રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભરતી અંગે ની જાહેરાત

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખામાાં નીચે જણાવ્યા મુજબની જગ્યાઓ સરકારશ્રીના મીનીમમ વેજીસના ધોરણે

રોજમદાર સફાઇ કામદારો(પાટટ ટાઇમ)ની તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦, માંગળવાર, સમય ૧૬:૦૦ કિાક સુધીમાાં અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે .
ક્રમ

જગ્યાનુાં નામ

૧

રોજમદાર સફાઇ કામદાર

કુ િ જગ્યા

(પાટટ ટાઇમ)
કુ િ
પગાર
વયમયાટદા
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૪૪૧
પગાર સરકારશ્રીના વખતો વખતના લબન કુ શળ કામદારના મીનીમમ વેજીસના ધારાધોરણ મુજબ
વયમયાટદા : ૧૮ થી ૪૦ વર્ટ

ઉમેદવાર અને તેનો પરરવાર ઓછામાાં ઓછા ૨૦ કે તેથી વઘુ વર્ટથી રાજકોટ શહેરનો રહેવાસી
હોવો જોઇએ.

ઉમેદવારના માતા / પપતા / દાદા / દાદી રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાાં સફાઇ કામદાર રહી ચુકયા
હોય તેમને જ પસાંદગી આપવામાાં આવશે.

ઉમેદવારના પરરવારના કોઇપણ વ્યક્તત સરકારી/અધટ સરકારી, પબ્લિક સેકટર યુપનટમાાં નોકરી
ન કરતા હોવા જોઈએ.
ઉતત જગ્યા પર ઉમેદવારી નોધાવવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની તમામ વોડટ ઓફીસ તથા ઇસ્ટ અને વેસ્ટ ઝોનના પસપવક સેન્ટર
ખાતેથી ઓરફસના સમય દરમ્યાન તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૦ સુધીમાાં પનયત અરજી ફોમટ (પન-શુલ્ક) મેળવવાનુાં રહેશે.
ભરે િ અરજી ફોમટ જરૂરી આધાર પુરાવાઓ સાથે સવારે ૧૦:૩૦ થી બપોરે ૦૪:૦૦ (૨.૦૦ થી ૨.૩૦ રીસેશ) દરમ્યાન તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૦
થી તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ સુધીમાાં સ્વીકારવામાાં આવશે.
ઉમરના પુરાવા તરીકે જન્મનો દાખિો/સ્કુ િ લિવીગ સટી.રફકેટની પ્રમાલણત નકિ રજુ કરવાની રહેશે.
રાજકોટ શહેરમાાં ૨૦ કે તેથી વધુ વર્ટથી રહેતા હોવાના પુરાવા તરીકે ડોમીસાઇિ સટીરફકેટ તેમજ જે તે પવસ્તારના કોપોરે ટરશ્રીનો
દાખિો રજુ કરવાનો રહેશે.
ઉમેદવારના માતા/પપતા/દાદા/દાદી રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાાં સફાઇ કામદાર રહી ચુકયા હોય, તેના પુરાવા રૂપે પેન્શન બુકની ખરી
નકિ અથવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાાં કાયમી સફાઈ કામદાર તરીકેની પગાર સ્િીપની ખરી નકિ તેમજ પેન્શન બુકમાાં/પગાર
સ્િીપમાાં દશાટવેિ વ્યક્તત સાથેનો ઉમેદવારનો સાંબધ
ાં પુરવાર દશાટવતા વારસાાંઇ આંબાની ખરી નકિ રજુ કરવાની રહેશે
ઉમેદવારના પરરવારના કોઇપણ વ્યક્તત સરકારી, અધટ-સરકારી કે પલિીક સેકટર યુપનટમાાં નોકરી ન કરતા ન હોય, તે માટેન ાંુ પનયત
કરે િ નમુના મુજબનુાં નોટરાઇઝડ (રૂ|.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર) સોંગદનામુાં રજુ કરવાનુાં રહેશે.
ફતત જગ્યાની પનયત િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની જરૂરી આધાર-પુરાવા સાથેની જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે.
વયમયાટદા માટે અરજી કરવાની છે લ્િી તારીખની ક્સ્થપતએ ઉમરની ગણતરી કરવામાાં આવશે.
ઉમેદવારોએ ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન અથે જે સમયે અને સ્થળે ઓરીજીનિ ડોકયુમેન્ટ સાથે રૂબરૂ મળવા જણાવવામાાં આવે ત્યારે અચ ૂક
ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહેશે અન્યથા તેની ઉમેદવારી રદ થવા પાત્ર થશે.
ઉમેદવારોની આવેિ અરજીની સાંખ્યાને ધ્યાને િઇ પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોમાાંથી કોમ્્યુટરાઇઝ ડ્રો કરી, ઉમેદવારોની પસાંદગી
કરવામાાં આવશે.
ભરતી પ્રરક્રયાનુાં કોઈપણ ફોમટ કે સમગ્ર ભરતી પ્રરક્રયા કોઈપણ તબક્કે રદ કરવા અંગેની સાંપ ૂણટ સત્તા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા રહેશે જે
તમામ ઉમેદવારોને બાધ્ય રહેશે. કાન ૂની કાયટવાહીના રકસ્સામાાં ન્યાયક્ષેત્ર રાજકોટ રહેશે.
વધુ મારહતી માટે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા, ત્રીજો માળ, રૂમ નાં.-૨ નો સાંપકટ કરવો.
અન્ય િાયકાત

1.

૪૪૧



કપમશનર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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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 :

સોગંદનામ ુ

(રૂ. ૫૦ ના સ્ટે મ્પ પેપર પર )

શ્રી/શ્રીમતી________________________________________ , ઉમર વર્ષ__________
રહેવાસી_____________________________________________________________
મારી ધમષના સોગંદપ ૂવષક આ સાથે જાહેર કરં ુ છુ કે
શ્રી/શ્રીમતી/સ્વ____________________________________________ એ મારા સંબધ
ં ે
માતા / પપતા / દાદા / દાદી થાય છે કે જેઓ રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં સફાઈ કામદાર
તરીકે સને _____________ થી ______________ દરમ્યાન નોકરી કરતાં હતા.
હું અને મારા પરરવાર છે લ્િા __________ વર્ષ થી રાજકોટ શહેરના ________________
______________________________

પવસ્તારમાં વસવાટ કરીએ છીએ.

ુ બ છે
મારા પરરવારના સભ્યો નીચે મજ
ક્રમ

પરુ ં ુ નામ

ઉમર

અરજી

કરનાર

વર્ષ

સાથે સંબધ
ં

નોકરી/ધંધો

ઉપરોક્ત દશાષવેિ કોઈપણ વ્યક્ક્ત સરકારી / અધષ સરકારી / પબ્ુ લિક સેક્ટર

યપુ નટમાં નોકરી

કરતાં નથી.
ઉપર દશાષવેિ તમામ પવગતો સંપ ૂણષપણે સાચી છે અને જે કોઈપણ તબક્કે ખોટી પ ૂરવાર
થવાના રકસ્સામાં મારી નોકરી માટે ની ઉમેદવારી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રદ/અયોગ્ય
ઠેરવી શકે છે જેની મને જાણ છે .

તારીખ :_____________

__________________________

સ્થળ :_______________

સહી / અંગ ૂઠાન ંુ પનશાન

