
 

                               રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ધુારા હરાત

              રાજકોટ મહાનગરપા લકાની જ યાઓ ભરવા માટ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ (૧૨:૦૦કલાક) થી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ (૨૩.૫૯ કલાક) ધુીમા ં

અર ઓ ઓનલાઈન મગંાવવા હરાત િસ  કરવામા ંઆવેલ હતી,  સદર ુ જ યાઓ પર ભરતી કરવા માટ નીચે દશા યા જુબ જ યાની િવગત ે

ધુારો િસ ધ કરવામા આવ ેછે. આ ધુારો સામા ક યાય અન ેઅિધકા રતા િવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવથી આિથક ર ત ેનબળા વગ ના 

નાગર કો/ ય તઓ માટ સેવા/જ યાઓ પર િનમ ુકંોમા ં ૧૦% અનામત સબંધં ે તથા સામા ય વહ વટ િવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ના પ રપ ની 

જોગવાઈ સબધં ેકરવામા ંઆવ ેછે. આ માટ ઉમેદવારોએ તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ધુીમા ંઅર  ઓનલાઈન કરવાની રહશ.ે 

મ  જ યા ુ ંનામ 
ુલ 

જ યા 

ક ાવાર જ યાઓ ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મ હલાઓ માટ અનામત જ યાઓ 
ુલ 

જ યાઓ 

પૈક  

શાર રક 

અશ ત

તા માટ 

અનામત  

બન 

અનામત 

(સામા ય) 

આિથક ર તે 

નબળા વગ  
સા.શૈ.પ 

અ .ુ જન 

તી 

અ .ુ 

તી 

બન 

અનામત 

(સામા ય) 

આિથક ર તે 

નબળા વગ  
સા.શૈ.પ 

અ .ુ જન 

તી 

અ .ુ 

તી 

૧ 
પુીર યર ફ ડ 

વકર  
૦૪ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ ફ ડ વકર ૧૧ ૦૩ ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

  ુલ  ૧૫ ૦૫ ૦૭ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અગ યની ચૂના :  
(૧)તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ િસ ધ થયેલ ળૂ હરાતમા ંઅ૨  કરલ જન૨લ કટગર ના  ઉમેદવારો હવે આિથક ર તે નબળા વગની 

કટગર મા ંસમાવેશ થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ ફર થી આિથક ર તે નબળા વગની કટગર  તગત અ૨  ક૨વાની ૨હશે .  
(૨)  ઉમેદવારો ળૂ હરાતમા ંઅ૨  કર  શ ા નથી તેવા તમામ કટગર ના ઉમેદવારો ધુારલ હરાત અ વયે ફર થી અ૨  કર  શકશે 

પરં  ુ મ૨ તથા લાયકાત માટ ળૂ હરાતમા ં અ૨  વીકા૨વાની છે લી તાર ખ એટલે ક તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ ગણતર મા ં લેવામા ં
આવશે. 

(3)  ઉમેદવારોએ ળૂ હરાતમા ંઅ૨  કરલ છે અને  ઉમેદવારોને આિથક ર તે નબળા વગના અનામતનો લાભ મળવા પા  નથી તેવા 
ઉમેદવારોએ ધુારલ હરાતમા ંફર થી અ૨  ક૨વાની ૨હશે નહ . 

(૪)  ઉમેદવારોએ ળૂ હરાતમા ંઅર  કરલ છે તેવા સા.શૈ.પ./અ .ુ િત/અ .ુજન. િત વગના ઉમેદવારોએ ધુારલ હરાતમા ંફર થી 
અર  કરવાની ૨હશે નહ . 

(૫) સા.શૈ.પ., આિથક ર તે નબળા વગ , અ .ુજન િત, અને અ .ુ િતના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાદામા ં૪૫ વષથી વધે ન હ ત ેર ત ે
પાચં વષ ધુી ટછાટ મળવાપા  ૨હશ.ે 

(૬) સા.શૈ.પ., આિથક ર તે નબળા વગ , અ .ુજન િત, અને અ .ુ િતની મ હલા ઉમેદવા૨ના ક સામા ંઉપલી વય મયાદામા ં૪૫ વષથી વધ ે
ન હ તે ર તે ૧૦ વષ ધુી ટ છાટ મળવાપા  રહશે . 

