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રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં જુિનયર ક્લાક�ની ભરતી

 રાજકોટ મહાનગરપાશલકાની ખાલી જગયાઓ માટે કેટેગરી િાઈઝ ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે. આ માટે ઉમેદિારે WWW.rMc.gOV.in પર લોગ-ઇન 

કરી �રક્ર�ટમેનટ સેક્િન મારફતે અરજી કરિાની રહેિે. તેમજ ફી માત્ર ઓનલાઈન મોડથી જ ભરિાની રહેિે.

      જગ્યાની ક�લ સંખ્યા ઃ ૧૨૨                                 અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ૯-૨-૨૦૨૧

શૈક્ષિણક લાયકાત અને પગારધોરણ :

ક્રમ જગ્યાનું નામ ક�્ જગ્યા

કક્ષાવાર જગ્યાઓ કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� મમહ્ાઓ મા્ે અનામત જગ્યાઓ

ક�્ જગ્યાઓ 

પૈક� અનામત

મિનઅનામત 

(સામાન્્ય)

આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અનુ. �તી અનુ. જન 

�તી

મિનઅનામત 

(સામાન્્ય)

આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અનુ. �તી અનુ. જન 

�તી

શારી�રક 

અશક્ત

૧ જુમન્યર ક્લાક� ૧૨૨ ૪૨ ૨૨ ૨૩ ૦૮ ૨૭ ૧૪ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૯ ૦૩

જુશનયર ક્લાક�, લાયકાત : ૧ માનય યુશનિસ�ટીના કોઈ પણ શિદ્યાિાખાના સ્નાતક.

૨ ઉમેદિારે જે શિદ્યાિાખામાં સ્નાતકની પદિી મેળિેલ હોય તેના છેલ્ા િષયામાં (જો સેમેસટર શસસટમમાં અભ્યાસ કરેલ હોય તો સ્નાતક અભ્યાસક્રમના છેલ્ા 

િષયા દરમ્યાનના બધા સેમેસટર મળીને) પરીક્ષાના ક�લ ગુણ માંથી ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ મેળિેલ હોય અને પરીક્ષા પ્રથમ પ્રયત્ને પાસ કરેલ હોય તેિા 

ઉમેદિારોને ધયાને લેિાના રહેિે.

૩ સરકારશ્ી દ્ારા િખતોિખત શનયત થતી કોમ્પ્યુટર શિષયક લાયકાત ધરાિતા હોિા જોઈએ.

૪. અંગ્ેજી/ગુજરાતીમાં ડેટા એનટ્રી િક� માટે કોમ્પ્યુટર ટાઈપીંગની િોક્કસાઈપૂિયાકની નયુનતમ ૫૦૦૦ (કી ડીપ્રેસન પર અિર)/૧૭ WPM(િડયા પર શમશનટ) ની 

સપીડ ધરાિતા હોિા જોઈએ (સપીડ િીથ એક્યુરેસી).

પગારધોરણ અને િયમયાયાદા : પાંિ િષયા માટે �ફક્સ પગાર �.૧૯૯૫૦/- અને પાંિ િષયાની સંતોષકારક સેિા બાદ જગયાની જ��રયાતને ધયાને લઈને સાતમાં પગારપંિ મુજબ પે મેટ્રીક્સ, લેિલ- ૨, 

�. ૧૯૯૦૦/-૬૩૨૦૦/- આપિા શિિારણા કરિામાં આિિે.

િયમયાયાદા:૧૮ થી ૩૦ િષયા

કોમ્પ્યુટર િવષયક લાયકાત:  

ગુજરાત મુલ્કી સેિા િગ�કરણ અને ભરતીના સામાનય શનયમો-૧૯૬૭ ના 

શનયમ-૮(૧એ) ની જોગિાઈ મુજબ કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેિનનું મૂળભૂત ઞ્જાન ધરાિતા 

હોિાનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનું રહેિે. સરકારના સામાનય િહીિટ શિભાગના 

તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાિ ક્રમાંક :સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. 

