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`�હ�રાત 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

�હ�રાત �માકં :   ૦૭/૨૦૧૭ 

હ�વી ��હકલ �ાઈવર કમ ઓપર�ટરની જ!યા ભરવા માટ� નીચે &જુબની િવગતે ઉમદેવારો પાસેથી 

ઓનલાઇન અર0ઓ મગંાવવામા ં આવ ે છે. આ માટ� ઉમદેવાર� www.rmc.gov.in પર 

તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૭ (૧૨:૩૦કલાક)  થી તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૭(૨૩.૫૯ કલાક) :ધુીમા ંલોગીન કર< 

અર0 કરવાની રહ�શે. તમેજ ઓનલાઈન ફ< ભરવાની છે?લી તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૭ :ધુીની રહ�શે. 

જ!યા@ુ ંનામ Aુલ જ!યા 

હ�વી ��હકલ �ાઈવર કમ ઓપર�ટર ૯ 

શૈC�ણક લાયકાત :  

લાયકાત : ધોરણ-૮ પાસ તથા હ�વી લાયસFસ પાચં વષH@ુ ંIુ@ુ ંધરાવનાર તથા પાચં વષHનો હ�વી 

��હકલ �ાઈિવJગનો અ@ભુવ તેમજ Kલુડોઝર કમ એOસ વટેર, Qઅુર RટSગ મશીન 

અને મેનહોલ કમ સકશન Tનુીટ Rવા ખાસ Vકારના વાહન ઓપર�ટ કરવાની �ણકાર< 

જWર< છે 

પગારધોરણ : Xણ વષH માટ� YફOસ પગાર W.૧૯૯૫૦/- અને Xણ વષHની સતંોષકારક સેવા હશે તો 

Iુનો છZા પગારપચં &જુબ W.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦([ેડ પે-૨૪૦૦) અને નવો 

સાતમા ંપગારપચં W.૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦/- (લેવલ- ૪)  

અFય િવગત: 
૧  િવઝન  ૬/૬ ,૬/૧૨ – સરકાર માFય હો_`પટલ@ુ ંતા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ પછ<@ુ ં 

૨ વધારાની લાયકાત (૧) ૧૦ પાસ  

(૨) ૧૨ પાસ  

(૩) `નાતક  

૩ કોabTટુરની લાયકાત  કોabTટુરની �ણકાર<  

૪ cચાઈ  ઓછામા ંઓછ< ૧૬૨ સે.મી. 

(અ@.ુ�તીમાટ�ના Yક`સામા ં૧૬૦ સે.મી.) 

કોabTટુર િવષયક લાયકાત:  

dજુરાત &?ુક< સવેા વગeકરણ અને ભરતીના સામાFય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ &જુબ કોabTટુર એbલીક�શન@ુ ં &ળૂhતૂ iાન ધરાવતા હોવા@ુ ં VમાણપX રIુ 

કરવા@ુ ં રહ�શે. સરકારના સામાFય વહ<વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ �માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પXક -૧ મા ં દશાHવેલ અkયાસ�મને 

કોabTટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર<ક� �હ�ર કર�લ છે.આ અkયાસ�મ &જુબ@ુ ં કોabTટુર 

િવષયકની �ણકાર< lગે@ુ ંમાFય સં̀ થા@ુ ંVમાણપX માFય રહ�શે. વmમુા ંમાFય Tનુીવસeટ< 

અથવા સરકાર માFય સં̀ થામા ંકોabTટુર iાન lગેના કોઈપણ Yડbલોમા ંડ<[ી ક� સYટnફ<ક�ટ 
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કોષH કર�લ હોય તેવા VમાણપXો અથવા Yડbલોમા ં ક� ડ<[ી અkયાસ�મમા ં કોabTટુર એક 

િવષય તર<ક� હોય તેવા VમાણપXો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર<Cા કોabTટુર પર<Cા 

પાસ કર�લ હોય તવેા VમાણપXો માFય રહ�શે આ Vકારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમoુકંને પાX બનશ ેનYહ.ઉમેદવાર dજુરાતી અને YહFદ<@ુ ંપયાHbત iાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 

નાગYરકpવ:  

પર<Cામા ંVવશે માટ� ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગYરક અથવા (ખ) નેપાળનો V�જન (ગ) 

hતૂાનનો V�જન અથવા(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  

પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાHિસત અથવા (ચ) પાYક`તાન, બમાH,rીલકંા અન ેsવૂH 

આYtકાના દ�શો- ક�Fયા, TગુાFડા, િવયેતનામ, ઝાaબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Tનુાઈટ�ડ, 

Yરપuvલક ઓફ ટાFઝાિનયાના, દ�શોમાથંી `થળાતંર કર< ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય �ય_Oત, પરંw ુ  (ખ) થી (ચ) :ધુીના Vકારમાની �ય_Oતઓ 

dજુરાત સરકાર પાસેથી પાXતા VમાણપX મેળ�Tુ ંહોય તો જ િનમoુકં માટ� પાX બનશે. 

