
 

 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
 સોિલડ વે ટ મેનેજમે ટ શાખા 

'ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ' 

 

-: અખબાર  યાદ :- 

સફાઈ કામદાર (પાટર્ ટાઈમ) ની કુલ ૪૪૧ જગ્યા માટે 

ભરતી માટે તમામ વોડર્ ઓિફસમા ંફોમર્ િવતરણ શ :  
સોિશયલ ડ ટ સ ળવવાના હ થુી હવેથી મા  વૂ ઝોન અને પિ મ ઝોનના િસટ  િસિવક સે ટર તથા તમામ વોડ 

ઓફ સ (‘અ’ િવભાગ) ખાતેથી ફોમ િવતરણ: બપોર 01:00 વા યા આસપાસ અરજદારોની સં યા નહ વત 
તારીખ: ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ 

 હાલમા ં રાજકોટ શહરેમા ં ભળેલા નવા િવ તારોની સફાઇ કામગીરીને સુ ઢ બનાવવા માટે આ  

તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ થી સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટમા ંરોજમદાર સફાઈ કામદાર (પાટર્ ટાઈમ) ની કુલ ૪૪૧ જગ્યા 

માટે ભરતી પ્રિકયા અ વયેના અરજી ફોમર્નુ ં િવતરણ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા  િવના-મુ યે િવતરણ શ  

કરવામા ંઆવેલ છે. આજથી મનપાના પવૂર્ ઝોન અને પિ મ ઝોનના િસટી િસિવક સે ટર તથા તમામ વોડર્ 

ઓફીસ (‘અ’  િવભાગ) ખાતેથી આ અરજી ફોમર્નુ ં િવતરણ કરવાની યવ થા ગોઠવવામા ંઆવેલી છે. સે ટ્રલ 

ઝોન કચેરીના િસટી િસિવક સે ટર ખાતે વધ ુસખં્યમા ંઅરજદારો આવતા તેમજ િસટી િસિવક સે ટરમા ંઅ ય 

કામો માટે આવતા મલુાકાતીઓની પણ મોટી સખં્યા યાને લઇ સે ટ્રલ ઝોન કચેરીમા ં સોિશયલ િડ ટ સ 

જાળવવાના હતેસુર ફોમર્નુ ંિવતરણ બધં કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

આ ફોમર્ મેળવવા માટે અરજદારે બ  તા. ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ થી તા. ૧૭-૦૮-૨૦૨૦ સધુીમા ંકચેરીના 

સમય ૧૦:૩૦ થી ૧૪:૦૦ અને ૧૪:૩૦ થી ૧૬:૦૦ કલાક સધુીમા ંમેળવી લેવાનુ ંરહશેે. વઘમુા ંજ રી આધાર 

પરુાવા સાથેના ભરેલ અરજી ફોમર્ તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦, ૧૬:૦૦ કલાક સધુીમા ંપવૂર્ 

ઝોન અને પિ મ ઝોનના િસિવક સે ટર ખાતે જમા ંકરાવવાના રહશેે.  
 

 અરજી ફોમર્ મેળવવા માટે અરજદારે તેના માતા/િપતા/દાદા/દાદી રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ંકાયમી 

સફાઇ કામદાર તરીકે કામગીરી કરી િનવતૃ થયેલ હોય, તેના પરુાવા પે પે શન બકુની નકલ અથવા પગાર 

લીપની નકલ રજુ કરવાની રહશેે. િનયત સમય બાદ તેમજ બ  િસવાયના અ ય મા યમથી રજુ થતી 

અરજીઓ વીકારવામા ંઆવશે નહી. તેમજ તેને રદ કરવામા ંઆવશે.    
 
 ઉપરોકત સમગ્ર પ્રિકયા િવના મુ યે હોય, કોઇપણ પ્રકાર ફી કે ચા  ઉમેદવારે ભરવાનો રહતેો નથી. 

ની ખાસ ન ધ લેવી. 

(પયાર્વરણ ઈજનેર) 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 


