
રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ુ િનયર લાકની ભરતી ગેની ધુારા હરાત

                  રાજકોટ  મહાનગરપા લકાની ુ િનયર લાક સવંગની ખાલી જ યાઓ ભરવા તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના ં રોજ નીચે દશાવેલ કો ટક-“એ” ની 

િવગત ે હર ખબર િસ  કરવામા ંઆવેલ, મા ંનીચે દશાવેલ કો ટક- “બી” ની િવગતે શાર રક અશ ત અને મા  સૈિનકની કટગર  માટ ધુારા હરાત 

િસ  થયા તાર ખથી તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૧, ધુવાર ધુીમા ંફ ત ઓનલાઈન મા યમથી જ અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે.
કો ટક-એ 

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.શ.ૈપ. અ .ુ તી 

અ .ુ જન 

તી 

શાર રક અશ ત 

ુ િનયર લાક ૧૨૨ ૪૨ ૨૨ ૨૩ ૦૮ ૨૭ ૧૪ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૯ ૦૩ 
કો ટક-બી 

જ યા ુ ંનામ ુલ 

જ યા 
ુલ જ યાઓ પૈક  અનામત 

શાર રક અશ ત મા  સૈિનક 

ુ િનયર લાક ૧૨૨ ૦૩ ૧૨ 

ન ધ:- 

ધ વ/ઓછ  ટ  વણની ખામી હલનચલનની અશ તતા અથવા મગજના ંલકવાની અશ તતા 

૪૦% થી ૭૫%  ૪૦% થી ૭૫% OA(ONE ARM),OL(ONE LEG),BL(BOTH LEG),OAL(ONE ARM ONE LEG) 

(૧) કો ટક-“બી” મા ંદશા યા ફ ત શાર રક અશ ત અને મા  સૈિનક કટગર ના ંઉમેદવારો માટ જ આ ધુારા હરાત અ વયે અર  મગંાવવામા ંઆવ ે
છે. શાર રક અશ ત કટગર  માટ અગાઉ અર  કરલ ઉમેદવાર ફર થી અર  કરવાની રહશે નહ . 

(૨) શાર રક ર ત ેઅશકત ઉમેદવારોને સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પ રપ  માકં:પરચ-૧૦૨૦૦૮-૬૯૫૪૦ ગ.૨ થી િનયત થયેલ 
િુ ટડ ટ/િસિવલ સજનના તબીબી માણપ ન ે આિધન રહ ન ે ઉપલી વયમયાદામા ં ૧૦(દસ) વષ ધુીની ટછાટ તથા મ હલા ઉમેદવારન ે

૦૫(પાચં) વષની િવશેષ ટછાટ વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની મયાદામા ંમળવાપા  રહશ.ે 
(૩) શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમમા ંPersonal Details મા ંપોતાની અશકતતાની ટકાવાર /િવગત દશાવવાની રહશ.ે 
(૪) શાર રક અશકત તથા મા  સૈિનક માટ અનામત જ યાઓ ઉપર  ઉમેદવાર પસદંગી પામશ ેતેઓ પોત ે  કટગર ના ( બન અનામત/આિથક ર ત ે

નબળા વગ /સા.શ.ૈપ.વગ/અ .ુ િત/અ .ુજન િત) ઉમેદવાર હશ,ે તે કટગર ના ગણવામા ં આવશે તેમજ ત ે કટગર ની જ યામા ં સમાવવામા ં
આવશે. 

(૫) સા.વ.િવ.ના તા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ માકં:સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૮- ઓઆઈ-૭-ગ.૨ જુબ શાર રક અશકતતા ૪૦% ક તેથી વ  ુહોય તેમન ેજ 
શાર રક અશકતતાના લાભો મળવાપા  રહશ.ે 

(૬) મા  સૈિનકો માટ ઉપલી વયમયાદામા ંસર ણ સવેામા ંબ વેલ સેવા (ઓછામા ંઓછ  ૫(પાચં) વષની સર ણ સવેા) ઉપરાતં બી  ૦૩( ણ) વષની 
ટછાટ આપવામા ંઆવશે  અનામતની કટગર ની વયમયાદાની ટછાટ ઉપરાતંની રહશ.ે 

(૭) શાર રક અશ ત અને મા  સૈિનકની કટગર ના ં ઉમેદવારોએ પર ા ફ  પેટ .૨૫૦/- (બ સો પચાસ રુા) મા  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની 
વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન મા યમથી જમા કરાવવાની રહશ.ે

(૯) આ ધુારા હરાતમા ંજણા યા િસવાયની બધી જ જોગવાઈઓ તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ િસ  થયેલ હરાત જુબની ૨હશ ેતથા શાર રક 
અશ ત અને મા  સૈિનકની કટગર ના ં ઉમેદવારો માટ પણ શૈ ણક લાયકાત, ઉમર તેમજ અ ય તમામ બાબતો અર  કરવાની છે લી 
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧ ની થિતએ યાન ેલેવામા ંઆવશે. 

                       (સહ : બી. . પિત) 
                       નાયબ કિમશનર 

                      રાજકોટ મહાનગરપા લકા 