આ જ!યા માટ� ઉમેદવાર dજુરાત રાxયના વતની અન ેdજુરાત રાxયના ડોમીસાઈલ હોવા 

જોઈએ. 

ઉમર અને તેમા ંyટછાટ: 

(૧) અર0 લોગ ઓન કરવાની છે?લી તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮ વષH sરુા કર�લ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૦ વષH sરુા કર�લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર0 લોગ ઓન કરવાની 

છે?લી તાર<ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાHદામા ંનીચે &જુબની yટછાટ 

મળવાપાX છે. ૩(૧) &ળૂ dજુરાતના અ@.ુ�િત, અ@.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગHના sWુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષH , ૩(૨)�બન અનામત વગzના મYહલા ઉમેદવાર-૫ વષH, ૩(૩) &ળૂ 

dજુરાતના અ@.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગHના મYહલા ઉમદેવાર-૧૦ વષH (આ yટછાટમા ં

મYહલા માટ�ની {ટછાટ R પાચં વષHની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા કમHચાર<ઓને વયમયાHદામા ં બાધ રહ�શે નYહ. (૫) �હ�રાતમા ં R કCાના 

અનામત વગz માટ� જ!યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કCાના &ળૂ dજુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાHદામા ં{ટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાX {ટછાટ ગણતર<મા ં

લીધા બાદ વmમુા ંવm ુ૪૫ વષHની ઉમર :ધુી જ ઉપલી વયમયાHદામા ં{ટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગzના ઉમેદવારો જો �બન અનામતની જ!યા માટ� અર0 કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાHદામા ં{ટછાટ મળશે નYહ (૭) �બન અનામત તથા અનામત વગzના ં

મYહલા ઉમેદવારોને બધી જ મળવાપાX {ટછાટ ગણતર<મા ંલીધા બાદ વmમુા ંવm ુ૪૫ વષH 

ની ઉમર :ધુી જ ઉપલી વયમયાHદામા ંyટછાટ મળશે. 

 

 



3 | P a g e   

શાર<Yરક અશકતતા ધરાવતા/શા.ખો.ખા. : 

- શાર<Yરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર� તેના દાવાના સમથHનમા ંસામાFય વહ<વટ િવભાગના 

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પYરપX �માકં:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨ થી તેમજ 

વખતોવખત િનયત થયેલ ન&નૂામા ં સરકાર< હો_`પટલના :િુVટ�Fડ�Fટ/સીવીલ સ|ન/ 

મેડ<કલ બોડH }ારા આપવામા ં આવેલ VમાણપX જ માFય ગણવામા ં આવશે, તેમજ આ 

અસલ VમાણપX સCમ સતાિધકાર< }ારા માગંણી કરાયેથી અ~કૂ રIુ કરવા@ુ ં રહ�શે. આ 

VમાણપX િનમoુકં અિધકાર</ સિમિત સમC રIુ કરવામા ંનYહ આવે તેવા Yક`સામા ંR ત ે

ઉમેદવારને શાર<Yરક અશકતતા ઉમેદવાર તર<ક�નો લાભ મળવાપાX થશે નYહ અન ે

પસદંગી/િનમoુકં ર� કરવામા ંઆવશે.  

- ૬/૬,૬/૧૨ @ુ ં EYE Sight @ુ ં સરકાર< હો_`પટલ@ુ ં તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ પછ<@ુ ંVમાણપX 

હો�ુ ંજોઈએ 

સામાFય શરતો : 

- અનામત વગHનો લાભ &ળૂ dજુરાતના અ@.ુ�િત, અ@.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગHના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર0 કયાH બાદ પરત ખેચી શકાશે નYહ. ઉમેદવાર� અર0પXકમા ં

કોઈપણ િવગત ખોટ< બતાવેલ હશે તો ત@ેુ ંઅર0પXક કોઈપણ તબ�ે ર� કરવામા ંઆવશે 

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

તો પણ તનેી ઉમદેવાર< ર� ગણાશે. ફ< ભયાH બાદ ર<ફંડ મળવાપાX નથી. 

- રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની �હ�રાત સદંભHમા ંમહાનગરપા�લકાના કમHચાર< બારોબાર અર0 

કર< શકશો. પરંw ુ તેની �ણ ઉમદેવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર<ને Yદન-૭ મા ંઅ~કૂ 

કરવાની રહ�શે. જો ઉમદેવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર< તરફથી અર0 મોકલવાની છે?લી 

તાર<ખ બાદ ૩૦ Yદવસમા ંઅર0 કરવાની પરવાનગી નહ< આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ે

તો તેઓની અર0 નામIુંર કર< ઉમેદવાર< ર� કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમH ભરતી વખતે તેઓ અનામત કCામા ંઅર0 કરવા માગેં છે ક� 

�બનઅનામત કCામા ં અર0 કરવા માગેં છે તે `પ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર0 કયાH બાદ ઓનલાઈન ફોમHમા ં દશાHવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ �તનો 

ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે નYહ. જો કોઈ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતે રIૂઆત કરશ ે

તો તનેી રIૂઆત `વીકારવામા ંઆવશે નહ< ક� તનેો કોઈ VpT�ુર  રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

}ારા આપવામા ં આવશે નYહ ઉમેદવારોને આ :ચૂના �યાને લઈ તે@ુ ં અ~કૂપણે પાલન 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- એક ઉમેદવાર એક જ અર0 કર< શકશ.ે તેમ છતા ંએક થી વm ુઅર0ના ક<`સામા ંછે?લી 

કFફોમH થયેલી અને ફ< ભર�લી અર0 જ માFય ગણાશ.ે 

- ભરતી VY�યા દરaયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક<ય ક� અFય કોઈ ર<તે ભલામલના ં Vયાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 
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- ઉમેદવાર� અર0 પXકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ< બતાવેલ હશ ેઅને ત ે�યાનમા ંઆવશે તો 

ત@ેુ ંઅર0પXક/ િનમoુકં કોઈપણ તબ�ે ર� કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર0ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી VY�યા બાબતે સCમ અિધકાર< }ારા 

શોટH �લ`ટ�ડ થયેલ ઉમદેવારોન ેજ ફOત Vથમ તબ�ે VમાણપXોની VpયC ચકાસણી માટ� 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટH , દાવા, તકરાર ચાલશે નYહ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર0 કયાH બાદ �હ�રાત સબંધંી અFય કોઈ :ચૂના માટ� 

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

- સામા0ક અને શૈC�ણક ર<તે પછાત વગHના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગHમા ં સમાવેશ ન થતો 

હોવા lગે@ુ ંસામા0ય Fયાય અને અિધકાર<તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ંઠરાવથી 

િનયત થયેલ પYરિશ�ટ-ક ના ંન&નૂામા ંનાણાક<ય વષH-૨૦૧૬/૧૭ @ુ ંતા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

પછ<@ુ ંVમાણપX રIુ કરવા@ુ ંરહ�શે. 

- ઉમેદવાર� િનયત અર0પXકમા ંભર�લ િવગતો સમ[ ભરતી VY�યા માટ� આખર< ગણવામા ં

આવશે અને તેના sરુાવાઓ કચેર< }ારા માગંવામા ંઆવે pયાર� અસલમા ંરIુ કરવાના રહ�શ ે

અFયથા અર0પXક R તે તબ�ે ર� ગણવામા ંઆવશે. 

- હ�વી ��હકલ �ાઈવર કમ ઓપર�ટર ક�ડરની જ!યા@ુ ંપગારધોરણ રા.aT.ુકો./એકા.�.ન.ં૨૩૩ 

તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૭ ના �ુકમ &જુબ Vથમ Xણ વષH :ધુી W.૧૯૯૫૦/- YફOસ પગાર તેમજ 

Vથમ Xણ વષH sણૂH થયા બાદ ઉમેદવારની Xણ વષHની સતંોષકારક સવેા sણૂH કયાHની 

ખાતર< બાદ ઉમેદવારને Iુનો છZા પગારપચં &જુબ W.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦([ેડ પે-૨૪૦૦), અન ે

નવો સાતમા ંપગારપચં W.૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦/- (લેવલ- ૪) પગારધોરણ વાળ< જ!યા પર 

િનમoુકં મળવાપાX થશ.ે 

- ઉOત જ!યાઓ સબંધેં સરકારrીના સામાFય વહ<વટ િવભાગ }ારા અ@.ુ�િત, અ@.ુજન 

�િત,સા.શ.ૈપ., શા.ખો.ખા તથા મYહલાઓ માટ� િનયત કર�લ અનામતની ટકાવાર< �યાન ેલઈ 

તેટલી જ!યાઓ સબંિંધત ક�ટ�ગર<ના ઉમેદવારોમાથંી ભરવામા ંઆવશ.ે 

અર0 ફ< : 

