
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
બયતી અંગેની જાશયેાત 

                  યાજકોટ  ભશાનગયાલરકાભાાં નીચે જણાવ્મા મજુફ ખારી જગ્મા બયલા ભાટે તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧, ભાંગલાય સધુીભાાં પક્ત ઓનરાઈન 
ભાધ્મભથી અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 

જગ્માનુાં નાભ કુર 
જગ્મા 

કક્ષાલાય જગ્માઓ કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભહશરાઓ ભાટે અનાભત જગ્માઓ કુર જગ્માઓ 
ૈકી અનાભત 

લફનઅનાભત 
(વાભાન્મ) 

આ.ન.લ. વા.ળ.ૈ. અન.ુ જાતી 
અન.ુ જન 

જાતી 
લફનઅનાભત 
(વાભાન્મ) 

આ.ન.લ. વા.ળ.ૈ. અન.ુ જાતી 
અન.ુ જન 

જાતી 
ળાયીહયક અળક્ત 

જુનનમય ક્રાકક ૧૨૨ ૪૨ ૨૨ ૨૩ ૦૮ ૨૭ ૧૪ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૯ ૦૩ 
જુનનમય ક્રાકક ,  

રામકાત :- 
૧.ભાન્મ યનુનલવીટીના કોઈ ણ નલદ્યાળાખાના સ્નાતક. 
૨.ઉભેદલાયે જે નલદ્યાળાખાભાાં સ્નાતકની દલી ભેલેર શોમ તેના છેલ્રા લકભાાં (જો વેભેસ્ટય વીસ્ટભભાાં અભ્માવ કયેર શોમ તો 

સ્નાતક અભ્માવક્રભના છેલ્રા લક દયમ્માનના ફધા વેભેસ્ટય ભીને) યીક્ષાના કુર ગણુ ભાાંથી ઓછાભાાં ઓછા ૫૦% ગણુ 
ભેલેર શોમ અને યીક્ષા પ્રથભ પ્રમત્ને ાવ કયેર શોમ તેલા ઉભેદલાયોને ધ્માને રેલાના યશળેે. 

૩.વયકાયશ્રી દ્વાયા લખતોલખત નનમત થતી કોમ્્યટુય નલમક રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ. 
૪.અંગ્રેજી/ગજુયાતીભાાં ડેટા એન્રી લકક ભાટે કોમ્્યટુય ટાઈીંગની ચોક્કવાઈલૂકકની ન્યનુતભ ૫૦૦૦ (કી ડીપ્રેવન ય 

અલય)/૧૭ WPM લડક ય નભનનટ) ની સ્ીડ ધયાલતા શોલા જોઈએ (સ્ીડ લીથ એક્યયેુવી). 
ગાયધોયણ અને 

લમભમાકદા:-   
ાાંચ લક ભાટે હપક્વ ગાય રૂ. ૧૯૯૫૦/- અને ાાંચ લકની વાંતોકાયક વેલા ફાદ જગ્માની જરૂહયમાતને ધ્માને રઈને વાતભાાં 
ગાયાંચ મજુફ ે ભેરીક્વ, રેલર- ૨, રૂ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦/- આલા નલચાયણા કયલાભાાં આલળે. 
લમભમાકદા : ૧૮ થી ૩૦ લક 

આયલક્ષત લગક અને ભહશરોઓ ભાટે: આયલક્ષત લગકના ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમાકદાભાાં ાાંચ લકની છૂટછાટ આલાભાાં આલળે. ભહશરા ઉભેદલાય આયલક્ષત 
લગકની જગ્મા ય અયજી કયળે તો તેભને ાાંચ લકની છુટછાટ તથા ાાંચ લક ભહશરા અનાભતના એભ કુર ૧૦ લકની છુટછાટ આલાભાાં આલળે. 
વયકાયશ્રીના ધાયાધોયણ મજુફ લધભુાાં લધ ુ૪૫ લકની ભમાકદા યશળેે. 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કભકચાયીઓને ઉરી લમભમાકદા રાગ ુડળે નહશ. 
૧ ઉક્ત જગ્મા ય ઉભેદલાયી નોધાલલા ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ ય ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશળેે અન્મ કોઈ ભાધ્મભ ભાયપતે કયલાભાાં આલેર અયજી 

