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�હ�રાત �માકં :  ૦૯/ ૨૦૧૭  

વોડ� ઓ�ફસરની જ�યા ભરવા માટ� નીચે $જુબની િવગતે ક�ટ�ગર) વાઈઝ ઉમદેવારો પાસથેી 

ઓનલાઇન અર3ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� www.rmc.gov.in પર 

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૭ (૧૨:૦૦કલાક) થી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭(૨૩.૫૯ કલાક) ;ધુીમા ંલોગીન કર) 

અર3 કરવાની રહ�શ.ે તમેજ ઓનલાઈન ફ) ભરવાની છે>લી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭          

(૨૩.૫૯ કલાક) ;ધુીની રહ�શે. 
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?બનઅનામત 

(સામા@ય) 

અA.ુ 

�તી 

અA.ુ 

જન 

�તી 

સા.શૈ.પ ?બનઅનામત 

(સામા@ય) 

અA.ુ 

�તી 

અA.ુ 

જન 

�તી 

સા.શૈ.પ 

૦૧ વોડ� ઓ�ફસર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

Cુલ  ૦૧ ૦૦ ૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ш��!к ���к�� �
" ����#��! :  

લાયકાત અ) કોઈપણ િવEાશાખાના ંGનાતક અને કોઈપણ િવષયમા ંમાGટર ઇન ?બઝનેશ એડિમિનGJ�શન 

અથવા પોGટ KેજLએુટ ડ)Mલોમા ં ઇન મેનેજમે@ટ અથવા પોGટ KેજLએુટ ડ)Mલોમા ં ઇન 

?બઝનેશ મેનેજમે@ટ. 

બ) કોNMLટુર કોષ� સીસીસી અથવા LિુનવસOટ)/સરકાર મા@ય સGંથામા ંકોNMLટુર Pાન Qગેના 

કોઈપણ ડ)Mલોમા ંડ)Kી ક� સટRફ)ક�ટ કોષ� પાસ.   

પગારધોરણ:  Sણ વષ� માટ� �ફTસ પગાર U.૪૧૩૦૦/- અને Sણ વષ�ની સતંોષકારક સેવા બાદ 

છXા પગારપચં $જુબ U.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (Kેડ પે-૪૬૦૦) અને  

સાતમા ંપગારપચં $જુબ U. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦(લેવલ-૮)   

વયમયા�દા : ૨૧ થી ૩૫ વષ� 

к�$%&��� '�(�к ���к��:  

[જુરાત $>ુક) સવેા વગOકરણ અને ભરતીના સામા@ય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ $જુબ કોNMLટુર એMલીક�શનAુ ં $ળૂ^તૂ Pાન ધરાવતા હોવાAુ ં _માણપS ર`ુ 

કરવાAુ ં રહ�શે. સરકારના સામા@ય વહ)વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ �માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પSક-૧ મા ં દશા�વેલ અbયાસ�મને 

કોNMLટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર)ક� �હ�ર કર�લ છે. આ અbયાસ�મ $જુબAુ ં કોNMLટુર 

િવષયકની �ણકાર) QગેAુ ંમા@ય સGંથાAુ ં_માણપS મા@ય રહ�શે. વcમુા ંમા@ય LનુીવસOટ) 

અથવા સરકાર મા@ય સGંથામા ંકોNMLટુર Pાન Qગેના કોઈપણ �ડMલોમા ંડ)Kી ક� સ�ટdફ)ક�ટ 

કોષ� કર�લ હોય તેવા _માણપSો અથવા �ડMલોમા ં ક� ડ)Kી અbયાસ�મમા ં કોNMLટુર એક 
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િવષય તર)ક� હોય તેવા _માણપSો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર)eા કોNMLટુર પર)eા 

પાસ કર�લ હોય તવેા _માણપSો મા@ય રહ�શે આ _કારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમfુકંને પાS બનશે ન�હ. ઉમેદવાર [જુરાતી અને �હ@દ)Aુ ંપયા�Mત Pાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 


����к*�:  

પર)eામા ં_વશે માટ� ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ�રક અથવા (ખ) નેપાળનો _�જન (ગ) 

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

પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવા�િસત અથવા (ચ) પા�કGતાન, બમા�,iીલકંા અન ેjવૂ� 

આ�kકાના દ�શો- ક�@યા, Lગુા@ડા, િવયેતનામ, ઝાNબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Lનુાઈટ�ડ, 

�રપlmલક ઓફ ટા@ઝાિનયાના, દ�શોમાથંી Gથળાતંર કર) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય nયoTત, પરંp ુ  (ખ) થી (ચ) ;ધુીના _કારમાની nયoTતઓ 

[જુરાત સરકાર પાસેથી પાSતા _માણપS મેળnL ુ ંહોય તો જ િનમfુકં માટ� પાS બનશે. 

