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�હ	રાત 
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�હ	રાત માકં : ૦૪/ ૨૦૧૭  

ડાયર	�ટર (આઈ.ટ .)ની જ%યા ભરવા માટ	 ક	ટ	ગર  વાઈઝ ઉમદેવારો પાસેથી ઓનલાઇન અર5ઓ 

મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ	 ઉમેદવાર	 www.rmc.gov.in પર તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ થી 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 9ધુીમા ં લોગઇન કર  અર5 કરવાની રહ	શે. ઓનલાઈન ફ  ભરવાની છે>લી 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 9ધુીની રહ	શ.ે 
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?બનઅનામત 
(સામાAય) 

અB.ુ 
�તી 

અB.ુ 
જન 
�તી 

સા.શૈ.પ. ?બનઅનામત 
(સામાAય) 

અB.ુ 
�તી 

અB.ુ 
જન 
�તી 

સા.શૈ.પ. 

૧ ડાયર	�ટર (આઈ.ટ .) ૧ ૧ - - - - - - - 

Eુલ ૧ ૧ - - - - - - - 
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ડાયર	�ટર 

(આઈ.ટ .) 

વગF-૧ 

 

���к�� :- માAય Gિુન.ના એમ.સી.એ./બી.ઈ.(કોJKGટુર/આઈ.ટ .)/બી.ટ	ક (કોJKGટુર/ 

આઈ.ટ .)  

���#� ક	AL સરકાર/રાMય સરકારની સNંથાઓ અથવા ક	AL સરકાર/રાMય સરકારના 

બોડF/િનગમ/�હ	ર સાહસ અથવા Nથાિનક Nવરાજની સNંથાઓ અથવા મહાનગરપા?લકામા ં

કોJKGટુર િવભાગની જવાબદાર  વાળ  જ%યાની કામગીર નો AGનુPમ ૭ વષFનો અBભુવ 

પગારધોરણ અને  

વય મયાFદા  

લેવલ-૧૧, પે-મેTU�સ  V.૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ (સાતમા ંપગારપચં)  

૨૧ વષFથી ૪૫ વષF 

к�$%&��� '�(�к ���к��:  

Zજુરાત [>ુક  સવેા વગ\કરણ અને ભરતીના સામાAય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ [જુબ કોJKGટુર એKલીક	શનBુ ં [ળૂ^તૂ _ાન ધરાવતા હોવાBુ ં `માણપa રbુ 

કરવાBુ ં રહ	શે. સરકારના સામાAય વહ વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પaક-૧ મા ં દશાFવેલ અeયાસમને 

કોJKGટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર ક	 �હ	ર કર	લ છે. આ અeયાસમ [જુબBુ ં કોJKGટુર 

િવષયકની �ણકાર  fગેBુ ંમાAય સNંથાBુ ં`માણપa માAય રહ	શે. વgમુા ંમાAય Gનુીવસ\ટ  

અથવા સરકાર માAય સNંથામા ંકોJKGટુર _ાન fગેના કોઈપણ TડKલોમા ંડ hી ક	 સTટiફ ક	ટ 

કોષF કર	લ હોય તેવા `માણપaો અથવા TડKલોમા ં ક	 ડ hી અeયાસમમા ં કોJKGટુર એક 

િવષય તર ક	 હોય તેવા `માણપaો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર jા કોJKGટુર પર jા 

પાસ કર	લ હોય તવેા `માણપaો માAય રહ	શે આ `કારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમkુકંને પાa બનશે નTહ. ઉમેદવાર Zજુરાતી અને TહAદ Bુ ંપયાFKત _ાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 
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પર jામા ં`વશે માટ	 ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગTરક અથવા (ખ) નેપાળનો `�જન (ગ) 

^તૂાનનો `�જન અથવા(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  

પહ	લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાFિસત અથવા (ચ) પાTકNતાન, બમાF,nીલકંા અન ેoવૂF 

આTpકાના દ	શો- ક	Aયા, GગુાAડા, િવયેતનામ, ઝાJબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Gનુાઈટ	ડ, 

Tરપqrલક ઓફ ટાAઝાિનયાના, દ	શોમાથંી Nથળાતંર કર  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય sયt�ત, પરંu ુ  (ખ) થી (ચ) 9ધુીના `કારમાની sયt�તઓ 

Zજુરાત સરકાર પાસેથી પાaતા `માણપa મેળsGુ ંહોય તો જ િનમkુકં માટ	 પાa બનશે. 