યદફાતર ગણલાભાાં આલળે. ઉયોક્ત જગ્માઓ તથા તેને રગત લધ ુનલગતો www.rmc.gov.in યથી ભેલી ળકાળે. 
૨ રેલખત/પે્રક્ક્ટકર યીક્ષાની તાયીખની જાણ યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ www.rmc.gov.in ય કયલાભાાં આલળે. 
૩ લફનઅનાભત અને લફનઅનાભત ભહશરા ઉભેદલાયો એ યીક્ષા પી ેટે રૂ.૫૦૦ /-(ાાંચવો) અને અન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયોએ યીક્ષા પી ેટે રૂ.૨૫૦/- (ફસ્વો ચાવ યુા) 

ભાત્ર યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ યથી ઓનરાઈન ભાધ્મભથી બયલાની યશળેે. 
૪ પક્ત જગ્માની નનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જ અયજી કયલાની યશળેે. અયજી કમાક ફાદ અયજી પી યીપાંડ થળે નહશ/યત ભળે નહશ. 
૫ અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખની સ્સ્થનતએ રામકાત, અનબુલ, ઉભય અને અન્મ તભાભ પ્રકાયની વાંરગ્ન ગણતયી કયલાભાાં આલળે અને ઓનરાઈન અયજીભાાં ખોટી નલગતો યજુ 

કયનાય ઉભેદલાયને બયતીની આગની કામકલાશી ભાટે ગેયરામક(નોટએરીજીફર) ગણલાભાાં આલળે તથા અયજી કયતી લખતે ઉભેદલાયે વફભીટ કયેર ભાહશતીભાાં ાછથી 
કોઇણ પ્રકાયના સધુાયાને ધ્માને રેલાભાાં આલળે નેહશ. 

૬ ઉભેદલાયોની આલેર અયજીની વાંખ્માને ધ્માને રઇ નનભણુાંક અનધકાયી દ્વાયા ઉભેદલાયોના ભેયીટ ક્રભાાંક નનમત કયલા અંગેની ઉલચત કામકપ્રણારી અનવુયીને વાંદગી કયલાભાાં 
આલળે. 

૭ લધ ુભાહશતી ભાટેની  www.rmc.gov.in  લેફવાઈટ યથી એનેક્ષય-એ(સચુનાત્રક) ડાઉનરોડ કયી નલગતો ભેલલી. 
વહશ :                વશી: ઉહદત અગ્રલાર 

                        કનભળનય 
                      યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

હરાત ગેની ચૂનાઓ: એને ર-એ 

 રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ખાલી જ યાઓ માટ કટગર  વાઈઝ ઓનલાઇન અર ઓ 
મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ ઉમેદવાર www.rmc.gov.in પર લોગ-ઇન કર  ર ટમે ટ સે શન મારફતે 
અર  કરવાની રહશ.ે તેમજ ફ  મા  ઓનલાઈન મોડથી જ ભરવાની રહશ.ે 

શૈ ણક લાયકાત અને પગારધોરણ : 
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  

અનામત 

બનઅનામત 

(સામા ય) 
આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અ .ુ તી અ .ુ જન તી 

બનઅનામત 

(સામા ય) 
આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અ .ુ તી અ .ુ જન તી 

શાર રક અશ ત 

૧ ુ િનયર લાક ૧૨૨ ૪૨ ૨૨ ૨૩ ૦૮ ૨૭ ૧૪ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૯ ૦૩ 
ુ િનયર લાક,  
લાયકાત :- 

૧.મા ય િુનવસ ટ ના કોઈ પણ િવ ાશાખાના નાતક. 

૨.ઉમેદવાર  િવ ાશાખામા ં નાતકની પદવી મેળવેલ હોય તેના છે લા વષમા ં (જો સેમે ટર સી ટમમા ં અ યાસ કરલ હોય તો નાતક 

અ યાસ મના છે લા વષ દર યાનના બધા સેમે ટર મળ ને) પર ાના ુલ ણુ માથંી ઓછામા ંઓછા ૫૦% ણુ મેળવેલ હોય અને 

પર ા થમ ય ને પાસ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારોને યાને લવેાના રહશે. 
૩.સરકાર ી ારા વખતોવખત િનયત થતી કો ટુર િવષયક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
૪. ે / જુરાતીમા ંડટા એ  વક માટ કો ટુર ટાઈપ ગની ચો સાઈ વૂકની નુતમ ૫૦૦૦ (ક  ડ ેસન પર અવર)/૧૭ WPM(વડ 

પર િમિનટ) ની પીડ ધરાવતા હોવા જોઈએ ( પીડ વીથ એ રુસી). 
પગારધોરણ અને 

વયમયાદા:-  
પાચં વષ માટ ફ સ પગાર .૧૯૯૫૦/- અન ેપાચં વષની સતંોષકારક સેવા બાદ જ યાની જ રયાતને યાને લઈને સાતમા ંપગારપચં 
જુબ પે મે સ, લેવલ- ૨,  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦/- આપવા િવચારણા કરવામા ંઆવશે. 

