જામનગર મહાનગરાલકા
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ
ભરતી - જાહેરાત
જાભનગય ભશાનગયાલરકાભાાં વેનેટયી વફ ઇન્સ્ેક્ટય ની જગ્માઓ વીધી બયતીથી બયલા ભાટે નીચે
જણાલેરી રામકાત તથા લમભમાા દા ધયાલતા ઉભેદલાયો ાવેથી તા.૧૧.૧૧.૨૦૧૬ સુધીભાાં નીચે વશી કયનાયને
ભી જામ તે યીતે નનમત નમ ૂનાના અયજીપોભાભાાં અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે .
અનુ.

જગ્માનુ ાં નાભ

વાંખ્મા

કેટેગયી

ગાય ધોયણ

૧

વેનેટયી વફ ઇન્સ્ેક્ટય

૧૭

લફન અનાભત-૦૭

જાભનગય ભશાનગયાલરકાની

વા.ળૈ..લ.-૦૬

લખતો લખત ના નીનત નનમભ

અનુ.જન જાનત-૦૨
અનુ.જાનત-૦૧
ળાયીરયક ક્ષનતલાા-૦૧

મુજફ ળરૂઆતના પ્રોફેળન
ીયીમડ દયમ્માન વયકાયશ્રીના
ધોયણો મુજફ રપકવ ગાય
ચ ૂકલલાને ાત્ર તથા કન્સપભા થમે
યે ગ્યુરય ગ્રેડ ભલાને ાત્ર યશેળે.

શેક્ષલિક ાયકાત:એચ.એસ.સી.ાસ,એસ.આઈ.નો ડીપ્ોમાાં ધરાવનાર

અથવા એચ.એસ.સી.તથા સેવનટે શન ખાતાના મુકાદમ

તરીકે ૭(સાત) વષષનો અનુભવ.


ભશાનગયાલરકાની લખતો લખતના નીનત મુજફ ળરૂઆતના પ્રોફેળન ીયીમડ દયમ્માન વયકાયશ્રીના
ધોયણો મુજફ રપકવ ગાય ચ ૂકલલાને ાત્ર તથા કન્સપભા થમે યે ગ્યુરય ગ્રેડ ભલાને ાત્ર યશેળે.



ઉયોકત જગ્માઓ ભાટે નનમત નમ ૂનાના અયજી ત્રકભાાં જ અયજી કયલાની યશેળે.



નનમત નમ ૂનાનુ ાં સ ૂચનાઓ વાથેન ુ ાં અયજી ત્રક જાભનગય ભશાનગયાલરકાની લેફ વાઈટ
www.mcjamnagar.com યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે.



અયજી વાથે વા.ળૈ.. લગા કેટેગયીના ઉભેદલાયોએ ચાલુ નાણાકીમ લા૧૬-૧૭(તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી
૩૧/૦૩/૧૭)નુ ાં યાજ્મ વયકાયની વેલાઓ ભાટે ન ુ ાં નનમત નમ ૂનાનુ ાં ક્રીભીરેમય વટીપીકેટ પયજીમાત જોડલાનુ ાં
યશેળે. અન્સમથા અયજી ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે નરશ.



જાભનગય ભશાનગયાલરકા ખાતે પયજ ફજાલતા કભાચાયીઓએ તેઓના ળાખાધીકાયીશ્રી ભાયપતે અયજી
યજુ કયલાની યશેળે.તેઓને આ અંગે લમભમાા દા રાગુ ડળે નરશ.



ગુજયાત વયકાયશ્રીના તા.૨૩/૧૦/૧૫ના જાશેયનાભાાં ક્રભાાંક જી.એવ./૨૬/૨૦૧૫/વીઆયઆય/ ૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/જી.-૫ અનુવાય લમભમાા દાભાાં ૫(ાાંચ) લાની છૂટછાટ ભલાાત્ર શોમ,આ જગ્મા ભાટે
ઉરી લમભમાા દા ૩૩ લા ગણલાની યશેળે. ઉયાાંત અનુ.જાનત,અનુ.જન જાનત, વા.ળૈ..લ., ળાયીરયક
ક્ષનતલાા તથા ભરશરા ઉભેદલાયોને નનમભોનુવાય લધાયાની ૫ (ાાંચ) લાની છુટછાટ ભલાાત્ર યશેળે.

