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જામનગર મહાનગરપાલિકા 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ 

ભરતી - જાહરેાત 
 જામનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે નીચે જણાવેિી ખાિી જગ્યાઓ ભરવા માટે નીચે 

જણાવેિી િાયકાત તથા વયમયાાદા ધરાવતા ઉમદેવારો પાસેથી તા.૨૭.0૧.૨૦૧૭ સધુીમાાં 

નીચે સહી કરનારને મળી જાય તે રીતે નનયત નમનૂાના અરજીફોમામાાં અરજીઓ માંગાવવામાાં 

આવે છે. 

અન.ુ જગ્યાનુાં નામ સાંખ્યા કેટેગરી પગાર ધોરણ 

૧ ચીફ મેડીકિ ઓફીસર ૧ લિન અનામત 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
ગ્રેડ પે (૬૬૦૦) 

૨ એન્જજીનીયર ગે્રડ-૧ ૧ લિન અનામત 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
ગ્રેડ પે (૬૬૦૦) 

૩ એક્ઝીક્યટુીવ એન્જજીનીયર (ડ્રેનેજ) ૧ લિન અનામત 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
ગ્રેડ પે (૬૬૦૦) 

૪ 
એક્ઝીક્યટુીવ એન્જજીનીયર 
(પયાાવરણ) 

૧ સા.શૈ.પ.વગા 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
ગ્રેડ પે (૬૬૦૦) 

૫ 
નાયિ કાયાપાિક એન્જજીનીયર 
(પયાાવરણ) 

૧ અન.ુજન.જાનત 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 
ગ્રેડ પે (૫૪૦૦) 

 

 ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે નનયત નમનૂાના અરજી પત્રકમાાં જ અરજી કરવાની રહશેે. 

 નનયત નમનૂાનુાં સચૂનાઓ સાથેનુાં અરજી પત્રક અથવા જામનગર મહાનગરપાલિકાની 

વેિ સાઈટ www.mcjamnagar.com પરથી ડાઉનિોડ કરી શકાશે. અથવા સામાન્જય 

વહીવટ નવભાગ, િીજો માળ, જામનગર મહાનગરપાલિકા ખાતેથી રૂિરૂમાાં રૂ|.૫૦/- 

ચકૂવીને મેળવી શકશે. 

 અરજી સાથે સા. શૈ.પ. વગા કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ચાલ ુનાણાકીય વર્ાનુાં ક્રીમીિેયર 

સટીફીકેટ ફરજીયાત જોડવાનુાં રહશેે. અન્જયથા અરજી ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવશે નહહ. 
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 જામનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ફરજ િજાવતા કમાચારીઓએ તેઓના શાખાધીકારીશ્રી 

મારફતે અરજી રજુ કરવાની રહશેે.તેઓને આ અંગે વયમયાાદા િાગ ુપડશે નહહ. 

 ઉમેદવારોને નવશેર્ સચૂનાઓ તથે િાયકાતની નવગત તથા અન્જય માહહતી અરજી ફોમા 

સાથે આપવામાાં આવશે. 

 ઉપરોકત ક્રમ નાં ૧ થી ૪ ની જગ્યાઓ માટે તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની મહતમ ઉમર 

૪૦ વર્ા રહશેે. અને ક્રમ નાં ૫ માટે મહતમ ઉમર ૩૮ વર્ા રહશેે. 

અરજી મોકિવાન ું સરનામ ું :  પી.આર.ઓ. શાખા,જામનગર મહાનગરપાલિકા,વહીવટી    

ભવન,જ્યિુીિી ગાડાન, જામનગર -૩૬૧૦૦૧ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

નાં.જેએમસી-સા.વ.વી.-૧૨-૧૦-૩૧-  -૨૦૧૬-૧૭    
તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૬ 

કનમશનર 
જામનગર મહાનગરપાલિકા 
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જગ્યાઓની િાયકાતો તથા અરજી સબુંવિત સચૂનાઓ 

(૧) ચીફ મેડીકિ ઓફફસર : જગ્યા :૧,કેટેગરી :લબન અનામત 
િાયકાત શકે્ષલણક િાયકાત : માન્જય યનુીવસીટીના એમ.િી.િી.એસ. તથા પબ્લિક હલે્થ ડીપ્િોમાાં ધરાવનાર અને 

