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આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

 

આંગણવાડી કાર્બકર અને તેડાગરની ભરતી (ઓક્ટોર્ર-૨૦૧૮) 
ક્રમ સેજો આંગણવાડીન ુનામ આંગણવાડીન ુસરનામ/ુ વવસ્તાર કાર્બકર તેડાગર 
૦૧ ૦૧ જ્યરુ્ીિીર્ાગ-૦૩ િાડવાડા - ખાિી 
૦૨ ૦૨ જ્યરુ્ીિીર્ાગ-૧૦ જુની ર્ારીગેટ, પાણીગેટ ખાિી - 

૦૩ ૧૧ ગોકુિનગર-૦૮ ગાર્ત્રીપરુા તળાવની પાછળ, ગોત્રી - ખાિી 
૦૪ ૧૨ સભુાનપરુા-૦૯ ર્જાણીર્ા વાસ,  ખાિી - 

૦૫ ૧૩ એકતાનગર-૦૮ લિસ્તીર્ાનગર, એિ.એન્ડટી. ડાર્ગ્નોસીઝ સેન્ટર સામે ખાિી - 

૦૬ ૧૩ એકતાનગર-૦૯ રંગા અવધતુ શાળાના કંપાઉંડમા,ં ન્ય ુસમા રોડ ખાિી - 

૦૭ ૧૪ છાણી-૦૮ ખોડીર્ારનગર, છાણી કેનાિ - ખાિી 
૦૮ ૧૫ નવી ધરતી-૦૮ મચ્છીપીઠ, નાગરવાડા - ખાિી 
૦૯ ૧૫ ફતેપરુા-૦૧ કોમ્યવુનટી હોિ પાસે, ફતેપરુા ખાિી - 

૧૦ ૧૫ ફતેપરુા-૦૨ સથુાર ફલળર્ા, ફતેપરુા ખાિી ખાિી 
૧૧ ૧૫ ફતેપરુા-૦૪ પટેિ ફલળર્ા, ફતેપરુા ખાિી - 

 
૦૧. િઘતુમ શૈક્ષલણક િાર્કાત: 

આંગણવાડી કાર્બકર - એસ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૦) 
આંગણવાડી તેડાગર - ધોરણ-૭ 

 

૦૨. પગાર ધોરણ: સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુર્ માનદ વેતન મળવા પાત્ર છે. 
આંગણવાડી કાર્બકર - રૂ. ૬,૩૦૦/- 
આંગણવાડી તેડાગર - રૂ. ૩,૨૦૦/- 

 

૦૩. વર્ મર્ાબદા: જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થર્ાના રોજ ૧૮ વર્બથી ઓછી અને ૩૩ વર્બથી વઘ ુન હોવી જોઇએ. 
 

૦૪. વર્ વનવવૃત: આંગણવાડી કાર્બકર અને તેડાગર તરીકે વનમણુકં પામેિ ઉમેદવારને ૫૮ વર્બની ઉમર 
પરુી થતા વર્ વનવતૃ કરવામા ંઆવશે. 
 

૦૫. સ્થાવનક ઉમેદવાર: ઉમેદવાર આંગણવાડી વવસ્ તાર/ ફલળર્ામા ંજ વસવાટ કરતો હોવો જોઇએ, 
આધારકાડબ/ વીજ ર્ીિ/ રેશનકાડબ/ ચટુણીકાડબ પૈકીની એક પરુાવો રજુ કરવાનો રહશેે, 
તેમજ રહઠેાણથી અરજી કરેિ આંગણવાડી કેન્ર સધુીન ુઅંતર દશાબવવાન ુરહશેે. 
 

૦૬. આંગણવાડી તેડાગરને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકે વનમણુકંમા ંઅગ્રતા: જર્ારે આંગણવાડી કેન્રમા ં
આંગણવાડી કાર્બકરની જગ્ર્ા ખાિી પડે ત્ર્ારે તેજ આંગણવાડી કેન્રમા ંકાર્બરત હલે્પર ર્હને ૫ વર્બ 
અથવા વધ ુસમર્થી હલે્પર તરીકે ફરજ ર્જાવતા હોર્ અને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકેની શૈક્ષલણક 
િાર્કાત ધરાવતા હોર્ તે સજંોગોમા ંતેણીને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકે વનમણકૂ આપવામા ંઅગ્રતા 
આપવામા ંઆવશે. 
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૦૭. પરલણત મહહિા: પરલણત મહહિા તરીકે િગ્ન નોધણીના અસિ પ્રમાણપત્રના આધારે જ પસદંગી કરીને 
વનમણ ૂકં કરવામા ંઆવશે. 
 