અરજી મોકવાનુાં સરનામુાં :

જન વાંકા ળાખા,જાભનગય ભશાનગયાલરકા,
લશીલટી બલન,જ્યુફીરી ગાડા ન,
જાભનગય -૩૬૧૦૦૧

નાં.જેએભવી-ીઆયઓ-જા.ખ.-૧૧૦ -૨૦૧૬-૧૭
તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૬

કનભળનય
જાભનગય ભશાનગયાલરકા
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સ ૂચનાઓ:
સુચના : ઉભેદલાયે અયજી પોભાભાાં જણાલેર સુચના ધ્માને રઈને જ અયજી પોભા બયલાનુ ાં યશેળે. અધુયી ભશીતીલાળાં
તેભજ છે ક છાક લાળાં પોભા યદ થલાને ત્ર યશેળે.ઉભેદલાયે અયજી પોભા જભા કયાવ્મા ફાદ ાછથી યજુ કયે ર
કોઈણ જાતના પ્રભાણત્ર, ુયાલાઓ ગ્રાશમ યાખલાભાાં આલળે નરશ.

-:નોંધ:૧

અોઇન્સટભેન્સટ ઓથોયીટી તથા તેના દ્વાયા નનમત કયલાભાાં આલેર ્ટાપ વીરેક્વન કનભટી દ્વાયા
ફેઝીક રામકાત, યીટના ટે્ટ, પ્રેક્ટીકર ટે્ટ તેભજ દે ખાલના આધાયે જે તે જગ્મા ભાટે ભાદાં ડ
નક્કી કયળે તે પ્રભાણે આખયી પ્રતીક્ષા માદી તૈમાય કયલાભાાં આલળે.

૨

ઉયોક્ત જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયોએ અોઇન્સટભેન્સટ ઓથોયીટી નક્કી કયે તે મુજફ રેલખત ભાટે
અોઇન્સટભેન્સટ ઓથોયીટી જે જગ્માઓ સ ૂચલે તે જગ્માએ ોતાના ખચે શોચલાનુ ાં યશેળે.

૩

અયજી ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયોની ઉભય ૩૩ લા થી લધુ
ન શોલી જોઈએ.તથા અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોની ઉભય ૩૮ લા થી લધુ ના શોલી જોઈએ.

૪

જાભનગય ભશાનગયાલરકાના લખતો લખત જે નીનત નક્કી કયે ર તે મુજફ અજભાય્ળીના
વભમગાા ઉય રપકવ ગાય ઉય નીભણુકાં ો કયલાની યશે છે . તેભજ વદયહ,ુ રપકવ ગાયભાાં
ગુજયાત વયકાયશ્રી ની લખતો લખત ની નીનત અભરભાાં યશેળે.જેની દયે ક વાંફનાં ધત ઉભેદલાયોએ
નોંધ રેલાની યશેળે.

૫

ગુજયાત વયકાયના વયકાયી અધાવયકાયી, વયકાય શ્તકના કોોયે ળનનો,.કાંનીઓભાાં વેલા
ફજાલતા કભાચાયીઓ એ ઉયોક્ત જગ્માઓ ભાટે તેઓની વાં્થાના ના લાાંધા પ્રભાણત્ર વાથે
અયજી કયલાની યશેળે અને તેઓને નનમભ અનુવાય લમભમાાદાભાાં છૂટછાટ ભલાાત્ર યશેળે.

૬.

