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�હ�રાત �માકં :  ૦૫/ ૨૦૧૭  

આસી�ટ�ટ એકાઉ�ટ�ટની જ�યા ભરવા માટ� ક�ટ�ગર" વાઈઝ ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન 

અર.ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ� ઉમદેવાર� www.rmc.gov.in પર તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ થી 

તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૭ 3ધુીમા ં લોગઇન કર" અર. કરવાની રહ�શે. તમેજ ઓનલાઈન ફ" ભરવાની 

છે8લી તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૭ 3ધુીની રહ�શ.ે 
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(સામા�ય) 

અ=.ુ 

�તી 

અ=.ુ 

જન 

�તી 

સા.શૈ.પ. 
9બનઅનામત 

(સામા�ય) 

અ=.ુ 

�તી 

અ=.ુ 

જન 

�તી 

સા.શૈ.પ. 

૧ આસી�ટ�ટ એકાઉ�ટ�ટ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

@ુલ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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આસી�ટ�ટ એકાઉ�ટ�ટ, 
વગB-૩ 

મા�ય Dિુન. માથંી સી.એ. ઇ�ટર/એમ.બી.એ.(ફાયના�સ) / એમ.કોમ 

પગારધોરણ અને  
વય મયાBદા  

Gણ વષB માટ� IફJસ પગાર K.૩૮૦૯૦/- અને Gણ વષBની સતંોષકારક સેવા બાદ છMા 
પગારપચં Oજુબ K.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (Qેડ પે-૪૨૦૦) અને  
સાતમા ંપગારપચં Oજુબ K.૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ (લેવલ-૬)  
વયમયાBદા : ૧૮ થી ૩૦ વષB 

к�#$%��� &�'�к ���к��:  

Sજુરાત O8ુક" સવેા વગTકરણ અને ભરતીના સામા�ય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ Oજુબ કોUVDટુર એVલીક�શન=ુ ં OળૂYતૂ Zાન ધરાવતા હોવા=ુ ં [માણપG ર\ુ 

કરવા=ુ ં રહ�શે. સરકારના સામા�ય વહ"વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ �માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પGક-૧ મા ં દશાBવેલ અ^યાસ�મને 

કોUVDટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર"ક� �હ�ર કર�લ છે. આ અ^યાસ�મ Oજુબ=ુ ં કોUVDટુર 

િવષયકની �ણકાર" _ગે=ુ ંમા�ય સ�ંથા=ુ ં[માણપG મા�ય રહ�શે. વ`મુા ંમા�ય DનુીવસTટ" 

અથવા સરકાર મા�ય સ�ંથામા ંકોUVDટુર Zાન _ગેના કોઈપણ IડVલોમા ંડ"Qી ક� સIટaફ"ક�ટ 

કોષB કર�લ હોય તેવા [માણપGો અથવા IડVલોમા ં ક� ડ"Qી અ^યાસ�મમા ં કોUVDટુર એક 

િવષય તર"ક� હોય તેવા [માણપGો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર"bા કોUVDટુર પર"bા 

પાસ કર�લ હોય તવેા [માણપGો મા�ય રહ�શે આ [કારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમcુકંને પાG બનશે નIહ. ઉમેદવાર Sજુરાતી અને Iહ�દ"=ુ ંપયાBVત Zાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 
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પર"bામા ં[વશે માટ� ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગIરક અથવા (ખ) નેપાળનો [�જન (ગ) 

Yતૂાનનો [�જન અથવા(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  

પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાBિસત અથવા (ચ) પાIક�તાન, બમાB,fીલકંા અન ેgવૂB 

આIhકાના દ�શો- ક��યા, Dગુા�ડા, િવયેતનામ, ઝાUબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Dનુાઈટ�ડ, 

Iરપijલક ઓફ ટા�ઝાિનયાના, દ�શોમાથંી �થળાતંર કર" ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય kયlJત, પરંm ુ  (ખ) થી (ચ) 3ધુીના [કારમાની kયlJતઓ 

Sજુરાત સરકાર પાસેથી પાGતા [માણપG મેળkDુ ંહોય તો જ િનમcુકં માટ� પાG બનશે. 

