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સામાશજક નયાય અને અશધકારીતા શિભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી 

શનયત થયેલ પ�રશિષ્ટ-ક અથિા તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૭ના ઠરાિથી શનયત કરાયેલ 

પ�રશિષ્ટ-૪ મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનું રહેિે.

• પ�રશણત મશહલા ઉમેદિારે આિું પ્રમાણપત્ર તેણીના માતા-શપતાની આિકને 

આધારે જ કરિાનું રહેિે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પશતની આિકને 

આધારે આિું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ હિે તો તેઓને અનામતનો લાભ મળિાપાત્ર 

રહેિે નહીં.

• પ�રશિષ્ટ-ક અથિા પ�રશિષ્ટ -૪ ને સથાને અંગ્ેજીમાં આપેલું Annexure-A 

નું પ્રમાણપત્ર માનય ગણાિે નહીં. જો કોઈ ઉમેદિારે શનયત સમયગાળા દરમ્યાન 

ઇસયુ થયેલ શનયત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની 

અરજી અમાનય ગણિામાં આિિે અને તેઓને શબનઅનામત જગયા સામે પણ 

શિિારણામાં લેિામાં આિિે નહી.

• સામાશજક નયાય અને અશધકારીતા શિભાગના તા.ર૬/૦૪/૨૦૧૬ના 

ઠરાિ કમાંકઃ સિપ/ ૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૬/એ અને આ અંગે િખતો-િખત 

સરકારશ્ીના ઠરાિ મુજબનું સક્ષમ અશધકારી દ્ારા અપાયેલ ઉન્નત િગયામાં 

સમાિેિ ન થતો હોિાનું પ્રમાણ૫ત્ર ઉમેદિાર ધરાિતા હોિા જોઇએ.

• ન�ધ-સામાશજક નયાય અને અશધકા�રતા શિભાગના ઠરાિ 

ક્રમાંક:સિપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫પ૨૪૬/અ, તા.૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઈઓને 

આધીન તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ 

થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દ૨શમયાન ઈસયુ કરિામાં આિેલ ઉન્નત િગયામાં સમાિેિ 

નશહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર(Non Creamy Layer Cert ificate)

ને પણ માનય ગણિામાં આિિે પર�તુ આ સમયગાળા દરશમયાન ઈસયુ થયેલ 

પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદિારે તેના “શબન ઉન્નત િગયાના દર�”(Non Creamy 

Layer Status)માં કોઈ ફે૨ફા૨ થયેલ નથી તથા તેઓ રાજય સ૨કા૨ના 

અનામતના હેતુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદ�ડ મુજબ લાયક ઠરે છે તે 

મુજબનું બાહેધરીપત્રક ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પ�રશિષ્ટથી શનયત થયેલા નમૂનામાં 

આપિાનું ૨હેિે,  રાજકોટ મહાનગરપાશલકા જયારે NCLC પ્રામાણપત્ર 

મંગાિે તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી ૨જૂ કરિાની રહેિે. 

આ જોગિાઈના દૂ�પયોગ બદલ અનામતનો લાભ ૨દ થિા પાત્ર છે અને 

ઉમેદિા૨ કાયદેસ૨ની કાયયાિાહીને પાત્ર બને છે. જેથી િધારેલ અિશધનો લાભ 

લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તમામ જોગિાઈઓનો અભ્યાસ કરી 

લેિા જણાિિામાં આિે છે. તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને 

તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરશમયાન ઇસયુ ક૨િામાં આિેલ 

ઉન્નત િગયામાં સમાિેિ નશહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર”(Non Creamy 

Layer Certificate)સંદભ�  બાહ�ધરી આપિાની રહેિે.

આિથર્ક રીતે નબળા વગ�ના ઉમેદવારો માટ�:

• આશથયાક રીતે નબળા િગ�ના ઉમેદિારોએ રાજય સ૨કા૨ના સામાશજક નયાય 

અને અશધકારીતા શિભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાંક:ઈ.ડબલ્યુ.

એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯03/અ થી શનયત થયેલ નમૂના (અંગ્ેજીમાં ANNeXURe 

KH અથિા ગુજરાતીમાં પ�રશિષ્ટ-ગ) માં મેળિેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાયાત 

તેઓ EWS Category હેઠળ આિે છે તે મતલબનું પ્રમાણપત્ર)ના નંબર 

અને તારીખ ઓન લાઈન અ૨જી ક૨તી િખતે દિાયાિિાની ૨હેિે તથા રાજકોટ 

મહાનગરપાશલકા દ્ારા મંગાિિામાં આિે તયારે તે ૨જૂ કરિાનું ૨હેિે 

• ન�ધ: સામાશજક નયાય અને અશધકારીતા શિભાગના ઠરાિ 

ક્રમાંક:ઈડબલ્યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯03 /અ, તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની 

જોગિાઈ મુજબ આશથયાક રીતે નબળા િગ�(EWS)માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો 

ઈસયુ(issue)થયા તારીખથી ત્રણ િષયા સુધી માનય ગણિામાં આિિે. પર�તુ 

તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઈસયુ થયેલ EWS 

પ્રમાણપત્રની િધારેલ અિશધનો લાભ લેિા માટે ઉમેદિારે તેના ક�ટુંબની 

આિકમાં િધારો થયો નથી અને રાજય સ૨કા૨ના અનામતના હેતુ માટે 

નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદ�ડ મુજબ લાયક ઠરે છે તેિી બાહ�ધરી ઉક્ત 

ઠરાિ સાથેના પ�રશિષ્ટથી શનયત કયાયા મુજબના નમૂનામાં આપિાની રહેિે. 

રાજકોટ મહાનગરપાશલકા જયારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાિે તે સમયે ઉમેદિારે 

પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી ૨જૂ ક૨િાની ૨હેિે. આ જોગિાઈના 

દુ�પયોગ બદલ અનામતનો લાભ ૨દ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર કાયદેસરની 

કાયયાિાહીને પાત્ર બને છે. જેથી િધારેલ અિશધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ 

ઉક્ત ઠરાિની તમામ જોગિાઈઓનો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાં આિે 

છે. તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી, ઈસયુ થયેલ EWS 

પ્રમાણપત્રની િધારેલ અિશધ સંદભ� બાહ�ધરી આપિાની રહેિે.

• મશહલા ઉમેદિાર જો તેમના શપતાને બદલે પશતના નામે અરજી કરિા માંગતા 

હોય તો તેમણે લગ્ન રશજસટ્રેિનની નકલ અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે 

ફરજીયાતપણે રજુ કરિાની રહેિે.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં યોગય સથાને પોતાનો મોબાઇલ નંબર 

લખિો અશનિાયયા છે, જે ઉપર ભશિષ્યમાં ભરતી અંગે સંદેિ આપી િકાય. 

યોગય મોબાઇલ નંબર લખેલ ન હોય તેિા ઉમેદિારને સંદેિ ન પહ�િે તે અંગે 

રાજકોટ મહાનગરપાશલકાની કોઇ જિાબદારી રહેિે નહી.

• સદરહુ જગયાની ભરતી પ્રશક્રયા અંગે ઉમેદિારોને કોઈ જ લેશખત પત્રવયિહાર 

કરિામાં આિિે નહીં. જેની ન�ધ લેિી, ઉમેદિારોએ આ જગયાની આગળની 

ભરતી પ્રશક્રયા અંગેની જાણકારી માટે િખતો-િખત રાજકોટ મહાનગરપાશલકા 

ની િેબ સાઇટ  http://www.rmc.gov.in  જોતા રહેિા શિનંશત છે. 

• ઉમેદિારને લેશખત પરીક્ષા કેનદ્ર તથા સથળ કોઇપણ સંજોગોમાં બદલિાની 

રજૂઆત ગ્ાહ્ય રાખિામાં આિિે નશહ.

• ઉમેદિારોએ લેશખત પરીક્ષા/ ઇનટરવયુ માટે સિખિ� આિિાનું રહેિે. 

• પસંદગીની પ્રક્રીયાના અશધકારો સક્ષમ સત્તા દ્ારા નક્કી કરેલ રાજકોટ 

મહાનગરપાશલકાની સટાફ શસલેક્િન કશમટી/મ્યુશનશસપલ કશમિનરશ્ી પાસે 

અબાશધત રહેિે અને આ કશમટી/મ્યુશનશસપલ કશમિનરશ્ીનો શનણયાય આખરી 

ગણાિે.

