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�ુલ �હ�રાત �માકં :  ૧૧/ ૨૦૧૭  

ધી �.પી.એમ.સી.એ�ટ -૧૯૪૯ ની કલમ-૫૩(૩) હ�ઠળ ૬(છ) માસ માટ� ત*ન હગંામી ધોરણ ે

ઉપ01થત કરવામા ંઆવલે નીચે 6જુબની િવગત ેક�ટ�ગર: વાઈઝ ઉમદેવારો પાસેથી ઓનલાઇન 

અર�ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ� ઉમદેવાર� www.rmc.gov.in પર તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ 

(૧૨:૦૦કલાક) થી તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૭(૨૩.૫૯ કલાક) Aધુીમા ં લોગીન કર: અર� કરવાની 

રહ�શે. તેમજ ઓનલાઈન ફ: ભરવાની છેEલી તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૭ (૨૩.૫૯ કલાક) Aધુીની રહ�શ.ે 
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Fબનઅનામત 

(સામાGય) 
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૧ ર:સચK 

એનાલી1ટ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ Lકડા મદદનીશ 0૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

�ુલ  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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(૧)- ર:સચK 

એનાલી1ટ, વગK-૩ 

(અ) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક� રાPય િવધાનસભાના કાયદા હ�ઠળ 1થાિપત કોઈપણ QનુીવસRટ: ક� સસંદના એ�ટ Sારા 
1થાિપત શૈTFણક સ1ંથા અથવા Q.ુ�.સી.એ�ટ-૧૯૫૬ ના સે�શન-૩ હ�ઠળ QનુીવસRટ: તર:ક� 1થાિપત થયેલ 
શૈFTણક સ1ંથાની આકડાશાU અથવા એVલાઈડ LકડાશાU અથવા ગાFણિતક LકડાશાU અથવા અથKશાU અથવા 
એVલાઈડ અથKશાU અથવા વાFણPય અથKશાU અથવા ઇકોનોમેW:�સ અથવા ગFણતશાUના 6Xુય િવષય સાથેની 
���$
��кની બી� વગKની પદવી ધરાવતો હોવો જોઈશે. 

�%�� 
     ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક� રાPય િવધાનસભાના કાયદા હ�ઠળ 1થાિપત કોઈપણ QનુીવસRટ: ક� સસંદના એ�ટ Sારા 

1થાિપત શૈTFણક સ1ંથા અથવા Q.ુ�.સી.એ�ટ-૧૯૫૬ ના સે�શન-૩ હ�ઠળ QનુીવસRટ: તર:ક� 1થાિપત થયેલ 
શૈFTણક સ1ંથાની આકડાશાU અથવા એVલાઈડ LકડાશાU અથવા ગાFણિતક LકડાશાU અથવા અથKશાU અથવા 
એVલાઈડ અથKશાU અથવા વાFણPય અથKશાU અથવા ઇકોનોમેW:�સ અથવા ગFણતશાUના 6Xુય િવષય સાથેની 
$
��к
& �'���� �'� 55% ��*+, +�%"
& બી� વગKની પદવી ધરાવતો હોવો જોઈશે. 

(બ) કોZVQટુરના [ાન \ગે કોZVQટુર કૌશEયની ^જુરાત 6Eુક: સેવા કોZVQટુર કાયKTમતાની તાલીમ તથા પર:Tા 
િનયમો-૨૦૦૬ 6જુબ િનયત થયેલ પર:Tા તર:ક� પાસ કર�લ હોવી જોઈશે. 

(ક) ઉમેદવાર ^જુરાતી અથવા _હGદ: અથવા ^જુરાતી/_હGદ: બ`ે ભાષાIુ ંaરૂc ુ ં[ાન ધરાવતો હોવો જોઈશે. 
પગારધોરણ અને 

વયમયાKદા:  

dણ વષK માટ� _ફ�સ પગાર e.૩૮૦૯૦/- અને dણ વષKની સતંોષકારક સેવા બાદ છgા પગારપચં 6જુબ e.૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ (hેડ પે-૪૨૦૦) અને સાતમા ંપગારપચં 6જુબ e.૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ (લેવલ-૬) 

વયમયાKદા : ૧૮ થી ૩૦ વષK 
(૨)- Lકડા મદદનીશ, 

વગK-૩ 

(અ) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક� રાPય િવધાનસભાના કાયદા હ�ઠળ 1થાિપત કોઈપણ QનુીવસRટ: ક� સસંદના એ�ટ Sારા 
1થાિપત શૈTFણક સ1ંથા અથવા Q.ુ�.સી.એ�ટ-૧૯૫૬ ના સે�શન-૩ હ�ઠળ QનુીવસRટ: તર:ક� 1થાિપત થયેલ 
શૈFTણક સ1ંથાની આકડાશાU અથવા એVલાઈડ LકડાશાU અથવા ગાFણિતક LકડાશાU અથવા અથKશાU અથવા 
એVલાઈડ અથKશાU અથવા વાFણPય અથKશાU અથવા ઇકોનોમેW:�સ અથવા ગFણતશાUના 6Xુય િવષય સાથેની 
���$
��кની પદવી ધરાવતો હોવો જોઈશે. 

