
 
 

 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ભરતી ગેની હરાત 

                  રાજકોટ  મહાનગરપા લકામાં નીચે જણા યા ુજબ ખાલી જ યા ભરવા માટ તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૬ 
સોમવાર ુધીમા ં ઓનલાઈન અર ઓ મ ંગાવવામાં આવે છે. 

જ યા ુ ં નામ ુલ 

જ યા 

ક ાવાર જ યાઓ ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મ હલાઓ માટ અનામત 

જ યાઓ 

બનઅનામત 
(સામા ય) 

અ .ુ 
તી 

અ .ુ જન 
તી 

સા.શૈ.પ. બનઅનામત 
(સામા ય) 

અ .ુ 
તી 

અ .ુ જન 
તી 

સા.શૈ.પ. 

મેડ કલ ઓ ફસર  ૦૨  ૦૧  ૦  ૦  ૦૦  ૦૧  ૦  ૦  ૦  
મેડ કલ ઓ ફસર 

(આ ુવદ) 
૦૧  ૦૧  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  

ડ ુ ટ  મેડ કલ 
ઓફ સર ઓફ 

હ થ  

૦૧  ૦  ૦  ૦૧  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  

ુલ  ૦૪ ૦૨ ૦  ૦૧  ૦૦  ૦૧  ૦  ૦  ૦  
મેડ કલ ઓ ફસર લાયકાત:  એમ.બી.બી.એસ. 

પગારધોરણ:  થમ ણ વષ માટ માિસક .૩૫૦૦૦+૧૫૦૦ અને યારબાદ .૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) 
મેડ કલ ઓ ફસર (આ ુવદ) 

લાયકાત: 
મા ય ુનીવસ ટ માં બી.એ.એમ.એસ.ની ડ ી, સરકાર /અધ સરકાર  આ ુવદ દવાખાનાનો ક અ ય દવાખાનાનો 
અ ુભવ વધારાની લાયકાત ગણાશ.ે 

પગારધોરણ: થમ ણ વષ માટ માિસક .૩૫૦૦૦+૧૫૦૦ અને યારબાદ .૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) 
ડ ુટ  મેડ કલ ઓફ સર 

ઓફ હ થ લાયકાત: એમ.બી.બી.એસ. અથવા એલ.સી.પી.એસ. 

પગારધોરણ: થમ ણ વષ માટ માિસક .૩૫૦૦૦+૧૫૦૦ અને યારબાદ .૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) 

 વય મયાદા :  
 બનઅનામત વગ માટ : ૨૧ વષથી ઓછ  ન હ અને ૩૫ વષથી વ ુ ન હ. 

આર ત વગ અને મ હલોઓ માટ: આર ત વગના ઉમેદવારોન ેઉપલી વયમયાદામાં પાંચ વષની ટછાટ આપવામાં આવશે. 
મ હલા ઉમેદવારને આર ત વગની જ યા પર અર  કરશે તો તેમને પાંચ વષની ટછાટ તથા પાંચ વષ મ હલા અનામતના 
એમ ુલ ૧૦ વષની ટછાટ આપવામાં આવશે. સરકાર ીના ધારાધોરણ ુજબ વ ુમાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદા રહશે. 

1. ઉ ત જ યાઓ પર ઉમેદવાર  નોધાવવા માટ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન 
અર  કરવાની રહશે અ ય કોઈ મા યમ મારફતે કરવામા ં આવેલ અર  રદબાતલ ગણવામા ં આવશે. 
ઉપરો ત જ યાઓ તથા તેને લગત વ ુ િવગતો ww w . rm c. gov. i n  પરથી મેળવી શકાશે. 

