
 
 

 
 

 

 
 

 

 

ટ ંકી જાહરેાત 
મહિલા અને બાળ ધવકાસ ધવભાગના પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝડ સપોટટ  સેન્ટર (મહિલા 

સિાયિા કેન્ર) યોિના અંિગટિ પચંમિાલ જિલ્લામા ંગોિરા સેંન્ટરમાટે ખાલી પડેલ િગ્યા 
માટે ૧૧ માસના કરાર આિાહરિ અથવા સરકારશ્રી દ્વારા આઉટસોસટ એિન્સી મારફિ 
ધનમણ ૂકં થાય બનેંમાથંી િ વિલેુ ં િે મિુબ િંગામી િોરણે- ૦૧ (૧) િગ્યાઓ માટે િેમિ 
ભધવષ્યમા ંખાલી પડનાર િગ્યાઓ માટે પ્રધિક્ષાયાદી િૈયાર કરવા માટે એમ.એસ ડબલ્ય/ુ 
એમ.એ (સમાિશાસ્ત્ર/ મનોધવજ્ઞાન) િેમિ સરકારી અથવા ણબનસરકારી સસં્થાનો ઓછામા ં
ઓછો બે વષટનો કાઉન્સેણલિંગ નો અનભુવ િરાવિા ફક્િ મહિલા ઉમેદવારો પાસેથી અરજી 
મગંાવવામા ંઆવે છે. રસ િરાવિા ઉમેદવારોએ અનસુાણંગક જાિરેાિ પ્રધસધ્િ થયાના હદન-
૧૫મા ં (િા.૨૫/૦૯/૨૦૨૧) સિુીમા ંઅરજી કરવાની રિશેે. આ માટે ઉમેદવારની લાયકાિ, 
અનભુવની ધવગિો, અરજીનો નમનૂો, અરજી કરવાની િારીખ, સ્થળ વગેરેની ધવગિો 
http://wcd.gujarat.gov.in  અને મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી, પચંમિાલ પરથી 
મેળવી અરજી િરૂરી ણબડાણો સાથે જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી, રૂમ ન.ં ૩૭-
૩૮, પ્રથમ માળ,રમિ ગમિ ક્ચેરીની બાજુમા,ં જિલ્લા સેવા સદન -૧ મ.ુ ગોિરા જિ. 
પચંમિાલ ખાિે રજી. એડી/સ્પીડ પોસ્્થી િ મોકલવાની રિશેે. અન્ય રીિે મોકલાવેલ અરજી 
રદબાિલ કરવામા ં આવશે.અરજી ચકાસણી બાદ લાયકાિ િરવાિા ઉમેદવારોને િ 
ઇન્ટરવ્ય ુમાટે જાણ કરવામા ંઆવશે.  

                                                                                                                 Sd/- 
                                                                  (આર. એ. ચૌિરી) 

 મહિલા અને બાળ અધિકારી                                                                                    
જિ. પચંમિાલ- ગોિરા 
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જાિરેાિ 
 

પચંમિાલ જિલ્લામા ંમહિલા અને બાળ ધવકાસ ધવભાગના જેન્ડર રીસોસટ સેન્ટર સચંાણલિ પોલીસ સ્ટેશન 

બેઇઝ સપોટટ  સેન્ટર યોિના અંિગટિ (PBSC) ખાિે ખાલી પડલે ૧૧ માસના કરાર આિાહરિ કાઉન્સેલરની ૦૩ 

િગ્યાની ભરિી માટે મહિલા અને બાળ ધવકાસ ધવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં-મિય-૧૦૨૦૧૬-૨૯૦૪-અ,િા.૦૯/૦૨/૧૭ 

િથા ઠરાવ ક્રમા ંમિય-૧૦૨૦૧૬-૨૯૦૪-અ િા.૧૯-૯-૨૦૨૦ ના ંમિુબ િગ્યા ભરવા માટે િેમિ સભંધવિ ખાલી 

પડનાર િગ્યા માટે પ્રધિક્ષા યાદી િૈયાર કરવા ધનયિ લાયકાિ િરાવિા િોય િેવા માત્ર મહિલા ઉમેદવારો પાસેથી 

અરજીનો નમનૂો, અરજી કરવાની િારીખ, સ્થળ વગેરેની ધવગિો http://wcd.gujarat.gov.in  અને મહિલા અને બાળ 

અધિકારીની કચેરી, પચંમિાલ પરથી  મેળવી િરૂરી ણબડાણો સાથે અરજી મગંાવવામા ંઆવે છે.  

 
શૈક્ષણણક લાયકાિ :- એમ. એસ. ડબલ્ય.ુ(M.S.W) / એમ. એ. (M.A) (સમાિશાસ્ત્ર / મનોધવજ્ઞાન )  

અનભુવ   :- મહિલાલક્ષી કામગીરી કરિી સ્વૈચ્છછક સસં્થા કે સરકારી કચેરીમા ંમહિલા અને  

                    બાળ ધવકાસના કે્ષત્રમા ંઓછામા ંઓછા બે વષટનો કાઉન્સેલર / મહિલા લક્ષી  

                    યોિનામા ંકામગીરીનો અનભુવ (કોમ્પ્યટુરની જાણકારી િરુરી છે. )  

માધસક ઉછચક વેિન :- ૧૫,૦૦૦/- ( પદંર િજાર ) 

   
િરુરી લાયકાિ િરાવિા ઉમેદવારોએ આ જાિરેાિ પ્રધસધ્િ થયાના હદન-૧૫ (િા.૨૫/૯/૨૦૨૧) સિુીમા ં

અતે્રની જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારીની, રૂમ ન.ં ૩૭-૩૮, પ્રથમ માળ,રમિ ગમિ ક્ચેરીની બાજુમાં, જિલ્લા 

સેવા સદન -૧ મ.ુ ગોિરા, જિ. પચંમિાલ..પીન.કોડ.૩૮૯૦૦૧ રજી.એડી/સ્પીડ પોસ્ટથી િ અરજી મોકલવાની રિશેે. 