૦૮. કાર્બ ક્ષમતા: આંગણવાડી કાર્બકર/ તેડાગરની ફરજો માટે જરૂરી એવી શારીરીક/ માનસીક તદુંરસ્તી 
વાળા ઉમેદવારો જ પસદંગીને પાત્ર રહશેે. 

 
૦૯. આંગણવાડી માટે ભાડાન ુમકાન: જ્ર્ા મકાનની વ્ર્વસ્થા ન હોર્ ત્ર્ા આંગણવાડીના મકાનની વ્ર્વસ્થા 

ઉમેદવારે પોતે જ કરવાની રહશેે, સરકારશ્રીના પ્રવતબમાન વનર્મો મજુર્ મકાન ભાડુ ચકુવવામા ં
આવશે. 

 
૧૦. પસદંગી પાત્ર: ઉમેદવાર વનર્ત િાર્કાત ધરાવતા હોર્ તો તેમની પસદંગી થઇ જ જશે તેવ ુનથી, 

પસદંગીના તેમજ અન્ર્ તમામ અવધકારો પસદંગી સવમવત પાસે અર્ાવધત રહશેે અને સવમવતનો વનણબર્ 
આખરી ગણાશે, તે અંગે વાધંો કે તકરાર કરી શકાશે નહી. 
 

જાહરેાતની સામાન્ર્ શરતો/ જોગવાઇઓઃ 
1. ઉપર જણાવેિ જગ્ર્ા માટે ઉમદેવારી કરતા ંપહિેા ંઉમેદવારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેની ખાત્રી કરવી. 
2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થર્ાથી ૨૦ હદવસ દરમ્ર્ાન www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ પર ઓનિાઇન 

અરજી કરવાની રહશેે. ઓનિાઇન અરજી કરતા ંપહિેા ભરતીને િગતી માહહતી તેમજ સિુનાઓ www.vmc.gov.in 
ઉપરથી વાિંી િેવાની રહશેે. 

3. શૈક્ષલણક માહહતી: જે ઉમેદવારની શૈક્ષલણક િાર્કાત ધોરણ-૧૦ કરતા ઓછી હોર્ તેમને education qualification 
details મા ં“Add More” Option પર પાિં(૦૫) વખત Click કરી OTHER-1 આવે તેમા ંવવગતો ભરવાની રહશેે. 

4. ઉમેદવારે વનર્ત અરજી પત્રકમા ં ભરેિ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રર્ા માટે આખરી ગણવામા ં આવશે અને તેના 
પરુાવાઓ કિેરી દ્વારા માગંવામા ંઆવે ત્ર્ારે અસિમા ં રજુ કરવાના રહશેે અન્ર્થા અરજીપત્રક જે તે તર્કકે રદ 
ગણવામા ંઆવશે. 

5. ઉપરોક્ત ર્ાદી પૈકી કોઇપણ એક જ કેન્ર માટે અરજી કરવાની રહશેે, એક થી વધ ુકેન્રો/ જગ્ર્ાઓ માટે અરજી કરી 
શકાશે નહી, તેમજ આમ કર્ાબન ુધ્ર્ાને આવશે તો તમામ અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે. 

6. ભરતી પ્રહક્રર્ા દરમ્ર્ાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીર્ કે અન્ર્ કોઇ રીતે ભિામણના 
પ્રર્ાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરિાર્ક ઠરશે. 

7. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંકોઇ પણ વવગત ખોટી ર્તાવેિ હશે અને તે ધ્ર્ાનમા ંઆવશે તો તેનુ ંઅરજીપત્રક/વનમણુકં 
કોઇ પણ તર્કકે રદ કરવામા ંઆવશે. 

8. આ જાહરેાત અન્વરે્ની ભરતી અંગે િેલખત પહરક્ષા/મૌલખક ઇન્ટરવ્ય ુર્ાર્તે વડોદરા મહાનગર પાલિકાના સક્ષમ 
અવધકારીશ્રી દ્વારા વનણબર્ કરવામા ંઆવશે. 

9. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્ર્ક્ષ િકાસણી/ િેલખત/ મૈલખક કસોટી માટે ર્ોિાવવામા ં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતનુ ં
મસુાફરી ભથ્થ ુમળવાને પાત્ર થશે નહીં. 

10. આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમા ંફેરફાર કરવાની આવશ્ર્કતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો સપંણૂબ 
હક/ અવધકાર મ્યવુનવસપિ કવમશ્નરશ્રી, વડોદરા ન ેરહશેે. 

11. ઉમેદવારને ઓનિાઇન અરજી કર્ાબ ર્ાદ જાહરેાત સરં્ધંી અન્ર્ કોઇ સિુના માટે www.vmc.gov.in વરે્સાઇટ સતત 
જોતા રહવેા અનરુોધ છે. 

તા:૦૧/૧૦/૨૦૧૮  
ડૉ. દેવેશ પટેિ 

આરોગ્ર્ અમિદાર 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
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આંગણવાડી કાર્યકર અને 
તેડાગરની પસદંગી માટેના 
ધોરણો (નનર્મો) બાબત 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
સકંલિત બાળ નવકાસ સેવા ર્ોજના 

ઠરાવ ક્રમાકં:આઇ.સી.ડી.એસ./ ૧૫૨/ ૨૦૧૮-૧૯ 
આઇ.સી.ડી.એસ. અબયન પ્રોજેકટ 

તા:૧૭/૦૭/૨૦૧૮ 
વચંાણે િીધેિ: 
૧) ગજુરાત સરકારના મહહિા અને બાળ નવકાસ નવભાગનો આંગણવાડી કાર્યકર અને હલે્પરની પસદંગી 
માટેના ધોરણો (નનર્મો) બાબતનો ઠરાવ ક્રમાકં: આઇસીડી-૧૦૨૦૦૯-૧૬૫૨-બ, તા:૧૩-૧૧-૨૦૦૯ 
૨) ગજુરાત સરકારના મહહિા અને બાળ નવકાસ નવભાગનો આપણો તાલકુો વાર્બ્રન્ટ તાલકુો ર્ોજના હઠેળ 
તાલકુા કક્ષાએ મહહિા અને બાળ નવકાસ નવભાગ હસ્તકની કામગીરી સોપવા બાબતનો ઠરાવ ક્રમાકં: 
આઇ.સી.ડી./૧૦૨૦૧૧/૧૧૦૬/બ, તા:૧૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૪) સ્થાર્ી સનમતી, વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો તા:૧૪-૦૯-૨૦૧૭ નો ઠરાવ ક્રમાકં:૨૫૧ 
૫) સામાન્ર્ સભા, વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો તા૧૭-૧૦-૨૦૧૭ નો ઠરાવ ક્રમાકં:૯૩ 
૬) આઇ.સી.ડી.એસ. અબયન પ્રોજેકટ, વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો કોપોરેશન આઇ.સી.ડી.એસ. સોસાર્ટી, 
વી.એમ.સીની રચનાનો ઠરાવ ક્રમાકં: આઇ.સી.ડી.એસ./૦૧/૨૦૧૭-૧૮, તા:૩૧-૦૧-૨૦૧૮ 
૭) માન. કનમશનરશ્રી, મહહિા અને બાળ નવકાસ કચેરી દ્વારા આઇ.સી.ડી.એસ. ર્ોજનાઓની કામગીરીના 
રીવ્ય ુબાબતે પ્રોગ્રામ ઓહિસરશ્રીઓની ગાધંીનગર ખાતેની નમટીંગમા ંઆપવામા ંઆવેિ સચુનાઓ.  
 
આમખુ: 
 વચંાણે િીધેિા ઠરાવ અન ુ૧) થી ૨) મજુબ ગજુરાત સરકાર સકંલિત બાળ નવકાસ સેવા ર્ોજના 
અંતગયત આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની પસદંગીના ધોરણો (નનર્મો) અને પસદંગી સનમતીની 
રચનાની જોગવાઇ કરેિ છે, ઠરાવ અન.ુ ૩) થી ૪) દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા સચંાલિત 
આઇ.સી.ડી.એસ. અબયન પ્રોજેકટની તમામ વહહવટી/ નાણાહકર્ સતાઓ માન. મ્યનુનનસપિ કનમશનરશ્રીને 
સોપવામા ં આવેિ છે, જેના આધારે ઠરાવ અન ુ ૬) મજુબ આઇ.સી.ડી.એસ. અબયન પ્રોજેકટ અંતગયત 
કોપોરેશન આઇ.સી.ડી.એસ. સોસાર્ટી, વી.એમ.સી.ની રચના થરે્િ છે. 
 