વયમયાદા:૧૮ થી ૩૦ વષ 

 કો ટુર િવષયક લાયકાત:   

જુરાત ુ ક  સેવા વગ કરણ અને ભરતીના સામા ય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 
જોગવાઈ જુબ કો ટુર એ લીકશન ુ ં ળૂ તૂ ાન ધરાવતા હોવા ુ ં માણપ  ર ુ કરવા ુ ં
રહશ.ે સરકારના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ માકં :સીઆરઆર-
૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેના પ ક-૧ મા ંદશાવેલ અ યાસ મને કો ટુરના ંબઝેીક નોલજે 
તર ક હર કરલ છે. ઉમેદવાર જુરાતી અને હ દ ુ ંપયા ત ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

નાગ રક વ:  

પર ામા ં વેશ માટ ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ રક અથવા (ખ) નેપાળનો જન (ગ) 
તૂાનનો જન અથવા(ઘ) ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  

પહલા ભારતમા ં આવેલા િતબેટના િનવાિસત અથવા (ચ) પા ક તાન, બમા, ીલકંા અને વૂ 
આ કાના દશો- ક યા, ગુા ડા, િવયેતનામ, ઝા બીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, નુાઈટડ, 
રપ લક ઓફ ટા ઝાિનયાના, દશોમાથંી થળાતંર કર  ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના 
ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય ય ત, પરં  ુ  (ખ) થી (ચ) ધુીના કારમાની ય તઓ જુરાત 
સરકાર પાસેથી પા તા માણપ  મેળ ુ ંહોય તો જ િનમ ુકં માટ પા  બનશ.ે આ જ યા માટ 
ઉમેદવાર જુરાત રા યના વતની અને જુરાત રા યના ડોમીસાઈલ હોવા જોઈએ. 

ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે ઉમેદવાર યાને લેવાની અગ યની ચુનાઓ : 
 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંભરલ િવગતો સમ  ભરતી યા માટ આખર  ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના રુાવા રાજકોટ મહાનગરપા લકા માગેં યાર અસલમા ં( મા ણત નકલો સ હત) ર ુ કરવાના 
રહશ.ે ચકાસણી દર યાન ઓનલાઇન અર  ફોમમા ં ભરલ િવગતો તથા રુાવામા ં ફરફાર અથવા 

તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર  ર બાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે 
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 બનઅનામત અને બનઅનામત મ હલા ઉમેદવારોએ પર ા ફ  પેટ .૫૦૦/-(પાચંસો) અને અ ય કટગર ના 

ઉમેદવારોએ પર ા ફ  પેટ .૨૫૦/- (બ સો પચાસ રુા) મા  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ 

પરથી ઓનલાઈન મોડથી જમા કરાવવાના રહશે આ અર  ફ  મા  અને મા  ઓનલાઈન/નટે બે કગથી 

જ  વીકારવામા ં આવશે. અર  ફ  ભયા બાદ ઉમેદવાર પોતાનો અર  ન.ં તથા ા ઝે શન 

આઈ.ડ .સાચવી રાખવાના રહશ.ે અર  ફ  ભયા બાદ ર ફંડ આપવામા ંઆવશે ન હ. ફ  ભયા વગરની 

અર  ર  થવા પા  રહશે. અર  ફ  ન ભરનાર ઉમેદવારને કોઈ પણ કારની લે ખત પર ા/ િનગ 

ટ ટ/મૌ ખક ઇ ટર  ુપૈક  િનમ ુકં અિધકાર  ારા  કાયપ િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ંબેસવા 

દવામા ંઆવશે ન હ. 

 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  ફોમમા ં  પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ Upload કરલ હોય, તે ફોટો ાફની 

વ  ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી યા (લે ખત પર ા/ઇ ટર /ુિવગરે) સમયે 

તેવો જ ફોટો ાફ જ કરવાનો રહશે. 

 કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ યા માટ એક કરતા ંવ  ુઅર  કરશે તો તેઓની અર /અર ઓ ર  કરવા 

ગે િનણય કરવાની સ ા રાજકોટ મહાનગરપા લકાની રહશ.ે 

 મર, લાયકાત અને સલં ન બાબતો ઓનલાઇન અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજની મા ય 

ગણવામા ંઆવશ.ે 

 માકશીટ, ડ ી સટ ફ કટમા ં ેડ દશાવેલ હોય તો તે ુ ં સમક  ટકામા ં મા ય િુનવસ ટ ુ ં ક વઝન 

કો ટક ર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ે 

 રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ં ફરજ બ વતા કમચાર એ અસલ માણપ ોની ચકાસણી સમયે છે લા 

માસની પગાર લીપ ર ૂ કરવાની રહશે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ંવ  ુહો ા ઉપર ફરજ બ વેલ હોય 

તો મોશન ક િસલેકશનના ુકમની નકલ અવ યપણે ર ૂ કરવાની રહશ.ે 

 અનામત િતના ઉમેદવાર તેની િત ગે ુ ં (અ .ુ િત, અ .ુજન િત, સા.શ.ૈપ. તથા આિથક ર તે 

નબળા વગ (EWS/ બ.અ.વ) ગે ુ ં જુરાત સરકાર ી ારા ન  કરાયેલ ન નૂા જુબ ુ ંસરકાર ીના 

સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ માણપ  ર ુ  કરવા ુ ંરહશે. 

 ળૂ જુરાતના હોય તેવા અ ુ ુ ચત િત, અ ુ ુચત જન િત, સામા ક શૈ ણક પછાત વગ તથા 

આિથક ર તે નબળા વગ(EWS/ બ.અ.વ.)ના ઉમેદવારોના ક સામા ંઉપલી વયમયાદામા ંપાચં (૫) વષની 

ટછાટ આપવામા ંઆવશે. જુરાત રા ય િસવાયના અ ય રા ય ારા ઇ  ુ કરલ ઉપરો ત િતના 

સટ .ને આધાર અનામત ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપા  રહશે નહ . 

 િનયમા સુાર મ હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંપાચં(૫) વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશે.  

 ળૂ જુરાતના અનામત િતના ઉમેદવાર અનામત જ યા ઉપર ક બનઅનામત જ યા ઉપર અર  

કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અર  ફોમમા ં પ ટ જણાવવા ુ ંરહશે અને ળૂ જુરાતના અનામત 

િતના ઉમેદવારો બનઅનામત જ યા ઉપર અર  કરશે તો આવા ઉમેદવારોને બનઅનામત જ યા 

ઉપર ઉમેદવારોને લા  ુપડતા ધારા-ધોરણો લા  ુપડશ.ે 
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 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર મા ં  િત (કટગર ) દશાવેલ હશ ે તમેા ં પાછળથી કટગર  બદલવાની 

ર ૂઆત ા  રાખવામા ંઆવશે નહ .  

 સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો માટ: 

 ઉમેદવારોએ િત માણપ  ઉપરાતં ઉ ત વગમા ં સમાવેશ ન થતો હોવા ુ ં સામા ક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ રિશ ટ-ક અથવા 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૭ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પ રિશ ટ-૪ જુબ ુ ં માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ે 

 પ રણત મ હલા ઉમેદવાર આ ુ ં માણપ  તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર જ કરવા ુ ંરહશે. જો 

આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર આ ુ ં માણપ  ર ૂ કરલ હશે તો તેઓને 

અનામતનો લાભ મળવાપા  રહશે નહ . 

 પ રિશ ટ-ક અથવા પ રિશ ટ -૪ ને થાને ે મા ંઆપે ુ ંAnnexure-A ુ ં માણપ  મા ય ગણાશે 

નહ . જો કોઈ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઇ  ુથયલે િનયત ન નૂા ુ ં માણપ  ર ુ  કરલ 

નહ  હોય તો તેઓની અર  અમા ય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને બનઅનામત જ યા સામે પણ 

િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ . 