2. આર ત વગના ઉમેદવારોએ .૫૦/-(પચાસ) તથા અ ય ઉમેદવારોએ .૧૦૦/-(એકસો) ની પર ા ફ  
િનયત કરલ બક ખાતે જમા કરાવવાની રહશે તેમજ સા.શૈ. .્ના ઉમેદવાર ચા ુ નાણા ંક ય વષ ું  નોન 

મીલેયર સ ટ ફકટ ર ુ કરવા ું  રહશે અ યથા અર  યાને લેવામા ં આવશે ન હ. 
3. ફ ત જ યાની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જ અર  કરવાની રહશ.ે અર  કયા બાદ અર  

ફ  ર ફંડ થશે ન હ/પરત મળશે ન હ. 
4. અનામત વગના ઉમેદવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર  કરશે તો આવા ઉમેદવારોને 

વયમયાદામાં ટછાટ મળશે ન હ. 
5. અર  કરવાની છે લી તાર ખની થિતએ ઉમરની ગણતર  કરવામા ં આવશ.ે 
6. આવેલ અર ઓ પર વે જ ર જણાય ે પધા મક પર ાના મેર ટ મા ુસાર મયા દત સ ં યામા ં  

ઉમેદવારોને પસ ંદગી યા માટ બોલાવવામા ં આવશે. 
7. વ ુ મા હતી માટ મહકમ શાખા, બીજો માળ, મ ન.ં-૧ નો સ ંપક કરવો. 
 સહ : િવજય નેહરા  

કિમશનર 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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�હ�રાત 

���к�� �	�
�����к� 
 

�હ�રાત �માકં :    /૨૦૧૬  

મેડ�કલ ઓ�ફસર, મેડ�કલ ઓ�ફસર (આ�વુ�દ) અને ડ�$�ટુ� મેડ�કલ ઓફ�સર ઓફ હ�&થની જ*યા 

ભરવા માટ� નીચે .જુબની િવગતે ક�ટ�ગર� વાઈઝ ઉમદેવારો પાસથેી ઓનલાઇન અર8ઓ 

મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� www.rmc.gov.in પર તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૬ થી 

તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૬ =ધુીમા ં લોગઇન કર� અર8 કરવાની રહ�શે. તમેજ ચલણ ભરવાની છે&લી 

તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૬ =ધુીની રહ�શ.ે 

������� 


�� 
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Aબનઅનામત 

(સામાBય) 

અC.ુ 

�તી 

અC.ુ 

જન 

�તી 

સા.શૈ.પ. Aબનઅનામત 

(સામાBય) 

અC.ુ 

�તી 

અC.ુ 

જન 

�તી 

સા.શૈ.પ. 

મેડ�કલ ઓ�ફસર  ૦૨  ૦૧  ૦  ૦  ૦૦  ૦૧  ૦  ૦  ૦  

મેડ�કલ ઓ�ફસર 

(આ�વુ�દ) 

૦૧  ૦૧  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  

ડ�$�ટુ� મેડ�કલ 

ઓફ�સર ઓફ 

હ�&થ  

૦૧  ૦  ૦  ૦૧  ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  

Eુલ  ૦૪ ૦૨ ૦  ૦૧  ૦૦  ૦૧  ૦  ૦  ૦  

  

ш���к ���к�� :  

(૧) મેડ�કલ ઓ�ફસર:- એમ.બી.બી.એસ. 
(૨) મેડ�કલ ઓ�ફસર (આ�વુ�દ):- માBય �નુીવસIટ�મા ં બી.એ.એમ.એસ.ની ડ�Jી, સરકાર�/અધL 
સરકાર� આ�વુ�દ દવાખાનાનો ક� અBય દવાખાનાનો અCભુવ વધારાની લાયકાત ગણાશે. 
(2) ડ�$�ટુ� મેડ�કલ ઓફ�સર ઓફ હ�&થ:- એમ.બી.બી.એસ. અથવા એલ.સી.પી.એસ. 
 

к�#$%��� &�'�к ���к��:  

Nજુરાત .&ુક� સવેા વગIકરણ અને ભરતીના સામાBય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 
જોગવાઈ .જુબ કોP$�ટુર એ$લીક�શનCુ ં .ળૂSતૂ Tાન ધરાવતા હોવાCુ ં UમાણપV રWુ 
કરવાCુ ં રહ�શે. સરકારના સામાBય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ �માકં 
:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પVક -૧ મા ં દશાLવેલ અZયાસ�મને 
કોP$�ટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર�ક� �હ�ર કર�લ છે.આ અZયાસ�મ .જુબCુ ં કોP$�ટુર 
િવષયકની �ણકાર� \ગેCુ ંમાBય સ]ંથાCુ ંUમાણપV માBય રહ�શે. વ^મુા ંમાBય �નુીવસIટ� 
અથવા સરકાર માBય સ]ંથામા ંકોP$�ટુર Tાન \ગેના કોઈપણ �ડ$લોમા ંડ�Jી ક� સ�ટ_ફ�ક�ટ 
કોષL કર�લ હોય તેવા UમાણપVો અથવા �ડ$લોમા ં ક� ડ�Jી અZયાસ�મમા ં કોP$�ટુર એક 
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િવષય તર�ક� હોય તેવા UમાણપVો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર�`ા કોP$�ટુર પર�`ા 
પાસ કર�લ હોય તવેા UમાણપVો માBય રહ�શે આ Uકારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 
િનમaુકંને પાV બનશ ેન�હ.ઉમેદવાર Nજુરાતી અને �હBદ�Cુ ંપયાL$ત Tાન ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. 

