
 

       ANNEXURE-II 

જાહેરાત 
 

    ગીર સોમનાથ જિલ્લામાાં ક્રાર્યરત પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ સપોટય  સેન્ટર ઉના ખાતે  કાઉન્સેલરની ૧ (એક) 
િગ્ર્ા માટે તથા  ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ્ડ સપોટય  સેન્ટર ખાતે સાંભજિત ખાલી પડનાર િગ્ર્ા 
માટે પ્રજતક્ષા ર્ાદી તૈર્ાર કરિા ૧૧ માસના કરાર આધારરત અથિા આઉટસોસય એિન્સી મારફત ભરતી કરિાન ાં 
સરકારશ્રીના જિચારણા હેઠળ હોર્, બાંને માાંથી િ ેિહેલ ાં હોર્ તે સમર્ માટે જનર્ત લાર્કાત ધરાિતા હોર્ તેિા માત્ર 
મરહલા ઉમેદિારો પાસેથી અરજી માંગાિિામાાં આિે છે.  

 
શૈક્ષજણક લાર્કાત  :-  એમ. એસ. ડબલ્ર્ . / એમ. એ. (સમાિ શાસ્ત્ર / મનોજિજ્ઞાન )  
અન ભિ   :-  મરહલાલક્ષી કામગીરી કરતી સ્િૈજછછક સાંસ્થા કે સરકારી કચેરીમાાં મરહલા       
                                      અને બાળ જિકાસના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછા ૨(બે) િર્યનો કાઉન્સેલર /   
                                      મરહલાલક્ષી ર્ોિનામાાં કામગીરીનો અન ભિ (કોમ્પ્ર્ ટરની જાણકારી િરુરી છે.)  
માજસક ઉછચક િેતન  :-  ૧૫,૦૦૦/- ( પાંદર હજાર ) 
   િરૂરી લાર્કાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ નીચે દશાયિેલ સરનામાાં પર તા:-૧૩/૦૯/૨૦૨૧ સ ધીમાાં મળે તે 
રીતે ફક્ત રજી.એડી થી િ અરજી કરિાની રહેશે ત્ર્ારબાદ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. અરજી જિલ્લા મહહલા 
અન ેબાળ અજિકારીશ્રીની કચેરી, રૂમ નં. ૩૩૭ અન ે૩૪૩, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, મુ.ઇણાિ, તા. વેરાવળ, 
જિ. ગીર સોમનાથ ખાતે અરજીમાાં દશાયિેલ પ્રમાણપત્રને સ્િ પ્રમાજણત કરી મોકલી આપિાની રહેશે. અરજી ચકાસણી 
બાદ ઇન્ટરવ્ર્  માટે જાણ કરિામાાં આિશે.  

 
                                                                                  

                નોડલ ઓહિસર(PBSC) 
અન ે

 જિલ્લા મહહલા અને બાળ અજિકારી 
ગીર સોમનાથ 

 
 
નોંધ:- 
૧. ઉપરોકત અરજીમાાં દશાયિેલ કોલમ નાં. ૧ થી ૯ પરત્િે કોઇ પણ મારહતી ભર્ાય િગરની કે અધ રી મારહતી ભરેલ હશે તો તેિી 

અરજી પત્ર પ્રથમ તબ્બકે રદ થિા પાત્ર ગણાશે. ઉમેદિાર પાછળથી કોઇ પણ હકક કે દાિો કરી શકશે નહી  

૨. ઉમેદિારે અરજી સાથે પ્રમાણપત્રોની પ્રમાજણત નકલ જોડિાની રહેશે.  
૩. સરનામાના પ રાિા રુપે અરિદારે અરજી સાથે રેશન કાડય  / ચ ટણી કાડય  / આધાર કાડય  / ડર ાઇિીંગ લાર્સન્સ કોઇ એકની 

નકલ રિ  કરિાની રહેશે. 
૪. ભરતીનો આખરી જનણયર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીનો રહેશે. 
૫.        ઉમેદિારે સમ્પપકય  નાંબર અિશ્ર્ લખિો. 
 

