જાહેરાત
મહહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગના જેન્ડર રીસોસસ સેન્ટરની પોલીસ
સ્ટે શન બેઇઝ સપોટસ સેન્ટર યોજના અંતગસ ત ડાંગ જજલ્લામાં ૧૧ માસના
કરાર આધાહરત હંગામી ધોરણે કાઉન્સેલરની–૦૧ જગ્યા માટે અરજી
મંગાવવામાં આવે છે . સદર જાહેરાત પ્રતસધ્ધ

થયાના હદન-૧૫માં

ઉમેદવારે અરજી મોકલવાની થાય છે . આ માટે ઉમેદવારની લાયકાત,
અનુભવની તવગતો, અરજીનો નમુનો, અરજી કરવાની તારીખ, સ્થળ
વગે રેની તવગતો

www.grcgujarat.org પરથી મેળવી અરજી દહેજ

પ્રતતબંધક અધેકારી સહ રક્ષણ અધેકારીની કચેરી, ડાંગ-આહવાને
રજી.એડી થી જ મોકલવાની રહેશે.

SD/

જજલ્લા દહેજ પ્રતતબંધક અતધકારી,ડાંગ.

(બી.જે.ગામીત)
દહેજ પ્રતતબંધક અતધકારી,
સહ રક્ષણ અતધકારી,
આહવા-ડાંગ

જાહેરાત
ડાાંગ જિલ્લામાાં મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના જેન્ડર રીસોસસ સેન્ટર સાંચાલલત પોલીસ સ્ટે શન બેઇઝ સપોટટ
સેન્ટર યોિના અંતગટત (PBSC) ખાતે ખાલી પડેલ ૧૧ માસના કરાર આધાહરત કાઉન્સેલરની ૧ િગ્યાની ભરતી
માટે મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક-મહય-૧૦૨૦૧૬-૨૯૦૪-અ, તા.૦૯/૦૨/૧૭ નાાં મુિબ િગ્યા
ભરિા માટે તેમિ સાંભવિત ખાલી પડનાર િગ્યા માટે પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરિા વનયત લાયકાત ધરાિતા હોય
તેિા માત્ર મહહલા ઉમેદિારો પાસેથી અરજી માંગાિિામાાં આિે છે .

શૈક્ષલિક લાયકાત :- એમ. એસ. ડબલ્યુ.(M.S.W) / એમ. એ. (M.A) (સમાિશાસ્ત્ર / મનોવિજ્ઞાન )
અનુભિ

:- મહહલાલક્ષી કામગીરી કરતી સ્િૈચ્છછક સાંસ્થા કે સરકારી કચેરીમાાં મહહલા અને

બાળ વિકાસના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછા એક િર્ટનો કાઉન્સેલર / મહહલા લક્ષી
યોિનામાાં કામગીરીનો અનુભિ (કોમ્પ્યુટરની જાિકારી િરૂરી છે. )

માવસક ઉછચક િેતન :- ૧૫,૦૦૦/- ( પાંદર હજાર )

િરૂરી લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ આ જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાના હદન-૧૫ માાં અત્રેની જજલ્લા દહેજ
પ્રતતબંધક અતધકારી સહ રક્ષણ અતધકારીની કચેરી, પ્રયોશા તવજ્ઞાન કેન્રની બાજુમાં,કોમ્યતુ નટી હોલ,આશ્રમ
રોડ,તા.આહવા,જજ.ડાંગ,પીન-394710

ને રજી.એડીથી િ અરજી મોકલિાની રહેશ.ે ત્યારબાદ અરજી સ્િીકારિામાાં

આિશે નહી. અરજી ચકાસિી બાદ ઇન્ટરવ્યુ માટે જાિ કરિામાાં આિશે.

(બી.જે.ગામીત)
દહેજ પ્રતતબંધક અતધકારી,
સહ રક્ષણ અતધકારી,
આહવા-ડાંગ

મહહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગનાં જેન્ડર રીસોસસ સેન્ટર રારા સંચાલલત પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ્ડ

સપોટસ સેન્ટર (PBSC) યોજના માટે કાઉન્સેલરની તદ્દન હંગામી ૧૧ માસના કરાર આધાહરત જગ્યા માટેન ું

અરજી પત્રક
==============================================================
પ્રતત,
દહેજ પ્રતતબંધક અતધકારી,
સહ રક્ષણ અતધકારીશ્રીની કચેરી,

પ્રયોશા તવજ્ઞાન કે ન્રની બાજુમ ાં,
કોમ્યતુ નટી હોલ, આશ્રમ રોડ,
તા.આહવા, જજ.ડાંગ, પીન-394710.
જગ્યાન ુ ં નામ :-

કાઉન્સેલર (માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે)

૧. ઉમેદવારન ુ ં નામ :- ...........................................................................................................