સ્થાનનક સાંસ્થામાાં અથવા રાજ્ય સરકારના પબ્લિક હલે્થ ખાતાનો ઓછામાાં ઓછો ૧૦ વર્ાનો અનભુવ. 
વય મયાાદા ૪૦ વર્ાથી વધ ુન હોવી જોઈએ. 
પગાર િોરણ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (ગ્રેડ પ ે: ૬૬૦૦) 

(૨) એન્જીનીયર ગે્રડ-૧ : જગ્યા :૧,કેટેગરી :લબન અનામત 
િાયકાત માન્જય.યનુન.ના િી.ઈ.નસનવિ પ્રથમ વગા અન ે૫ વર્ાનો અનભુવ 
વય મયાાદા ૪૦ વર્ાથી વધ ુન હોવી જોઈએ. 
પગાર િોરણ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (ગ્રેડ પ ે: ૬૬૦૦) 

(૩) એકઝીકય ટીવ એન્જીનીયર-ડ્રેનેજ: જગ્યા :૧,કેટેગરી :લબન અનામત 
િાયકાત (૧) માન્જય.યનુન.ના િી.ઈ.નસનવિ 

(૨) પલિીક હલે્થ માસ્ટર ડીગ્રી અન ે૧૦ વર્ાનો અનભુવ અથવા ભગૂભા ગટર યોજનાનો ૧૦ વર્ાનો 
અનભુવ અથવા માસ્ટર ડીગ્રી ઇન નસનવિ એન્જજી. અન ે૫ વર્ાનો અનભુવ 

વય મયાાદા ૪૦ વર્ાથી વધ ુન હોવી જોઈએ. 
પગાર િોરણ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (ગ્રેડ પ ે: ૬૬૦૦) 

(૪) એકઝીકય ટીવ એન્જીનીયર-પયાાવરણ : જગ્યા :૧,કેટેગરી : સા.શૈ.પ. વગા 
િાયકાત માન્જય યનુન.પયાાવરણ એન્જજી. અથવા નસનવિ એન્જજી /એન્જવાયરમેન્જટ એન્જજી.નવર્ય સાથ ેઅને ડેપ્યટુી 

એન્જજી. કક્ષાની એન્જજી.કક્ષાની એન્જજી. જગ્યાનો ૫ (પાચ) વર્ાનો અનભુવ અથવા આસી. એન્જજી કે 
સમકક્ષ જગ્યાનો ૭ (સાત) વર્ાનો અનભુવ 
નવશરે્ િાયકાત : પયાાવરણ એન્જજી. ના અનસુ્નાતક વધારાની િાયકાત ગણાશ.ે  

વય મયાાદા ૪૦ વર્ાથી વધ ુન હોવી જોઈએ. 
પગાર િોરણ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (ગ્રેડ પ ે: ૬૬૦૦) 

(૫) નાયબ કાયાપાિક એન્જીનીયર-પયાાવરણ : જગ્યા :૧,કેટેગરી : અન .જન.જાવત વગા 
િાયકાત માન્જય.યનુન/િોડાના માસ્ટર ઓફ એન્જજી.(એન્જવાયરમને્જટ) તથા ૨ (િ)ે વર્ાનો અનભુવ અથવા માસ્ટર 

ઓફ એન્જજી.(નસનવિ) એન્જવાયરમને્જટના નવર્ય સાથ ેઅન ે૨ (િ)ે વર્ાનો અનભુવ અથવા િચેિર ઓફ  
એન્જજી.(એન્જવાયરમને્જટ) તથા ૫ (પાચ) વર્ાનો અનભુવ અથવા િચેિર ઓફ  એન્જજી.(નસનવિ) 
એન્જવાયરમને્જટના નવર્ય સાથે અન ે ૫ (પાચ) વર્ાનો અનભુવ અથવા ડીપ્િોમાાં ઇન એન્જવાયરમને્જટ 
એન્જજી તથા ૭(સાત) વર્નો અનભુવ અથવા ડીપ્િોમાાં ઇન નસનવિ એન્જજી. એન્જવાયરમને્જટના નવર્ય 
સાથ ેઅન ે૭ (સાત) વર્ાનો અનભુવ 