સાથેના પત્રક-૧ માં દિાયાિેલ અભ્યાસક્રમને કોમ્પ્યુટરનાં બેઝીક નોલેજ તરીકે જાહેર 

કરેલ છે. ઉમેદિાર ગુજરાતી અને શહનદીનું પયાયાપ્ત ઞ્જાન ધરાિતા હોિા જોઈએ. 

નાગ�રકત્વ: 

પરીક્ષામાં પ્રિેિ માટે ઉમેદિાર (ક) ભારતનો નાગ�રક અથિા (ખ) નેપાળનો 

પ્રજાજન (ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથિા(ઘ) ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના 

ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  પહેલા ભારતમાં આિેલા શતબેટના શનિાયાશસત અથિા 

(િ) પા�કસતાન, બમાયા,શ્ીલંકા અને પૂિયા આશફ્રકાના દેિો- કેનયા, યુગાનડા, શિયેતનામ, 

ઝામ્બીયા, મલાિી, ઝેર, ઇથોશપયા, યુનાઈટેડ, �રપ�બ્લક ઓફ ટાનઝાશનયાના, દેિોમાંથી 

સથળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી આિેલ ભારતીય વયશક્ત, 

પર�તુ  (ખ) થી (િ) સુધીના પ્રકારમાની વયશક્તઓ ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા 

પ્રમાણપત્ર મેળવયું હોય તો જ શનમણૂંક માટે પાત્ર બનિે. આ જગયા માટે ઉમેદિાર 

ગુજરાત રાજયના િતની અને ગુજરાત રાજયના ડોમીસાઈલ હોિા જોઈએ.

ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર � ધ્યાને લેવાની અગત્યની

સુચનાઓ :

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં ભરેલ શિગતો સમગ્ ભરતી પ્રશક્રયા 

માટે આખરી ગણિામાં આિિે અને તેના પુરાિા રાજકોટ મહાનગરપાશલકા 

માંગે તયારે અસલમાં (પ્રમાશણત નકલો સશહત) રજૂ કરિાના રહેિે. િકાસણી 

દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં ભરેલ શિગતો તથા પુરાિામાં ફેરફાર 

અથિા તફાિત જણાિે તો ઉમેદિારી રદ્દબાતલ ગણિામાં આિિે.

• શબનઅનામત અને શબનઅનામત મશહલા ઉમેદિારોએ પરીક્ષા ફી પેટે �.૫૦૦/-

(પાંિસો) અને અનય કેટેગરીના ઉમેદિારોએ પરીક્ષા ફી પેટે �.૨૫૦/- (બસસો 

પિાસ પુરા) માત્ર રાજકોટ મહાનગરપાશલકાની િેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન 

મોડથી જમા કરાિિાના રહેિે આ અરજી ફી માત્ર અને માત્ર ઓનલાઈન/નેટ 

બે�નક�ગથી જ  સિીકારિામાં આિિે. અરજી ફી ભયાયા બાદ ઉમેદિારે પોતાનો 

અરજી નં. તથા ટ્રાનઝેક્િન આઈ.ડી.સાિિી રાખિાના રહેિે. અરજી ફી ભયાયા 

બાદ રીફ�ડ આપિામાં આિિે નશહ. ફી ભયાયા િગરની અરજી રદ્દ થિા પાત્ર 

રહેિે. અરજી ફી ન ભરનાર ઉમેદિારને કોઈ પણ પ્રકારની લેશખત પરીક્ષા/

સક્રીશનંગ ટેસટ/મૌશખક ઇનટરવયુ પૈકી શનમણુંક અશધકારી દ્ારા જે કાયયાપદ્ધશત 

શનયત કરિામાં આિિે તેમાં બેસિા દેિામાં આિિે નશહ.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં જે પાસપોટયા સાઇઝનો ફોટોગ્ાફ Upl oad 

કરેલ હોય, તે ફોટોગ્ાફની િધુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખિાની રહેિે અને 

ભરતી પ્રશક્રયા (લેશખત પરીક્ષા/ઇનટરવયુ/શિગેરે) સમયે તેિો જ ફોટોગ્ાફ જ 

કરિાનો રહેિે.

