




 
પોલીસ �ટેશનપોલીસ �ટેશનપોલીસ �ટેશનપોલીસ �ટેશન    બેઇઝ સપોટ� સ�ેટર બેઇઝ સપોટ� સ�ેટર બેઇઝ સપોટ� સ�ેટર બેઇઝ સપોટ� સ�ેટર ((((PBSCPBSCPBSCPBSC)))), , , , ભજુભજુભજુભજુ----ક�છક�છક�છક�છ    મ�ય ેમ�ય ેમ�ય ેમ�ય ેકાઉ�સલેરની કાઉ�સલેરની કાઉ�સલેરની કાઉ�સલેરની ૧૧૧૧૧ ૧ ૧ ૧ માસનામાસનામાસનામાસના    

કરાર આધા�રત જ�યા માટેકરાર આધા�રત જ�યા માટેકરાર આધા�રત જ�યા માટેકરાર આધા�રત જ�યા માટેનંુનંુનંુનંુ    અર!અર!અર!અર!    પ"કપ"કપ"કપ"ક    
તારીખ : 

 
 
�િત, 
િજ�લા મિહલા અને બાળ અિધકારી�ી,  
�મ નં.૨૦૮, સેવાસદન, 
િતજોરી કચેરીના ઉપરના માળે, 
ભુજ-ક�છ.  
 

 

જ�યાનું નામ:- કાઉ�સેલર 
 

૧. ઉમેદવારનું નામ:-            

૨. હાલનું સરનામું:-            
ગામ:-       તાલુકો:-     િજ�લો:-     
રા ય:-       ફોન નં:-         

૩. જ�મ તારીખ:-    (DD/MM/YY)    ૪. "િત-#$ી/પુ&ષ/અ�ય:-     
૫. પરિણત/અપરિણત/િવધવા :-         ૬.કેટેગરી :- GEN/OBC/SC/ST    
૭. શૈ*િણક લાયકાત :-  (તમામ �માણપ$ની �માિણત નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.) 
 

-મ પાસ કરેલ પરી*ા શૈ*િણક સં#થાનું નામ પાસ કયા/નું વષ/ ટકા / 0ેડ રા ય 
૧.      
૨.      
૩.      
૪.      

 
 

 



૮. અનુભવની િવગત (તમામ �માણપ$ની �માિણત નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.) 
કુલ અનુભવ :-     (વષ/)    માસ  

 

-મ સં#થાનું નામ હો2ો અનુભવનો સમયગાળો કામગીરીની િવગત 

૧.     

૨.     

૩.     

૪.      
૯. કો34યુટરની "ણકારીની િવગત :- (જો હોય તો તમામ �માણપ$ની �માિણત નકલ સામેલ રાખવાની રહેશ.ે) 
-મ પાસ કરેલ પરી*ા શૈ*િણક સં#થાનું નામ પાસ કયા/નું વષ/ ટકા / 0ેડ રા ય 
૧.      

 
અરજદારની સિહ:-      

 
ન�ધન�ધન�ધન�ધ::::----        

૧. ઉ7ત અર8માં દશા/વેલ કોલમ ૧ થી ૯ પર:વે કોઈ પણ માિહતી ભયા/ વગરની કે અધુરી માિહતી ભરેલ હશે તો 
તેવી  અર8 પ$ �થમ તબ7કે રદ થવા પા$ ગણાશ.ે ઉમેદવારે પાછળથી કોઈ પણ હ7ક કે દાવો કરી શકાશે 
નિહ. 

૨. ઉમેદવારે અર8 સાથે લાયકાત તથા અનુભવના તમામ �માણપ$ોની #વ�માિણત નકલ જોડવાની રહેશ.ે 
૩. સરનામાના પુરાવા �પે અરજદારે અર8 સાથે રેશનકાડ/ / ચુંટણી કાડ/ / આધારકાડ/ કોઈ એકની નકલ રજુ 

કરવાની રહેશે. 
૪. અર8 મા$ િનયત નમૂનામાં ર8#ટર પો#ટ મારફત જ #વીકારવામાં આવશ.ે �બ� / કુBરયર મારફત મળેલ 
અર8 મા�ય ગણવામાં આવશે નિહ.  

૫. સદર જ�યા માટેની ભરતીનો આખરી િનણ/ય પસંદગી અને મૂ�યાંકન સિમિતનો રહેશે. 
૬. સદર જ�યા તદન હંગામી હોય ઉમેદવાર સદર જ�યા માટે કોઈ હ7ક કે દાવો કરી શકશે નિહ. 