વય મયાાદા ૩૩+૫ વર્ાથી વધ ુન હોવી જોઈએ. 
પગાર િોરણ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગ્રેડ પ ે(૫૪૦૦) 
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                          સચૂનાઓ: 
સચુના : ઉમેદવારે અરજી ફોમામાાં જણાવેિ સચુના ધ્યાને િઈને જ અરજી ફોમા ભરવાનુાં રહશેે. અધરુી 
મહીતીવાળાં તેમજ છેક છાક વાળાં ફોમા રદ થવાને પત્ર રહશેે.ઉમેદવારે અરજી ફોમા જમા કરાવ્યા િાદ 
પાછળથી રજુ કરેિ કોઈપણ જાતના પ્રમાણપત્ર, પરુાવાઓ ગ્રાહય રાખવામાાં આવશે નહહ. 

-:નોંિ:- 
૧ અપોઇન્જટમેન્જટ ઓથોરીટી તથા તેના દ્વારા નનયત કરવામાાં આવિે સ્ટાફ સીિકે્સન કનમટી દ્વારા 

િેઝીક િાયકાત, રીટના ટેસ્ટ તેમજ દેખાવના આધારે જે તે જગ્યા માટે માપદાંડ નક્કી કરશે તે 
પ્રમાણે આખરી પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે. 

૨ ઉપરોક્ત જગ્યા માટે ઉમેદવારોએ અપોઇન્જટમેન્જટ ઓથોરીટી નક્કી કરે તે મજુિની િેલખત,મૌલખક 
પરીક્ષા માટે અપોઇન્જટમેન્જટ ઓથોરીટી જે જગ્યાઓ સચૂવે તે જગ્યાએ પોતાના ખચ ેપહોચવાનુાં 
રહશેે. 

૩ ઉપરોકત ક્રમ નાં ૧ થી ૪ ની જગ્યાઓ માટેની વયમયાાદા અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના 
રોજ ઉમેદવારની ઉમર  ૪૦ વર્ાથી વધ ુના હોવી તથા ક્રમ નાં ૫ ની જગ્યા માટે  વયમયાાદા 
અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૩૮ વર્ાથી વધ ુના હોવી જોઈએ. 

૪ એકથી વધ ુજગ્યા માટે અરજદાર થતા ઉમેદવારોએ સાંિાંનધત જગ્યાઓ માટે અિગ અિગ 
અરજી ફોમાસ માાં િીડણો રજુ કરવાના રહશેે. 

૫ સરકારી અધાસરકારી કચેરીઓમાાં ફરજ િજાવતા કમાચારીઓ ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે તેઓની 
સાંસ્થાના ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર સાથે અરજી કરવાની રહશેે. 

૬. જામનગર મહાનગરપાલિકા નસવાયના સરકારી અધાસરકારી સાંસ્થાઓમાાં ફરજ િજાવતા 
ઉમેદવારોએ ખાતાના વડા/નવભાગ દ્વારા તઓેની છેલ્િા ૫ વર્ાની કામગીરી તથા વર્ુુંણક 
અંગેનો અહવેાિ કોઈ શીખાત્મક પગિા િવેામાાં આવેિ હોય તો તેની નવગતો રજુ 
કરવાની રહશેે. જામનગર મહાનગરપાલિકાના કમાચારીઓની નવગત સામાન્જય વહીવટ 
નવભાગે આપવાની રહશેે. 

૭ જામનગર મહાનગરપાલિકામાાં કોન્જરાકટ િેઈઝથી ફરજ િજાવતા કમાચારીઓન ેવય 
મયાાદાઓનો િાધ ગણવાનો રહશેે નહહ. 