 

���� )���: 
� પગાર ધોરણ મેડ�કલ ઓ�ફસર ક�ડરની જ*યાCુ ં Uથમ Vણ વષL =ધુીCુ ં પગારધોરણ 

b.૩૫૦૦૦/- �ફdસ પગાર તેમજ નાણા િવભાગના ઠરાવ �માકં:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ (પાટL-
૨)ઝ.૧ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ અને રા.મ.ન.પા./�હસાબી/૧૨૦૯ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૫ ના ં
eુકમ .જુબ �ફdસ પગાર ઉપર ખાસ પગાર ભfgુ ંમળવાપાV રહ�શે. Uથમ Vણ વષL hણૂL 
થયા બાદ ઉમેદવારની Vણ વષLની સતંોષકારક સેવા hણૂL કયાLની ખાતર� બાદ ઉમેદવારન ે
b. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦)ના પગારધોરણ વાળ� જ*યા પર િનમaુકં મળવાપાV થશે. 

� પગાર ધોરણ મેડ�કલ ઓ�ફસર(આ�વુ�દ) ક�ડરની જ*યાCુ ં Uથમ Vણ વષL =ધુીC ુ ં
પગારધોરણ b.૩૫૦૦૦/- �ફdસ પગાર તેમજ નાણા િવભાગના ઠરાવ 
�માકં:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ (પાટL-૨)ઝ.૧ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ અન ે
રા.મ.ન.પા./�હસાબી/૧૨૦૯ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૫ ના ંeકુમ .જુબ �ફdસ પગાર ઉપર ખાસ 
પગાર ભfgુ ંમળવાપાV રહ�શે. Uથમ Vણ વષL hણૂL થયા બાદ ઉમદેવારની Vણ વષLની 
સતંોષકારક સેવા hણૂL કયાLની ખાતર� બાદ ઉમેદવારને b. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦)ના 
પગારધોરણ વાળ� જ*યા પર િનમaુકં મળવાપાV થશે. 

� પગાર ધોરણ ડ�$�ટુ� મેડ�કલ ઓફ�સર ઓફ હ�&થ ક�ડરની જ*યાCુ ંUથમ Vણ વષL =ધુીC ુ ં
પગારધોરણ b.૩૫૦૦૦/- �ફdસ પગાર તેમજ નાણા િવભાગના ઠરાવ 
�માકં:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ (પાટL-૨)ઝ.૧ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ અને રા.મ.ન.પા./�હસાબી/ 
૧૨૦૯ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૫ ના ં eકુમ .જુબ �ફdસ પગાર ઉપર ખાસ પગાર ભfgુ ં
મળવાપાV રહ�શે. Uથમ Vણ વષL hણૂL થયા બાદ ઉમેદવારની Vણ વષLની સતંોષકારક 
સવેા hણૂL કયાLની ખાતર� બાદ ઉમદેવારને b. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦)ના પગારધોરણ 
વાળ� જ*યા પર િનમaુકં મળવાપાV થશ.ે 


����к*�:  

પર�`ામા ંUવશે માટ� ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગરક અથવા (ખ) નેપાળનો U�જન (ગ) 
Sતૂાનનો U�જન અથવા(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  
પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાLિસત અથવા (ચ) પા�ક]તાન, બમાL,jીલકંા અન ેhવૂL 
આ�kકાના દ�શો- ક�Bયા, �ગુાBડા,િવયેતનામ,ઝાPબીયા,મલાવી, ઝેર, 
ઇથોિપયા,�નુાઈટ�ડ,�રપlmલક ઓફ ટાBઝાિનયાના, દ�શોમાથંી ]થળાતંર કર� ભારતમા ંકાયમી 
વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય nયodત, પરંp ુ  (ખ) થી (ચ) =ધુીના 
Uકારમાની nયodતઓ Nજુરાત સરકાર પાસેથી પાVતા UમાણપV મેળn�ુ ં હોય તો જ 
િનમaુકં માટ� પાV બનશ.ે 

