
આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

www.vmc.gov.in icds@vmc.gov.in 
-: ભરતી અંગેની જાહરે નનનવદા:- 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા સચંાલિત આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ હઠેળની મખુ્ય 
સેવવકા અન ેકો-ઓડીનેટરની હગંામી જગ્યાઓ તથા આંગણવાડીઓમા ંકાયબકર/ તેડાગર 
(હલે્પર) માટે ખાિી ૫ડેિ/ પડનાર જગ્ યાઓ માટે આંગણવાડી કેન્દ્રોના જ સ્ થાવનક 
વવસ્ તાર/ ફળીયાની પરલણત મહહિાઓ પાસેથી ઓનિાઇન અરજીઓ મગંાવવામા ં
આવે છે, ઓનિાઇન અરજીઓ જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયા તારીખથી ૨૦ હદવસ સધુીમા ં
www.vmc.gov.in ઉપર કરવાની રહશેે. 
જગ્યાન ુનામ િઘતુમ િાયકાત પગાર ધોરણ અંદાજીત જગ્યાઓ 
પ્રોગ્રામ મેનજેર અન ુસ્નાતક રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ૦૧ 
બ્િોક કો-ઓડીનેટર અન ુસ્નાતક રૂ. ૧૫,૦૦૦/- ૦૨ 
મખુ્ય સેવવકા સ્નાતક રૂ. ૧૧,૫૦૦/- ૦૪ 
આં.વાડી. કાયબકર ધોરણ-૧૦ રૂ. ૬,૩૦૦/- ૩૨ 
આં.વાડી. તેડાગર ધોરણ-૭ રૂ. ૩,૨૦૦/- ૪૩ 
ભરતી અંગેની તમામ માહહતીઓ જેવીકે િાયકાત, પગાર ધોરણ, આંગણવાડીઓની 
યાદી, ભરતીની શરતો, વગેરે વેર્સાઇટ પરથી જ જોવા મળશે.  
પી.આર.ઓ.ન.ં ૮૮૦ / ૨૦૧૭-૧૮      આરોગ્ય અમિદાર 

 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

જાહરેાતની તારીખ: ૦૫/૦૨/૨૦૧૮ 

સમાચાર પત્રક: ગજુરાત સમાચાર 

અંવતમ તારીખ: ૨૪/૦૨/૨૦૧૮ 
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આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

 

આંગણવાડી કાર્બકર અને તેડાગરની ભરતી માટેની જાહરેાત 
(પી.આર.ઓ. ક્રમાાંક: ૮૮૦/ ૨૦૧૭-૧૮) 

ક્રમ ઘટક આંગણવાડીન ુનામ સરનામ ુ કાર્બકર તેડાગર 
૧ ૧ વારસીયા-૮ યાકુતપરુા ચોરા પાછળ હા - 

૨ ૧ જ્યબુીલીબાગ-૧ કાલપુરુા - હા 
૩ ૧ જ્યબુીલીબાગ-૨ યાકુતપરુા હા હા 
૪ ૧ જ્યબુીલીબાગ-૩ લાડવાડા હા હા 
૫ ૧ સદુામાપરુી-૧ રાજારાણી તળાવ પાણીગેટ લાઇટબીલની ઓફીસની 

બાજુમાાં ગૌરવ સોસાયટી પાસે,પાણીગેટ 
હા હા 

૬ ૧ ગાજરાવાડી-૯ બાવામાનપરુા, શાક માકેટની પાછળ હા - 

૭ ૧ કપરુાઇ-૪ વડુાના મકાન,કાન્હા હાઇટસ પાસે, ડભોઇ રોડ - હા 
૮ ૧ કપરુાઇ-૭ ભારત પેટ્રોલ પાંપ  પાસે, વડુાના મકાન - હા 
૯ ૨ અકોટા-૦૨ ગજુરાત હા.બોડડ, અકોટા હા હા 
૧૦ ૨ અકોટા-૦૪ હનમુાનનગર, મજુમહડુા હા - 