+�� �
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(૧) અર5 લોગ ઓન કરવાની છે>લી તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૨૧ વષF oરુા કર	લ 

હોવા જોઈએ અન ે૪૫ વષF oરુા કર	લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર5 લોગ ઓન કરવાની 

છે>લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાFદામા ંનીચે [જુબની vટછાટ 

મળવાપાa છે. ૩(૧) [ળૂ Zજુરાતના અB.ુ�િત, અB.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગFના oVુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષF , ૩(૨)?બન અનામત વગwના મTહલા ઉમેદવાર-૫ વષF, ૩(૩) [ળૂ 

Zજુરાતના અB.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગFના મTહલા ઉમદેવાર-૧૦ વષF (આ vટછાટમા ં

મTહલા માટ	ની xટછાટ y પાચં વષFની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા?લકા કમFચાર ઓને વયમયાFદામા ં બાધ રહ	શે નTહ. (૫) �હ	રાતમા ં y કjાના 

અનામત વગw માટ	 જ%યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કjાના [ળૂ Zજુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાFદામા ંxટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાa xટછાટ ગણતર મા ં

લીધા બાદ વgમુા ંવg ુ૪૫ વષFની ઉમર 9ધુી જ ઉપલી વયમયાFદામા ંxટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગwના ઉમેદવારો જો ?બનઅનામતની જ%યા માટ	 અર5 કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાFદામા ં xટછાટ મળશે નTહ (૭) ?બનઅનામત તથા અનામત વગwના ં

મTહલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ [જુબ 

વયમયાFદામા ંvટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

.���/� ш��� : 

- અનામત વગFનો લાભ [ળૂ Zજુરાતના અB.ુ�િત, અB.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગFના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર5 કયાF બાદ પરત ખેચી શકાશે નTહ. +�!0���� ��1�2к��� 

к�3�  '��� х��� 5���!� 	ш! �� �!� �� ��1�2к к�3�  �56! �7 к������ 8�ш! 

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

તો પણ તનેી ઉમદેવાર  ર� ગણાશે. ફ  ભયાF બાદ ર ફંડ મળવાપાa નથી. 

- રાજકોટ મહાનગરપા?લકાની �હ	રાત સદંભFમા ંમહાનગરપા?લકાના કમFચાર  બારોબાર અર5 

કર  શકશે. પરંu ુ તેની �ણ ઉમેદવાર	 પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર ને Tદન-૭ મા ંઅ�કૂ 

કરવાની રહ	શે. જો ઉમદેવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર  તરફથી અર5 મોકલવાની છે>લી 
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તાર ખ બાદ ૩૦ Tદવસમા ંઅર5 કરવાની પરવાનગી નહ  આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ે

તો તેઓની અર5 નામbુંર કર  ઉમેદવાર  ર� કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર	 ઓનલાઈન ફોમF ભરતી વખતે તેઓ અનામત કjામા ંઅર5 કરવા માગેં છે ક	 

?બનઅનામત કjામા ં અર5 કરવા માગેં છે તે Nપ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર5 કયાF બાદ ઓનલાઈન ફોમFમા ં દશાFવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ �તનો 

ફ	રફાર કરવા દ	વામા ંઆવશે નTહ. જો કોઈ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતે રbૂઆત કરશ ે

તો તનેી રbૂઆત Nવીકારવામા ંઆવશે નહ  ક	 તનેો કોઈ `�GPુર  રાજકોટ મહાનગરપા?લકા 

�ારા આપવામા ં આવશે નTહ ઉમેદવારોને આ 9ચૂના �યાને લઈ તેBુ ં અ�કૂપણે પાલન 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- ભરતી `Tયા દરJયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક ય ક	 અAય કોઈ ર તે ભલામણના ં `યાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

- ઉમેદવાર	 અર5 પaકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ  બતાવેલ હશ ેઅને ત ે�યાનમા ંઆવશે તો 

તBેુ ંઅર5પaક/ િનમkુકં કોઈપણ તબ�ે ર� કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર5ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી `Tયા બાબતે સjમ અિધકાર  �ારા 

શોટF ?લNટ	ડ થયેલ ઉમદેવારોન ેજ ફ�ત `થમ તબ�ે `માણપaોની `�યj ચકાસણી માટ	 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટF , દાવા, તકરાર ચાલશે નTહ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર5 કયાF બાદ �હ	રાત સબંધંી અAય કોઈ 9ચૂના માટ	 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ	વા અBરુોધ છે. 