૮ ઉમેદવારોએ તેમની અરજી સાથે નીચે મજુિના પ્રમાલણત કરેિા પરુાવાઓ સામેિ 
કરવાના રહશેે. 
(એ) ઉમરના પરુાવા માટે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર અથવા અન્જય સરકારી પ્રમાણપત્ર  
(િી) શેક્ષલણક િાયકાત માટે માકાશીટ પ્રમાણપત્ર ડીગ્રી સટીફીકેટ, એટેમ્પ સટીફીકેટ 
(સી) અનામતની જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદવારી કરતા ઉમદેવારોએ જાનત અંગેના પરુાવા માટે 
ગજુરાત સરકારશ્રીના સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેિ પ્રમાણપત્ર 



 

                                                              C:\Users\cloudconvert\server\files\116\364\7\K047k3W9lojTRLUdNDyM\Advertisement_4_Posts_DEC-2016-17.docx                                          

Page 5 of 9 

(ડી) ઉમેદવાર સા.શૈ.પ.વગા ના હોય તો ઉન્નત વગામાાં સમાનવષ્ટ ના હોવા  અંગેનુાં 
નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ નુાં સક્ષમ અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. અરજી 
સાથે આવુાં પ્રમાણપત્ર ના જોડિે હોય તો અનામત અંગનેે કોઈપણ િાભ મળવાપાત્ર રહશેે 
નહહ. 
(ઈ) જામનગર મહાનગરપાલિકા નસવાય સરકારી/અધાસરકારી સાંસ્થામાાં ફરજ િજાવતા 
ઉમેદવારોએ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(એફ) આઈ-ડી-પ્રફૂ ની નકિ  
(જી) જામનગર મહાનગરપાલિકાની નોકરીમાાં દાખિ થયા પછી વધ ુઅભ્યાસ કરી જે કોઈ 
પરીક્ષા પાસ કરી હોય તો પરવાનગી હકુમની નકિ િીડવી. 

૯ આ જાહરેાત કોઈપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમે ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી 
થશે તો તેમ કરવાનો જામનગર મહાનગરપાલિકાની અપોઇન્જટમેન્જટ ઓથોરીટીને સાંપણૂા 
હક્ક/અનધકાર રહશેે અને તે માટે કોઈ કારણો આપવા િાંધાયેિ રહશેે નહહ. 

૧૦. મહીિા ઉમેદવાર અરજી કરતે સમયે ૫રણીત હોય તો અરજી સાથે મેરેજ રજીસ્રેશન સટી અથવા 
ગવામેન્જટ ગેઝેટ રજુ કરી પોતાના ૫નતના નામ સાથે અરજી કરી શકશે. મહહિા ઉમદેવાર ૫રણીત 
હોય ૫રાંર્ ુમેરેજ સટી ગવામેન્જટ ગેઝેટ રજુ ન કરી શકે તેવા ઉમેદવાર તથા અપરલણત ઉમેદવારે 
તેમના નપતાના નામ સાથે અરજી કરવાની રહશેે  

૧૧. ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી આઘારો સાથ ે ૧૧" X  ૫" ની સાઇઝના િાંઘ કવરમાાં મોકિવાની 
રહશેે તેમજ િાંઘ કવર ઉ૫ર નનમણુાંકની જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ દશાાવવાનુાં રહશેે.  

૧૨ 

 

કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન િાિતે સરકારશ્રી ઘ્વારા નકકી કરાયેિ નનનત અનસુાર જાહરેાત અનકુ્રમ નાં. ૧ થી 
૫ ઉમેદવારે "CCC+"  કોમ્પયટુર ક ાશલ્ય િગત ૫રીક્ષા પાસ કરેિી હોવી જોઇશે તેઓએ આ 
અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર અચકુ જોડવાનુાં રહશેે.   

13. 
 

ઉમેદવારોને ઇન્જટરવ્યમુાાં િોિાવવા કે ન િોિાવવા તેમજ ૫સાંદ કરવા કે ન કરવા તે તમામ 
અનઘકારો સક્ષમ સતાનઘકારીશ્રીને અિાઘીત રહશેે. નવશેર્માાં ઇન્જટરવ્યમુાાં ન િોિાવવામાાં આવેિ 
ઉમેદવારોને અિગથી કોઇ પત્રવ્યવહાર કરવામાાં આવશે નહહિં જેની સ્પષ્ટ નોંઘ િવેી.    

