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તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૭ (૧0:૩૦ કલાક) થી તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૭(૨૩.૫૯ કલાક) સુધીમાાં લોગીિ કરી
અરજી કરવાિી રહેશે. તેમજ ચલણ ભરવાિી છે લ્લી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૭ સુધીિી રહેશ.ે
જગ્યાન ું નામ

કિ જગ્યા

જુ નિયર ક્લાકક

૭૫

શૈક્ષલિક િાયકાત :
1. માન્ય યુનિવસીટીિા કોઈ પણ નવદ્યાશાખાિા સ્િાતક.
2. ઉમેદવારે જે નવદ્યાશાખામાાં સ્િાતકિી પદવી મેળવેલ હોય તેિા છે લ્લા વર્કમાાં (જો સેમેસ્ટર
સીસ્ટમમાાં અભ્યાસ કરે લ હોય તો સ્િાતક અભ્યાસક્રમિા છે લ્લા વર્ક દરમ્યાિિા બધા
સેમેસ્ટર મળીિે) પરીક્ષાિા કુલ ગુણ માાંથી ઓછામાાં ઓછા ૫૦% ગુણ મેળવેલ હોય અિે
પરીક્ષા પ્રથમ પ્રયત્િે પાસ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારોિે ધ્યાિે લેવાિા રહેશે.

3. સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત નિયત થતી કોમ્્યુટર નવર્યક લાયકાત ધરાવતા હોવા
જોઈએ.અંગ્રેજી/ગુજરાતીમાાં ડેટા એન્રી વકક માટે કોમ્્યુટર ટાઈપીંગિી ચોક્કસાઈપ ૂવકકિી
ન્યુિતમ ૫૦૦૦ (કી ડીપ્રેસિ પર અવર)/૧૭ WPM(વડક પર નમનિટ) િી સ્પીડ ધરાવતા
હોવા જોઈએ (સ્પીડ વીથ એક્યુરેસી).

કોમ્પ્યટર વિષયક િાયકાત:
ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અિે ભરતીિા સામાન્ય નિયમો-૧૯૬૭ િા નિયમ-૮(૧એ) િી
જોગવાઈ મુજબ કોમ્્યુટર એ્લીકેશિનુ ાં મ ૂળભ ૂત જ્ઞાિ ધરાવતા હોવાનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનુ ાં રહેશે. સરકારિા સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ િા ઠરાવ ક્રમાાંક
:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેિા પત્રક -૧ માાં દશાકવેલ અભ્યાસક્રમિે
કોમ્્યુટરિાાં બેઝીક િોલેજ તરીકે જાહેર કરે લ છે .આ અભ્યાસક્રમ મુજબનુ ાં કોમ્્યુટર
નવર્યકિી જાણકારી અંગેન ુ ાં માન્ય સાંસ્થાનુ ાં પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે. વધુમાાં માન્ય યુિીવસીટી
અથવા સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાં કોમ્્યુટર જ્ઞાિ અંગેિા કોઈપણ ડડ્લોમાાં ડીગ્રી કે સડટિફીકેટ
કોર્ક કરે લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડડ્લોમાાં કે ડીગ્રી અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્્યુટર એક
નવર્ય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધો.૧૦ અિે ૧૨ િી પરીક્ષા કોમ્્યુટર પરીક્ષા
પાસ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે આ પ્રકારિી લાયકાત િ ધરાવતા ઉમેદવારો
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નિમણુકાં િે પાત્ર બિશે િડહ.ઉમેદવાર ગુજરાતી અિે ડહન્દીનુ ાં પયાક ્ત જ્ઞાિ ધરાવતા હોવા
જોઈએ.

પગાર ધોરિ:
પગાર ધોરણ જુનિયર ક્લાકક કેડરિી જગ્યાનુ ાં પ્રથમ ત્રણ વર્ક સુધીનુ ાં પગારધોરણ ૭૮૦૦/ડફક્સ પગાર તેમજ િાણા નવભાગિા ઠરાવ ક્રમાાંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ (પાટક -૨)ઝ.૧
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ અિે રા.મ.િ.પા./ડહસાબી/૧૨૦૯ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૫ િાાં હુકમ મુજબ
રૂ.૨૨૦૦/-, ડફક્સ પગાર ઉપર ખાસ પગાર ભથ્ુ ાં મળવાપાત્ર રહેશે. પ્રથમ ત્રણ વર્ક પ ૂણક
થયા બાદ ઉમેદવારિી ત્રણ વર્કિી સાંતોર્કારક સેવા પ ૂણક કયાકિી ખાતરી બાદ ઉમેદવારિે
લેવલ- ૨, રૂ.૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦/- (સાતમાાં પગારપાંચ) પગારધોરણ વાળી જગ્યા પર
નિમણુકાં મળવાપાત્ર થશે.