�%�� 
      ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક� રાPય િવધાનસભાના કાયદા હ�ઠળ 1થાિપત કોઈપણ QનુીવસRટ: ક� સસંદના એ�ટ Sારા 

1થાિપત શૈTFણક સ1ંથા અથવા Q.ુ�.સી.એ�ટ-૧૯૫૬ ના સે�શન-૩ હ�ઠળ QનુીવસRટ: તર:ક� 1થાિપત થયેલ 
શૈFTણક સ1ંથાની આકડાશાU અથવા એVલાઈડ LકડાશાU અથવા ગાFણિતક LકડાશાU અથવા અથKશાU અથવા 
એVલાઈડ અથKશાU અથવા વાFણPય અથKશાU અથવા ઇકોનોમેW:�સ અથવા ગFણતશાUના 6Xુય િવષય સાથેની 
-&� ��,
& $
��к
& પદવી ધરાવતો હોવો જોઈશે. 

(બ) કોZVQટુરના [ાન \ગે કોZVQટુર કૌશEયની ^જુરાત 6Eુક: સેવા કોZVQટુર કાયKTમતાની તાલીમ તથા પર:Tા 
િનયમો-૨૦૦૬ 6જુબ િનયત થયેલ પર:Tા તર:ક� પાસ કર�લ હોવી જોઈશે. 

(ક) ઉમેદવાર ^જુરાતી અથવા _હGદ: અથવા ^જુરાતી/_હGદ: બ`ે ભાષાIુ ંaરૂc ુ ં[ાન ધરાવતો હોવો જોઈશે. 
પગારધોરણ અને  

વય મયાKદા  

dણ વષK માટ� _ફ�સ પગાર e.૩૧૩૪૦/- અને dણ વષKની સતંોષકારક સેવા બાદ છgા પગારપચં 6જુબ e.૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦ (hેડ પે-૨૮૦૦) અને સાતમા ંપગારપચં 6જુબ e.૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ (લેવલ-૫) 
વયમયાKદા : ૧૮ થી ૩૦ વષK 
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^જુરાત 6Eુક: સવેા વગRકરણ અને ભરતીના સામાGય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ 6જુબ કોZVQટુર એVલીક�શનIુ ં 6ળૂiતૂ [ાન ધરાવતા હોવાIુ ં jમાણપd રkુ 

કરવાIુ ં રહ�શે. સરકારના સામાGય વહ:વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ �માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પdક-૧ મા ં દશાKવેલ અlયાસ�મને 

કોZVQટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર:ક� �હ�ર કર�લ છે. આ અlયાસ�મ 6જુબIુ ં કોZVQટુર 

િવષયકની �ણકાર: \ગેIુ ંમાGય સ1ંથાIુ ંjમાણપd માGય રહ�શે. વmમુા ંમાGય QનુીવસRટ: 

અથવા સરકાર માGય સ1ંથામા ંકોZVQટુર [ાન \ગેના કોઈપણ _ડVલોમા ંડ:hી ક� સ_ટnફ:ક�ટ 

કોષK કર�લ હોય તેવા jમાણપdો અથવા _ડVલોમા ં ક� ડ:hી અlયાસ�મમા ં કોZVQટુર એક 

િવષય તર:ક� હોય તેવા jમાણપdો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર:Tા કોZVQટુર પર:Tા 

પાસ કર�લ હોય તવેા jમાણપdો માGય રહ�શે આ jકારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમoુકંને પાd બનશે ન_હ. ઉમેદવાર ^જુરાતી અને _હGદ:Iુ ંપયાKVત [ાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 


����к4�:  

પર:Tામા ંjવશે માટ� ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ_રક અથવા (ખ) નેપાળનો j�જન (ગ) 

iતૂાનનો j�જન અથવા(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  

પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાKિસત અથવા (ચ) પા_ક1તાન, બમાK,rીલકંા અન ેaવૂK 

આ_sકાના દ�શો- ક�Gયા, QગુાGડા, િવયેતનામ, ઝાZબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Qનુાઈટ�ડ, 

_રપtuલક ઓફ ટાGઝાિનયાના, દ�શોમાથંી 1થળાતંર કર: ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય vય0�ત, પરંc ુ  (ખ) થી (ચ) Aધુીના jકારમાની vય0�તઓ 

^જુરાત સરકાર પાસેથી પાdતા jમાણપd મેળvQુ ંહોય તો જ િનમoુકં માટ� પાd બનશે. 