 
  



પાસપોર્ટ   
સાઈઝનો ફોર્ો 
  

 
 

ANNEXURE-III 

   મરહલા અને બાળ જિકાસ જિભાગની  

     પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ સપોટય  સેન્ટર (PBSC) ર્ોિના માટે કાઉન્સેલરની  
 ૧૧ માસના કરાર આધારરત િગ્ર્ા માટેનો અરજીઓ નમ નો   

અરજી પત્રક 
પ્રજત,                                                    
નોડલ ઓહિસરશ્રી પી.બી.એસ.સી યોિના 
જિલ્લા મહહલા અને બાળ અજિકારીશ્રીની કચેરી                              

રૂમ નં રૂમ નં. ૩૩૭ અને૩૪૩, બીજો માળ,, જિલ્લા સેવા સદન,                                     
મુ. ઇણાિ, તા. વેરાવળ, જિ. ગીર સોમનાથ 

                               
 

િગ્યાનું નામ :-   કાઉન્સેલર (માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે)  

૧. ઉમેદિારન ાં નામ :-___________________________________________________      

૨. હાલન ાં સરનામ . :-___________________________________________________ 

ગામ. ________________તાલ કો :-_________________જિલ્લો._____________ 

રાજ્ર્. ________________ ફોન નાં. :-______________________________ 

૩. િન્મ તારીખ. ________________ (DD/MM/YYYY) ૪. જાજત-સ્ત્રી/પ રુર્/અન્ર્.______ 

૫.  પરજણત/અપરજણત/જિધિા __________________ ૬.કેટેગરીGEN/OBC/SC/ST______ 

૭. શૈક્ષજણક લાયકાત :-  (તમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.) 

ક્રમ પાસ કરેલ પરીક્ષા શૈક્ષજણક સસં્થાનું નામ.  પાસ કયાાનું 

વર્ા 

ટકા / ગે્રડ રાિય 

૧      

૨      

૩      

૪      



 
૮. અનુભવની જવગત (જો હોય તો તમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.)  

કુલ અનુભવ :- _________ (વર્ા) ________ માસ 

ક્રમ  સંસ્થાનું નામ  હોદ્દો અનુભવનો સમય ગાળો  કામગીરીની જવગત 

૧     

૨     

૩     

૪     

 
 
 
૯.  કોમ્પ્યુટરની જાણકારીની જવગત :-  (જો હોય તો તમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.) 

ક્રમ પાસ કરેલ પરીક્ષા શૈક્ષજણક સસં્થાનું નામ.  પાસ કયાાનું વર્ા ટકા / ગે્રડ રાિય 

૧      

 
 
અરિદારની સહીં______________________ 

 
 
નોંિ:- 
૧. ઉપરોકત અરજીમાં દશાાવેલ કોલમ નં. ૧ થી ૯ પરત્વે કોઇ પણ માહહતી ભયાા વગરની કે અિુરી માહહતી 

ભરેલ હશે તો તેવી અરજી પત્ર પ્રથમ તબ્બકે રદ થવા પાત્ર ગણાશે. ઉમેદવાર પાછળથી કોઇ પણ હકક કે 
દાવો કરી શકશે નહી.  

૨. ઉમેદવારે અરજી સાથે પ્રમાણપત્રોની પ્રમાજણત નકલ જોડવાની રહેશે.  
૩. સરનામાના પુરાવા રુપે અરિદારે અરજી સાથે રેશન કાડા  / ચુટણી કાડા  / આિાર કાડા  / ડર ાઇવીંગ 

લાયસન્સ કોઇ એકની નકલ રિુ કરવાની રહેશે. 
૪. ભરતીનો આખરી જનણાય અધ્યક્ષશ્રીનો રહેશે. 
૫.       ઉમેદવારે સંપકા  નંબર અવશ્ય લખવો. 
 