નાગરરકત્િ:
પરીક્ષામાાં પ્રવેશ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતિો િાગરક અથવા (ખ) િેપાળિો પ્રજાજિ (ગ)
ભ ૂતાિિો પ્રજાજિ અથવા(ઘ) ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨
પહેલા ભારતમાાં આવેલા નતબેટિા નિવાકનસત અથવા (ચ) પાડકસ્તાિ, બમાક,શ્રીલાંકા અિે પ ૂવક
આડિકાિા

દે શો-

કેન્યા,

યુગાન્ડા,નવયેતિામ,ઝામ્બીયા,મલાવી,

ઝેર,

ઇથોનપયા,યુિાઈટેડ,ડરપબ્લલક ઓફ ટાન્ઝાનિયાિા, દે શોમાાંથી સ્થળાાંતર કરી ભારતમાાં કાયમી
વસવાટ કરવાિા ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય વ્યક્ક્ત, પરાં ત ુ

(ખ) થી (ચ) સુધીિા

પ્રકારમાિી વ્યક્ક્તઓ ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુ ાં હોય તો જ
નિમણુકાં માટે પાત્ર બિશે.

ઉમર અને તેમાું છૂટછાટ:
(૧) અરજી લોગ ઓિ કરવાિી છે લ્લી તા.૩૦/૫/૧૭િા રોજ ૧૮ વર્ક પુરા કરે લ હોવા
જોઈએ અિે ૩૦ વર્ક પુરા કરે લ િ હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અરજી લોગ ઓિ કરવાિી
છે લ્લી તારીખિા રોજ ગણવામાાં આવશે (૩) ઉપલી વયમયાકદામાાં િીચે મુજબિી છૂટછાટ
મળવાપાત્ર છે . ૩(૧) મ ૂળ ગુજરાતિા અનુ.જાનત, અનુ.જિ જાનત.,અિે સા.શૈ.પ.વગકિા પુરૂર્
ઉમેદવાર-૫ વર્ક, ૩(૨)બબિ અિામત વગોિા મડહલા ઉમેદવાર-૫ વર્ક, ૩(૩) મ ૂળ
ગુજરાતિા અનુ.જિ જાનત.,અિે સા.શૈ.પ.વગકિા મડહલા ઉમેદવાર-૧૦ વર્ક (આ છૂટછાટમાાં
મડહલા માટેિી છુટછાટ જે પાાંચ વર્કિી છે તેિો સમાવેશ થઇ જાય છે .(૪) રાજકોટ
મહાિગરપાબલકા કમકચારીઓિે વયમયાક દામાાં બાધ રહેશે િડહ. (૫) જાહેરાતમાાં જે કક્ષાિા
અિામત વગો માટે જગ્યાઓ અિામત રાખવામાાં આવી છે તે કક્ષાિા મ ૂળ ગુજરાતિા
ઉમેદવારોિે જ ઉપલી વયમયાકદામાાં છુટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં
લીધા બાદ વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્કિી ઉમર સુધી જ ઉપલી વયમયાક દામાાં છુટછાટ મળશે (૬)
અિામત વગોિા ઉમેદવારો જો બબિ અિામતિી જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા
ઉમેદવારોિે વયમયાકદામાાં છુટછાટ મળશે િડહ (૭) બબિ અિામત તથા અિામત વગોિાાં
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મડહલા ઉમેદવારોિે બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં લીધા બાદ વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ક
િી ઉમર સુધી જ ઉપલી વયમયાકદામાાં છૂટછાટ મળશે.

શારીરરક અશકતતા ધરાિતા/શા.ખો.ખા. :
-

શારીડરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેિા દાવાિા સમથકિમાાં સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા
તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮

િા

પડરપત્ર

ક્રમાાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨

થી

તેમજ

વખતોવખત નિયત થયેલ િમ ૂિામાાં સરકારી હોક્સ્પટલિા સુનપ્રટે ન્ડેન્ટ/સીવીલ સર્જિ/
મેડીકલ બોડક દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય ગણવામાાં આવશે, તેમજ આ
અસલ પ્રમાણપત્ર સક્ષમ સતાનધકારી દ્વારા માાંગણી કરાયેથી અચ ૂક રજુ કરવાનુ ાં રહેશે. આ
પ્રમાણપત્ર નિમણુકાં અનધકારી/ સનમનત સમક્ષ રજુ કરવામાાં િડહ આવે તેવા ડકસ્સામાાં જે તે
ઉમેદવારિે શારીડરક અશકતતા ઉમેદવાર તરીકેિો લાભ મળવાપાત્ર થશે િડહ અિે
પસાંદગી/નિમણુકાં રદ્દ કરવામાાં આવશે.