+�� �
, �,��� -�.��: 
(૧) અર8 લોગ ઓન કરવાની છે&લી તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ ૨૧ વષL hરુા કર�લ 
હોવા જોઈએ અન ે૩૫ વષL hરુા કર�લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર8 લોગ ઓન કરવાની 
છે&લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાLદામા ંનીચે .જુબની qટછાટ 
મળવાપાV છે. ૩(૧) .ળૂ Nજુરાતના અC.ુ�િત, અC.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગLના hbુષ 
ઉમેદવાર-૫ વષL , ૩(૨)Aબન અનામત વગrના મ�હલા ઉમેદવાર-૫ વષL, ૩(૩) .ળૂ 
Nજુરાતના અC.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગLના મ�હલા ઉમદેવાર-૧૦ વષL (આ qટછાટમા ં
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મ�હલા માટ�ની sટછાટ t પાચં વષLની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 
મહાનગરપાAલકા કમLચાર�ઓને વયમયાLદામા ં બાધ રહ�શે ન�હ. (૫) �હ�રાતમા ં t ક`ાના 
અનામત વગr માટ� જ*યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે ક`ાના .ળૂ Nજુરાતના 
ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાLદામા ંsટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાV sટછાટ ગણતર�મા ં
લીધા બાદ વ^મુાવં^ ુ૪૫ વષLની ઉમર =ધુી જ ઉપલી વયમયાLદામા ંsટછાટ મળશે (૬) 
અનામત વગrના ઉમેદવારો જો Aબનઅનામતની જ*યા માટ� અર8 કરશે તો આવા 
ઉમેદવારોને વયમયાLદામા ં sટછાટ મળશે ન�હ (૭) Aબનઅનામત તથા અનામત વગrના ં
મ�હલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ .જુબ 
વયમયાLદામા ંqટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

 
/���0� ш��� : 

- અનામત વગLનો લાભ .ળૂ Nજુરાતના અC.ુ�િત, અC.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગLના 
ઉમેદવારોને જ મળશે. અર8 કયાL બાદ પરત ખેચી શકાશે ન�હ. ઉમેદવાર� અર8પVકમા ં
કોઈપણ િવગત ખોટ� બતાવેલ હશે તો તCેુ ંઅર8પVક કોઈપણ તબuે રv કરવામા ંઆવશે 
તથા તનેે લાયક�ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક� ઉમદેવાર પસદંગી પામેલ હશ ે
તો પણ તનેી ઉમદેવાર� રv ગણાશે. ફ� ભયાL બાદ ર�ફંડ મળવાપાV નથી. 

- રાજકોટ મહાનગરપાAલકાની �હ�રાત સદંભLમા ંમહાનગરપાAલકાના કમLચાર� બારોબાર અર8 
કર� શકશે. પરંp ુ તેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર�ને �દન-૭ મા ંઅ�કૂ 
કરવાની રહ�શે. જો ઉમદેવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર� તરફથી અર8 મોકલવાની છે&લી 
તાર�ખ બાદ ૩૦ �દવસમા ંઅર8 કરવાની પરવાનગી નહ� આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ે
તો તેઓની અર8 નામWુંર કર� ઉમેદવાર� રv કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમL ભરતી વખતે તેઓ અનામત ક`ામા ંઅર8 કરવા માગેં છે ક� 
Aબનઅનામત ક`ામા ં અર8 કરવા માગેં છે તે ]પ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 
અર8 કયાL બાદ ઓનલાઈન ફોમLમા ં દશાLવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ �તનો 
ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે ન�હ. જો કોઈ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતે રWૂઆત કરશ ે
તો તનેી રWૂઆત ]વીકારવામા ંઆવશે નહ� ક� તનેો કોઈ U���ુર  રાજકોટ મહાનગરપાAલકા 
�ારા આપવામા ં આવશે ન�હ ઉમેદવારોને આ =ચૂના �યાને લઈ તેCુ ં અ�કૂપણે પાલન 
કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- ભરતી U��યા દરPયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક�ય ક� અBય કોઈ ર�તે ભલામણના ં Uયાસ 
કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