૨. હાલન ુ ં સરનામ.ુ :- .........................................................................................................................
ુ ો:- ............................. જજલ્લો:- ...........................
ગામ:- ...................................... તાલક
રાજ્ય:- ........................... મોબાઈલ નંબર:- .............................................................
ઈ-મેઈલ આઈ ડી:- ........................................................................................................
૩. જન્મ તારીખ :- ................................. (DD/MM/YYYY)
૪. ઉંમર વર્સ :- .......................... (૦૧/૦૧/૨૦૧૮ની સ્સ્થતતએઉમેદવારની ઉમંર ૪૦ થી વધ ુ વર્સ ન હોવી જોઈએ)
૫. શૈક્ષલણક લાયકાત :- (તમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.)

ક્રમ

પાસ કરે લ પરીક્ષા

શૈ ક્ષલણક સંસ્થાન ં ુ નામ

પાસ કયાસન ં ુ વર્સ

ટકા/ગ્રે ડ

ુ વની તવગત (તમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.)
૬. અનભ

ુ વ :- _________ (વર્સ) ________ માસ
કુ લ અનભ

ક્રમ

સંસ્થાન ં ુ નામ/સરનામ ં ુ

ુ રની જાણકારીની તવગત:૭.કોમ્્યટ
ક્રમ

હોદ્દો

ુ વનો સમયગાળો
અનભ

કામગીરીની તવગત

(તમામ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશ.ે )

ુ ર કોર્સન ુ ં નામ
કોમ્્યટ

શૈક્ષલણક સંસ્થાન ુ ં નામ.

પાસ કયાસન ુ ં વર્સ

ટકા/ગ્રેડ

ઉમેદવારની સહીં ................................................................

બાહેંધરી :-

ુ વની
હું નીચે સહી કરનાર ખાતરી પ ૂવસક જાહેર કરૂ છુ કે, અરજી પત્રકમાં દશાસ વેલ લાયકાત તથા અનભ

ુ બ ખરી છે . જો તેમાં કોઈપણ તવગત ખોટી હશે તો, તે અંગે નો અંતતમ તનણસય ભરતી
તવગતો મારી ઉત્તમ જાણ મજ
સતમતતનો રહેશે. અને તે મને બંધનકતાસ છે .
તારીખ:- ......../......../૨૦૧૮
સ્થળઃ- .............................

ઉમેદવારની સહીં ....................................................

નોંધ:૧) ઉપરોક્ત અરજીમાં દશાસ વલ
ે કોલમ નં. ૧ થી ૭ પરત્વે કોઇ પણ માહહતી ભયાસ વગરની કે અધરુ ી માહહતી
ભરે લ

હશે તો તેવી અરજી પ્રથમ તબક્કે રદ થવા પાત્ર ગણાશે. ઉમેદવાર પાછળથી કોઇ પણ હકક કે દાવો

કરી શકશે નહી.
૨. સદર જગ્યા તદ્દનહંગામી હોય ઉમેદવાર સદર જગ્યા માટે કોઈ હક્ક કે દાવો કરી શકશે નહીં.
૩. ઉમેદવારે અરજી સાથે પ્રમાણપત્રોની પ્રમાલણત નકલ જોડવાની રહેશે.

ુ ાવા રૂપે અરજદારે અરજી સાથે રે શન કાડસ / ચટુ ણી કાડસ / આધાર કાડસ / ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ
૪. સરનામાના પર
કોઇ એકની નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

૪. ભરતીનો આખરી તનણસ યપસંદગી અને મલ્ુ યાંકન સતમતતનો રહેશે.
૫. ઉમેદવાર એ અરજી જાહેરાત પ્રતસધ્ધ થયાના હદન-૧૫ માં રજી.એડી થી જ મોકલવાની રહેશે. તે તસવાયની
અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

