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ગજુરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી 
(સામાજજક ન્યાય અન ેઅધિકારરતા ધિભાગની સ્િાયત સસં્થા) 

બ્લોક ન.ં ૧૯, ૩જો માળ, ડૉ. જીિરાજ મહતેા ભિન, જુના સચચિાલય, ગાિંીનગર. 
સામાજજક ન્યાય અને અધિકારરતા ધિભાગ, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની સ્િાયત સસં્થા હઠેળ રચાયેલ જજલ્લા બાળ સરુક્ષા એકમ તથા ધિધશષ્ટ દત્તક 
સસં્થાઓમા ંદશાાિેલ જજલ્લાઓમા ં૧૧ માસના કરાર આિારરત હગંામી િોરણ ેમજૂંર થયેલ જગ્યાઓ ભરિાની થાય છે. જે માટે નીચ ેદશાાિેલ જગ્યાઓ 
માટે લાયકાત અને અનભુિ િરાિતા અને ૨૧ થી ૪૦ િર્ાની ઉમર સિુીના ઉમેદિારો પાસેથી અરજી પત્રકો મગંાિિામા ંઆિે છે.  

જજલ્લા બાળ સરુક્ષા એકમની ખાલી જગ્યાઓની ધિગત 

કોડ ન ં જગ્યાનુ ંનામ 
કુલ  

જગ્યાઓ 
જજલ્લાિાર ખાલી જગ્યા 

પગાર 
િોરણ 

શૈક્ષચણક લાયકાત અનભુિ 

0૧ 
જજલ્લા બાળ સરુક્ષા 
અધિકારી 

૮ 
અમરેલી, બોટાદ, છોટાઉદેપરુ, 
દાહોદ, ડાગં, દેિભધૂમ દ્વારકા, 

પોરબદંર, સરેુન્રનગર 
૩૩૨૫૦/- 

MRM/MSW/MRS સાથે  

લઘતુ્તમ ૫૫% સાથે ઉતીણા 
શૈક્ષચણક લાયકાતને અનરુૂપ 

પાચં િર્ાનો અનભુિ 

0૨ 
સરુક્ષા અધિકારી –
સસં્થાકીય સભંાળ 

૧૦ 
અમરેલી, અરિલ્લી, ડાગં, દેિભધૂમ 

દ્વારકા, કચ્છ, ખેડા, નિસારી, 
પચંમહાલ, સરુત, સરેુન્રનગર 

૨૧૦૦૦/- 
MRM/MSW/MRS/મનોધિજ્ઞાન/
સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનસુ્નાતક  
લઘતુ્તમ ૫૫% સાથે ઉતીણા 

શૈક્ષચણક લાયકાતને અનરુૂપ 
ત્રણ િર્ાનો અનભુિ 

0૩ 
સરુક્ષા અધિકારી –
ચબનસસં્થાકીય 
સભંાળ 

૮ 
અરિલ્લી, ગીરસોમનાથ, કચ્છ, 
મરહસાગર, મોરબી, પચંમહાલ, 

પોરબદંર, િડોદરા 
૨૧૦૦૦/- 

MRM/MSW/MRS/મનોધિજ્ઞાન/
સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનસુ્નાતક  
લઘતુ્તમ ૫૫% સાથે ઉતીણા 

