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(J.J.B.)�� !���к��� ����	к к���к���" #��$ %�к к��� ���&. 

 

 રા�યના ંનવર	ચત ૭ જ�લાઓ છોટાઉદ��રુ, અરવ�લી, મહ�સાગર, દ�વ!િૂમ 

$ારકા, ગીર સોમનાથ, મોરબી, બોટાદ િસવાયના તમામ ૨૬ જ�લાઓમા ં*ુવેનાઈલ જ-.ટસ 

એ0ટ હ�ઠળ કાયદાના સઘંષ5મા ંઆવેલ બાળકોના 7યાય અને િનણ5ય માટ� કાય5રત રચાયેલ 

*ુવેનાઇલ જ.ટ�સ બોડ5મા ં નીચે ;જુબની લાયકાત ધરાવતા ં બે 	બનસરકાર� સ=યોની 

િનમ> ૂકં માટ� સામાજક ?ે@ે કાય5રત ઉમેદવારો પાસેથી અરB મગંાવવામા ં આવે છે. 

(()��*& �� 	+��, )-к� �к 	+�� �./�� ���0 ����& 1�.)  

 

૧. તા.૧.૧.૨૦૧૬ ની E.થિતએ ૩૫ વષ5 ક� તેથી વH ુઉમર. 

૨. બાળકોનાિશ?ણ,આરોKય અથવા ક�યાણકાર� LMિૃOઓમા ંલPOુમ સાત વષ5થી સQRય ર�તે 

કાય5રત. 

અથવા 

૩. બાળ મનોિવSાન અથવા મનો	ચQકTસા અથવા સમાજકાય5 અથવા સમાજશાU અથવા 

માનવ િવકાસ ?ે@મા ંઅથવા કાયદાના ?ે@મા ંપદવી ધરાવતા કાય5રત Vયવસાયી.  

�23 :(૧)ઉપરો0ત Xહ�રાત સરકાર� નોકર�ની ભરતી માટ�ની નથી.  

(૨)પસદંગી પામનાર VયQકતને *ુવેનાઇલ જ-.ટસ બોડ5 (J.J.B.) ની LTયેક બેઠકમા ં

હાજર� આપવા બદલ સરકારZીના Lવત5માન િનયમો[સુાર મળવાપા@ ભ\થા 

િસવાય અ7ય કોઇ પગાર ભ\થા મળવાપા@ નથી.  

(૩)બોડ5મા ંસ=ય તર�ક� િન]0ુત થનાર VયE0તની િન]Eુ0તની ;દુત મહOમ @ણ વષ5ની 

રહ�શે. 

(૪)જ_ર જણાય તો પસદંગી માટ� બ`ુ વૈકb�પક Lcો આધાર�ત પર�?ા, કોde]ટુર 

કૌશ�ય પર�?ા તથા _બ_ ;લુાકાત માટ� .વખચh ‘‘રા�ય .તરની પસદંગી સિમિત’’ 

સમ? હાજર રહ�વા[ુ ંરહ�શે. 

(૫)અરB માટ�ની િવગતવાર વH ુiચુનાઓ તથા અરBપ@ક સામાજક 7યાય અને 

અિધકાQરતા િવભાગની વેબસાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/dsd/પરથી ડાઉનલોડ 

કર�, વાચંી, સમB Tયારબાદ અરB કરવાની રહ�શે.  

(૬) વH ુમાQહતી માટ� કચેર�ના ફોન ન ં૦૭૯-૨૩૨૪૨૫૨૧ પર ૧૧: 00 થી ૫:00 

દરિમયાન સપંક5 કરવા િવનતંી. 



(૭) અરB તા.૩૦.૬.૨૦૧૬ iધુીમા ં નીચે દશા5વેલ સરનામે 00ત રB.એડ�થી જ 

પહnચતી કરવાની રહ�શે.કચેર� ખાતે _બ_/oુર�યરથી અરB .વીકારવામા ંઆવશે નહ� 

pની ખાસ નnધ લેશો.  

(૮) લાયકાત, અ[ભુવના Lમાણપ@ સાથે િનયતપ@કમા ં અરB ‘‘4�5� к������� 

�#3к��� � #����к6", 7�	��& 
�0� ��8�� 9��0*ш� �����, ;�<к ��.19, 

3	� ��@, �<.A���	 �/0&� B��, �*��-10, D��3"�D�’’ ને કરવાની રહ�શે. 

સમય મયા5દા બાદ આવેલ અરB rયાનમા ંલેવાશે નQહ. 

(૯) પસદંગી પામેલ VયE0તએ િનમ> ૂકં પામતા પહ�લા તાલીમ ફરજયાત �ણૂ5 કરવાની 

રહ�શે. જો તાલીમ �ણૂ5 નહ� કર� તો તેમની િનમ> ૂકં રદ કરવામા ંઆવશે.   

   

E� ���0 ���к � /�� &��" F�G*&: 

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

(ii) કોઇ અનૈિતક oૃTય અથવા Qહtસા અથવા બાળકોના શોષણ સબંિંધત oૃTયોમા ંસામેલ હોવા 

જોઇએ નહ�. 

(Iii) �ણૂ5 કાલીન Vયવસાયમા ંજોડાયેલ રહ�વાથી તે/તેણી કાયદા અને િનયમો ;જુબ બોડ5મા ં

કામ કરવા માટ� જ_ર� સમય અને rયાન આપી શક� નહ�. 

(Iv) બોડ5ના સ=ય તેમના કાય5કાળ દરિમયાન કોઇ બાળ સભંાળ સ.ંથા સાથે LTય? ક� પરો? 

ર�તે સકંળાયેલ અથવા કોઇ સઘંષ5 ક� Qહતના કારણે સકંળાયેલ હોવી જોઇએ નહ�. 

(V) કોઈપણ રાજક�ય પ? સાથે જોડાયેલ હોવા જોઇએ નહ�. 

(Vi) નાદાર હોવા જોઇએ નહ�. 

(vii)નૈિતક uvટતાવાળા કોઇ પણ wનુામા ંદોિષત ઠ�રવવામા ંઆવેલ હોય અનેઆવી િશ?ા xૂર 

કરવામા ં આવેલ ન હોય અથવા તેવા wનુાના સદંભ5મા ં સ�ંણૂ5 માફ� આપવામા ં ન 

આવેલ હોય  

 

 

 

  


