જાહેરાત
ુ જેન્દ્ડર હરસોસસ સેન્દ્ટર (મહહલા અને બાળવિકાસ)
મહહલા સહાયતા કેન્દ્ર, છોટાઉદે પર

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા મહિલાઓ માટે રાજ્યના તમામ જિલ્લા કક્ષાએ એક પોલીસ સ્ટેશન
ુ જિલ્લામાાં કાયટરત પોલીસ
બેઇઝડ સપોટટ સેન્ટર કાયટરત કરિામાાં આિેલ છે . આ યોિના અંતગટત છોટાઉદે પર
ુ ની ૧૧ માસના કરાર આધારીત કાઉન્સેલરની ખાલી પડેલ ૧ િગ્યા તથા
સ્ટેશન બેઇઝડ સપોટટ સેન્ટર છોટાઉદે પર
સાંભવિત ખાલી પડનાર િગ્યા માટે વનયત લાયકાત અને અનુભિ ધરાિતા િોય તેિા માત્ર મહિલા ઉમેદિારો
પાસેથી અરજી માંગાિિામાાં આિે છે .
જ્ગ્યાન ુંુ નામ :- કાઉન્સેલર (૧૧ માસના કરાર આધાહરત) િગ્યાની સાંખ્યા-૦૧
શૈક્ષણિક લાયકાત :- એમ.એસ.ડબલ્યુ M.S.W/M.A. (મનોવિજ્ઞાન / સમાિ શાસ્ત્ર)
ુ િ:- સરકારી/બબન સરકારી સાંસ્થાનો ઓછામાાં ઓછો ૧ િર્ટનો કાઉન્સેલર/મહિલાલક્ષી યોિનામાાં કામગીરીનો
અનભ
અનુભિ.
માવસક ઉચ્ચક િેતન :- રૂ.૧૫,૦૦૦/- (પાંદર િજાર)
વનયત લાયકાત ધરાિતાાં ઉમેદિારોએ વનયત નમુનામાાં અરજી ફોમટ જેન્ડર હરસોસટ સેન્ટરની િેબસાઇટ
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પરથી મેળિી લેિાનુ ાં રિેશે. વનયત નમુનાનુ ાં ભરે લ અરજી ફોમટ િરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે

ુ , આહદિાસી અવતવથગૃિ બબલ્ડીંગ, સરકારી દિાખાના સામે,
દિેિ પ્રવતબાંધક અવધકારીશ્રીની કચેરી, છોટાઉદે પર
ુ ને જાિેરાત પ્રવસધ્ધ થયેથી હદન ૧૫ સુધીમાાં રજી.પો.એડી.થી મળી રિે તે રીતે મોકલી આપિાની રિેશે.
છોટાઉદે પર
સમય મયાટદા બાદ મળે લ અરજીઓ ધ્યાને લેિામાાં આિશે નહિ.

જિલ્લા દિેિ પ્રવતબાંધક અવધકારી
ુ
છોટાઉદે પર

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગનાાં જેન્ડર રીસોસટ સેન્ટરની (GRC)
પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ સપોટટ સેન્ટર (PBSC) યોિના માટે કાઉન્સેલરની
૧૧ માસના કરાર આધાહરત િગ્યા માટેનો અરજીઓ નમુનો

અરજી પત્રક
પ્રવત,

ઉમેદિારનો

દહેજ પ્રવતબુંધક અવધકારીશ્રી,

પાસપોટસ

સહ રક્ષિ અવધકારીશ્રીની કચેરી,

સાઇઝ ફોટા

ુ , આહદિાસી અવતવથગૃિ બબલ્ડીંગ,
છોટાઉદે પર
ુ
સરકારી દિાખાના સામે, છોટાઉદે પર

જ્યાન ુંુ નામ :-

કાઉન્દ્સેલર (માત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે )

૧.

ઉમેદિારનુ ાં નામ :-

______________________________________________________________

૨.

િાલનુ ાં સરનામુ. :-

______________________________________________________________

________________

તાલુકો :-

_________________

રાજ્ય. ________________

ફોન નાં. :-

__________________________________________

ગામ.

૪.

જાવત- સ્ત્રી/પુરુર્/અન્ય. _________

__________________ ૬.

કેટેગરી GEN/OBC/SC/ST_________

૩.

િન્મ તારીખ. ________________ (DD/MM/YYYY)

૫.

પરબણત/અપરબણત/વિધિા

૭.

શૈક્ષણિક લાયકાત :-

ક્રમ
૧
૨
૩
૪

પાસ કરે લ પરીક્ષા

જિલ્લો. ________________

(તમામ પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ રાખિાની રહેશ.ે )
શૈક્ષણિક સુંસ્થાન ુંુ નામ.

પાસ કયાસ ન ુંુ િર્સ

ટકા / ગ્રેડ

રાજય

૮.

ુ િની વિગત (જો હોય તો તમામ પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ રાખિાની રહેશે.)
અનભ
ુ િ :- _________
કુ લ અનભ

ક્રમ

(િર્સ) ________ માસ

સુંસ્થાન ુંુ નામ

ુ િનો
અનભ

હોદ્દો

કામગીરીની વિગત

સમય ગાળો
૧
૨
૩
૪

૯.
ક્રમ

ુ રની જાિકારીની વિગત :- (જો હોય તો તમામ પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ રાખિાની રહેશે.)
કોમ્પ્યટ
પાસ કરે લ પરીક્ષા

શૈક્ષણિક સુંસ્થાન ુંુ નામ.

પાસ કયાસ ન ુંુ િર્સ

ટકા / ગ્રેડ

રાજય

૧

અરજદારની સહી

_____________________________

નોંધ:૧.

ુ ી માહહતી
ઉપરોકત અરજીમાું દશાસ િેલ કોલમ નું. ૧ થી ૯ પરત્િે કોઇ પિ માહહતી ભયાસ િગરની કે અધર
ભરે લ હશે તો તેિી અરજી પત્ર પ્રથમ તબ્બકે રદ થિા પાત્ર ગિાશે. ઉમેદિાર પાછળથી કોઇ પિ હકક કે
દાિો કરી શકશે નહી.

૨.

ઉમેદિારે અરજી સાથે પ્રમાિપત્રોની પ્રમાણિત નકલ જોડિાની રહેશે.

૩.

ુ ાિા રુપે અરજદારે અરજી સાથે રે શન કાડસ / ચટ
ુ િી કાડસ / આધાર કાડસ / ડ્રાઇિીંગ
સરનામાના પર
લાયસન્દ્સ કોઇ એકની નકલ રજુ કરિાની રહેશે.

૪.

ભરતીનો આખરી વનિસય અધ્યક્ષશ્રીનો રહેશે.