આ જwયા માટ� ઉમેદવાર ^જુરાત રાPયના વતની અને ^જુરાત રાPયના ડોમીસાઈલ હોવા 

જોઈએ. 

5�� �
" �"��� 6�'��: 

(૧) અર� લોગ ઓન કરવાની છેEલી તા. ૦૭/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮ વષK aરુા કર�લ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૦ વષK aરુા કર�લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર� લોગ ઓન કરવાની 

છેEલી તાર:ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાKદામા ંનીચે 6જુબની xટછાટ 

મળવાપાd છે. ૩(૧) 6ળૂ ^જુરાતના અI.ુ�િત, અI.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગKના aeુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષK , ૩(૨)Fબન અનામત વગyના મ_હલા ઉમેદવાર-૫ વષK, ૩(૩) 6ળૂ 

^જુરાતના અI.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગKના મ_હલા ઉમદેવાર-૧૦ વષK (આ xટછાટમા ં

મ_હલા માટ�ની zટછાટ { પાચં વષKની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપાFલકા કમKચાર:ઓને વયમયાKદામા ં બાધ રહ�શે ન_હ. (૫) �હ�રાતમા ં { કTાના 

અનામત વગy માટ� જwયાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કTાના 6ળૂ ^જુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાKદામા ંzટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાd zટછાટ ગણતર:મા ં

લીધા બાદ વmમુાવંm ુ૪૫ વષKની ઉમર Aધુી જ ઉપલી વયમયાKદામા ંzટછાટ મળશે (૬) 
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અનામત વગyના ઉમેદવારો જો Fબનઅનામતની જwયા માટ� અર� કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાKદામા ં zટછાટ મળશે ન_હ (૭) Fબનઅનામત તથા અનામત વગyના ં

મ_હલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ 6જુબ 

વયમયાKદામા ંxટછાટ આપવામા ંઆવશે. (૮) �હ�રાતમા ં{ ક�ટ�ગર:ની જwયા દશાKવેલ છે ત ે

6જુબ ઉમેદવારોને ઉપરો�ત શરતો/ઉમરમા ંzટછાટ લા^ ુપડશ.ે 

+���7� ш��� : 

1. અનામત વગKનો લાભ 6ળૂ ^જુરાતના અI.ુ�િત, અI.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગKના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર� કયાK બાદ પરત ખેચી શકાશે ન_હ. ઉમેદવાર� અર�પdકમા ં

કોઈપણ િવગત ખોટ: બતાવેલ હશે તો તIેુ ં અર�પdક કોઈપણ તબ|ે ર* કરવામા ં

આવશે તથા તેને લાયક:ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક� ઉમદેવાર પસદંગી 

પામેલ હશે તો પણ તનેી ઉમેદવાર: ર* ગણાશે. ફ: ભયાK બાદ ર:ફંડ મળવાપાd નથી. 

2. રાજકોટ મહાનગરપાFલકાની �હ�રાત સદંભKમા ં મહાનગરપાFલકાના કમKચાર: બારોબાર 

અર� કર: શકશે. પરંc ુતેની �ણ ઉમદેવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચરે:ને _દન-૭ મા ં

અ�કૂ કરવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર: તરફથી અર� મોકલવાની 

છેEલી તાર:ખ બાદ ૩૦ _દવસમા ં અર� કરવાની પરવાનગી નહ: આપવાની �ણ 

કરવામા ંઆવશ ેતો તેઓની અર� નામkુંર કર: ઉમેદવાર: ર* કરવામા ંઆવશે.  

3. ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમK ભરતી વખતે તેઓ અનામત કTામા ંઅર� કરવા માગેં છે ક� 

Fબનઅનામત કTામા ંઅર� કરવા માગેં છે તે 1પ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર� કયાK બાદ ઓનલાઈન ફોમKમા ંદશાKવેલ CASTE/CATEGORY મા ંકોઈપણ �તનો 

ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે ન_હ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રkૂઆત કરશ ે

તો તનેી રkૂઆત 1વીકારવામા ં આવશ ે નહ: ક� તનેો કોઈ j�Q�ુર  રાજકોટ 

મહાનગરપાFલકા Sારા આપવામા ંઆવશે ન_હ ઉમદેવારોને આ Aચૂના �યાને લઈ તેIુ ં

અ�કૂપણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

4. ભરતી j_�યા દરZયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક:ય ક� અGય કોઈ ર:તે ભલામણના ંjયાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

5. ઉમેદવાર� અર� પdકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ: બતાવેલ હશે અને તે �યાનમા ંઆવશે તો 

તIેુ ંઅર�પdક/ િનમoુકં કોઈપણ તબ|ે ર* કરવામા ંઆવશે. 