સામાન્ય શરતો :
-

અિામત વગકિો લાભ મ ૂળ ગુજરાતિા અનુ.જાનત, અનુ.જિજાનત અિે સા.શૈ.પ. વગકિા
ઉમેદવારોિે જ મળશે. અરજી કયાક બાદ પરત ખેચી શકાશે િડહ. ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં
કોઈપણ નવગત ખોટી બતાવેલ હશે તો તેન ુ ાં અરજીપત્રક કોઈપણ તબક્કે રદ્દ કરવામાાં આવશે
તથા તેિે લાયકીધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસાંદગી પામેલ હશે
તો પણ તેિી ઉમેદવારી રદ્દ ગણાશે. ફી ભયાક બાદ રીફાંડ મળવાપાત્ર િથી.

-

રાજકોટ મહાિગરપાબલકાિી જાહેરાત સાંદભકમાાં મહાિગરપાબલકાિા કમકચારી બારોબાર અરજી
કરી શકશો. પરાં ત ુ તેિી જાણ ઉમેદવારે પોતાિા નવભાગ/ખાતા/કચેરીિે ડદિ-૭ માાં અચ ૂક
કરવાિી રહેશે. જો ઉમેદવારિા નવભાગ/ખાતા/કચેરી તરફથી અરજી મોકલવાિી છે લ્લી
તારીખ બાદ ૩૦ ડદવસમાાં અરજી કરવાિી પરવાિગી િહી આપવાિી જાણ કરવામાાં આવશે
તો તેઓિી અરજી િામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ્દ કરવામાાં આવશે.

-

ઉમેદવારે ઓિલાઈિ ફોમક ભરતી વખતે તેઓ અિામત કક્ષામાાં અરજી કરવા માાંગે છે કે
બબિઅિામત કક્ષામાાં અરજી કરવા માાંગે છે તે સ્પષ્ટ જણાવવુ.ાં એક વખત ઓિલાઈિ
અરજી કયાક બાદ ઓિલાઈિ ફોમકમાાં દશાકવેલ CASTE/CATEGORY માાં કોઈપણ જાતિો
ફેરફાર કરવા દે વામાાં આવશે િડહ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રજૂઆત કરશે
તો તેિી રજૂઆત સ્વીકારવામાાં આવશે િહી કે તેિો કોઈ પ્રત્યુત્તર રાજકોટ મહાિગરપાબલકા
દ્વારા આપવામાાં આવશે િડહ ઉમેદવારોિે આ સ ૂચિા ધ્યાિે લઈ તેન ુ ાં અચ ૂકપણે પાલિ
કરવા જણાવવામાાં આવે છે .

-

એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતાાં એક થી વધુ અરજીિા કીસ્સામાાં છે લ્લી
કન્ફોમક થયેલી અિે ફી ભરે લી અરજી જ માન્ય ગણાશે.

-

ભરતી પ્રડક્રયા દરમ્યાિ કોઈ ઉમેદવાર રાજકીય કે અન્ય કોઈ રીતે ભલામલિાાં પ્રયાસ
કરિાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે.
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-

ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં કોઈપણ નવગત ખોટી બતાવેલ હશે અિે તે ધ્યાિમાાં આવશે તો
તેન ુ ાં અરજીપત્રક/ નિમણુકાં કોઈપણ તબક્કે રદ્દ કરવામાાં આવશે.

-

ઉમેદવારોિી અરજીિી સાંખ્યાિે ધ્યાિે લઇ ભરતી પ્રડક્રયા બાબતે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા
શોટક બલસ્ટે ડ થયેલ ઉમેદવારોિે જ ફક્ત પ્રથમ તબક્કે પ્રમાણપત્રોિી પ્રત્યક્ષ ચકાસણી માટે
બોલાવવામાાં આવશે. આ બાબતે કોઈ કોટક , દાવા, તકરાર ચાલશે િડહ.

-

ઉમેદવારોિે ઓિલાઈિ અરજી કયાક બાદ જાહેરાત સાંબધ
ાં ી અન્ય કોઈ સ ૂચિા માટે
www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહેવા અનુરોધ છે .

-

સામાજીક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગકિા ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ િ થતો
હોવા અંગેન ુ ાં સામાજીય ન્યાય અિે અનધકારીતા નવભાગિા તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ િાાં ઠરાવથી
નિયત થયેલ પડરનશષ્ટ-ક િાાં િમ ૂિામાાં િાણાકીય વર્ક-૨૦૧૬/૧૭ નુ ાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬
પછીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

-

ઉમેદવારે નિયત અરજીપત્રકમાાં ભરે લ નવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રડક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં
આવશે અિે તેિા પુરાવાઓ કચેરી દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્યારે અસલમાાં રજુ કરવાિા રહેશે
અન્યથા અરજીપત્રક જે તે તબક્કે રદ્દ ગણવામાાં આવશે.

