વડોદરા મહાનગર સેવા સદન
ાણી/ડ્રે નજ
ે નો રાનો મેળા માટેનું અરજી પોમમ
(૧) અરજદારનું નામ

(અટક હે ા ખવી)

(૨) કાયમી સરનામું

(૩) ધુંધાનું સરનામું

(૪) જન્મ તારીખ
(૫) શૈક્ષણિક ાયકાત

(૬) અનભવની ણવગત

તારીખ :

/

/

અરજદારની સહી

અયજદાયે ઉભય, ળૈક્ષણિક રામકાત અને અનુબલના વર્ટીપીકે ર્ટોની પ્રભાણિત નકરો યજૂ કયલાની યશે ળે. પ્રમ્ફીંગ
અંગેના ણનમભો લાંચ્મા છે અને અભોને કફૂર ભંજૂય છે .

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન
ાણી/ડ્રે નેજનો રાનો મેળા અુંગેની વરતો ( ધારાધોરણ )
૧. પ્રમ્ફીંગ રાઈવન્વ ( યલાના) ની ભાંગિી કયનાયની ળૈક્ષણિક રામકાત નીચે ભુજફ યશે ળે.
(અ) એવ. એવ. વી. ાવ શોમ તો ૫ લષનો અનુબલ શોલો જોઇએ.
(ફ) ધોયિ ૭ ાવ શોમ તો ૧૦ લષનો અનુબલ શોલો જોઇએ.
(ક) આઇ.ર્ટી.આઇ. અગય વયકાય ભાન્મ વંસ્થાનો કોષ ાવ કયે રો શોલો જોઇએ અને ૩ લષનો અનુબલ શોલો જોઇએ.
૨. પ્રફીંગ રામવન્વની ભાંગિી કયનાયની ઉભય ઓછાભાં ઓછી ૨૩ લષની શોલી જોઇએ.
૩. પ્રમ્ફીંગ રામવન્વની ભાંગિી કયનાયને અનુબલનું વર્ટીપીકે ર્ટ આનાય રામવન્વ પ્રમ્ફયને ઓછભાં ઓછો ૧૦ લષનો
અનુબલ શોલો જોઇએ અને તેનો ુયાલા રૂે અગાઉના લોની નોંધિી તાજી કયાવ્માની ઝેયોક્ષ નકર અયજી વાથે ફીડે રી શોલી
જોઇએ.
૪. પ્રમ્ફીંગ રામવન્વ ભાર્ટે અયજી કયનાય ઉભેદલાય તેભનો ાવોર્ટષ વાઇઝનો પોર્ટો ( ૩ નકર ) જન્ભ દાખરાની નકર
યશે ઠાિની ણલગત ( યે ળનકાડષ ના દાખરાની ઝેયોક્ષ નકર વાથે ) અયજી વાથે ફીડલાની યશે ળે.
૫. પ્રમ્ફીંગ રામવન્વ ભેલલા ભાંગતા અયજદાયે અત્રેથી દૈણનક ત્રભાં આેરી જાશે યાતભાં જિાવ્મા ભુજફ ણલગત પોભષભાં અયજી
કયલાની યશે ળે. ત્માયફાદ અયજીઓની ચકાવિી કયીને જે તે ઉભેદલાયને પ્રત્મક્ષ ઇન્ર્ટયવ્મુ ભાર્ટે રેણખત જાિ કયી ફોરાલલાભાં
આલળે. ઉતીિષ થનાય ઉભેદલાયે ઠયે રી રાગત ણલ. બમાષ ફાદ તેઓનો યલાનો આલાભાં આલળે.
૬. ભુદત પ્રમ્ફીંગ રાઈવન્વ ( યલાના ) યીન્મુ નહશ કયાલે તેલા પ્રવંગે આેર રાઈવન્વ ( યલાનો ) યદ ગિાળે અને
યલાનેદાયે નલેવય અયજી કયલાની યશે ળે.
૭. ભશાનગય વેલા વદનના ધાયાધોયિ ણલરુધ્ધ ફીન યલાનગીએ અગય ગેયકામદેવય ાિી / ડરે નેજ જોડાિ ( કનેકળનો )
