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�મનગર મહાનગરપા
લકા  

સામા�ય વહ�વટ� િવભાગ  

 

વોક-ઇન-ઈ�ટર��ુ ં
 

        �મનગર મહાનગરપા
લકા ના �પો�્ સ સ!ુંલ ખાતે નીચે 'જુબની જ*યાઓ કો�,ાકટ બેઇઝ થી 

/ફ1સ પગાર ઉપર તદન હગંામી ધોરણે કોઈપણ �તના હ6 /હ�સા વગર કો�,ાકટ બેઈઝ થી ૬ (છ) માસ માટ; 

નીચે 'જુબની િવગતે વોક-ઇન-ઇ�ટર�� ુરાખવામા ંઆવે છે. 
 

>મ જ*યા?ુ ંનામ જ*યાની 

સ@ંયા 

શૈC
ણક લાયકાત અ ને અ ?ભુવ માિસક /ફ1સ 

પગાર E|. 

૧ Hમ ,;નર 

(લેડ�ઝ) 

૧ ધોરણ ૧૨ પાસ અ ને Hમ ના અ ?ભુવી ને   

Kથમ પસદંગી 

એક કલાક ના    

બે હ�ર લેખે 

૨ લોન ટ;નીસ કોચ ૧ ધોરણ ૧૨ પાસ અ ને HMલા તથા રાજય કCાની 

રમતમા ંભાગ લીધેલ હોય અ થવા કો
ચNગ ની 

કામગીર�  કર;લ હોય તેવા ને Kથમ પસદંગી  

એક કલાક ના   

બે હ�ર લેખે 

૩ બેડિમ�ટન કોચ ૧ ધોરણ ૧૨ પાસ અ ને HMલા તથા રાજય કCાની 

રમતમા ંભાગ લીધેલ હોય અ થવા કો
ચNગ ની 

કામગીર�  કર;લ હોય તેવા ને Kથમ પસદંગી 

એક કલાક ના  

બે હ�ર લેખે 

૪ ટ;બલ ટ;નીસ 

કોચ (QRુુષ) 

૧ NIS ને Kથમ પસદંગી અ થવા ધોરણ -૧૨ પાસ 

અ ને કો
ચNગ તર�ક;નો બહોળો અ ?ભુવ 

એક કલાક ના  

બે હ�ર લેખે 
         
 ઉપરો1ત જ*યાઓ ભરવા માટ; વોક-ઇન-ઇ�ટર�� ુ તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ સવાર; ૧૧-૩૦ કલાક; 

[�.ુકિમ\ર, �મનગર મહાનગરપા
લકા ^�બુીલી ગાડ ન -�મનગર ખાતે રાખવામા ંઆવેલ છે. _મા ંઉપર 'જુબની 

યો*ય લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારોએ શૈC
ણક લાયકાત, �િત તથા ઉમર `ગેના મા�ય સ�ંથાના સટaફ�ક;ટ તથા 

અ ?ભુવના Kમાણપbની Kમા
ણત નકલના સેટ સાથે ઉપર જણાવેલ �થળે, સમયે અ ને તાર�ખે �વખચc હાજર રહ;વા?ુ ં

રહ;શે. તેમજ ઈ�ટર��ુમંા ં નોધણી સવાર; ૧૦-૦૦ કલાક dધુીમા ં કરાવી લેવાની રહ;શે. eયારબાદ નોધણી કરવામા ં

આવશે ન/હ . ઉપરો1ત જ*યાની પસદંગી `ગેનો આખર� િનણ ય સCમ fથો/રટ�નો રહ;શે. 

 - ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ થી ૫૮ વષ  ની  વhચે હોવી જEર� છે.  

   

 

          સહ�/- 

                            કિમ\ર  

                   �મનગર મહાનગરપા
લકા   

 
 
 

HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFHFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFHFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFHFDGUZ DCFGUZ5Fl,SF    
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;FDFgI JlCJ8 lJEFU 
JMSv.Gv.g8ZjI]JMSv.Gv.g8ZjI]JMSv.Gv.g8ZjI]JMSv.Gv.g8ZjI]    

    

    �મનગર મહાનગરપા
લકાના �પો�્ સ સ!ુંલ ખાતે Hમ ,;નર (લેડ�ઝ) - ૧ , લોન 

ટ;નીસ કોચ - ૧ અ ને બેડિમ�ટન કોચ -૧, ટ;બલ ટ;નીસ કોચ (QRુુષ) - ૧  ની જ*યા કો�,કટ 

બેઈઝ થી ૬ (છ) માસ માટ; ભરવા વોક ઇન ઈ�ટર��ુ ંતા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ સવાર; ૧૧:૩૦ 

કલાક; રાખેલ હોય, _ `ગેની શૈC
ણક લાયકાત અ ને અ ?ભુવ, ઉમર, પગાર િવગેર;ની સQંણૂ  

મા/હતી �મનગર મહાનગરપા
લકાની વેબ સાઈટ  www.mcjamnagar.com ઉપરથી જોઈ 

શકાશ.ે  

                                              GFIAGFIAGFIAGFIA    SlDxGZSlDxGZSlDxGZSlDxGZ    
                                                                                                                                                                                                                                                                    HFDGUZ HFDGUZ HFDGUZ HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFDCFGUZ5Fl,SFDCFGUZ5Fl,SFDCFGUZ5Fl,SF    

ન.ં_મસી/સાવિવ/૧૨/૯/૨૦/   /૨૦૧૮-૧૯ 

તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૮ 

 
 