- �બનઅનામત(સામાFય) ક�ટ�ગર<ના sWૂષ તથા મYહલા ઉમેદવારો માટ� W.૧૦૦/- (એક સો 

sરુા) અર0 ફ< તર<ક� ભરવાના રહ�શે xયાર� અ@.ુ�તી, અ@.ુજન �તી,સા.શૈ.પ.ના 

ઉમેદવારો માટ� W.૫૦/-(પચાસ) અર0 ફ< તર<ક� ભરવાના રહ�શે. � ��� �� �	
 ��� 

�	
 ��	��/��� ����к���� �  `વીકારવામા ંઆવશે. અર0 ફ< ભયાH બાદ ઉમદેવાર� 

પોતાનો અર0 ન.ં તથા  ાFઝેOશન આઈ.ડ<.સાચવી રાખવાના રહ�શે. અર0 ફ< ભયાH બાદ 

ર<ફંડ આપવામા ંઆવશે નYહ. ફ< ભયાH વગરની અર0 ર� થવા પાX રહ�શ.ે અર0 ફ< ન 

ભરનાર ઉમદેવારને કોઈ પણ Vકારની લે�ખત પર<Cા/`�<િનJગ ટ�`ટ/મૌ�ખક ઇFટર�T ુપૈક< 

િનમoુકં અિધકાર< }ારા R કાયHપ¢િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ં બેસવા દ�વામા ંઆવશ ે

નYહ. 
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પર<Cા Vવેશ lગે :  

- જWર< ફ< સાથે અર0 કરનાર ઉમદેવારોને જ પર<Cામા Vવશે દ�વામા ં / બેસવા દ�વામા ં

આવશે ઉમદેવાર� પર<Cા સમય ે કોલલેટર/ફોટો/વેલીડ આઈ.ડ<.£ફૂ સાથે રાખવા@ુ ં

રહ�શે.ઉમેદવાર� પોતાનો vલોક નબંર તેમજ બેઠક �માકંની િવગત કોલલેટર પરથી મેળવી 

શકશે. 

સીલેબસ :- 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા }ારા હ�વી ��હકલ �ાઈવર કમ ઓપર�ટર સવંગHની ભરતી બે 

તબ�ામા ંલેવામા ંઆવશે Rમા ંVથમ તબ�ો એ�લિમનેશન ટ�`ટ/`પધાHpમક પર<Cા લેવામા ંઆવશ ે

Rમા ંપાસ થયેલા અને જ!યાના ૬(છ) ગણા ઉમેદવારોને બી� તબ�ામા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 

• Vથમ તબ�ો  

- પર<Cાની તાર<ખ/િસલેબસની �ણકાર< રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની વેબસાઈટ 

www.rmc.gov.in  પર કરવામા ંઆવશે. 

• બીજો તબ�ો 

બી� તબ�ામા ંR ઉમદેવાર Vથમ તબ�ામા ંઉિતણH થયા હશે અને Aુલ જ!યાના ૬(છ) 

ગણા ઉમેદવારોને �ાઈિવJગ ટ�`ટ આર.ટ<.ઓ.}ારા લેવામા ંઆવશે. 

ભરતીની VY�યા(વેઇટ�જ ગણતર<) : (૫૦ dણુમાથંી ફાળવણી) 

ધોરણ- ૧૦ પાસ   ૫ dણુ  

ધોરણ- ૧૨ પાસ  ૧૦ dણુ 

`નાતક ૧૫ dણુ 

કોabTટુરની �ણકાર< (CCC,CCC+) ૫ dણુ 

હ�વી લાયસFસ એચ.0.વી./એચ.પી.વી. 

પછ<નો ડ<ઝલ સYહતના ભાર� વાહન 

ચલાવવાનો અ@ભુવ  

૧૫ dણુ મહ�મ  

� ૪૮ થી ૬૦ માસ :ધુીનો અ@ભુવ  

� ૬૦ થી ૮૪ માસ :ધુીનો અ@ભુવ 

� ૮૪ થી ૯૬ માસ :ધુીનો અ@ભુવ 

� ૯૬ માસ કરતા વધાર� અ@ભુવ 

૦ dણુ  

૫ dણુ 

૧૦ dણુ 

૧૫ dણુ 

ઉપરોOત ગણતર< &જુબ ૨૫ ક� તેથી વm ુમેર<ટ માOસH ધરાવતા ઉમેદવારોને �ાઈિવJગ ટ�`ટ 

માટ� પાX ગણવામા ંઆવશ.ે 

 

સહ< : બી.એન.પાની 
કિમશનર 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 