અરજી ફી :
-

બબિઅિામત(સામાન્ય) કેટેગરીિા પ ૂરૂર્ તથા મડહલા ઉમેદવારો માટે રૂ.૧૦૦/- (એક સો
પુરા) અરજી ફી તરીકે ભરવાિા રહેશે જ્યારે અનુ.જાતી, અનુ.જિ જાતી, સા.શૈ.પ.િા
ઉમેદવારો માટે રૂ.૫૦/-(પચાસ) અરજી ફી તરીકે ભરવાિા રહેશે. આ અરજી ફી ગુજરાતમાાં
આવેલ કોઈ પણ આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક ખાતે ચલણથી સ્વીકારવામાાં આવશે. અરજી ફી
ભયાક બાદ ઉમેદવારે પોતાિો અરજી િાં. તથા રાન્ઝેક્શિ આઈ.ડી.સાચવી રાખવાિા રહેશે.
અરજી ફી ભયાક બાદ રીફાંડ આપવામાાં આવશે િડહ. ફી ભયાક વગરિી અરજી રદ્દ થવા પાત્ર
રહેશે. અરજી ફી િ ભરિાર ઉમેદવારિે કોઈ પણ પ્રકારિી લેબખત પરીક્ષા/સ્ક્રીનિિંગ ટે સ્ટમાાં
બેસવા દે વામાાં આવશે િડહ.

પરીક્ષા પ્રિેશ અંગે :
-

જરૂરી ફી સાથે અરજી કરિાર ઉમેદવારોિે જ પરીક્ષામા પ્રવેશ દે વામાાં / બેસવા દે વામાાં
આવશે ઉમેદવારે

પરીક્ષા સમયે કોલલેટર/ફોટો/વેલીડ આઈ.ડી.પ્ર ૂફ સાથે રાખવાનુ ાં

રહેશે.ઉમેદવારે પોતાિો લલોક િાંબર તેમજ બેઠક ક્રમાાંકિી નવગત કોલલેટર પરથી મેળવી
શકશે.

સીલેબસ :રાજકોટ મહાિગરપાબલકા દ્વારા જુનિયર ક્લાકક સાંવગકિી ભરતી બે તબક્કામાાં લેવામાાં આવશે જેમાાં પ્રથમ
તબક્કો એબલનમિેશિ ટેસ્ટ/સ્પધાકત્મક પરીક્ષા લેવામાાં આવશે જેમાાં પાસ થયેલા અિે જગ્યાિા ૬(છ) ગણા
ઉમેદવારોિે બીજા તબક્કામાાં બોલાવવામાાં આવશે.
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પ્રથમ તબક્કો
ક્રમ

પ્રશ્નપત્રિી નવગત

ગુણ તથા
પ્રશ્ન

૧

સામાન્ય જ્ઞાિ અિે કરન્ટ અફેસક

૩૦

૨

ગુજરાતી ભાર્ા જ્ઞાિ વ્યાકરણ સડહત અિે અંગ્રેજી ભાર્ા જ્ઞાિ વ્યાકરણ સડહત

૩૦

૩

કોમ્્યુટર નવર્યક સામાન્ય જ્ઞાિ

૪૦

કુલ ગુણ

૧૦૦

-

પરીક્ષાનુ ાં માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે.

-

પરીક્ષાિો સમય ૬૦ નમનિટિો રહેશ.ે

-

પરીક્ષા ઓ.એમ.આર. પદ્ધનત મુજબ લેવામાાં આવશે.

-

પ્રશ્નપત્ર ૧૦૦ ગુણનુ ાં રહેશે અિે પ્રત્યેક પ્રશ્ન ૧ ગુણિો રહેશે, ઉત્તરવહીિી ચકાસણીમાાં “માઈિસ
પદ્ધનત” િો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે િડહ.



બીજો તબક્કો
બીજા તબક્કામાાં જે ઉમેદવાર પ્રથમ તબક્કામાાં ઉનતણક થયા હશે અિે કુલ જગ્યાિા ૬(છ) ગણા
ઉમેદવારોિે કોમ્્યુટર નવર્યક અંગ્રેજી/ગુજરાતી ટાઈપીંગ ટેસ્ટ લેવામાાં આવશે. જેમાાં અંગ્રેજી /
ગુજરાતી નવર્યમાાં ડેટા એન્રી તથા કોમ્્યુટર ટાઈપીંગિી ચોક્કસાઈપ ૂવકકિી ન્યુિતમ ૫૦૦૦ કી
ડડપ્રેશિ પર અવર/૧૭ વડક પર નમનિટિી ન્યુિતમ સ્પીડ હોવી જોઈશે.
સહી:- બી.એિ.પાિી
કનમશિર
રાજકોટ મહાિગરપાબલકા
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