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�હ	રાત માકં : ૦૪/ ૨૦૧૭  

�ો�ામર કમ વેબ ડ	વલોપર ની જ$યા ભરવા માટ	 ક	ટ	ગર) વાઈઝ ઉમેદવારો પાસથેી ઓનલાઇન 

અર3ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ	 ઉમેદવાર	 www.rmc.gov.in પર તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ થી 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 9ધુીમા ંલોગઇન કર) અર3 કરવાની રહ	શે. ઓનલાઈન ફ) ભરવાની છે>લી 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 9ધુીની રહ	શ.ે 
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૧ ૧ - - - - - - - 

Fુલ ૧ ૧ - - - - - - - 

  

ш�� к ���к�� �
! ����"��  :  
�ો�ામર કમ વબે 

ડ	વલોપર 

વગG-૩ 

���к�� :-માAય IિુનવસKટ)ના બી.ઈ. (કોLMIટુર/આઈ.ટ).) અથવા બી.ટ	ક. (કોLMIટુર/ આઈ.ટ).) 

અથવા  એમ.સી.એ. 

���#� �ો�ામર/વેબડ	વલોપર તર)ક	નો ઓછામા ંઓછો ૩(Oણ) વષGનો અCભુવ. 

પગારધોરણ અને  

વય મયાGદા  

Oણ વષG માટ	 RફSસ પગાર T.૩૯૨૦૦/- અને Oણ વષGની સતંોષકારક સેવા બાદ લેવલ-૭, પે-મેRVSસ  

T.૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (સાતમા ંપગારપચં) 

૧૮ વષGથી ૩૦ વષG 

к�$%&��� '�(�к ���к��:  

Zજુરાત [>ુક) સવેા વગKકરણ અને ભરતીના સામાAય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ [જુબ કોLMIટુર એMલીક	શનCુ ં [ળૂ^તૂ _ાન ધરાવતા હોવાCુ ં �માણપO ર`ુ 

કરવાCુ ં રહ	શે. સરકારના સામાAય વહ)વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પOક-૧ મા ં દશાGવેલ અbયાસમને 

કોLMIટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર)ક	 �હ	ર કર	લ છે. આ અbયાસમ [જુબCુ ં કોLMIટુર 

િવષયકની �ણકાર) cગેCુ ંમાAય સdંથાCુ ં�માણપO માAય રહ	શે. વeમુા ંમાAય IનુીવસKટ) 

અથવા સરકાર માAય સdંથામા ંકોLMIટુર _ાન cગેના કોઈપણ RડMલોમા ંડ)�ી ક	 સRટfફ)ક	ટ 

કોષG કર	લ હોય તેવા �માણપOો અથવા RડMલોમા ં ક	 ડ)�ી અbયાસમમા ં કોLMIટુર એક 

િવષય તર)ક	 હોય તેવા �માણપOો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર)gા કોLMIટુર પર)gા 



2  D:\00 Esta_DIPAK_RMC_\Xams\ZAdd\0000 0New Dec12\2016\2017\IT DIRECTORE\programmer web dev. - Copy.DOC 

 

પાસ કર	લ હોય તવેા �માણપOો માAય રહ	શે આ �કારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમhુકંને પાO બનશે નRહ. ઉમેદવાર Zજુરાતી અને RહAદ)Cુ ંપયાGMત _ાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 


����к*�:  

પર)gામા ં�વશે માટ	 ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગRરક અથવા (ખ) નેપાળનો ��જન (ગ) 

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

પહ	લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાGિસત અથવા (ચ) પાRકdતાન, બમાG,kીલકંા અન ેlવૂG 

આRmકાના દ	શો- ક	Aયા, IગુાAડા, િવયેતનામ, ઝાLબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Iનુાઈટ	ડ, 

Rરપnoલક ઓફ ટાAઝાિનયાના, દ	શોમાથંી dથળાતંર કર) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય pયqSત, પરંr ુ  (ખ) થી (ચ) 9ધુીના �કારમાની pયqSતઓ 

Zજુરાત સરકાર પાસેથી પાOતા �માણપO મેળpIુ ંહોય તો જ િનમhુકં માટ	 પાO બનશે. 

+�� �
! �!��� ,�-��: 

(૧) અર3 લોગ ઓન કરવાની છે>લી તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮ વષG lરુા કર	લ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૦ વષG lરુા કર	લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર3 લોગ ઓન કરવાની 

છે>લી તાર)ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાGદામા ંનીચે [જુબની sટછાટ 

મળવાપાO છે. ૩(૧) [ળૂ Zજુરાતના અC.ુ�િત, અC.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગGના lTુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષG , ૩(૨)?બન અનામત વગtના મRહલા ઉમેદવાર-૫ વષG, ૩(૩) [ળૂ 

Zજુરાતના અC.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગGના મRહલા ઉમદેવાર-૧૦ વષG (આ sટછાટમા ં

મRહલા માટ	ની uટછાટ v પાચં વષGની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા?લકા કમGચાર)ઓને વયમયાGદામા ં બાધ રહ	શે નRહ. (૫) �હ	રાતમા ં v કgાના 