કયલાભાં આલે તેલા પ્રવંગે યલાનેદાયને કામભ ભાર્ટે કાી માદીભાં ભુકલાભાં આલળે અને તેઓએ બયે ર અનાભત જપ્ત કયલાભાં
આલળે.
૮. પ્રમ્ફીંગ રામવન્વની ભાંગિી કયનાય વ્મણતતએ રામવન્વ પ્રમ્ફયના અનુબલ વર્ટીપીકે ર્ટ વાથે છે લ્લા ાંચ લષભાં જે તે
વ્મણતતને ભેર ગાય અંગેની ાલતી કે શોચની ખયી નકર જે તે રામવન્વ પ્રમ્ફય ાવેથી ભેલી યજુ કયલાની યશે ળે.
૯. રામવન્વ પ્રમ્ફયની ભાંગિી કયનાય વ્મણતતએ વયકાયશ્રીના ઠયાલેર ફે ગેઝેર્ટેડ ઓહપવય ાવેથી વાયી ચાર-ચરગત અને
ઓખાિ અંગેનું પ્રભાિત્ર ભેલી અવરભાં યજુ કયલાનું યશે ળે. તેભજ નોંધિી તાજી કયાલતી લખત િ વદયની અવર કોી
આલાની યશે ળે.
૧૦. રામવન્વ યીન્મુ કયાલતી લખતે જે તે રાઈવન્વ પ્રમ્ફયે લષ દયમ્માન કયે ર કાભોના દાખરા જે તે લોડષ ળાખાના અણધકાયીશ્રીની
વશી વાથે યજુ કયલાના યશે ળે.
૧૧. લડોદયા ળશે યના ણલસ્તાયભાં જ્માયે જ્માયે કોઇિ પ્રમ્ફય દ્વાયા ાઇ નાંખલાની કાભગીયી ચારતી શોમ ત્માયે રામવન્વ
પ્રમ્ફય સ્થ ય શાજય શોલા જોઇએ અથલા તેના અણધકુ ત વ્મણતત કે જેભને રામવન્વ પ્રમ્ફયે રેણખત અણધકૃ ત કયે ર શોમ
તેલી વ્મણતતને સ્થ ય શાજય યાખલાની યશે ળે.
૧૨. દયે ક અયજદાય રાઈવન્વ પ્રમ્ફયના ઇન્ર્ટયવ્મુભાં આલતી લખતે કનેકળન અંગેના ભશાનગય વેલા વદનના ધાયાધોયિ તથા
ણનમભોથી લાકે પ શોલા જોઇએ અને ઇન્ર્ટયવ્મુ રેનાય અણધકાયીને વંતો થામ તો જ યલાનો ભંજુય કયલાભાં આલળે.
૧૩. અયજદાયે અયજી વાથે જરૂયી વાધનીક કાગો યજુ નશી કયે ર શળે તેલા પ્રવંગે અયજી દફ્તયે કયલાભાં આલળે.
૧૪. અયજદાયને ઇન્ર્ટયવ્મુભાં ફોરાલલાભાં આલે અને જો અયજદાય શાજય નશીં યશે ળે. તેલા પ્રવંગે અયજી દપતયે કયલાભાં આલળે.
૧૫. યલાનાના ધાયાધોયિ અથલા તો ણનણત ણનમભો અંગે કોઇ ણલવંગતા ઉબી થામ તેલા પ્રવંગે મ્મુણનણવર કણભળનયશ્રીનો ણનિષમ
આખયી ગિાળે.
૧૬. જાશે ય યોજગાય મોજના શે ઠ પ્રમ્ફીંગ તારીભ રીધેર શોમ તેલા ઉભેદલાયને પ્રમ્ફીંગ રામવન્વ ભાર્ટેની રામકાત મોગ્મ
ગિલાના છે તથા તેઓએ એપ્રેન્ર્ટીળીનો એક લષનો અનુબલ જાિલા પ્રમ્ફીંગ કાભનો એક લષનો અનુબલ શોલો જરૂયી છે .

કાર્માલક ઇજનેર
ડ્ોદરા મહાનગર સેા સદન