૧૧ ૨ અકોટા-૧૧ અકોટાનવાવાસ, અકોટાગાડડન પાસે, અકોટા ગામ હા હા 
૧૨ ૨ જેતલપરુ-૧૦ ૫તરાનીચાલ રેલ્વે સ્ટે. પાછળ - હા 
૧૩ ૨ જેતલપરુ-૧૧ નટરાજટાઉનસીપ, ૫રશરુામભઠા, સયાજીગાંજ - હા 
૧૪ ૨ અટલાદરા-૦૩ વવનાયક હાઉસીંગ, સનફામાડ રોડ, અટલાદરા - હા 
૧૫ ૨ તાાંદલજા-૦૧ હનમુાન માંદદર સામે, પાંચમખુી વડુા, વાસણા - હા 
૧૬ ૨ તાાંદલજા-૦૩ નવી નગરી તળાવ પાસે, તાંદલજા - હા 
૧૭ ૨ તાાંદલજા-૦૭ કબ્રસ્તાન પાસે, તાાંદલજા - હા 
૧૮ ૨ દદવાળીપરુા-૦૨ સવૈયાનગર એ.એસ.આઇ. હોસ્પીટલની સામે - હા 
૧૯ ૨ ગોકુલનગર-૦૮ તળાવની પાછળ, ગોત્રી - હા 
૨૦ ૨ ગોત્રી-૦૯ કલ્પવકૂ્ષની પાછળ, પાંચામતૃ હા હા 
૨૧ 

૨ ગોરવા-૦૧ 
દતકૃપા પાસે, જુના ગોરવા શાકમાકેટ પાસે માળી 
મહોલ્લો 

- હા 

૨૨ ૨ ગોરવા-૦૫ રણછોડ ફળીયનુ ુગોરવા ગામ, ગોરવા - હા 
૨૩ ૨ ગોરવા-૦૭ પાંચવટી હડેુરા રોડ, ગોરવા - હા 
૨૪ ૨ ગોરવા-૧૩ નીલેશનગર નો ખાડો, અંબેવાડીની આગળ હા હા 
૨૫ ૨ સભુાનપરુા-૦૧ સભુાનપરુા તળાવપાસે, સ્લમ કવાટર, સભુાનપરુા હા - 

૨૬ ૨ સભુાનપરુા-૦૨ સાંતોષનગર સભુાનપરુા હા - 

૨૭ ૨ સભુાનપરુા-૦૮ જય અંબે હાઉવસિંગ બોડડ, સભુાનપરુા - હા 
૨૮ ૨ સભુાનપરુા-૦૯ સભુાનપરુા ગામ, બજાણીયાવાસ હા હા 
૨૯ ૨ કારેલીબાગ-૦૬ કાસમવાલા કબ્રસ્તાન, કારેલીબાગ હા - 

૩૦ ૨ કારેલીબાગ-૦૭ વી.એમ.સી ક્વાટડસ, બધુ્ધદેવ કોલોની સામે હા હા 
૩૧ ૨ કારેલીબાગ-૦૯ રાણાવાસ, કારેલીબાગ હા હા 
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૩૨ ૨ કારેલીબાગ-૧૦ હજુરત ટેકરા, કારેલીબાગ હા હા 
૩૩ ૨ ફતેપરુા-૦૪ માંગલેશ્વર હદરજનવાસ ફતેપરુા - હા 
૩૪ ૨ ફતેપરુા-૦૭ કોમ્યવુનટી હોલ પાસે, ફતેપરુા - હા 
૩૫ ૨ ફતેપરુા-૧૧ સથુાર ફળળયા, ફતેપરુા હા હા 
૩૬ ૨ ફતેપરુા-૧૨ ગેંડા ફળળયા, ફતેપરુા હા હા 
૩૭ ૨ ફતેપરુા-૧૩ પટેલ ફળળયા, ફતેપરુા હા હા 
૩૮ ૨ નવી ધરતી-૦૩ શારદામાંદદર સ્કુલ પાછળ, સલાટવાડા - હા 
૩૯ ૨ નવી ધરતી-૦૮ મચ્છીપીઠ, નાગરવાડા હા - 