ઠરાવ: 
 
 આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની જગ્ર્ા પર માનદ વેતન કાર્યકર અને તેડાગર તરીકે નનમણુકં 
આપવા માટે ર્ોગ્ર્ ઉમેદવારની પસદંગીના નીચે મજુબના ધોરણો નક્કી કરવાન ુઠરાવવામા ંઆવે છે. 
 
૧) શૈક્ષલણક િાર્કાત: 

(અ) આંગણવાડી કાર્યકર: િઘતુમ શૈક્ષલણક િાર્કાત ધોરણ-૧૦ પાસ 
(બ) આંગણવાડી તેડાગર: િઘતુમ શૈક્ષલણક િાર્કાત ધોરણ-૦૭ પાસ 



૨) ઉમર: 
ઉમેદવારની ઉમર જાહરેાત પ્રનસધ્ધ થર્ા/ ભરતી પ્રહકર્ા શરુ થવાના સમરે્ ૧૮ વર્યથી 

ઓછી અને ૩૩ વર્યથી વધ ુન હોવી જોઇએ. 
 
૩) સ્થાનનક ઉમેદવાર: 

જે તે આંગણવાડી કેન્ર નવસ્તારના િળીર્ા, પરા, વોડયમા ંઆવેિ હોર્ અને આંગણવાડી 
કેન્રથી ૧ હકિોમીટરથી વધ ુન હોર્ તેવી હદમા ંવસવાટ કરતા હોર્ તેવા સ્થાનનક ઉમેદવારની જ 
પસદંગી કરવાની રહશેે. 

 
૪) વર્ નનવનૃત: 

આંગનવાડી કાર્યકર અને તેડાગર તરીકે નનમણુકં પામેિ ઉમેદવારને ૫૮ વર્યની ઉમર પરુી 
થતા વર્ નનવતૃ કરવામા ંઆવશે. 

 
૫) આંગણવાડી તેડાગરને આંગણવાડી કાર્યકર તરીકે નનમણુકંમા ંઅગ્રતા 

જ્ર્ારે આંગણવાડી કેન્રમા ંઆંગણવાડી કાર્યકરની જગ્ર્ા ખાિી પડે ત્ર્ારે તેજ આંગણવાડી 
કેન્રમા ં કાર્યરત તેડાગર બહને ૫ વર્ય અથવા વધ ુસમર્થી તેડાગર તરીકે િરજ બજાવતા હોર્ 
અને આંગણવાડી કાર્યકર તરીકેની શૈક્ષલણક િાર્કાત ધરાવતા હોર્ તે સજંોગોમા ં તેણીને 
આંગણવાડી કાર્યકર તરીકે નનમણુકં આપવામા ંઅગ્રતા આપવામા ંઆવશે. 

 
૬) આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની પસદંગી પ્રહક્રર્ા 

૬.૧) આંગણવાડી કેન્રોમા ંઆંગણવાડી કાર્યકરની કે તેડાગરની જગ્ર્ા ખાિી હોર્, ખાિી પડનાર 
હોર્ તેવા સજંોગોમા ં આ જગ્ર્ા પર નનમણુકં માટે ર્ોગ્ર્ ઉમેદવાર પસદંગી માટે વડોદરા 
મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in ના Recruitment નવભાગ ઉપરથી વર્યમા ં૪ (ચાર) 
વખત દર જાન્યઆુરી, એનપ્રિ, જુિાઇ, ઓકટોબર માસની પહિેી તારીખે ઓનિાઇન અરજીઓ 
હદન-૨૦ ની મદુતથી મગંાવવાની રહશેે. 
૬.૨) ૨૦ હદવસની મદુત પરુી થર્ા બાદ ઉપર મજુબ ઓનિાઇન મળેિી અરજીઓની 
મજૂંર/નામજુંર સાથેની ર્ાદી તૈર્ાર કરી ઓનિાઇન જાહરે કરવાની રહશેે. 
૬.૩) મજુંર કરેિ તમામ ઉમેદવારોની શૈક્ષલણક િાર્કાત મજુબની (મેરીટ િીસ્ટ) અગ્રતાક્રમ ર્ાદી 
તૈર્ાર કરવા અને ર્ોગ્ર્ ઉમેદવારોની પસદંગી માટે ઘટક કક્ષાએ પહરનશષ્ટ-૦૧ મજુબ પસદંગી 
સનમતીની રચના કરવાની રહશેે. 
 

