ તારીખ :

તારીખ

માસ

વર્ષ

જન્મ તારીખ
શબ્દોમાું :

શૈક્ષણિક લાયકાત : પ્રમાણિત આધારોની ઝેરોક્ષ નકલ જોડવી
પસાર કરે લ પરીક્ષા

ક્રમ

પાસ કયાષન ું વર્ષ

ટકાવારી

અનભવની પવગત: પ્રમાણિત આધારોની ઝેરોક્ષ નકલ જોડવી
સુંસ્થા/પેઢી/કચેરીન ું નામ સરનામ ું અથવા

ક્રમ

શાખાન ું નામ

હોદ્દો

પગાર ધોરિ રૂ|.

અનભવનો સમયગાળો
ક્ાુંથી ક્ા સધી

અન્ય પવગતો :

:: સોગુંદનામ ું ::

હ ં આથી એકરાર કરૂ છુ કે, મે ઉપર જણાવેલ તમામ વવગતો તદ્દન સાચી અને સંપ ૂણણ છે. જો તે ખોટી જણાય તો મારી સામે જે પગલાં લેવાય
તે મને સંપ ૂણણપણે બંધનકતાણ રહેશ.ે રાજકોટ મ્યવનવસપલ કોપોરે શનનાં પ્રવતણમાન અને વખતો-વખત થનાર તમામ વનયમોન ં પાલન કરવા હ ં આથી લેખખત
બાહેંધરી આપ ં છુ.

તારીખ:
સ્થળ:

૧૬/૧૦/૨૦૨૧
રાજકોટ

ઉમેદવારની સહી :
ઉમેદવારન ું નામ :