• કોઇપણ ઉમેદિાર એક જ જગયા માટે એક કરતાં િધુ અરજી કરિે તો 

તેઓની અરજી/અરજીઓ રદ્દ કરિા અંગે શનણયાય કરિાની સત્તા રાજકોટ 

મહાનગરપાશલકાની રહેિે.

• ઉ�મર, લાયકાત અને સંલગ્ન બાબતો ઓનલાઇન અરજી સિીકારિાની છેલ્ી 

તારીખના રોજની માનય ગણિામાં આિિે.

• માક�િીટ, ડીગ્ી સટ�ફીકેટમાં ગ્ેડ દિાયાિેલ હોય તો તેનું સમકક્ષ ટકામાં માનય 

યુશનિશસયાટીનું કનિઝયાન કોષ્ટક રજૂ કરિાનું રહેિે.

• રાજકોટ મહાનગરપાશલકામાં ફરજ બજાિતા કમયાિારીએ અસલ પ્રમાણપત્રોની 

િકાસણી સમયે છેલ્ા માસની પગારસલીપ રજૂ કરિાની રહેિે. આ ઉપરાંત 

જો એક કરતાં િધુ હોદ્દા ઉપર ફરજ બજાિેલ હોય તો પ્રમોિન કે શસલેકિનના 

હુકમની નકલ અિશ્યપણે રજૂ કરિાની રહેિે.

• અનામત જાશતના ઉમેદિારે તેની જાશત અંગેનું (અનુ.જાશત, અનુ.જન જાશત, 

સા.િૈ.પ. તથા આશથયાક રીતે નબળા િગયા (EWS/શબ.અ.િ) અંગેનું ગુજરાત 

સરકારશ્ી દ્ારા નક્કી કરાયેલ નમૂના મુજબનું સરકારશ્ીના સક્ષમ અશધકારી 

દ્ારા આપિામાં આિેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનું રહેિે.

• મૂળ ગુજરાતના હોય તેિા અનુસૂશિત જાશત, અનુસૂશિત જનજાશત, સામાશજક 

િૈક્ષશણક પછાત િગયા તથા આશથયાક રીતે નબળા િગયા (EWS/શબ.અ.િ.)

ના ઉમેદિારોના �કસસામાં ઉપલી િયમયાયાદામાં પાંિ (૫) િષયાની છૂટછાટ 

આપિામાં આિિે. ગુજરાત રાજય શસિાયના અનય રાજય દ્ારા ઇસયુ કરેલ 

ઉપરોક્ત જાશતના સટ�.ને આધારે અનામત અંગેનો કોઇ પણ લાભ મળિાપાત્ર 

રહેિે નહી.

• શનયમાનુસાર મશહલા ઉમેદિારોને ઉપલી િયમયાયાદામાં પાંિ (૫) િષયાની 

છુટછાટ આપિામાં આિિે. 

• મૂળ ગુજરાતના અનામત જાશતના ઉમેદિારે અનામત જગયા ઉપર કે 

શબનઅનામત જગયા ઉપર અરજી કરિાની છે કે કેમ ? તે ઓનલાઇન અરજી 

ફોમયામાં સપષ્ટ જણાિિાનું રહેિે અને મૂળ ગુજરાતના અનામત જાશતના ઉમેદિારો 

શબનઅનામત જગયા ઉપર અરજી કરિે તો આિા ઉમેદિારોને શબનઅનામત 

જગયા ઉપર ઉમેદિારોને લાગુ પડતા ધારા-ધોરણો લાગુ પડિે.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજીમાં જે જાશત (કેટેગરી) દિાયાિેલ હિે તેમાં પાછળથી 

કેટેગરી બદલિાની રજૂઆત ગ્ાહ્ય રાખિામાં આિિે નહીં. 

સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારો માટ�:

• ઉમેદિારોએ જાશત પ્રમાણપત્ર ઉપરાંત ઉન્નત િગયામાં સમાિેિ ન થતો હોિાનું 

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)