પહરનશષ્ટ-૦૧, આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની પસદંગી સનમતી 
ક્રમ નવગત સનમતીનો હોદો 

૦૧ 
ચેરમેનશ્રી, એક્ઝિક્યટુીવ કમીટી, કોપોરેશન આઇ.સી.ડી.એસ. 
સોસાર્ટી, વી.એમ.સી. 

અધ્ર્ક્ષશ્રી 

૦૨ મેમ્બર સેકે્રટરી, કોપોરેશન આઇ.સી.ડી.એસ. સોસાર્ટી, વી.એમ.સી. સભ્ર્શ્રી 
૦૩ સકંલિત બાળ નવકાસ ર્ોજના અનધકારીશ્રી સભ્ર્ સલચવશ્રી 

http://www.vmc.gov.in/


 
પહરનશષ્ટ-૦૨, આંગણવાડી કાર્યકર માટેન ુગણુાકંપત્રક 

ક્રમ નશક્ષણ ટકાવારી/નવગત મળવાપાત્ર ગણુ મહતમ ગણુ 

0૧ ધોરણ-૧૦ 

પાસ ૦૫ 

મહતમ-૧૦ 

૫૦.૦૦ % થી ૫૪.૯૯ ૦૬ 
૫૫.૦૦ % થી ૫૯.૯૯ ૦૭ 
૬૦.૦૦ % થી ૬૪.૯૯ ૦૮ 
૬૫.૦૦ % થી ૬૯.૯૯ ૦૯ 
૭૦.૦૦ % થી વધ ુ ૧૦ 

૦૨ ઉચ્ચતર માધ્ર્નમક ધોરણ-૧૨ ૦૨ 

મહતમ-૧૦ 
૦૩ કોિેજ 

સ્નાતક ૦૨ 
અન ુસ્નાતક ૦૨ 

બી.એડ ૦૨ 
એમ.એડ ૦૨ 

૦૪ 
અન્ર્ હડપ્િોમા/ 
સટીિીકેટ કોસય 

નપ્ર-પી.ટી.સી. ૦૧ 

મહતમ-૦૫ 
પી.ટી.સી./સી.પી.એડ ૦૧ 

સી.સી.સી.ડી./સી.એિ.એન. ૦૧ 
સટીિીકેટ કોસય ૦૧ 
હડપ્િોમા કોસય ૦૧ 

મહતમ મળવા પાત્ર કુિ ગણુ ૨૫ 
 

પહરનશષ્ટ-૦૩, આંગણવાડી તેડાગર માટેન ુગણુાકંપત્રક 
ક્રમ નશક્ષણ ટકાવારી/નવગત મળવાપાત્ર ગણુ મહતમ ગણુ 
૦૧ પ્રાથનમક ધોરણ-૦૭ ૦૫ મહતમ-૦૫ 