૧૪. માકાશીટ ડીગ્રી સટીફીકેટમાાં ગ્રેડ દશાાવોિ હોય તો તેન ુ સમકક્ષ ટકામાાં માન્જય યનુનવસીટીનુાં 
કનવઝાન રજુ કરવાનુાં રહશેે.  

૧૫. િેખીત મૈાખીક પરીક્ષા અંગેના કાયાક્રમો માન્જય થયેિ અરજીઓના ઉમેદવારોને અિગથી 
પત્રવ્યવહાર કરી જાણ કરવામાાં આવશે.   

૧૬. િનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો રજુ 
કરાયેિ હોવાનુાં માલમુ પડશે તો તેવી અરજી રદ થવાને પાત્ર રહશેે. તેમજ આવા પરુાવા થકી 
નનમણુાંક મેળવવામાાં આવી હશે તો તે તાકીદની અસરથી રદ કરવામાાં આવશે.  

૧૭. નીચે દશાાવેિ કારણોસર અરજદારની અરજીઓ અસ્વીકારને પાત્ર ઠરશો. (રદ થવાને પાત્ર રહશેે.) 
(એ) અરજી ૫ત્રકમાાં અરજી કરનારની સહી તેમજ અરજી ૫ત્રકમાાં  ફોટા ઉ૫ર  સહી  
કરેિ ન હોય (એક અગર િને્ન જગ્યાએ) તેવા સાંજોગોમાાં  
(િી) અરજદારે અરજીમાાં કેટેગરી પૈકી એક પણ કેટેગરી ન િતાવેિ હોય અથવા  એક થી વઘ ુ
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િતાવેિ હોય તેવા સાંજોગોમાાં 
(સી) જે તે કેડરની જગ્યા માટે નનયત કરેિ શૈક્ષલણક િાયકાત તેમજ પાસ  કયાાન ુાં વગા 
તથા કેટિામો પ્રયાસ િતાવેિ ન હોય તેવા  સાંજોગોમાાં  
(ડી) અરજદારે અરજી પત્રકમાાં જન્જમ તારીખ અઘરુી કે ન િતાવેિ હોય અથવા જન્જમ તારીખમાાં 
અવાસ્તનવક વર્ા- માસ- હદવસ િતાવિે હોય તેવા સાંજોગોમાાં 
(ઇ) અરજદારની વય જાહરેાતની તારીખે િઘતુમ વયમયાાદા ૧૮ વર્ાની ઘરાવતા ન હોય તેવા 
સાંજોગોમાાં  
(એફ) અરજદાર ઘ્વારા નનયત થયેિ ફોમામાાં અરજી કરેિ ન હોય તેવા સાંજોગોમાાં  
(જી) મહહિા ઉમેદવાર ૫નતના નામ સાથે અરજી કરેિ હોય ૫રાંર્ ુ મેરેજ રજીસ્રેશન સટી કે 
ગવામેન્જટ ગઝેેટની નકિ રજુ કરેિ ન  હોય તેવા સાંજોગોમાાં  
(એચ) અરજીમાાં જણાવેિ તમામ નવગતો માટેના માન્જય જરૂરી પ્રમાણીક પરુાવાઓ સામેિ કરેિ ન 
હોય તેવા સાંજોગોમાાં  
(આઇ) જામનગર મહાનગરપાલિકાની નોકરીમાાં દાખિ થયા ૫છી વઘ ુઅભ્યાસ કરી કોઇ ૫રીક્ષા 
પાસ કરેિ હોય અને ૫રવાનગી હકુમની નકિ સામેિ કરેિ ન હોય તેવા સાંજોગોમાાં 

૧૮. 
 

આ જગ્યાઓ માટેની વય મયાાદા ઉપરોક્ત ક્રમ નાં ૧ થી ૪ તમામ કેટેગરી માટે જનરિ િોડાની 
માંજુરીની અપેક્ષાએ ૪૦ વર્ા રાખવામાાં આવિે છે. 