શૈક્ષચણક લાયકાતને અનરુૂપ 
ત્રણ િર્ાનો અનભુિ 

0૪ 
કાનનૂી સહ 
પ્રોબેશન અધિકારી 

૮ 
છોટાઉદેપરુ, દેિભધૂમ દ્વારકા, 

ગીરસોમનાથ, નમાદા, પોરબદંર, 
સરુત, સરેુન્દરનગર, તાપી 

૨૧૦૦૦/- 
LLB/LLM પ્રસ્તતુ ધિકાસના ક્ષેત્ર 

સાથે લઘતુ્તમ ૫૫% સાથે 
ઉતીણા 

કાયદાકીય બાબત અને 
ધિકાસના ક્ષેતે્ર ત્રણ િર્ાનો 

અનભુિ 

0૫ કાઉન્સેલર  ૧૨ 

બનાસકાઠંા, ભાિનગર, છોટાદેપરુ, 
દાહોદ, ડાગં, ગીરસોમનાથ, 

મહસેાણા, મરહસાગર, મોરબી, 
પોરબદંર, સરુત, િલસાડ  

૧૪૦૦૦/- 
મનોધિજ્ઞાન સાથે અનસુ્નાતક 
લઘતુ્તમ ૫૫% સાથે ઉતીણા 

શૈક્ષચણક લાયકાતને અનરુૂપ 
બે િર્ાનો અનભુિ 

0૬ 
સામાજજક કાયાકર 

(મરહલા) 
૮ 

અમરેલી, ભરૂચ, છોટાઉદેપરુ, 
જુનગઢ, કચ્છ, સરુત, સરેુન્રનગર, 

તાપી 
૧૪૦૦૦/- 

MSW/MRS/MRM/મનોધિજ્ઞાન/
સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનસુ્નાતક  

લઘતુ્તમ ૫૦% સાથે પાસ 

શૈક્ષચણક લાયકાતને અનરુૂપ 
બે િર્ાનો અનભુિ 

0૭ 
સામાજજક 
કાયાકર(પરુૂર્) 

૧૦ 
ભરૂચ, દેિભધૂમ દ્વારકા, ગાિંીનગર, 
કચ્છ, મરહસાગર, મોરબી, નમાદા, 
નિસારી, પોરબદંર, સરેુન્રનગર 

૧૪૦૦૦/- 

0૮ રહસાબનીશ  ૧૩ 

અમરેલી, બનાસકાઠા, છોટાઉદેપરુ, 
દેિભધૂમ દ્વારકા, ગાિંીનગર, 

ગીરસોમનાથ, જામનગર, મરહસાગર, 
નિસારી, પાટણ, સરુત, સરેુન્રનગર, 

િડોદરા 

૧૪૦૦૦/- 
એમ.કોમ.સાથે લઘતુ્તમ ૫૦% 

સાથે પાસ 

એકાઉન્ટ કચેરી 
કાયાપધ્િધતના ક્ષેત્રમા ં

કોમ્પ્યટુર એકાઉન્ટનો ટેલી 
સાથેનો બે િર્ાનો અનભુિ 

0૯ ડેટા એનાલીસ ૧૧ 
બનાસકાઠા, ભરૂચ, છોટાઉદેપરુ, 

કચ્છ, મરહસાગર, મોરબી, નિસારી, 
પાટણ, સરેુન્રનગર, તાપી, િલસાડ 

૧૪૦૦૦/- 

કોઇ પણ ધિદ્યાશાખામા ંગ્રેજ્યએુટ 
અને કોમ્પ્યટુરની ડીગ્રી કોમ્પ્યટુર 
ઓપરેટીંગના CCCના જ્ઞાન સાથે 

લઘતુ્તમ ૫૦% સાથે પાસ 

મારહતી ધિષ્લેશણ ક્ષેતે્ર બે 
િર્ાનો અનભુિ 

0૧૦ ડેટા એન્રી ઓપરેટર   ૯ 
અરિલ્લી, બોટાદ, છોટાઉદેપરુ, 

દાહોદ, ગીરસોમનાથ, કચ્છ, ખેડા, 
મરહસાગર, તાપી 

૧૦૦૦૦/- 
કોઇ પણ ધિદ્યાશાખામા ંસ્નાતક-

લઘતુ્તમ ૫૦% સાથે પાસ, CCC-

ટાઇપીંગ ૪૦ શબ્દ પ્રધત ધમધનટ 

કોમ્પ્યટુરાઇઝ ડેટા એન્રી 
અંગેનો એક િર્ાનો અનભુિ 

0૧૧ આઉટ રીચ િકાર ૨૦ 

ભરુચ, દાહોદ(૨), સરુત, 
િડોદરા(૨), છોટાઉદેપરુ, દેિભધૂમ 
દ્વારકા, ગીરસોમનાથ, જામનગર, 
કચ્છ, ખેડા, મરહસાગર, મોરબી, 

