
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભરતી અંગેની જાહરેાત

                  રાજકોટ  મહાનગરપાલિકામા ાં નીચે જણાવ્યા મજુબ ખાિી જગ્યા ભરવા માટે તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯, ગરુૂવાર સધુીમા ાં 
ઓનિાઈન અરજીઓ માંગાવવામા ાં આવે છે.
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કક્ષાવાર જગ્યાઓ કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહિાઓ માટે 
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ક્િીનર કમ જુનીયર 

ફાયરમેનની 
િાયકાત 

- ત્રણ ધોરણ પાસ,  
- રાજ્ય કક્ષાએ રમત-ગમત કે્ષત્રે સારો દેખાવ કરનાર ઉમેદવારને મહત્તમ વયમયાાદામા ાં ત્રણ વર્ાની 

છૂટછાટ આપવામા ાં આવશે. 
શારીહરક િાયકાત: 
- ઉચાઇ િઘતુમ ૫’૫”  
- વજન િઘતુમ ૫0 કકિો  
- છાતી સામાન્ય ૩૨ ઇંચ છાતી ફુિાવેિ ૩૪ ઇંચ 
- સ્વીમીંગ ડાઈવીંગની જાણકારી આવશ્યક છે. 
કોપોરેશનના કમાચારીઓને વયમયાાદાની િાયકાત િાગ ુપડશે નહી. 

પગારધોરણ અન ે 
વય મયાાદા   

પા ાંચ વર્ા માટે કફક્સ પગાર રૂ.૧૯૯૫૦ /- અને પા ાંચ વર્ાની સાંતોર્કારક સવેા બાદ સાતમા ાં પગારપાંચ 

મજુબ રૂ.૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦ (િેવિ-૧)  ( છઠ્ઠા પગારપાંચ મજુબ રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ પે-૧૮૦૦ )

વયમયાાદા : ૧૮ થી ૩૦ વર્ા 
આરલક્ષત વગાના ઉમેદવારોને ઉપિી વયમયાાદામા ાં પા ાંચ વર્ાની છૂટછાટ આપવામા ાં આવશે. મકહિા ઉમેદવારને આરલક્ષત વગાની 
જગ્યા પર અરજી કરશે તો તેમને પા ાંચ વર્ાની છુટછાટ તથા પા ાંચ વર્ા મકહિા અનામતના એમ કુિ ૧૦ વર્ાની છુટછાટ આપવામા ાં 
આવશે. સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ વધમુા ાં વધ ુ ૪૫ વર્ાની મયાાદા રહશેે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમાચારીઓને ઉપિી 
વયમયાાદા િાગ ુપડશે નકહ. 
1. ઉક્ત જગ્યાઓ પર ઉમેદવારી નોધાવવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર ઓનિાઈન અરજી કરવાની રહેશે 

અન્ય કોઈ માધ્યમ મારફતે કરવામાાં આવેિ અરજી રદબાતિ ગણવામાાં આવશે. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ તથા તેને િગત વધ ુ
વવગતો www.rmc.gov.in પરથી મેળવી શકાશે.

2. પે્રક્ક્ટકિ ટેસ્ટની તારીખની જાણ રાજકોટ  મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર જાણ કરવામાાં આવશે.
3. આરલક્ષત વગાના ઉમેદવારોએ રૂ.૫૦/-(પચાસ) તથા અન્ય ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/-(એકસો) ની પરીક્ષા ફી માત્ર અને માત્ર 

ઓનિાઈનથી જ જમા કરાવવાની રહેશે તેમજ સા.શૈ.પ.વગાના ઉમેદવારે ચાલ ુનાણાાંકીય વર્ાનુાં નોન ક્રીમીિેયર સકટિકફકેટ 
રજુ કરવાનુાં રહશેે તથા આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સ૨કા૨ના સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના 
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમા ાંક:ઈ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫03/અ થી વનયત થયેિ નમનૂા (અંગે્રજીમા ાં Annexure KH 
અથવા ગજુરાતીમા ાં પકરવશષ્ટ-ગ) મા ાં મેળવેિ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાાત તેઓ EWS Category હઠેળ આવે છે તે મતિબનુાં 
પ્રમાણપત્ર)ના ન ાંબર અને તારીખ ઓન િાઈન અ૨જી ક૨તી વખતે દશાાવવાની ૨હશેે તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 
મ ાંગાવવામા ાં આવે ત્યારે તે ૨જૂ કરવાન ુાં ૨હશેે .અન્યથા અરજી ધ્યાને િેવામાાં આવશે નકહ.

4. ફક્ત જગ્યાની વનયત િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જ અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કયાા બાદ અરજી ફી રીફાંડ થશે 
નકહ/પરત મળશે નકહ.

5. અનામત વગાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા ઉમેદવારોને વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળશે 
નકહ.

6. અરજી કરવાની છેલ્િી તારીખની સ્સ્થવતએ િાયકાત, અનભુવ અને ઉમરની ગણતરી કરવામાાં આવશે.
7. ઉમેદવારોની આવેિ અરજીની સાંખ્યાને ધ્યાને િઇ વનમણુાંક અવધકારી દ્વારા ઉમેદવારોના મેરીટ ક્રમાાંક વનયત કરવા અંગેની 

ઉલચત કાયાપ્રણાિી અનસુરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે.
8. વધ ુમાકહતી માટે મહકેમ શાખા, બીજો માળ, રૂમ નાં.-૧ નો સાંપકા  કરવો.
9. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ક્િીનર કમ જુનીયર ફાયરમેનની જગ્યા માટે જે પે્રક્ક્ટકિ ટેસ્ટ વનયત કરવામાાં આવે તેમાાં 

ઉમેદવારે ઉતીણા થવાનુાં રહેશે.

                                                                                       સહી:- િી.એન.પાની                                                              
                                                                                          શનર 
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