૦૨ માધ્ર્નમક 
ધોરણ-૦૮ ૦૧ 

મહતમ-૦૫ 
ધોરણ-૦૯ ૦૧ 
ધોરણ-૧૦ ૦૧ 

૦૩ 
ઉચ્ચતર 
માધ્ર્નમક 

ધોરણ-૧૧ ૦૧ 
ધોરણ-૧૨ ૦૧ 

૦૪ 
અન્ર્ હડપ્િોમા/ 
સટીિીકેટ કોસય 

નપ્ર-પી.ટી.સી. ૦૧ 

મહતમ-૦૫ 

પી.ટી.સી./સી.પી.એડ ૦૧ 
સી.સી.સી.ડી./સી.એિ.એન. ૦૧ 

સટીિીકેટ કોસય ૦૧ 
હડપ્િોમા કોસય ૦૧ 

૦૫ કોિેજ સ્નાતક ૦૨ 
મહતમ મળવા પાત્ર કુિ ગણુ ૧૫ 



૬.૪) અરજી કરેિ ઉમેદવારોની શૈક્ષલણક િાર્કાતને િક્ષમા ંિઇને પહરનશષ્ટ-૦૨ અને પહરનશષ્ટ-
૦૩ ના ગણુાકંપત્રક મજુબ સૌથી વધ ુ ગણુ મેળવનાર ઉમેદવારને પ્રથમ ક્રમે અને ત્ર્ાર પછી 
ઉતરતા ક્રમે ક્રમાનસુાર ઉમેદવારોની ગોઠવણી કરીને અગ્રતાક્રમ ર્ાદી (મેરીટ િીસ્ટ) તૈર્ાર 
કરવાની રહશેે. 
૬.૫) ઉમેદવારોની કાચી અગ્રમતાક્રમ ર્ાદી જાહરેાત પ્રનસધ્ધ થર્ા/ભરતી પ્રહકર્ા શરુ થવાની 
તારીખથી ૩૦ હદવસમા ંવડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in ના Recruitment 
નવભાગ ઉપર જાહરે કરવાની રહશેે. 
૬.૬) જે ઉમેદવારોન ુ નામ અગ્રમતાક્રમ ર્ાદીમા ં હોર્ તેને અગ્રમતાક્રમ ર્ાદી પ્રનસધ્ધ થર્ાથી 
હદન-૦૭ ની સમર્ મર્ાયદામા ં પોતાની અરજીમા ં દાવો કરેિ તમામ નવગતોના પરુાવા જેવા કે 
જન્મનો પરુાવો, શૈક્ષલણક િાર્કાતનો પરુાવો, સ્થાનનક રહવેાશીનો પરુાવો, િગ્ન નોધણી પ્રમાણપત્ર, 
ઓળખનો પરુાવો વગેરેની સ્વપ્રમાલણત નકિો અસિ જોડે ખરાઇ જજલ્િા પ્રોગ્રામ ઓહિસરશ્રી 
(શહરેી)ની કચેરીએ રૂબરૂ કરાવી જવાની રહશેે, જે ઉમેદવાર સમર્ મર્ાયદામા ંખરાઇ નહી કરાવે 
તેની અરજી રદ બાતિ ગણાશે. 
૬.૭) આંગણવાડી કેન્ર ખાતે આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભનવષ્ર્મા ંખાિી પડનાર જગ્ર્ા 
માટેની પસદંગી પણ આ ઉમેદવારોમાથંી કરીને પ્રનતક્ષાર્ાદી તૈર્ાર કરવાની રહશેે, જે આગામી ૧ 
વર્ય સધુી માન્ર્ રહશેે. 
૬.૮) આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની જગ્ર્ા ભરવા માટે આપેિ જાહરેાતની/ભરતી પ્રહક્રર્ા 
શરૂ થર્ાની  તારીખ થી ૧ વર્ય સધુીમા ં ભરતી પ્રહક્રર્ા પણુય ન થાર્ તો આપેિ જાહરેાત રદ 
ગણવાની રહશેે. અને તે જાહરેાત/ભરતી પ્રહક્રર્ા હઠેળ કોઇપણ ઉમેદવારની પસદંગી થઇ શકશે 
નહહ. 
૬.૯) આંગણવાડી કેન્ર ખાતે આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર તરીકે પરલણત મહહિાને જ 
નનમણુકં આપવાની રહશેે, પરલણત મહહિા તરીકે િગ્ન નોધણીના અસિ પ્રમાણપત્રના આધારે જ 
નનમણુકં કરવાની રહશેે.  

પ્રોગ્રામ ઓહિસર (શહરેી) 

આઇ.સી.ડી.એસ., 
વી.એમ.સી. 

આરોગ્ર્ અમિદાર 

વડોદરા 
મહાનગરપાલિકા 

ડૉ. નવનોદ રાવ (આઇ.એ.એસ.) 
મ્યનુનનસપિ કનમશનર 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
પ્રનત, 

૧) જજલ્િા પ્રોગ્રામ ઓહિસરશ્રી (શહરેી), આઇ.સી.ડી.એસ. અબયન પ્રોજેકટ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
૨) બાળ નવકાસ ર્ોજના અનધકારીશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ. અબયન ઘટક, વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
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