 સામા ક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.ર૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ કમાકંઃ સશપ/ 

૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૬/એ અને આ ગે વખતો-વખત સરકાર ીના ઠરાવ જુબ ુ ંસ મ અિધકાર  ારા 

અપાયેલ ઉ ત વગમા ંસમાવશે ન થતો હોવા ુ ં માણ૫  ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

 ન ધ-સામા જક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના ઠરાવ માકં:સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫પ૨૪૬/અ, 

તા.૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઈઓને આધીન તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અન ે

તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દ૨િમયાન ઈ  ુ કરવામા ંઆવેલ ઉ ત વગમા ં સમાવશે 
ન હ થવા ગનેા માણપ (Non Creamy Layer Certificate)ને પણ મા ય ગણવામા ંઆવશે પરં  ુ

આ સમયગાળા દરિમયાન ઈ  ુ થયેલ માણપ  સાથે ઉમેદવાર તનેા “ બન ઉ ત વગના 

દર ”(Non Creamy Layer Status)મા ં કોઈ ફ૨ફા૨ થયેલ નથી તથા તેઓ રા ય સ૨કા૨ના 

અનામતના હ  ુમાટ ન  થયેલ પા તાના માપદંડ જુબ લાયક ઠર છે તે જુબ ુ ંબાહધર પ ક 

ઉ ત ઠરાવ સાથેના પ રિશ ટથી િનયત થયેલા ન નૂામા ંઆપવા ુ ં૨હશ,ે  રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

યાર NCLC ામાણપ  મગંાવે તે સમય ેઉમેદવાર માણપ ની સાથે આ બાહંધર  ૨ ૂ કરવાની 

રહશ.ે આ જોગવાઈના ુ ુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ ૨દ થવા પા  છે અને ઉમેદવા૨ 

કાયદસ૨ની કાયવાહ ને પા  બને છે. થી વધારલ અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ ત 

ઠરાવની તમામ જોગવાઈઓનો અ યાસ કર  લેવા જણાવવામા ં આવ ે છે. તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી 
તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરિમયાન ઇ  ુ ક૨વામા ંઆવેલ 

ઉ ત વગમા ં સમાવેશ ન હ થવા ગેના માણપ ”(Non Creamy Layer Certificate)સદંભ  

બાહધર  આપવાની રહશ.ે 

આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારો માટ: 
 આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રા ય સ૨કા૨ના સામા ક યાય અને અિધકાર તા 

િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ માકં:ઈ.ડબ .ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯03/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 આવે છે તે મતલબ ુ ં માણપ )ના નબંર અને 
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તાર ખ ઓન લાઈન અ૨  ક૨તી વખતે દશાવવાની ૨હશે તથા રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા 
મગંાવવામા ંઆવે યાર તે ૨ ૂ કરવા ુ ં૨હશે  

 ન ધ:સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના ઠરાવ માકં:ઈડબ એુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯03 
/અ, તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઈ જુબ આિથક ર તે નબળા વગ (EWS)માટના પા તા 
માણપ ો ઈ (ુissue)થયા તાર ખથી ણ વષ ધુી મા ય ગણવામા ં આવશે. પરં  ુ

તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ ધુી ઈ  ુથયેલ EWS માણપ ની વધારલ અવિધનો 
લાભ લેવા માટ ઉમેદવાર તેના ુ ુ ંબની આવકમા ં વધારો થયો નથી અને રા ય સ૨કા૨ના 
અનામતના હ  ુમાટ ન  થયેલ પા તાના માપદંડ જુબ લાયક ઠર છે તેવી બાહધર  ઉ ત ઠરાવ 
સાથેના પ રિશ ટથી િનયત કયા જુબના ન નૂામા ં આપવાની રહશ.ે રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
યાર EWS માણપ  મગાવે તે સમયે ઉમેદવાર માણપ ની સાથે આ બાહંધર  ૨ ુ ક૨વાની 

૨હશ.ે આ જોગવાઈના ુ પયોગ બદલ અનામતનો લાભ ૨દ થવા પા  છે અને ઉમેદવાર 
કાયદસરની કાયવાહ ને પા  બને છે. થી વધારલ અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ ત 
ઠરાવની તમામ જોગવાઈઓનો અ યાસ કર  લેવા જણાવવામા ં આવ ે છે. તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી 
તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ ધુી, ઈ  ુથયેલ EWS માણપ ની વધારલ અવિધ સદંભ બાહધર  આપવાની 
રહશ.ે 

 મ હલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર  કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લ ન 
ર શનની નકલ અસલ માણપ ોની ચકાસણી સમયે ફર યાતપણે ર ુ  કરવાની રહશે. 