૧૯. આ જગ્યાઓ માટેના નનયત નમનુાની અરજી ફોમા જામનગર મહાનગરપાલિકાની વેિસાઇટ 

www.mcjamnagar.com  ૫રથી ડાઉનિોડ કરી શકાશે. તેમજ આ ડાઉનિોડ કરેિ ફોમા ભરનારે 
પોસ્ટિ ઓડેર મોકિવાનો રહશેે નહહ.  

 

સદરહ ુજગ્યાઓ માટેની અરજીના નનયત ફોમા જામનગર મહાનગરપાલિકાના સામાન્જય વહીવટ 
નવભાગ ખાતે રાજાના હદવસો નસવાય સવારના ૧૦:૩૦ થી િપોરના ૧:૩૦ તથા ૩:૦૦ થી સાાંજના ૫:૦૦ 
સધુીમાાં રૂ.૫૦ ની કીમતે મળશે. ટપાિ મારફતે અરજી માંગાવનારે આખરી મદુતના ઓફીસ કામકાજના ૬ 
હદવસ પહિેા પહોચે તે રીતે "કમીશ્નરશ્રી, જામનગર મહાનગરપાલિકા" ના નામ નો જ રૂ.૫૦/- નો ક્રોસ્ડ 
ભારતીય પોસ્ટિ ઓડેર ૨૩ સે.મી * ૧૦ સે.મી ની સાઈઝના પોતાના સરનામાાં વાળા રૂ.૫/- ની ટપાિ 
ટીકીટ ચોટાડિે કવર સાથે જનસાંપકા શાખા,જામનગર મહાનગરપાલિકા, વહીવટી ભવન,જ્યિુીિી ગાડાન, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૧ ખાતે મોકિવાનો રહશેે.પોસ્ટિ ઓડેર નસવાય તેમજ મદુત વીત્યા િાદ ટપાિથી 
અરજી ફોમા માંગાવનારન ે નનયત સમયમાાં ન મળે તો તે અંગેની જવાિદારી જામનગર 
મહાનગરપાલિકાની રહશેે નહહ. 

 
અરજી મોકિવાનુાં સરનામુાં :-  
જનસાંપકા શાખા, 
જામનગર મહાનગરપાલિકા વહીવટી ભવન, 
જ્યિુીિી ગાડાન, 
જામનગર - ૩૬૧૦૦૧  

http://www.mcjamnagar.com/
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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 brackets): 1.Male(       ) 2. Female (      ) 

 

10.    Date of Birth :     Date  Month    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 brackets): 
        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  : ______________________________ 

 

        b.   Designation   : ______________________________ 

 

        c.   Employee No  : ______________________________ 

 
        d.   Relation of the applicant with the employee : _________________________ 

Note: 

ADDRESS FOR SENDING 
APPLICATION:- 

The Office Of Municipal Corporation, 

Jamnagar 

Opp. Jubilee Garden Nr. Lal bungalow, 

Jamnagar Municipal Corporation, 

JAMNAGAR.361001 

 

affix recent self 
signed 

photograph 
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15.   If applicant is JMC employee / Probationary / Contract Base ( Give Detail) :        
         

        _________________________ 

16.  Mother tongue of the applicant : __________________________ 

 

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

 

Name of the Language Examination Passed if any Please Tick   ( √)  or    (x) 

read write speak 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
18.   Educational Qualification:- 

    

Name of Institute/ 

Board / University 

Examinatio

n passed 

Passing 

Month 

& Year 

Main Subject Percentage 

obtained 

No. of 

attempt 

 

 

         

 
 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

19.      Details of Experience :- 
 

Name of Institute Date Designation & 

Nature of Work 

Experience in 

From date To date Year Month 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 
 

       

 

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 (     ) 
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     3.     Cast Certificate   (     ) 

 
     4.     Ex-Serviceman Certificate   (     ) 

 

     5.     Handicapped Certificate   (     ) 

 

     6.   Current creamy layer Certificate   (     ) 

 
     7.   Other information if any.   (     ) 

 

 

 

21.   Attached Document :- ( Please attached attested copies of post relevant 
Qualification documents/certificates only) 

 

 

    1. 

 

    2. 
 

    3. 

 

    4. 

 
    5. 

 

    6. 

 

    7. 

 
    8. 

 

    9. 

 

    10. 
 

 

 

 

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 

 


