
 
 

 

 

 

 
 

રાજકોટ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ – રાજકોટ (રૂડા)માં પ્રધાનમંત્રી આિાસ યોજના હેઠળ 

સીટી લેિલ ટેકનીકલ સેલના તા.૨૩-૦૮-૨૦૧૬નાં પત્રથી મંજૂર થયેલ નીચે દશાાિેલ ૧૧ (અગીયાર) 

માસનાં કરારનાં ધોરણે અને શરતોને આવધન અને માવસક એકવત્રત િેતનથી તદ્દન હંગામી 

ધોરણે વનમણ ંક મેળિિા ઇચ્છ ક ઉમેદિારોએ પોતાની સંપૂણા વિગતો મ ખ્ય કારોબારી અવધકારીશ્રી 

રાજકોટ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ રાજકોટ, રૂડા વબલડીગં વચમનભાઇ પટેલ વિકાસ ભિન, રાજકોટને 

તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૧સ ધીમાં અરજી સ્પીડ પોસ્ટ અથિા રજી.એ.ડી.થી મોકલિાની રહેશે. જાહેરાતની િધ  

માવહતી માટે િેબસાઇટ www.rajkotuda.com.ની મ લાકાત લેિી. હિે ૫છી ભરતીને લગત તમામ 

માવહતી અને સ ધારા ફકત ઉ૫ર મ જબની િેબસાઇટ ૫ર મ કિામાં આિશે. 

 

ક્ર

મ 
જગ્યાન ું નામ 

શૈક્ષણિક 

લાયકાત   

 

અન ભવ 

વધ માું 

પ્રણત 

માસ 

પગાર 

જગ્યા

ની 

સું

ખ્યા 

૧ 

મ્ય નીસીપલ 

વસવિલ ઈજનેર - 

ના.કા.ઈ. (CLTC 

હેઠળ) 

બી.ઇ.વસવિલ / 

પવલલક હેલથ 

એન્જજીનયરીગં 

અથિા વડપ્લોમાં 

વસવિલ / 

પવલલક હેલથ 

એન્જજીનયરીગં 

બી.ઇ. વસવિલ / પવલલક 

હેલથ એન્જજીનયરીગં બાદ 

૩ િર્ાનો અન ભિ 

અથિા 

વડપ્લોમાં બાદ ૫ િર્ાનો 

અન ભિ 

સરકારી / અધા સરકારી 

પ્લાનીગં વડઝાઇનીગં 

આિાસ યોજનાને લગત 

કામગીરીની  અન ભિ 

હોિો જરૂરી ૬૨ િર્ાની 

મયાાદામા ંિય હોિી 

જોઇએ. 

૩૫,૦૦૦/- ૨ 

૨ 

શોશ્યલ 

ડેિલપમેન્જટ 

સ્પેશીયાલીસ્ટ 

(CLTC હેઠળ) 

અન સ્નાતક / 

સ્નાતક અથિા 

વડપ્લોમાં ઇન 

શોશ્યલ સાયન્જસ 

 

૩ થી ૫ િર્ાનો સામાજીક 

સમ દાયનો શહેરી ક્ષેત્ર ે

વિકાસને લગત અન ભિ ૩૫,૦૦૦/- ૧ 

(સહી) 
(સી.બી.ગણાત્રા)  

મ ખ્ય કારોબારી અવધકારી 
       રૂડા - રાજકોટ  

  
 
 
 
 

િહીિટી અવધકારી 

રાજકોટ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ 

રાજકોટ 
 

http://www.rajkotuda.com/


Name of Post:

Name:

Contact No.:

Date of Birth (dd/mm/yyyy) Fromat

Degree Percentage

(Expe.                 )

From Date To Date

(2) Job Experience

(Expe.                    )

From Date To Date

(Expe.                    )

From Date To Date

Signature

# Set of this form & photocopies (Duly self-attested/ture copy) of all degree & certificates have to submit through Speed 

post/Registered A.D only at RUDA office between 11:00 AM to 06:00 PM. 

# Set of Application form & copy of documents needs to be submitted through  Speed post and R.P.A.D. only. Set of 

documents should include 10th, 12th and all academic year's final marksheets, degree & experience certificates and Photo 

Identity Proof & Leaving Certificate also.

1.  Name of Organization:

2.  Designation:

#  From should submitted in Computer printed form only. (Should not be hand written filled up otherwise it will be 

rejected 

1.  Name of Organization:

Educational Qualification:

Name of University    Qualification
1.   Graduation 

2.  Post-Graduation

1.  Name of Organization:

2.  Designation:

3.  Period:

4.  Work Profile:

5.  Remuneration (#)

Emai Address

Year

Rajkot Urban Development Authority 

CLTC - 
Photo

Application Form

3.  Other, if any

(R)  (M). (O)

Date: 

# Remuneration should be filled up per month basis 

# Experience of more than tree organization will be attached in separate sheet.

*Specialization in the concern field should be mention.

3.  Period:

4.  Work Profile:

5.  Remuneration (#)

(Surname) (First Name) (Middle Name)

Address:

(1) Job Experience (Last Three Jobs) Total Experience (Years)

(3) Job Experience

2.  Designation:

3.  Period:

4.  Work Profile:

5.  Remuneration (#)