- સામા5ક અને શૈj?ણક ર તે પછાત વગFના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગFમા ં સમાવેશ ન થતો 

હોવા fગેBુ ંસામા5ક Aયાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ંઠરાવથી 

િનયત થયેલ પTરિશ�ટ-ક ના ંન[નૂામા ં નાણાક ય વષF-૨૦૧૬-૧૭ Bુ ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

પછ Bુ ં`માણપa રbુ કરવાBુ ંરહ	શે. 

- ઉમેદવાર	 િનયત અર5પaકમા ંભર	લ િવગતો સમh ભરતી `Tયા માટ	 આખર  ગણવામા ં

આવશે અને તેના oરુાવાઓ કચેર  �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર	 અસલમા ંરbુ કરવાના રહ	શ ે

અAયથા અર5પaક y તે તબ�ે ર� ગણવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની આવેલ અર5ની સ�ંયાન ે �યાને લઇ િનમkુકં અિધકાર  �ારા ઉમેદવારોના 

મેર ટ માકં િનયત કરવા fગેની ઉ?ચત કાયF̀ ણાલી અBસુર ને પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

- ડાયર	�ટર (આઈ.ટ .), વગF-૧ ની જ%યા હોવાથી આ જ%યા પરની િનમkુકં રાજકોટ 

મહાનગરપા?લકાની સામાAય સભા અને શહ	ર  િવકાસ અને શહ	ર  Zહૃ િનમાFણ િવભાગની 

મbૂંર ને આિધન રહ	શે. 

- ડાયર	�ટર (આઈ.ટ .), વગF-૧ ની જ%યાBુ ંપગારધોરણ લેવલ-૧૧, પે-મેTU�સ  V.૬૭૭૦૦-

૨૦૮૭૦૦ (સાતમા ંપગારપચં) [જુબBુ ંરહ	શ.ે 
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- ?બનઅનામત(સામાAય) ક	ટ	ગર ના oVૂષ તથા મTહલા ઉમેદવારો માટ	 V.૧૦૦/- (એક સો 

oરુા) અર5 ફ  તર ક	 ભરવાના રહ	શે Mયાર	 અB.ુ�તી, અB.ુજન �તી,સા.શૈ.પ.ના 

ઉમેદવારો માટ	 V.૫૦/-(પચાસ) અર5 ફ  તર ક	 ભરવાના રહ	શે. આ અર5 ફ  માa અને 

માa ઓનલાઈન/નેટ બે�Aક�ગથી જ  Nવીકારવામા ંઆવશે. અર5 ફ  ભયાF બાદ ઉમદેવાર	 

પોતાનો અર5 ન.ં તથા UાAઝે�શન આઈ.ડ .સાચવી રાખવાના રહ	શે. અર5 ફ  ભયાF બાદ 

ર ફંડ આપવામા ંઆવશે નTહ. ફ  ભયાF વગરની અર5 ર� થવા પાa રહ	શ.ે અર5 ફ  ન 

ભરનાર ઉમદેવારને કોઈ પણ `કારની લે?ખત પર jા/N િન�ગ ટ	Nટ/મૌ?ખક ઇAટરsG ુપૈક  

િનમkુકં અિધકાર  �ારા y કાયFપ િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ં બેસવા દ	વામા ંઆવશ ે

નTહ. 

�:хк ;/��<&�/'.�!5.: 

- મૌ?ખક ઇAટરsGનુી તાર ખ, િસલેબસની �ણકાર  રાજકોટ મહાનગરપા?લકાની વેબસાઈટ 

www.rmc.gov.in પર કરવામા ંઆવશે. 
 

સહ  : બી.એન.પાની 
કિમશનર 

રાજકોટ મહાનગરપા?લકા 
 

  
 