(૭) આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમદેવારોએ પર ા ફ  .૫૦/- કુવવાની રહશ.ે  
(૮)આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રા ય સ૨કા૨ના સામા ક યાય અન ે અિધકાર તા િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ 

માકં:ઈ.ડબ .ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫03/અ થી િનયત થયેલ ન નૂા ( ે મા ં Annexure KH અથવા જુરાતીમા ં પ રિશ ટ-ગ) મા ં
મેળવેલ પા તા માણપ  (અથાત તેઓ EWS Category હઠળ આવ ે છે તે મતલબ ુ ં માણપ )ના નબંર અને તાર ખ ઓન લાઈન 
અ૨  ક૨તી વખતે દશાવવાની ૨હશે તથા રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા મગંાવવામા ંઆવે યાર ત ે૨ ૂ કરવા ુ ં૨હશે . 

(૯) ળૂ હરાત અ વયે અ૨  વીકારવાની છે લી તાર ખ વષ ૨૦૧૮-૧૯ ની હોઈ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ક યારબાદ ુ ંપરં  ુ ધુારા 
હરાત અ વયે ઓનલાઈન અર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુીમા ં ઈ  ુ ક૨વામા ંઆવલે “ ઉ ત વગમા ં સમાવેશ ન હ થવા ગે ુ ં
માણપ  ”Non Creamy Layer Certificate(NCLC)” મા ય ગણાશ.ે પરં  ુ તે માણપ  ધુારા હરાત અ વયે ઓન લાઈન અર  

ક૨વાની છે લી તાર ખ બાદ ુ ં હો ુ ં જોઈએ ન હ. (અથાત, NCLC માણપ  તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ ધુીના 
સમયગાળા દ૨ યાન ઈ  ુથયેલ હો ુ ંજોઈએ.)  

(૧૦) આ ધુારા હરાતમા ંજણા યા િસવાયની બધી જ જોગવાઈઓ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ િસ  થયેલ હરાતની ધુારા હરાત 
જુબ જ ૨હશ.ે  

(૧૧)ઓનલાઈન અર મા ં ખોટ  િવગતો ર ુ કરનાર ઉમેદવારને ભરતીની આગળની કાયવાહ  માટ ગેરલાયક(નોટએલી બલ) ગણવામા ં
આવશે. 

                    સહ :-બી.એન.પાની 
                       કિમશનર

                                                                                                                     રાજકોટ મહાનગરપા લકા   



રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ભરતી ગેની હરાત

                  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની નીચે જણા યા જુબની જ યાઓ ફ સ પગારથી ભરવા માટ  તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ ધુવાર ધુીમા ં
ઓનલાઈન અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે.

મ  

 

જ યા ુ ંનામ ુલ જ યા ક ાવાર જ યાઓ ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મ હલાઓ માટ અનામત 

જ યાઓ 

બનઅનામત 

)સામા ય(  

અ .ુ 

િત 

અ .ુજન 

િત 

સા.શૈ.પ. બનઅનામત 

)સામા ય(  

અ .ુ 

િત 

અ .ુજન 

િત 

સા.શૈ.પ. 

૧ ઇ સેકટ કલેકટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ પુીર યર ફ ડ વકર  ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦

૩ ફ ડ વકર ૧૧ 0૭ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧

ુલ  ૧૬ ૧૨ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧

૧- ઇ સેકટ કલેકટર,  
લાયકાત :- 

એસ.એસ.સી. અથવા મે ક એસ.આઈ.પાસન ેવધારાની લાયકાત ગણવામા ંઆવશ.ે મેલેર યા ફાઈલેર યા કામમા ં

તેમજ મો કવીટો કલેકશન કામમા ંબે થી ણ વષના અ ભુવીને થમ પસદંગી. 
માિસક ફ સ પગાર અને  

વય મયાદા  
પાચં વષ માટ ફ સ પગાર .૧૯૯૫૦ /- અન ેપાચં વષની સતંોષકારક સેવા બાદ
સાતમા ંપગારપચં જુબ પે મે સ, લવેલ- ૨,  .૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦/- (છ ા પગારપચં જુબ .૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ેડ પે -૧૯૦૦) 
વયમયાદા   : ૧૮ થી ૩૦ વષ 

૨- પુીર યર ફ ડ વકર, 
લાયકાત:- 

એસ.એસ.સી. અથવા મે ક એ ટ  લાવા કામના તેમજ મેલેર યા ફાઈલેર યા કામનો બે થી ણ વષનો અ ભુવીન ે