• પસંદગી પામેલ ઉમેદિારની શનમણુંક સત્તાધારી ઠરાિે તે િરતોને આશધન 

રહેિે.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજીમાં કોઇપણ શિગત ખોટી દિાયાિેલ હિે અથિા ભરતી 

પ્રશક્રયાના કોઇપણ તબક્કે ખોટી માલૂમ પડિે તો તેમની અરજી જે તે તબક્કે રદ્દ 

કરિામાં આિિે તથા તેણે લાયકી ધોરણ (Passing Standard) મેળિેલ 

હિે તો પણ તેમની ઉમેદિારી રદ્દ ગણાિે. તેમજ ભશિષ્યમાં પણ ઉમેદિારે 

શનમણૂક સમયે રજૂ કરેલ જનમતારીખ, િૈક્ષશણક લાયકાત, િય, જાશત, અનુભિ 

અને અનય પુરાિા ખોટા માલુમ પડિે કે િંકાસપદ જણાિે તો તેની સામે યોગય 

કાયદેસરની કાયયાિાહી કરિામાં આિિે તેમજ આિા ઉમેદિારની પસંદગીથી 

શનમણુંક થયેલ હિે તો કોઇપણ તબક્કે શનમણુંક રદ કરિામાં આિિે.

• સીધી કે આડકતરી રીતે સટાફ શસલેક્િન કશમટીના સભ્યો ઉપર લાિિામાં 

આિેલ દબાણ ઉમેદિારની ગેરલાયકાતમાં પ�રણમિે.

• આપેલ જાહેરખબર કોઇપણ કારણોસર રદ્દ કરિાની કે તેમા ફેરફાર 

કરિાની આિશ્યકતા ઊભી થિે તો તેિા સંજોગોમાં તેમ કરિાનો રાજકોટ 

મહાનગરપાશલકાનો સંપૂણયા હક્ક/અશધકાર રહેિે અને રાજકોટ મહાનગરપાશલકા 

આ માટે કારણો આપિા બંધાયેલ રહેિે નહી.

• સદર ખાલી પડેલ જગયાઓની ભરતી પ્રકીયા જે તે સમયના રોસટર શનયમને 

આધીન કરિામાં આિેલ છે.

• જાહેરખબરમાં આિેલ અરજીઓની સંખ્યાને ધયાને લઇ, તમામ ઉમેદિારોને 

આગળની ભરતી પ્રશક્રયા માટે શિિારણામાં લેિા કે મેરીટના આધારે િોટયાલીસટ 

કરી આગળની ભરતી પ્રક્રીયા/લેશખત પરીક્ષા/મૌશખક ઈનટરવયુ/ઓનલાઇન 

પરીક્ષા માટે શિિારણામાં લેિા તે અંગે મ્યુશનશસપલ કશમિનરશ્ીનો શનણયાય 

અંશતમ ગણાિે. િધુમાં, લેશખત પરીક્ષા લેિાના સંજોગોમાં લેિાની થતી સંભશિત 

લેશખત/ઓનલાઇન પરીક્ષા જ�ર જણાયે એક કરતાં િધુ સેિનમાં, જુદા-જુદા 

િહેરોમાં યોજિામાં આિિે. જે બાબતે ઉમેદિારો કોઇ તકરાર કરી િકિે નહી. 

• જાહેરખબરમાં આિેલ અરજીઓની સંખ્યાને ધયાને લઇ, આગળની ભરતી પ્રશક્રયા 

માટે ઉમેદિારોને માનય ગણિા અંગે નીતી નક્કી કરિા મ્યુશન.કશમિનરશ્ીનો 

શનણયાય આખરી ગણાિે.

• આ જગયા માટે અરજી કરિાની તથા શનયત ફી ભરિાની  છેલ્ી તારીખ 

૦૯/૦૨/૨૦૨૧ છે. અરજી કરિાની છેલ્ી તારીખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ સુધીમાં 

અરજી કરેલ અને કોઇપણ સંજોગોમાં ફી ભરપાઈ થઇ િકેલ ન હોય તો 

તેિા ઉમેદિારો ફક્ત તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧ ના રાત્રી ૧૧:૫૯ સુધી શનયત ફી 

ઓનલાઈન માધયમથી જમા કરી અરજી કનફમયા કરી િકિે.
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