જાભનગય ભશાનગયાલરકા નવલામના વયકાયી અધાવયકાયી વાં્થાઓભાાં પયજ ફજાલતા
ઉભેદલાયોએ ખાતાના લડા/નલબાગ દ્વાયા તેઓની છે લ્રા ૫ લાની કાભગીયી તથા લર્ુણ
ું ક
અંગેનો અશેલાર કોઈ નળક્ષાત્ભક ગરા રેલાભાાં આલેર શોમ તો તેની નલગતો યજુ
કયલાની યશેળે. જાભનગય ભશાનગયાલરકાના કભાચાયીઓની નલગત વાભાન્સમ લશીલટ
નલબાગે આલાની યશેળે.

૭

જાભનગય ભશાનગયાલરકાભાાં કોન્સરાકટ ફેઈઝથી પયજ ફજાલતા કભાચાયીઓને લમ
ભમાાદાઓનો ફાધ ગણલાનો યશેળે નરશ.

૮

ઉભેદલાયોએ તેભની અયજી વાથે નીચે મુજફના પ્રભાલણત કયે રા ુયાલાઓ વાભેર
કયલાના યશેળે.
(એ) ઉભયના ુયાલા ભાટે ળાા છોડયાનુ ાં પ્રભાણત્ર અથલા અન્સમ વયકાયી પ્રભાણત્ર
(ફી) ળેક્ષલણક રામકાત ભાટે એચ.એવ.વી. ની ભાકા ળીટ,એવ.આઈ.ડીપ્રોભાાં ાવ કમાાની ભાકા ળીટ
અને વટીપીકેટ
(વી) અનાભતની જગ્માઓ ઉય ઉભેદલાયી કયતા ઉભેદલાયોએ જાનત અંગેના ુયાલા ભાટે
ગુજયાત વયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર
(ડી) ઉભેદલાય વા.ળૈ..લગા ના શોમ તો ઉન્નત લગાભાાં વભાનલષ્ટ ના શોલા અંગેન ુ ાં
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નાણાકીમ લા ૨૦૧૬-૧૭ નુ ાં વક્ષભ અનધકાયીનુ ાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે. અયજી
વાથે આવુ ાં પ્રભાણત્ર ના જોડેર શોમ તો અનાભત અંગેને કોઈણ રાબ ભલાાત્ર યશેળે
નરશ.
(ઈ) જાભનગય ભશાનગયાલરકા નવલામ વયકાયી/અધાવયકાયી વાં્થાભાાં પયજ ફજાલતા
ઉભેદલાયોએ ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.
(એપ) આઈ-ડી-પ્ર ૂપ ની નકર
(જી) જાભનગય ભશાનગયાલરકાની નોકયીભાાં દાખર થમા છી લધુ અભ્માવ કયી જે કોઈ
યીક્ષા ાવ કયી શોમ તો યલાનગી હક
ુ ભની નકર ફીડલી.
૯

આ જાશેયાત કોઈણ કાયણોવય યદ કયલાની કે તેભે પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી
થળે તો તેભ કયલાનો જાભનગય ભશાનગયાલરકાની અોઇન્સટભેન્સટ ઓથોયીટીને વાં ૂણા
શક્ક/અનધકાય યશેળે અને તે ભાટે કોઈ કાયણો આલા ફાંધામેર યશેળે નરશ.

૧૦.

ભ'શીરા ઉભેદલાય અયજી કયતે વભમે ૫યણીત શોમ તો અયજી વાથે ભેયેજ યજી્રેળન વટી અથલા
ગલાભેન્સટ ગેઝેટ યજુ કયી ોતાના ૫નતના નાભ વાથે અયજી કયી ળકળે. ભરશરા ઉભેદલાય ૫યણીત
શોમ ૫યાં ર્ ુ ભેયેજ વટી ગલાભેન્સટ ગેઝેટ યજુ ન કયી ળકે તેલા ઉભેદલાય તથા અયલણત ઉભેદલાયે
તેભના નતાના નાભ વાથે અયજી કયલાની યશેળે

૧૧.