6. ઉમેદવારોની અર�ની સXંયાને �યાને લઇ ભરતી j_�યા બાબતે સTમ અિધકાર: Sારા 

શોટK Fલ1ટ�ડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફ�ત jથમ તબ|ે jમાણપdોની j�યT ચકાસણી માટ� 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટK , દાવા, તકરાર ચાલશે ન_હ. 

7. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર� કયાK બાદ �હ�રાત સબંધંી અGય કોઈ Aચૂના માટ� 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ�વા અIરુોધ છે. 

8. સામા�ક અને શૈTFણક ર:તે પછાત વગKના ઉમેદવારોએ ઉ`ત વગKમા ંસમાવેશ ન થતો 

હોવા \ગેIુ ં સામા�ક Gયાય અને અિધકાર:તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ં
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ઠરાવથી િનયત થયેલ પ_રિશ�ટ-ક ના ં ન6નૂામા ં નાણાક:ય વષK-૨૦૧૭/૧૮ Iુ ં

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ પછ:Iુ ંjમાણપd રkુ કરવાIુ ંરહ�શ.ે 

9. ઉમેદવાર� િનયત અર�પdકમા ં ભર�લ િવગતો સમh ભરતી j_�યા માટ� આખર: 

ગણવામા ંઆવશે અન ેતનેા aરુાવાઓ કચેર: Sારા માગંવામા ંઆવે �યાર� અસલમા ંરkુ 

કરવાના રહ�શે અGયથા અર�પdક { તે તબ|ે ર* ગણવામા ંઆવશ.ે 

10. ઉમેદવારોની આવેલ અર�ની સXંયાને �યાને લઇ િનમoુકં અિધકાર: Sારા ઉમદેવારોના 

મેર:ટ �માકં િનયત કરવા \ગેની ઉFચત કાયKjણાલી અIસુર:ને પસદંગી કરવામા ં

આવશે. 

11. ઉ�ત જwયા ધી �.પી.એમ.સી.એ�ટ -૧૯૪૯ ની કલમ-૫૩(૩) હ�ઠળ ઉપ01થત કરવામા ં

આવેલ  હોવાથી, આ જwયા \ગેની મkુંર: અdેની 1ટ�Gડ�ગ કિમટ: તથા સામાGય સભાની 

મkૂંર:ને આધીન રહ�શ.ે 

12. ���к�� �	�
�����к�
& 	8 1�$������ ���-3 #���+;�<&�
& =1� #���+;� 8�> 

��12?к 1(Bк) к��D E��-
& 3(F!) к��D
& G�7�
� 7 �к� E��- I.21.00 ��х 

#���+;�<&
& G�7�
� к��� ���� 5N� к������ O�
�� “O���
 +"�” ���� ��+R, 

B
��&$�, ��,-3 �
" TкD� �88
&ш, ��,-3 
& ���� #& U.�&.B�.+&.B*� -

1949 
& к��-53(3) 	�>X 6(') ��+ ���� �Z
 	����& #��!" 5�[$%� к������ 

O�"� ����
� ���� 5*� 7 �к� E��-
& G�7����%& Oк������� O�ш".  

��U \� : 

- Fબનઅનામત(સામાGય) ક�ટ�ગર:ના aeૂષ તથા મ_હલા ઉમેદવારો માટ� e.૧૦૦/- (એક સો 

aરુા) અર� ફ: તર:ક� ભરવાના રહ�શે Pયાર� અI.ુ�તી, અI.ુજન �તી,સા.શ.ૈપ.ના 

ઉમેદવારો માટ� e.૫૦/-(પચાસ) અર� ફ: તર:ક� ભરવાના રહ�શે. O ��U \� ��F �
" 

��F �
��]
/
"� -"_7к`�%& �  1વીકારવામા ંઆવશે. અર� ફ: ભયાK બાદ ઉમદેવાર� 

પોતાનો અર� ન.ં તથા WાGઝે�શન આઈ.ડ:.સાચવી રાખવાના રહ�શ.ે અર� ફ: ભયાK બાદ 

ર:ફંડ આપવામા ંઆવશે ન_હ. ફ: ભયાK વગરની અર� ર* થવા પાd રહ�શ.ે અર� ફ: ન 

ભરનાર ઉમદેવારને કોઈ પણ jકારની લેFખત પર:Tા/1�:િન�ગ ટ�1ટ/મૌFખક ઇGટરvQ ુ

પૈક: િનમoુકં અિધકાર: Sારા { કાયKપ�િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ંબેસવા દ�વામા ં

આવશે ન_હ. 

����� 

- પર:Tાની તાર:ખની �ણકાર: રાજકોટ મહાનગરપાFલકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in 

પર કરવામા ંઆવશે. 

 

સહ: : બી.એન.પાની 
કિમશનર 

રાજકોટ મહાનગરપાFલકા 
 