અન્ય રીિે મોકલાવેલ અરજી રદબાિલ કરવામા ં આવશે. અરજી ચકાસણી બાદ ઇન્ટરવ્ય ુ માટે જાણ કરવામાં 

આવશે.  

 
(આર. એ.  ચૌિરી) 

મિીલા અને બાળ અધિકારી 
જિ. પચંમિાલ (ગોિરા) 
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મહિલા અને બાળ ધવકાસ ધવભાગનાં જેન્ડર રીસોસટ સેન્ટર રારા સચંાણલિ પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ્ડ સપોટટ  સેન્ટર 

(PBSC) યોિના માટે કાઉન્સેલરની િદ્દન િંગામી  ૧૧ માસના કરાર આિાહરિ િગ્યા માટેન ુ ં

અરજી પત્રક 

================================================================ 
પ્રધિ, 
જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રી 
જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી િાજેિરનો 
રૂમ ન.ં૩૭-૩૮, પ્રથમ માળ, જિલ્લા સેવા સદન -૧, ઉમેદવારનો 
મ.ુ ગોિરા. જી.પચંમિાલ.                               પાસપોટટ  
                                   સાઇઝનો ફોટો 
  

િગ્યાનુ ંનામ :-   કાઉન્સેલર (માત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટે)  

૧. ઉમેદવારનુ ંનામ :- ........................................................................................................................         

૨. િાલનુ ંસરનામ.ુ :-  .........................................................................................................................  

   ગામ:- ...................................... િાલકુો:- ............................. જિલ્લો:- ........................... 

 રાજ્ય:- ........................... મોબાઈલ  નબંર:- ............................................................. 

 ઈ-મેઈલ આઈ ડી:- ........................................................................................................  

૩. િન્મ િારીખ :- ................................. (DD/MM/YYYY)  

૪.  ઉંમર વષટ :- ..........................  

૫. શૈક્ષણણક લાયકાિ :-  (િમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રિશેે.) 

ક્રમ પાસ કરેલ પરીક્ષા શૈક્ષણણક સસં્થાનુ ંનામ.  પાસ કયાટન ુ ંવષટ ટકા / ગે્રડ 

     

     

     



     

     

 
૬. અનભુવની ધવગિ (િમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રિશેે.)  

કુલ અનભુવ :- _________ (વષટ) ________ માસ 

ક્રમ  સસં્થાનુ ંનામ /સરનામુ ં િોદ્દો અનભુવનો સમય 
ગાળો  

કામગીરીની ધવગિ 

     

     

     

     

 

૭. કોમ્પ્યટુરની જાણકારીની ધવગિ :-  (િમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રિશેે.) 

ક્રમ કોમ્પ્યટુર કોષટન ુ ંનામ શૈક્ષણણક સસં્થાનુ ંનામ.  પાસ કયાટન ુ ંવષટ ટકા / ગે્રડ 

     

     

     

 

 

ઉમેદવારની સિીં  ................................................................  

બાિેંિરી :- 

હું નીચે સિી કરનાર ખાિરી પવૂટક જાિરે કરૂ છુ કે, અરજી પત્રકમા ં દશાટવેલ લાયકાિ િથા 
અનભુવની ધવગિો મારી ઉત્તમ જાણ મિુબ ખરી છે. િો િેમા ંકોઈપણ ધવગિ ખોટી િશે િો, િે અંગેનો અંધિમ 
ધનણટય ભરિી સધમધિનો રિશેે. અને િે મને બિંનકિાટ છે.  

     
 
 

    િારીખ:- ......../......../૨૦૨૧     ઉમેદવારની સિીં  .................................................... 

    સ્થળઃ- ............................. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

નોંિ:- 

૧. ઉપરોકિ અરજીમા ંદશાટવેલ કોલમ ન.ં ૧ થી ૭ પરત્વે કોઇ પણ માહિિી ભયાટ વગરની કે અધરુી માહિિી ભરેલ     

િશે િો િેવી અરજી પ્રથમ િબકે્ક રદ થવા પાત્ર ગણાશે. ઉમેદવાર પાછળથી કોઇ પણ િકક કે દાવો કરી શકશે 

નિી. 

૨. સદર િગ્યા િદ્દન િંગામી િોય ઉમેદવાર સદર િગ્યા માટે કોઈ િક્ક કે દાવો કરી શકશે નિીં.  

૩. ઉમેદવારે અરજી સાથે પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણણિ નકલ િોડવાની રિશેે.  

૪. સરનામાના પરુાવા રુપે અરિદારે અરજી સાથે રેશન કાડટ  / ચટુણી કાડટ / આિાર કાડટ / ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કોઇ  

એકની નકલ રજુ કરવાની રિશેે. 

૪. ભરિીનો આખરી ધનણટય પસદંગી અને મલુ્યાકંન સધમધિનો રિશેે. 

૫.  ઉમેદવાર એ અરજી જાિરેાિ પ્રધસધ્િ થયાના હદન-૧૫ મા ંરજી.એડી થી િ મોકલવાની રિશેે. િે ધસવાયની અરજી  

સ્વીકારવામા ંઆવશે નિીં.  

 

 

 

 

 