ઉયોકત જગ્માઓ ઉય નનભણુક ાભનાય ઉભેદલાયોની પયજો/વેલાઓ અજભામીળીના
વભમગાા દયમ્માન વાંતોકાયક જણામાથી, અજભામીળીનો વભમગાો  ૂણા થમા ફાદ નનમનભત
ગાય ધોયણ ભાાં જગ્મા બયલાની જરૂરયમાત ને ધ્માનભાાં યાખીને નનમનભત ગાય ધોયણ ભાાં
વભાલલા અંગેની નલચાયણા કયલાભાાં આલળે.

૧૨.

ઉભેદલાયોએ ોતાની અયજી આઘાયો વાથે ૧૧" X ૫" ની વાઇઝના ફાંઘ કલયભાાં ભોકરલાની
યશેળે તેભજ ફાંઘ કલય ઉ૫ય નનભણુકાં ની જગ્માનુ ાં નાભ ્ષ્ટ દળાાલલાનુ ાં યશેળે.

૧૩

કોમ્પ્યુટય જ્ઞાન ફાફતે વયકાયશ્રી ઘ્લાયા નકકી કયામેર નનનત અનુવાય જાશેયાત અનુવાય ઉભેદલાયે
"CCC" કોમ્યુટય કાળલ્મ રગત ૫યીક્ષા ાવ કયે રી શોલી જોઇળે તેઓએ આ અંગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર
અચુક જોડલાનુ ાં યશેળે.

૧૪

ઉભેદલાયોને ઇન્સટયવ્યુભાાં ફોરાલલા કે ન ફોરાલલા તેભજ ૫વાંદ કયલા કે ન કયલા તે તભાભ
અનઘકાયો વક્ષભ વતાનઘકાયીશ્રીને અફાઘીત યશેળે. નલળેભાાં ઇન્સટયવ્યુભાાં ન ફોરાલલાભાાં આલેર
ઉભેદલાયોને અરગથી કોઇ ત્રવ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નરશિં જેની ્ષ્ટ નોંઘ રેલી.

૧૫.

રેલખત યીક્ષા અંગેના કામાક્રભો ભાન્સમ થમેર અયજીઓના ઉભેદલાયોને અરગ થી ત્ર વ્મલશાય
કયી જાણ કયલાભાાં આલળે.

૧૬.

ફનાલટી ખોટા દ્તાલેજો અથલા જેની વાથે ચેડા કયલાભાાં આવ્મા શોમ તેલા દ્તાલેજો યજુ
કયામેર શોલાનુ ાં ભાલુભ ડળે તો તેલી અયજી યદ થલાને ાત્ર યશેળે. તેભજ આલા ુયાલા થકી
નનભણુકાં ભેલલાભાાં આલી શળે તો તે તાકીદની અવયથી યદ કયલાભાાં આલળે.

૧૭.

નીચે દળાાલેર કાયણોવય અયજદાયની અયજીઓ અ્લીકાયને ાત્ર ઠયળો. (યદ થલાને ાત્ર યશેળે.)
(એ)

અયજી ૫ત્રકભાાં અયજી કયનાયની વશી તેભજ અયજી ૫ત્રકભાાં

પોટા ઉ૫ય

વશી

કયે ર ન શોમ (એક અગય ફન્ને જગ્માએ) તેલા વાંજોગોભાાં
(ફી) અયજદાયે

અયજીભાાં કેટેગયી ૈકી એક ણ કેટેગયી ન ફતાલેર શોમ અથલા એક થી લઘુ
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ફતાલેર શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
(વી) ઉયોક્ત કેડયની જગ્મા ભાટે નનમત કયે ર ળૈક્ષલણક રામકાત તેભજ ાવ કમાાન ુ ાં લગા તથા
કેટરાભો પ્રમાવ ફતાલેર ન શોમ તેલા

