
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
          રાજકોટ મહાનગરપાલકા ખાતે  એ�ે�ટ�સ એ�ટ-૧૯૬૧ તથા સરકાર�ીની “ "ુયમ%ંી 

એ�ે�ટ�સશીપ યોજના” હ(ઠળ નીચે  જુબની િવગતે િવિવધ 0(ડમા ંખાલી જ2યાઓ ભરવા ઇ67ક ઉમેદવારો 

પાસેથી અર;ઓ મગંાવવામા ં આવ ે છે. આ માટ( ઉમેદવારોએ www.rmc.gov.in પર જઈને 

��.11/01/2020 થી ��.18/01/2020 @ધુીમા ં ઓનલાઈન અર; કર� નીચેની િવગતના સરનામે 

મોકલાવી આપવાની રહ(શે. 
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૧ વાયરમેન  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૨ િમક(િનક મોટર Bહ�કલ  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૩ �ોDાિમEગ એ�ડ સીFટમ એડિમિનF0(શન આસીFટ�ટ આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૪ કોHIJટુર ઓપર(ટર કમ �ોDાિમEગ આિસFટ�ટ  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૫ Lફટર આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૬ લાઈનમેન  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૭ ઈલે�0�Oયન આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૮ કારપે�ટર   આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૯ IલHબર આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૦ ર(LRજર(શન એ�ડ એરકS�ડશનTગ િમક(િનક  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૧ િમક(િનક ડ�ઝલ  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૨ VાWટસમેન (સીવીલ( આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૩ હોટYકZચર આસીFટ�ટ  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૪ ગાડ[નર )માળ�(  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૫ ક(ડ ક(મ ઓપર(ટર કમ �ોગામર આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૬ હ(Zથ સેનેટર� ઇ�Fપેકટર  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 
૧૭ સવ]યર આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

૧૮ વેZડર )ગેસ+ઇલેS�0ક(  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

૧૯ લેબોર(ટર� એટ(�ડ�ટ ઓપર(ટર )ક(િમકલ Iલા�ટ(  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

૨૦ પHપ ઓપર(ટર આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

૨૧ લાઈ_ેર� આિસFટ�ટ આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

૨૨ પેઈ�ટર   આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

૨૩ 
કોલ સે�ટર આિસFટ�ટ  

)ફાયર અને ઈમરજ�સી સિવ`સીઝ શાખા માટ( (  આઈ.ટ�.આઈ.પાસ 

� રાજકોટ મહાનગરપાલકાની Fથાયી સિમતીના ઠરાવ ન.ં૪૫, તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૮ થી િવિવધ 0(ડ માટ( 

િનયત થયેલ જ2યાઓ પૈક� હાલમા ંખાલી પડ(લ જ2યાઓ પર એ�ે�ટ�સ તાલીમાથcઓને તાલીમ માટ( 

રાખવા અર;ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. િનયત પા%તા ધરાવતા ઉમેદવારોને મેર�ટના અDતાdમ 

 જુબ ખાલી જ2યા પર તાલીમ માટ( રાખવામા ંઆવશે, સમયાતંર( ખાલી પડતી જ2યાઓ પર મરે�ટ 

 જુબ વેઈટTગ લીFટ ઓપર(ટ કર�ને એ�ે�ટ�સોન ેતાલીમ માટ( રાખવામા ંઆવશે. 

� ઉમેદવારોએ ફ�ત ઓનલાઈન અર; કરવાની રહ(શે fયારબાદ ઓનલાઈન અર;ની િ��ટ સાથ ેઅર; 

ફોમ[મા ં દશા[વલે જgર� ડોhમુ�ેiસની Fવ�માણત નકલ જોડ�ને આસી.મેનજેર�ી, મહ(કમ શાખા, gમ 

ન.ં૧, બીજો માળ, રાજકોટ મહાનગરપાલકા, ઢ(બરભાઈ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ ના સરનામ ે પોFટ 

મારફત ેઅથવા gબgમા ં��.24/01/2020 @ધુીમા ં કચેર� સમયમા(ંસવાર( ૧૦.૩૦ થી સાlં ૦૬.૧૦) 

મોકલાવી આપવાની રહ(શે. 

� સબંિધત 0(ડમા ંફ�ત આઈ.ટ�.આઈ પાસ ઉમદેવારોએ જ અર; કરવાની રહ(શે. અગાઉ કોઈપણ 0(ડમા ં

રાજકોટ મહાનગરપાલકા ક( અ�ય સFંથા ખાતેથી એ�ે�ટ�સશીપ mણૂ[ કર(લ હોય તેવા ઉમેદવારોએ 

અર; કરવી નLહ. 

� ઉમેદવારોએ અગાઉ એ�ે�ટ�સશીપ કર(લ નથી ત ેoગેpુ ંબાહં(ધર� પ%ક રાજકોટ મહાનગરપાલકાની 

વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર� પ%કમા ંદશા[વેલ િવગતો ભર� અર; સાથે મોકલવવાpુ ંરહ(શે. 

� પસદંગી પામલે એ�ે�ટ�સોને સરકાર�ી qારા િનયત થયેલ રકમ માિસક Fટાઇપે�ડ પેટ( rકુવવામા ં

આવશ.ે 

� એ�ે�ટ�સશીપ સબંિંધત વs ુિવગતો માટ( www.rmc.gov.in વેબસાઈટ પર જોતા રહ(t ુ.ં 
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નામ   :____________________________ 

મોબાઈલ નબંર   :___________________ 

ઈ-મેઈલ આઈડ� :___________________ 

તા. 

�િત, 

આસી�ટ�ટ મેનેજર�ી, 

મહ�કમ શાખા, 

રાજકોટ મહાનગરપા"લકા. 
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આથી અમો બાહ%ધર� આપીએ છ�એ ક� અમોએ ______________ )�ડમા ંઆઈ.ટ�.આઈ કર�લ છે. 

આઈ.ટ�.આઈ કયા+ બાદ અમોએ રાજકોટ મહાનગરપા"લકામા ં ક� અ�ય કોઈ પણ સ�ંથા ખાતે 

એ�ે�ટ�સની તાલીમ લીધલે નથી. આ બાબત .ગે અમારા /ારા રાજકોટ મહાનગરપા"લકા ક� અ�ય 

સ�ંથા ખાતે એ��ેટ�સશીપ કર�લ છે તેમ પાછળથી 1ણમા ંઆવશ ેતો તે .ગેની સ3ંણૂ+ જવાબદાર� 

અમાર� રહ�શે તથા તે .ગે રાજકોટ મહાનગરપા"લકા /ારા 5 પણ પગલા ંલેવામા ંઆવશ ેતે અમોને 

બા6ય રહ�શે. 
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