થમ પસદંગી 
માિસક ફ સ પગાર અને  

વય મયાદા  
પાચં વષ માટ ફ સ પગાર .૧૯૯૫૦ /- અન ેપાચં વષની સતંોષકારક સેવા બાદ
સાતમા ંપગારપચં જુબ પે મે સ, લવેલ- ૨,  .૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦/- (છ ા પગારપચં જુબ .૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ેડ પે-૧૯૦૦) 

વયમયાદા   : ૧૮ થી ૩૦ વષ 
૩- ફ ડ વકર,  

લાયકાત:- 
લખી વાચંી શક આઠ ધોરણ ધુીનો અ યાસ. શસ ત અને સાર  ચાલ-ચલગત ધરાવનાર એ ટ  લાવા મેઝસનો 

બે થી ણ વષની કામગીર  કરનારન ેપસદંગી 
માિસક ફ સ પગાર અને  

વય મયાદા  
પાચં વષ માટ ફ સ પગાર .૧૬૬૨૪ /- અન ેપાચં વષની સતંોષકારક સેવા બાદ
સાતમા ંપગારપચં જુબ પે મે સ, IS-1, .૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦/- (છ ા પગારપચં જુબ .૪૪૪૦-૭૪૪૦, ેડ પે -૧૩૦૦) 

વયમયાદા   : ૧૮ થી ૩૦ વષ 
આર ત વગ અને મ હલોઓ માટ: આર ત વગના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંપાચં વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશે. મ હલા 
ઉમેદવારને આર ત વગની જ યા પર અર  કરશે તો તેમને પાચં વષની ટછાટ તથા પાચં વષ મ હલા અનામતના એમ ુલ ૧૦ 
વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશે. સરકાર ીના ધારાધોરણ જુબ વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની મયાદા રહશ.ે 
 રાજકોટ મહાનગરપા લકાના કમચાર ઓને ઉપલી વયમયાદા લા  ુપડશે ન હ. 
1. ઉ ત જ યાઓ પર ઉમેદવાર  નોધાવવા માટ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અર  કરવાની રહશે અ ય કોઈ 

મા યમ મારફતે કરવામા ંઆવેલ અર  રદબાતલ ગણવામા ંઆવશે. ઉપરો ત જ યાઓ તથા તેને લગત વ  ુિવગતો www.rmc.gov.in 
પરથી મેળવી શકાશ.ે

2. મૌ ખક ઇ ટર /ુ પર ાની તાર ખ, િસલેબસની ણ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પર ણ કરવામા ંઆવશે.
3. આર ત વગના ઉમેદવારોએ .૫૦/-(પચાસ) તથા અ ય ઉમેદવારોએ .૧૦૦/-(એકસો) ની પર ા ફ  મા  અને મા  ઓનલાઈનથી જ 

જમા કરાવવાની રહશે તેમજ સા.શ.ૈપ.વગના ઉમેદવાર ચા  ુનાણાકં ય વષ ુ ંનોન મીલેયર સ ટ ફકટ ર ુ  કરવા ુ ંરહશે અ યથા અર  
યાને લેવામા ંઆવશે ન હ.

4. ફ ત જ યાની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ જ અર  કરવાની રહશ.ે અર  કયા બાદ અર  ફ  ર ફંડ થશે ન હ/પરત મળશે 
ન હ.

5. અનામત વગના ઉમેદવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર  કરશે તો આવા ઉમેદવારોને વયમયાદામા ં ટછાટ મળશે ન હ.
6. અર  કરવાની છે લી તાર ખની થિતએ ઉમરની ગણતર  કરવામા ંઆવશે.
7. ઉમેદવારોની આવલે અર ની સં યાને યાને લઇ િનમ ુકં અિધકાર  ારા ઉમદેવારોના મેર ટ માકં િનયત કરવા ગેની ઉ ચત 

કાય ણાલી અ સુર ને પસદંગી કરવામા ંઆવશ.ે
8. વ  ુમા હતી માટ મહકમ શાખા, બીજો માળ, મ ન.ં-૧ નો સપંક કરવો.

                                                                               સહ : બી.એન.પાની 
                                                                                 કિમશનર 

                                                                                     રાજકોટ મહાનગરપા લકા