વાંજોગોભાાં

(ડી) અયજદાયે અયજી ત્રકભાાં જન્સભ તાયીખ અઘુયી કે ન ફતાલેર શોમ અથલા જન્સભ તાયીખભાાં
અલા્તનલક લા- ભાવ- રદલવ ફતાલેર શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
(ઇ) અયજદાયની લમ જાશેયાતની તાયીખે રઘુતભ લમભમાાદા ૧૮ લાની ઘયાલતા ન શોમ તેલા
વાંજોગોભાાં
(એપ) અયજદાયની લમ જાશેયાતની તાયીખે જે તે કેટેગયી ભાટે જેભકે વાભાન્સમ લગા, એવ.વી.,
એવ.ટી, ળાયીરયક ક્ષનતલાા, ળા.ળે.૫.લ. ભશતભ ભલાાત્ર ઉરી લય્ભાાંમાાદાથી લધુ લમ
ધયાલતા શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
(જી) ભાજી વૈનનક તયીકે ભલાાત્ર કેટેગયી લાઈઝ લમભમાાદાથી લધુ ધયાલતા શોમ તેલા
વાંજોગોભાાં
(એચ) અયજદાય ઘ્લાયા નનમત થમેર પોભાભાાં અયજી કયે ર ન શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
(આઈ) ભરશરા ઉભેદલાય ૫નતના નાભ વાથે અયજી કયે ર શોમ ૫યાં ર્ ુ ભેયેજ યજી્રેળન વટી કે
ગલાભેન્સટ ગેઝેટની નકર યજુ કયે ર ન શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
(જે) અયજીભાાં જણાલેર તભાભ નલગતો ભાટેના ભાન્સમ જરૂયી પ્રભાણીક ુયાલાઓ વાભેર કયે ર ન
શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
(કે) જાભનગય

ભશાનગયાલરકાની નોકયીભાાં દાખર થમા ૫છી લઘુ અભ્માવ કયી કોઇ ૫યીક્ષા

ાવ કયે ર શોમ અને ૫યલાનગી હક
ુ ભની નકર વાભેર કયે ર ન શોમ તેલા વાંજોગોભાાં
૧૮.

આ જગ્માઓ ભાટેના નનમત નમુનાની અયજી પોભા જાભનગય ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ
www.mcjamnagar.com ૫યથી ડાઉનરોડ કયી અને પોભા ની નલગતો બયી જરૂયી પ્રભાણત્રો વાથે
નીચેના વયનાભે ભોકરલાનુ ાં યશેળે.
વદયહુ જગ્માઓ ભાટેની અયજીના નનમત પોભા જાભનગય ભશાનગયાલરકાના વાભાન્સમ લશીલટ

નલબાગ ખાતે યાજાના રદલવો નવલામ વલાયના ૧૦-૩૦ થી ૧-૩૦ તથા ફોયના ૨-૩૦ થી ૫-૦૦
સુધીભાાં રૂ.૫૦/- ની કીભતે ભળે. ટાર ભાયપતે અયજી પોભા ભાંગાવ્નાયે આખયી મુદતના ઓપીવ
કાભકાજના ૬ રદલવ શેરા શોચે તે યીતે "કભીશ્નયશ્રી, જાભનગય ભશાનગયાલરકા" ના નાભનો જ
રૂ.૫૦/- નો ક્રો્ડ બાયતીમ ો્ટર ઓડે ય ૨૩ વે.ભી. * ૧૦ વે.ભી. ની વાઈઝના ોતાના વયનાભાલાા
રૂ. ૫/- ની ટાર ટીકીટ ચોતાડેર કલય વાથે જનવાંકા ળાખા, જાભનગય ભશાનગયાલરકા લશીલટી
બલન, જ્યુફીરી ગાડા ન, જાભનગય - ૩૬૧૦૦૧ ભોકરલાનો યશેળે. ો્ટર ઓડે ય
લીત્મા ફાદ ટારથી અયજી પોભા ભાંગાલલાની