આ જ�યા માટ� ઉમેદવાર [જુરાત રાqયના વતની અને [જુરાત રાqયના ડોમીસાઈલ હોવા 

જોઈએ. 
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(૧) અર3 લોગ ઓન કરવાની છે>લી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ ૨૧ વષ� jરુા કર�લ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૫ વષ� jરુા કર�લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર3 લોગ ઓન કરવાની 

છે>લી તાર)ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયા�દામા ંનીચે $જુબની rટછાટ 

મળવાપાS છે. ૩(૧) $ળૂ [જુરાતના અA.ુ�િત, અA.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગ�ના jUુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષ� , ૩(૨)?બન અનામત વગsના મ�હલા ઉમેદવાર-૫ વષ�, ૩(૩) $ળૂ 

[જુરાતના અA.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગ�ના મ�હલા ઉમદેવાર-૧૦ વષ� (આ rટછાટમા ં

મ�હલા માટ�ની tટછાટ u પાચં વષ�ની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા?લકા કમ�ચાર)ઓને વયમયા�દામા ં બાધ રહ�શે ન�હ. (૫) �હ�રાતમા ં u કeાના 

અનામત વગs માટ� જ�યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કeાના $ળૂ [જુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયા�દામા ંtટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાS tટછાટ ગણતર)મા ં

લીધા બાદ વcમુાવંc ુ૪૫ વષ�ની ઉમર ;ધુી જ ઉપલી વયમયા�દામા ંtટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગsના ઉમેદવારો જો ?બનઅનામતની જ�યા માટ� અર3 કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયા�દામા ં tટછાટ મળશે ન�હ (૭) ?બનઅનામત તથા અનામત વગsના ં

મ�હલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ $જુબ 

વયમયા�દામા ંrટછાટ આપવામા ંઆવશે. (૮) �હ�રાતમા ંu ક�ટ�ગર)ની જ�યા દશા�વેલ છે ત ે

$જુબ ઉમેદવારોને ઉપરોTત શરતો/ઉમરમા ંtટછાટ લા[ ુપડશ.ે 

.���/� ш��� : 

1. અનામત વગ�નો લાભ $ળૂ [જુરાતના અA.ુ�િત, અA.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગ�ના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર3 કયા� બાદ પરત ખેચી શકાશે ન�હ. ઉમેદવાર� અર3પSકમા ં
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કોઈપણ િવગત ખોટ) બતાવેલ હશે તો તAેુ ં અર3પSક કોઈપણ તબvે રw કરવામા ં

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

પામેલ હશે તો પણ તનેી ઉમેદવાર) રw ગણાશે. ફ) ભયા� બાદ ર)ફંડ મળવાપાS નથી. 

2. રાજકોટ મહાનગરપા?લકાની �હ�રાત સદંભ�મા ં મહાનગરપા?લકાના કમ�ચાર) બારોબાર 

અર3 કર) શકશે. પરંp ુતેની �ણ ઉમદેવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચરે)ને �દન-૭ મા ં

અ�કૂ કરવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર) તરફથી અર3 મોકલવાની 

છે>લી તાર)ખ બાદ ૩૦ �દવસમા ં અર3 કરવાની પરવાનગી નહ) આપવાની �ણ 

કરવામા ંઆવશ ેતો તેઓની અર3 નામં̀ ુર કર) ઉમેદવાર) રw કરવામા ંઆવશે.  

3. ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમ� ભરતી વખતે તેઓ અનામત કeામા ંઅર3 કરવા માગેં છે ક� 

?બનઅનામત કeામા ંઅર3 કરવા માગેં છે તે Gપ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર3 કયા� બાદ ઓનલાઈન ફોમ�મા ંદશા�વેલ CASTE/CATEGORY મા ંકોઈપણ �તનો 

ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે ન�હ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે ર`ૂઆત કરશ ે

તો તનેી ર`ૂઆત Gવીકારવામા ં આવશ ે નહ) ક� તનેો કોઈ _�L�ુર  રાજકોટ 

મહાનગરપા?લકા �ારા આપવામા ંઆવશે ન�હ ઉમદેવારોને આ ;ચૂના �યાને લઈ તેAુ ં

અ�કૂપણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

4. ભરતી _��યા દરNયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક)ય ક� અ@ય કોઈ ર)તે ભલામણના ં_યાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

5. ઉમેદવાર� અર3 પSકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ) બતાવેલ હશે અને તે �યાનમા ંઆવશે તો 

તAેુ ંઅર3પSક/ િનમfુકં કોઈપણ તબvે રw કરવામા ંઆવશે. 