- ઉમેદવાર� અર8 પVકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ� બતાવેલ હશ ેઅને ત ે�યાનમા ંઆવશે તો 
તCેુ ંઅર8પVક/ િનમaુકં કોઈપણ તબuે રv કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર8ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી U��યા બાબતે સ`મ અિધકાર� �ારા 
શોટL Aલ]ટ�ડ થયેલ ઉમદેવારોન ેજ ફdત Uથમ તબuે UમાણપVોની U�ય` ચકાસણી માટ� 
બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટL , દાવા, તકરાર ચાલશે ન�હ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર8 કયાL બાદ �હ�રાત સબંધંી અBય કોઈ =ચૂના માટ� 
www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ�વા અCરુોધ છે. 

- સામા8ક અને શૈ`Aણક ર�તે પછાત વગLના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગLમા ં સમાવેશ ન થતો 
હોવા \ગેCુ ંસામા8ક Bયાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ંઠરાવથી 
િનયત થયેલ પ�રિશ�ટ-ક ના ંન.નૂામા ં નાણાક�ય વષL-૨૦૧૫-૧૬ Cુ ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ 
પછ�Cુ ંUમાણપV રWુ કરવાCુ ંરહ�શે. 
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- ઉમેદવાર� િનયત અર8પVકમા ંભર�લ િવગતો સમJ ભરતી U��યા માટ� આખર� ગણવામા ં
આવશે અને તેના hરુાવાઓ કચેર� �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર� અસલમા ંરWુ કરવાના રહ�શ ે
અBયથા અર8પVક t તે તબuે રv ગણવામા ંઆવશે. 

��1 2� : 
- Aબનઅનામત(સામાBય) ક�ટ�ગર�ના hbૂષ તથા મ�હલા ઉમેદવારો માટ� b.૧૦૦/- (એક સો 

hરુા) અર8 ફ� તર�ક� ભરવાના રહ�શે �યાર� અC.ુ�તી, અC.ુજન �તી,સા.શૈ.પ.ના 
ઉમેદવારો માટ� b.૫૦/-(પચાસ) અર8 ફ� તર�ક� ભરવાના રહ�શે. આ અર8 ફ� Nજુરાતમા ં
આવેલ કોઈ પણ આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બ�ક ખાતે ચલણથી ]વીકારવામા ંઆવશે. અર8 ફ� 
ભયાL બાદ ઉમદેવાર� પોતાનો અર8 ન.ં તથા �ાBઝેdશન આઈ.ડ�.સાચવી રાખવાના રહ�શે. 
અર8 ફ� ભયાL બાદ ર�ફંડ આપવામા ંઆવશે ન�હ. ફ� ભયાL વગરની અર8 રv થવા પાV 
રહ�શે. અર8 ફ� ન ભરનાર ઉમેદવારને કોઈ પણ Uકારની લેAખત પર�`ા/]��િન�ગ ટ�]ટમા ં
બેસવા દ�વામા ંઆવશે ન�હ. 

����� к�03 : 
- પર�`ાCુ ં ક�B� રાજકોટ રહ�શે પર�`ાના ]થળ \ગે ઉમેદવારન ે ઓનલાઈન કોલ લેટરથી 

જણાવામા ંઆવશે.  
����� 4�,ш 5�, :  

- જbર� ફ� સાથે અર8 કરનાર ઉમદેવારોને જ પર�`ામા Uવશે દ�વામા ં / બેસવા દ�વામા ં
આવશે ઉમદેવાર� પર�`ા સમય ે કોલલેટર/ફોટો/વેલીડ આઈ.ડ�.�ફૂ સાથે રાખવાCુ ં
રહ�શે.ઉમેદવાર� પોતાનો mલોક નબંર તેમજ બેઠક �માકંની િવગત કોલલેટર પરથી મેળવી 
શકશે. 
 
તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૬ 

સહ�: િવજય નેહરા  
કિમશનર 

રાજકોટ મહાનગરપાAલકા 