આ જ�યા માટ� ઉમેદવાર Sજુરાત રાnયના વતની અન ેSજુરાત રાnયના ડોમીસાઈલ હોવા 

જોઈએ. 

*�� �
! �!��� +�,��: 

(૧) અર. લોગ ઓન કરવાની છે8લી તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮ વષB gરુા કર�લ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૦ વષB gરુા કર�લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર. લોગ ઓન કરવાની 

છે8લી તાર"ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાBદામા ંનીચે Oજુબની oટછાટ 

મળવાપાG છે. ૩(૧) Oળૂ Sજુરાતના અ=.ુ�િત, અ=.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગBના gKુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષB , ૩(૨)9બન અનામત વગpના મIહલા ઉમેદવાર-૫ વષB, ૩(૩) Oળૂ 

Sજુરાતના અ=.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગBના મIહલા ઉમદેવાર-૧૦ વષB (આ oટછાટમા ં

મIહલા માટ�ની qટછાટ r પાચં વષBની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા9લકા કમBચાર"ઓને વયમયાBદામા ં બાધ રહ�શે નIહ. (૫) �હ�રાતમા ં r કbાના 

અનામત વગp માટ� જ�યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કbાના Oળૂ Sજુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાBદામા ંqટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાG qટછાટ ગણતર"મા ં

લીધા બાદ વ`મુા ંવ` ુ૪૫ વષBની ઉમર 3ધુી જ ઉપલી વયમયાBદામા ંqટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગpના ઉમેદવારો જો 9બનઅનામતની જ�યા માટ� અર. કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાBદામા ં qટછાટ મળશે નIહ (૭) 9બનઅનામત તથા અનામત વગpના ં

મIહલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ Oજુબ 

વયમયાBદામા ંoટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

-���.� ш��� : 

- અનામત વગBનો લાભ Oળૂ Sજુરાતના અ=.ુ�િત, અ=.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગBના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર. કયાB બાદ પરત ખેચી શકાશે નIહ. *�!/���� ��0�1к��� 

к�2�  &��� х��� 4���!� 	ш! �� �!� �� ��0�1к к�2�  �45! �6 к������ 7�ш! 

તથા તનેે લાયક"ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક� ઉમદેવાર પસદંગી પામેલ હશ ે

તો પણ તનેી ઉમદેવાર" ર} ગણાશે. ફ" ભયાB બાદ ર"ફંડ મળવાપાG નથી. 
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- રાજકોટ મહાનગરપા9લકાની �હ�રાત સદંભBમા ંમહાનગરપા9લકાના કમBચાર" બારોબાર અર. 

કર" શકશે. પરંm ુ તેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર"ને Iદન-૭ મા ંઅ~કૂ 

કરવાની રહ�શે. જો ઉમદેવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર" તરફથી અર. મોકલવાની છે8લી 

તાર"ખ બાદ ૩૦ Iદવસમા ંઅર. કરવાની પરવાનગી નહ" આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ે

તો તેઓની અર. નામ\ુંર કર" ઉમેદવાર" ર} કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમB ભરતી વખતે તેઓ અનામત કbામા ંઅર. કરવા માગેં છે ક� 

9બનઅનામત કbામા ં અર. કરવા માગેં છે તે �પ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર. કયાB બાદ ઓનલાઈન ફોમBમા ં દશાBવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ �તનો 

ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે નIહ. જો કોઈ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતે ર\ૂઆત કરશ ે

તો તનેી ર\ૂઆત �વીકારવામા ંઆવશે નહ" ક� તનેો કોઈ [�D�ુર  રાજકોટ મહાનગરપા9લકા 

�ારા આપવામા ં આવશે નIહ ઉમેદવારોને આ 3ચૂના �યાને લઈ તે=ુ ં અ~કૂપણે પાલન 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- ભરતી [I�યા દરUયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક"ય ક� અ�ય કોઈ ર"તે ભલામણના ં [યાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