6. ઉમેદવારોની અર3ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી _��યા બાબતે સeમ અિધકાર) �ારા 

શોટ� ?લGટ�ડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફTત _થમ તબvે _માણપSોની _�યe ચકાસણી માટ� 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટ� , દાવા, તકરાર ચાલશે ન�હ. 

7. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર3 કયા� બાદ �હ�રાત સબંધંી અ@ય કોઈ ;ચૂના માટ� 

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

8. સામા3ક અને શૈe?ણક ર)તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ�મા ંસમાવેશ ન થતો 

હોવા QગેAુ ં સામા3ક @યાય અને અિધકાર)તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ં

ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશ�ટ-ક ના ં ન$નૂામા ં નાણાક)ય વષ�-૨૦૧૬-૧૭ Aુ ં

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ પછ)Aુ ં_માણપS ર`ુ કરવાAુ ંરહ�શ.ે 

9. ઉમેદવાર� િનયત અર3પSકમા ં ભર�લ િવગતો સમK ભરતી _��યા માટ� આખર) 

ગણવામા ંઆવશે અન ેતનેા jરુાવાઓ કચેર) �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર� અસલમા ંર`ુ 

કરવાના રહ�શે અ@યથા અર3પSક u તે તબvે રw ગણવામા ંઆવશ.ે 

10. ઉમેદવારોની આવેલ અર3ની સ�ંયાને �યાને લઇ િનમfુકં અિધકાર) �ારા ઉમદેવારોના 

મેર)ટ �માકં િનયત કરવા Qગેની ઉ?ચત કાય�_ણાલી અAસુર)ને પસદંગી કરવામા ં

આવશે. 
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11. વોડ� ઓ�ફસરની જ�યા પર િનમfુકં થયા બાદ _થમ Sણ વષ� ;ધુી રા.NL.ુકો./ 

એકા./�.ન.ં૫૫૩ તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૭ $જુબ  �ફTસ પગાર U. ૪૧૩૦૦/- મળવાપાS 

થશે. _થમ Sણ વષ� jણૂ� થયા બાદ ઉમદેવારની Sણ વષ�ની સતંોષકારક સવેા jણૂ� 

કયા�ની ખાતર) બાદ ઉમેદવારને `ુનો છXા પગારપચં $જુબ U.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦         

(Kેડ પે-૪૬૦૦), અને નવો સાતમા ંપગારપચં $જુબ પે-મે�JTસ  U.૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦/-  

(લેવલ-૮) ના પગારધોરણ વાળ) જ�યા પર િનમfુકં મળવાપાS થશે. 
 

��0 1� : 

- ?બનઅનામત(સામા@ય) ક�ટ�ગર)ના jUૂષ તથા મ�હલા ઉમેદવારો માટ� U.૧૦૦/- (એક સો 

jરુા) અર3 ફ) તર)ક� ભરવાના રહ�શે qયાર� અA.ુ�તી, અA.ુજન �તી,સા.શ.ૈપ.ના 

ઉમેદવારો માટ� U.૫૦/-(પચાસ) અર3 ફ) તર)ક� ભરવાના રહ�શે. 2 ��0 1� ��3 �
" 

��3 �
��4
/
"� 6"7/к8�9: �  Gવીકારવામા ંઆવશે. અર3 ફ) ભયા� બાદ ઉમદેવાર� 

પોતાનો અર3 ન.ં તથા Jા@ઝેTશન આઈ.ડ).સાચવી રાખવાના રહ�શ.ે અર3 ફ) ભયા� બાદ 

ર)ફંડ આપવામા ંઆવશે ન�હ. ફ) ભયા� વગરની અર3 રw થવા પાS રહ�શ.ે અર3 ફ) ન 

ભરનાર ઉમદેવારને કોઈ પણ _કારની લે?ખત પર)eા/G�)િન�ગ ટ�Gટ/મૌ?ખક ઇ@ટરnL ુ

પૈક) િનમfુકં અિધકાર) �ારા u કાય�પ�િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ંબેસવા દ�વામા ં

આવશે ન�હ. 

����� 

- પર)eાની તાર)ખની �ણકાર) રાજકોટ મહાનગરપા?લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in 

પર કરવામા ંઆવશે. 

 
સહ) : બી.એન.પાની 

કિમશનર 
રાજકોટ મહાનગરપા?લકા 

 