નવલામ તેભજ મુદત

ભાાંગણી ઉય ધ્માન આલાભાાં આલળે નરશ. જાભનગય

ભશાનગયાલરકા તયપથી ો્ટ કયલાભાાં આલેર અયજી પોભા ટારથી અયજી પોભા ભાંગાલનાયને નનમત
વભમભાાં ન ભે તો તે અંગેની જલાફદાયી જાભનગય ભશાનગયાલરકાની યશેળે નરશ.
અરજી મોકવાનુાં સરનામુાં :જનવાંકા ળાખા, જાભનગય ભશાનગયાલરકા લશીલટી બલન, જ્યુફીરી ગાડા ન, જાભનગય - ૩૬૧૦૦૧
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Note:
ADDRESS FOR SENDING APPLICATION:The Office Of Municipal Corporation, Jamnagar
Opp.Jubili Garden/R Lal bungalow,
Jamnagar Municipal Corporation,
JAMNAGAR.361001

affix recent
self signed
photograph

JAMNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
JAMNAGAR
Post Applied For: _____________________________________

(To be filled in Block Letters with black ball point pen only)
Sr.No.
Detail
1.

First Name

:

2.

Second Name :

3.

Surname

4.

Correspondence Address

5.

PIN CODE No. :

6.

Residence Phone No.
(With STD)

7.

Mobile No.

:

8.

E-Mail ID

:

9.

Sex (Tick Mark ( √) in the applicable brackers): 1.Male(

10.

Date of Birth

:

:

:

:

Date

Month

) 2. Female(

)

Year

11. Category (Tick Mark ( √) in the application brackets)
1.SC ( ) 2.ST ( ) 3.SEBC ( ) 4. General ( ) 5.Handicapped (
6.Ex.Serviceman (
)

)

12. Marital Status (Tick Mark ( √) in the applicable brackes):
1. Married ( ) 2. Unmarried ( ) 3. Divorcee ( ) 4.Widow ( )
13. Pan No.
:
14. If application is dependent of Municipal employee, give the following details :
a. Name of employee

: ______________________________
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b. Designation

: ______________________________

c. Employee No

: ______________________________

d. Relation of the applicant with the employee

: _________________________

15. If applicant is JMC employee / Probationary / Contract Base / Duration period( Give
Detatil) :
_________________________
16. Mother tongue of the applicant

: __________________________

17. Give the following details of any other languages that you know.
Name of the Language

Please Tick ( √) or (x)

Examination Passed if any

read

18.

write

speak

Educational Qualification:-

Name of Institute/
Board / University

Examinatio
n passed

19.

Passing
Month
& Year

Main Subject

Percentage
obtained

No. of
attempt

Details of Experience :Name of Institute

Date
From date
To date

Designation &
Nature of Work

Experience in
Year
Month
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20. Attached Document :- (Please attached attested copies of compulsory
documents/certificates only)
(Please tick mark ( √) in the applicable bracket for the actual documents attached only)
1. Birth Certificate ( )
2. School leaving Certificate ( )
3. SSI Diploma Mark sheet ( ) Certificate ( )
4. Graduation Mark sheet ( ) Certificate (
)
5. Post Graduation Mark sheet ( ) Certificate (
)
6. Cast Certificate ( )
7. Experience Certificate on letter pad only ( )
8. Handicapped Certificate ( )
9. Ex-Serviceman Certificate ( )
10. CCC ( ) CCC+ ( ) any other Certificate related to Computer Education ( )
11. Current creamy layre Certificate ( )
12. S.S.C Mark sheet ( ) S.S.C. Certificate ( )
13. H.S.C Mark sheet ( ) H.S.C. Certificate ( )
14. N.O.C From present employer (
)
15. Attempt Certificate if any ( )
16. Reference from present employer/university/ collage as applicable
17. Other information if any.

DECLARATION
I hereby declare that the particulars furnished in application are correct and if
information or proof provided by me is found incorrect/fake or manipulated, my candidature
stands disqualified and I will liable to be dismissed, if appointed.
PLACE:DATE:-

Signature of the Applicant
Note: In case the content of the downloaded form is modified, it may lead to legal action and
the content as per the original form will be considered as final.
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