- ઉમેદવાર� અર. પGકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ" બતાવેલ હશ ેઅને ત ે�યાનમા ંઆવશે તો 

ત=ેુ ંઅર.પGક/ િનમcુકં કોઈપણ તબ�ે ર} કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર.ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી [I�યા બાબતે સbમ અિધકાર" �ારા 

શોટB 9લ�ટ�ડ થયેલ ઉમદેવારોન ેજ ફJત [થમ તબ�ે [માણપGોની [�યb ચકાસણી માટ� 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટB , દાવા, તકરાર ચાલશે નIહ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર. કયાB બાદ �હ�રાત સબંધંી અ�ય કોઈ 3ચૂના માટ� 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ�વા અ=રુોધ છે. 

- સામા.ક અને શૈb9ણક ર"તે પછાત વગBના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગBમા ં સમાવેશ ન થતો 

હોવા _ગે=ુ ંસામા.ક �યાય અને અિધકાર"તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ંઠરાવથી 

િનયત થયેલ પIરિશ�ટ-ક ના ંનOનૂામા ં નાણાક"ય વષB-૨૦૧૬-૧૭ =ુ ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

પછ"=ુ ં[માણપG ર\ુ કરવા=ુ ંરહ�શે. 

- ઉમેદવાર� િનયત અર.પGકમા ંભર�લ િવગતો સમQ ભરતી [I�યા માટ� આખર" ગણવામા ં

આવશે અને તેના gરુાવાઓ કચેર" �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર� અસલમા ંર\ુ કરવાના રહ�શ ે

અ�યથા અર.પGક r તે તબ�ે ર} ગણવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની આવેલ અર.ની સ�ંયાન ે �યાને લઇ િનમcુકં અિધકાર" �ારા ઉમેદવારોના 

મેર"ટ �માકં િનયત કરવા _ગેની ઉ9ચત કાયB[ણાલી અ=સુર"ને પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

- આસી�ટ�ટ એકાઉ�ટ�ટની જ�યા=ુ ં પગારધોરણ Gણ વષB માટ� IફJસ પગાર K.૩૮૦૯૦/- 

અને Gણ વષBની સતંોષકારક સવેા બાદ છMા પગારપચં Oજુબ K.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦         

(Qેડ પે-૪૨૦૦) અને સાતમા ં પગારપચં Oજુબ K.૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ (લેવલ-૬) Oજુબ=ુ ં

રહ�શે. 
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��0 8� : 

- 9બનઅનામત(સામા�ય) ક�ટ�ગર"ના gKૂષ તથા મIહલા ઉમેદવારો માટ� K.૧૦૦/- (એક સો 

gરુા) અર. ફ" તર"ક� ભરવાના રહ�શે nયાર� અ=.ુ�તી, અ=.ુજન �તી,સા.શૈ.પ.ના 

ઉમેદવારો માટ� K.૫૦/-(પચાસ) અર. ફ" તર"ક� ભરવાના રહ�શે. 7 ��0 8� ��1 �
! 

��1 �
��2
/
!� 4!:.к;�<= જ  �વીકારવામા ંઆવશે. અર. ફ" ભયાB બાદ ઉમદેવાર� 

પોતાનો અર. ન.ં તથા �ા�ઝેJશન આઈ.ડ".સાચવી રાખવાના રહ�શે. અર. ફ" ભયાB બાદ 

ર"ફંડ આપવામા ંઆવશે નIહ. ફ" ભયાB વગરની અર. ર} થવા પાG રહ�શ.ે અર. ફ" ન 

ભરનાર ઉમદેવારને કોઈ પણ [કારની લે9ખત પર"bા/��"િન�ગ ટ��ટ/મૌ9ખક ઇ�ટરkD ુપૈક" 

િનમcુકં અિધકાર" �ારા r કાયBપ�િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ં બેસવા દ�વામા ંઆવશ ે

નIહ. 
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- પર"bાની તાર"ખ/િસલેબસની �ણકાર" રાજકોટ મહાનગરપા9લકાની વેબસાઈટ 

www.rmc.gov.in  પર કરવામા ંઆવશે. 
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