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રા�યના તમામ ૩૩ 
જ�લાઓમા ં �ુવેનાઈલ જ��ટસ એ�ટ હ�ઠળ કાળ  અને ર"ણની 

જ%&રયાતવાળા બાળકોના )યાય અને િનણ+ય માટ� કાય+રત ����� ������ к�� � (C.W.C.) મા ંનીચે 

-જુબની લાયકાત ધરાવતા અ/ય" તથા ૪(ચાર) 4બનસરકાર5 સ6યોની િનમ7 ૂકં માટ� સામા
જક 

"ે9ે કાય+રત કાય+કરો પાસેથી અર  મગંાવવામા ંઆવે છે. (+,�$-( ,��� 
.��/ ,0к �к 


.�� � 1�� ���� (2� �к 
.�� "�3к ��"��4(  к���/��� ��56��( ���� ����( 7�.)  

૧.  ચાઇ�ડ વેલફ�ર કિમ&ટના અ/ય"Cી માટ�ની લાયકાત : 

(૧.૧) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ની I�થિતએ ૩૫ વષ+ ક� તેથી વL ુઉમર. 

(૧.૨) બાળકોના િશ"ણ, આરોPય અથવા ક�યાણકાર5 QRિૃTઓનો લUTુમ દસ વષ+નો 

અWભુવ.  

અથવા 

(૧.ર) બાળ મનોિવYાન અથવા મનો4ચ&કZસા અથવા સમાજકાય+ અથવા સમાજશા[ અથવા 

માનવ િવકાસ "ે9મા ં અથવા કાયદાના "ે9મા ં પદવી ધરાવતા કાય+રત \યવસાયી, 

િનRTૃ )યાયાધીશ સ&હત. 

ર. ચાઇ�ડ વેલફ�ર કિમટ5ના સ6યCી માટ�ની લાયકાત : 

(ર.૧) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ની I�થિતએ ૩૫ વષ+ ક� તેથી વL ુ]મર.  

(ર.ર) બાળકોના િશ"ણ,આરોPયઅથવા ક�યાણકાર5 QRિૃTઓમા ં ^હ�રાત Qિસ/ધ થયાની 

તાર5ખથી લUTુમ સાત વષ+થી સ&`ય ર5તે કાય+રત. 

અથવા 

(ર.ર) બાળ મનોિવYાન અથવા મનો4ચ&કZસા અથવા સમાજકાય+ અથવા સમાજશા[ અથવા 

માનવ િવકાસ "ે9મા ંઅથવા કાયદાના "ે9મા ંપદવી ધરાવતા કાય+રત \યવસાયી.  

�94 :(1) +,�$-( <1���( ��к�� �$к��% =�(% �����% �2%.  

(2) પસદંગી પામનાર \ય&કતને ચાઇ�ડ વેલફ�ર કિમટ5(C.W.C.) ની QZયેક બેઠકમા ં હાજર5 

આપવા બદલ સરકારCીના Qવત+માન િનયમોWસુાર મળવાપા9 ભaથા િસવાય અ)ય 

કોઇ પગાર ભaથા ંમળવાપા9 નથી. 

(૩) સિમિતમા ંસ6ય તર5ક� િનb�ુત થનાર \યI�તની િનbIુ�તની -દુત મહTમ 9ણ વષ+ની 

રહ�શે. 

(૪) જ%ર જણાય તો પસદંગી માટ� બcુ વૈકe�પક Qfો આધાર5ત પર5"ા, કોghbટુર કૌશ�ય 

તથા %બ% -લુાકાત માટ� �વખચj ‘‘રા�ય �તરની પસદંગી સિમિત’’ સમ" હાજર રહ�વાWુ ં

રહ�શે. 



(૫) અર  માટ�ની િવગતવાર વL ુ lચુનાઓ તથા અર પ9ક સામા
જક )યાય અને 

અિધકા&રતા િવભાગની વેબસાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/dsd/પરથી ડાઉનલોડ કર5, 

વાચંી, સમ  Zયારબાદ અર  કરવાની રહ�શે.  

(૬) વL ુમા&હતી માટ� કચેર5 ફોન ન ં૦૭૯-૨૩૨૪૨૫૨૧ પર ૧૧:00 થી ૫:00 દરિમયાન 

સપંક+ કરવા િવનતંી. 

(7)અર  તા.૩૦.૬.૨૦૧૬ lધુીમા ંનીચે દશા+વેલ સરનામે મળે એ ર5તે ફ�ત ર . એડ5. થી 

જ મોકલવાની રહ�શે. કચેર5 ખાતે %બ%/qુર5યરથી અર  �વીકારવામા ંઆ\શે નહ5, rની 

ખાસ નsધ લેશો.  

(8) લાયકાત, અWભુવના Qમાણપ9 સાથે િનયતપ9કમા ંઅર  ‘‘-tુય કારોબાર5 અિધકાર5, 

uજુરાત �ટ�ટ ચાઈ�ડ Qોટ��શન સોસાયટ5 -વ- િનયામકCી, સમાજ lરુ"ા, vલૉક ન.ં૧૯, 

૩જો માળ, ડૉ.  વરાજ મહ�તા ભવન, સે�ટર-૧૦, ગાધંીનગર’’ ને કરવાની રહ�શે. 

સમયમયા+દા બાદ આવેલ અર  /યાનમા ંલેવાશે ન&હ.  

(૯) પસદંગી પામેલ \યI�તએ િનમ7 ૂકં પામતા પહ�લા તાલીમ ફર
જયાત xણૂ+ કરવાની 

રહ�શે. જો તાલીમ xણૂ+ નહ5 કર� તો તેમની િનમ7 ૂકં રદ કરવામા ંઆવશે.  

�A�B �2�� �C� (�к� ,���D% ,����� E�F-( 

(i) અગાઉ કોઇ પણ બાબતે દોષી ઠ�રવાયેલ હોવા જોઇએ નહ5. 

(ii) કોઇ અનૈિતક qૃZય અથવા yુzુપયોગ અથવા બાળકોના શોષણ સબંિંધ qૃZયોમા ંસામેલ હોવી 

જોઇએ નહ5. 

(Iii) xણૂ+ કાલીન \યવસાયમા ંજોડાયેલ હોવાથી તે/તેણી r કાયદા અને િનયમો -જુબ સિમિતમા ં

કામ કરવા માટ� જ%ર5 સમય અને /યાન આપી શક� નહ5. 

(Iv) ચેરપસ+ન અથવા સિમિતના સ6ય તર5ક�ના તેમના કાય+કાળ દરિમયાન કોઇ બાળ સભંાળ 

સ�ંથા સાથે QZય" ક� પરો" ર5તે સકંળાયેલ અથવા અ)ય કોઇ સઘંષ+ ક� &હતના કારણે 

સકંળાયેલ હોવા જોઇએ નહ5. 

(V) કોઈપણ રાજક5ય પ" સાથે જોડાયેલ હોવા જોઇએ નહ5.  

(Vi) નાદાર હોવા જોઇએ નહ5. 

(vii) નૈિતક |}ટતાવાળા કોઇ પણ uનુામા ંદોિષત ઠ�રવવામા ંઆવેલ હોય અને આવી િશ"ા yૂર 

કરવામા ંઆવેલ ન હોય તેવા uનુાના સદંભ+મા ંસxંણૂ+ માફ5 આપવામા ંઆવેલ ન હોય 

 

 

 

 