નિસારી, પોરબદંર, રાજકોટ, સરુત, 
સરેુન્રનગર, તાપી 

૮૦૦૦/- 

BRS/BSW/મનોધિજ્ઞાન/સમાજશા
સ્ત્ર સાથે સ્નાતક  

લઘતુ્તમ ૫૦% સાથે સ્નાતકની 
ડીગ્રી 

સરકારી પ્રોજેક્ટ કે સ્િૈચ્ચ્છક 
સસં્થામા ંઅભ્યાસને અનરુૂપ 

૧ િર્ાનો અનભુિ 

 કુલ ૧૧૭     
ધિધશષ્ટ દત્તક સસં્થાની ખાલી જગ્યાઓની ધિગત 

ક્રમ જગ્યાનુ ંનામ 
કુલ 

જગ્યાઓ 
જજલ્લાિાર ખાલી પડેલ જગ્યાઓ 

પગાર 
િોરણ 

શૈક્ષચણક લાયકાત અનભુિ 

0૧૨ મેનેજર/કો-
ઓડીનેટર 

૫ નિસારી, બનાસકાઠા, 
સરેુન્રનગર પચંમહાલ, િડોદરા,  

૧૭૫૦૦/- એમ.એસ.ડબલ્ય.ુ, 
મનોધિજ્ઞાન/સમાજ શાસ્ત્ર 
સાથે અનસુ્નાતક તેમજ 

ગજુરાતી અને અંગ્રેજી ભાર્ા 
પર સપંણૂા પ્રભતુ્િ અને 

સરકારી કે સ્િૈચ્ચ્છક 
સસં્થાનો ૩ િર્ાનો બાળ 
કલ્યાણ ક્ષેત્રનો અનભુિ 
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કોમ્પ્યટુરના જાણકાર 
0૧૩ સોશ્યલ િકાર કમ 

અલી ચાઈલ્ડ હુડ 
એજ્યકેુટર  

૧ સરેુન્રનગર ૧૪૦૦૦/- MSW/MRS/MRM/મનોધિજ્ઞાન/
સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનસુ્નાતક  

લઘતુ્તમ ૫૦% સાથે પાસ 

શૈક્ષચણક લાયકાતને અનરુૂપ 
બે િર્ાનો અનભુિ 

0૧૪ નસા ૭ અમદાિાદ, ભરૂચ, સરુત, 
નિસારી, સરેુન્રનગર, 
બનાસકાઠંા, ગોિરા 

૯૦૦૦/- ડી્લોમા ઇન નસીંગ શૈક્ષચણક લાયકાતને 
અનરુૂપ ૧ િર્ાનો 

અનભુિ 
૦૧૫ ડૉક્ટર (પાટા 

ટાઈમ) 
૩ સરેુન્રનગર, પચંમહાલ, સરુત ૭૫૦૦/- બાળ રોગના ધનષ્ણાતં અથિા 

એમ.બી.બી.એસ. 
શૈક્ષચણક લાયકાતને 
અનરુૂપ ૧ િર્ાનો 

અનભુિ 
૦૧૬ આયાબેન ૧૨ પચંમહાલ(૩), િડોદરા(૧), 

સરુત(૩), ભરૂચ(૨), 
સરેુન્રનગર(૩) 

૬૦૦૦/- ૧૨ િોરણ પાસ 
- 

૦૧૭ ચોકીદાર ૪ પચંમહાલ, સરુત, સરેુન્રનગર, 
િડોદરા 

૬૦૦૦/- ૧૨ િોરણ પાસ 
- 

 કુલ ૩૨     
 

શરતો: 
૧. તમામ ઉમદેિારોએ ધનયત અરજી પત્રક મજુબ જ અરજી કરિાની રહશે.ે અરજીપત્રકમા ંકોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર કરિા નરહિં. 