 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંયો ય થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય છે,  ઉપર 
ભિવ યમા ંભરતી ગે સદંશ આપી શકાય. યો ય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદંશ 

ન પહ ચે ત ે ગે રાજકોટ મહાનગરપા લકાની કોઇ જવાબદાર  રહશે નહ . 
 સદર ુ જ યાની ભરતી યા ગે ઉમેદવારોને કોઈ જ લે ખત પ યવહાર કરવામા ંઆવશે નહ . ની 

ન ધ લવેી, ઉમેદવારોએ આ જ યાની આગળની ભરતી યા ગેની ણકાર  માટ વખતો-વખત 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા ની વેબ સાઇટ  http://www.rmc.gov.in  જોતા રહવા િવનિંત છે.  

 ઉમેદવારને લે ખત પર ા ક  તથા થળ કોઇપણ સજંોગોમા ં બદલવાની ર ૂઆત ા  રાખવામા ં
આવશે ન હ. 

 ઉમેદવારોએ લે ખત પર ા/ ઇ ટર  ુમાટ વખચ આવવા ુ ંરહશ.ે  

 પસદંગીની યાના અિધકારો સ મ સ ા ારા ન  કરલ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ટાફ િસલે શન 
કિમટ / િુનિસપલ કિમશનર ી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમટ / િુનિસપલ કિમશનર ીનો િનણય 

આખર  ગણાશ.ે 
 પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ ુકં સ ાધાર  ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશ.ે 
 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર મા ં કોઇપણ િવગત ખોટ  દશાવેલ હશે અથવા ભરતી યાના કોઇપણ 

તબ ે ખોટ  મા મૂ પડશે તો તેમની અર   ત ેતબ ે ર  કરવામા ંઆવશે તથા તેણે લાયક  ધોરણ 
(Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર  ર  ગણાશ.ે તેમજ ભિવ યમા ંપણ ઉમેદવાર 
િનમ ુકં સમયે ર ુ  કરલ જ મતાર ખ, શૈ ણક લાયકાત, વય, િત, અ ભુવ અને અ ય રુાવા ખોટા 
મા મુ પડશે ક શકંા પદ જણાશે તો તેની સામે યો ય કાયદસરની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે તેમજ 
આવા ઉમેદવારની પસદંગીથી િનમ ુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબ ે િનમ ુકં રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

 સીધી ક આડકતર  ર તે ટાફ િસલે શન કિમટ ના સ યો ઉપર લાવવામા ંઆવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપ રણમશ.ે 



5 | P a g e  

 

 આપેલ હરખબર કોઇપણ કારણોસર ર  કરવાની ક તેમા ફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો 

તેવા સજંોગોમા ં તમે કરવાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકાનો સં ણૂ હ /અિધકાર રહશે અને રાજકોટ 
મહાનગરપા લકા આ માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે નહ . 

 સદર ખાલી પડલ જ યાઓની ભરતી ક યા  ત ેસમયના રો ટર િનયમન ેઆધીન કરવામા ંઆવેલ છે. 
 હરખબરમા ંઆવેલ અર ઓની સં યાને યાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી યા માટ 

િવચારણામા ં લેવા ક મરે ટના આધાર શોટલી ટ કર  આગળની ભરતી યા/લે ખત પર ા/મૌ ખક 
ઈ ટર /ુઓનલાઇન પર ા માટ િવચારણામા ંલેવા તે ગે િુનિસપલ કિમશનર ીનો િનણય િતમ 

ગણાશે. વ મુા,ં લે ખત પર ા લેવાના સજંોગોમા ંલવેાની થતી સભંિવત લે ખત/ઓનલાઇન પર ા જ ર 
જણાયે એક કરતા ંવ  ુસેશનમા,ં ુદા- ુદા શહરોમા ંયોજવામા ંઆવશ.ે  બાબતે ઉમેદવારો કોઇ તકરાર 
કર  શકશે નહ .  

 હરખબરમા ંઆવેલ અર ઓની સં યાને યાને લઇ, આગળની ભરતી યા માટ ઉમેદવારોને મા ય 
ગણવા ગે નીતી ન  કરવા િુન.કિમશનર ીનો િનણય આખર  ગણાશ.ે 

 આ જ યા માટ અર  કરવાની તથા િનયત ફ  ભરવાની  છે લી તાર ખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ છે. અર  
કરવાની છે લી તાર ખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ ધુીમા ંઅર  કરલ અને કોઇપણ સજંોગોમા ંફ  ભરપાઈ થઇ 
શકલ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારો ફ ત તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧ ના રા ી ૧૧:૫૯ ધુી િનયત ફ  ઓનલાઈન 
મા યમથી જમા કર  અર  ક ફમ કર  શકશે. 