અનામત વગt માટ	 જ$યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કgાના [ળૂ Zજુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાGદામા ંuટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાO uટછાટ ગણતર)મા ં

લીધા બાદ વeમુા ંવe ુ૪૫ વષGની ઉમર 9ધુી જ ઉપલી વયમયાGદામા ંuટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગtના ઉમેદવારો જો ?બનઅનામતની જ$યા માટ	 અર3 કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાGદામા ં uટછાટ મળશે નRહ (૭) ?બનઅનામત તથા અનામત વગtના ં

મRહલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ [જુબ 

વયમયાGદામા ંsટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

.���/� ш��� : 

- અનામત વગGનો લાભ [ળૂ Zજુરાતના અC.ુ�િત, અC.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગGના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર3 કયાG બાદ પરત ખેચી શકાશે નRહ. +�!0���� ��1�2к��� 

к�3�  '��� х��� 5���!� 	ш! �� �!� �� ��1�2к к�3�  �56! �7 к������ 8�ш! 
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તથા તનેે લાયક)ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક	 ઉમદેવાર પસદંગી પામેલ હશ ે

તો પણ તનેી ઉમદેવાર) ર� ગણાશે. ફ) ભયાG બાદ ર)ફંડ મળવાપાO નથી. 

- રાજકોટ મહાનગરપા?લકાની �હ	રાત સદંભGમા ંમહાનગરપા?લકાના કમGચાર) બારોબાર અર3 

કર) શકશે. પરંr ુ તેની �ણ ઉમેદવાર	 પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર)ને Rદન-૭ મા ંઅ�કૂ 

કરવાની રહ	શે. જો ઉમદેવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર) તરફથી અર3 મોકલવાની છે>લી 

તાર)ખ બાદ ૩૦ Rદવસમા ંઅર3 કરવાની પરવાનગી નહ) આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ે

તો તેઓની અર3 નામં̀ ુર કર) ઉમેદવાર) ર� કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર	 ઓનલાઈન ફોમG ભરતી વખતે તેઓ અનામત કgામા ંઅર3 કરવા માગેં છે ક	 

?બનઅનામત કgામા ં અર3 કરવા માગેં છે તે dપ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર3 કયાG બાદ ઓનલાઈન ફોમGમા ં દશાGવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ �તનો 

ફ	રફાર કરવા દ	વામા ંઆવશે નRહ. જો કોઈ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતે ર`ૂઆત કરશ ે

તો તનેી ર`ૂઆત dવીકારવામા ંઆવશે નહ) ક	 તનેો કોઈ ��I�ુર  રાજકોટ મહાનગરપા?લકા 

�ારા આપવામા ં આવશે નRહ ઉમેદવારોને આ 9ચૂના �યાને લઈ તેCુ ં અ�કૂપણે પાલન 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- ભરતી �Rયા દરLયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક)ય ક	 અAય કોઈ ર)તે ભલામણના ં �યાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

- ઉમેદવાર	 અર3 પOકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ) બતાવેલ હશ ેઅને ત ે�યાનમા ંઆવશે તો 

તCેુ ંઅર3પOક/ િનમhુકં કોઈપણ તબ�ે ર� કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર3ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી �Rયા બાબતે સgમ અિધકાર) �ારા 

શોટG ?લdટ	ડ થયેલ ઉમદેવારોન ેજ ફSત �થમ તબ�ે �માણપOોની ��યg ચકાસણી માટ	 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટG , દાવા, તકરાર ચાલશે નRહ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર3 કયાG બાદ �હ	રાત સબંધંી અAય કોઈ 9ચૂના માટ	 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ	વા અCરુોધ છે. 

- સામા3ક અને શૈg?ણક ર)તે પછાત વગGના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગGમા ં સમાવેશ ન થતો 

હોવા cગેCુ ંસામા3ક Aયાય અને અિધકાર)તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ંઠરાવથી 

િનયત થયેલ પRરિશ�ટ-ક ના ંન[નૂામા ં નાણાક)ય વષG-૨૦૧૬-૧૭ Cુ ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

પછ)Cુ ં�માણપO ર`ુ કરવાCુ ંરહ	શે. 

- ઉમેદવાર	 િનયત અર3પOકમા ંભર	લ િવગતો સમ� ભરતી �Rયા માટ	 આખર) ગણવામા ં

આવશે અને તેના lરુાવાઓ કચેર) �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર	 અસલમા ંર`ુ કરવાના રહ	શ ે

અAયથા અર3પOક v તે તબ�ે ર� ગણવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની આવેલ અર3ની સ�ંયાન ે �યાને લઇ િનમhુકં અિધકાર) �ારા ઉમેદવારોના 

મેર)ટ માકં િનયત કરવા cગેની ઉ?ચત કાયG�ણાલી અCસુર)ને પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 
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- �ો�ામર કમ વેબ ડ	વલોપર વગG-૩, ની જ$યા અOેના dથાયી સિમિત �ારા મં̀ ુ ર) આપવામા ં

આવેલ છે આ જ$યા રાજકોટ મહાનગરપા?લકાની સામાAય સભા ની મં̀ ૂર)ની અપેgાએ 

ભરવામા ંઆવશે. 
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