ધનયત પત્રક ધસિાયની અરજીઓ રદ કરિામા ંઆિશ.ે  
૨. ઉમદેિારોએ પોસ્ટ કિર તથા અરજીપત્રક પર જે પોસ્ટ માટે અરજી કરી હોય તેનો જાહરેાતમા ંદશાાિલે પોસ્ટ કોડ તથા જગ્યાનુ ં

નામ અિશ્ય લખવુ.ં  
૩. લાયકાત િરાિતા ઉમદેિારે ભરેલ અરજીફોમા જરૂરી શકૈ્ષચણક લાયકાત અન ેઅનભુિના પ્રમાણપત્રો પ્રમાચણત નકલ સાથ ેફક્ત 

રજજસ્ટડા એડી મારફત ેગજુરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટીન ેબ્લોક ૧૯, ૩જો માળ, ડૉ. જીિરાજ મહતેા ભિન, સકે્ટર:૧૦, 
ગાિંીનગર-૩૮૨૦૧૦ ખાત ેતા.૨૮/૨/૨૦૧૭ કચરેી સમય પહલેા મળે એ રીતે મોકલી આપિાની રહશે,ે ત્યાર બાદ મળેલી 
અરજીઓ રદ ગણાશ.ે (અરજી પત્રક નો નમનૂો www.gscpsdsd.in પરથી મળેિી લેિાનો રહશેે) 

૪. પસદંગી પામલે ઉમદેિારોન ેજાહરેાતમા ંદશાાિલે જજલ્લાઓ ધસિાયના અન્ય જજલ્લાઓમા ંપણ ધનમણુકં આપિાનો હક મખુ્ય 
કારોબારી અધિકારીન ેરહશે.ે  

૫. દરેક જ્ગગ્યા માટે કોમ્પયટુરની બેઝીક જાણકારી અંગેનુ ંCCCનુ ંપ્રમાણપત્ર ફરજજયાત જોડિાનુ ંરહશે.ે  
૬. ઉપરોક્ત ભરતી સબંધંિત ધિગત માટે કચરેીએ રૂબરૂ/ટેલીફોનીક સપંકા કરિો નહીં. 
૭. કોડ ન ં૦૧૬ તથા ૦૧૭ની જગ્યા માટે ઉમદેિાર જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા બાળ સરુક્ષા એકમની કચરેીએથી અરજી પત્રક મળેિી જે 

ત ેકચરેીમા ંઅંધતમ તારીખ પહલેા (તા.૨૮.૨.૨૦૧૭ પહલેા) જમા કરાિી આપિાનુ ંરહશે.ે 
૮. દરેક જગ્યાઓ માટેનો અનભુિ દશાાિલે શૈક્ષચણક લાયકાત બાદનો જ માન્ય ગણિામા ંઆિશ.ે 
૯. જાહરેાતમા ંઆપલે તમામ જગ્યાઓ ધિશનેી મારહતી સકંચલત બાળ સરુક્ષા યોજનાની માગાદધશિકામા ંથતા તમામ ફેરફારન ે

બિંનકતાા રહશે.ે જગ્યાઓમા ંિિારો/ઘટાડો કરિાની તમામ સત્તા મખુ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રીની રહશે.ે 
૧૦. દરેક ઉમદેિારે કોઇ પણ એક જ જગ્યા માટે અરજી કરિાની રહશે.ે અરજી પત્રકમા ંપસદંગીના જજલ્લા એક થી િિારે દશાાિી 

શકાશ.ે 
૧૧. સમગ્ર પસદંગી પ્રરક્રયાનો આબાધિત અધિકાર પસદંગી સધમતીનો રહશે.ે 

 
 

મખુ્ય કારોબારી અધિકારી,  

ગજુરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી 
ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંિીનગર 
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