૪૦ ૨ નવી ધરતી-૦૯ કાકાસાહબે ટેકરો, જબબુેટ હા હા 
૪૧ ૨ નવી ધરતી-૧૦ ખત્રીપોળ, મહીલા પોછીસ સ્ટે. સામે, કારેલીબાગ હા હા 
૪૨ ૨ નવી ધરતી-૧૧ પાંચશીલ મહોલ્લો, પ્રાથમીક શાળાપાસે, સલાટવાડા હા હા 
૪૩ ૨ નવી ધરતી-૧૨ સૈયદપરુા, વડીવાડી શાકમાકેટ પાસે હા હા 
૪૪ ૨ નવાપરુા-૦૧ મોટી ખારવાવાડ, મદનઝાાંપા રોડ હા હા 
૪૫ ૨ નવાપરુા-૦૬ રામનવાળાનો મહોલ્લા પાસે, પથ્થરગેટ રોડ હા હા 
૪૬ ૨ વશયાબાગ-૦૯ વવશ્વામીત્રી બ્રીજની નીચે, સભુાષનગર ઝુપડપટ્ટી હા હા 
૪૭ ૨ વશયાબાગ-૧૦ વોડડ નાં-૫ની પાસે, કેવડાબાગ, વશયાબાગ હા હા 
૪૮ ૨ વશયાબાગ-૧૧ ગાાંધી ટ્રાવેલ્સની બાજુની ગલી, વશયાબાગ કુાંભારવાડા હા હા 
૪૯ ૨ વશયાબાગ-૧૨ અરવવિંદ આશ્રમની પાસે, બદામડીબાગની સામે હા હા 
૫૦ ૨ વશયાબાગ-૧૩ હનમુાન માંદદરની પાછળ, રાજમહલે રોડ હા હા 

 
૧. િઘતુમ શૈક્ષલણક િાર્કાત: 

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

 

૨. પગાર ધોરણ: સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ માનદ વેતન મળવા પાત્ર છે. 
આંગણવાડી કાયડકર - રૂ. ૬,૩૦૦/- 
આંગણવાડી તેડાગર - રૂ. ૩,૨૦૦/- 

 

૩. વર્ મર્ાબદા: જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાના રોજ ૧૮ વષડથી ઓછી અને ૩૩ વષડથી વઘ ુન હોવી જોઇએ. 

 
૪. વર્ નનવનૃત: આંગણવાડી કાયડકર અને તેડાગર તરીકે વનમણુાંક પામેલ ઉમેદવારને ૫૮ વષડની ઉમર 

પરુી થતા વય વનવતૃ કરવામાાં આવશે. 
 

૫. સ્થાનનક ઉમેદવાર: ઉમેદવાર આંગણવાડી વવસ્ તાર/ ફળળયામાાં જ વસવાટ કરતો હોવો જોઇએ, 
આધારકાડડ/ વીજ બીલ/ રેશનકાડડ/ ચટુણીકાડડ પૈકીની એક પરુાવો રજુ કરવાનો રહશેે, 
તેમજ રહઠેાણથી અરજી કરેલ આંગણવાડી કેન્ર સધુીન ુઅંતર દશાડવવાન ુરહશેે. 
 

૬. આંગણવાડી તેડાગરને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકે નનમણુાંકમાાં અગ્રતા: જયારે આંગણવાડી કેન્રમાાં 
આંગણવાડી કાયડકરની જગ્યા ખાલી પડ ેત્યારે તેજ આંગણવાડી કેન્રમાાં કાયડરત હલે્પર બહને ૫ વષડ 
અથવા વધ ુસમયથી હલે્પર તરીકે ફરજ બજાવતા હોય અને આંગણવાડી કાયડકર તરીકેની શૈક્ષળણક 
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લાયકાત ધરાવતા હોય ત ેસાંજોગોમાાં તેણીને આંગણવાડી કાયડકર તરીકે વનમણકૂ આપવામાાં અગ્રતા 
આપવામાાં આવશે. 
 

૭. પરલણત મહહિા: પરળણત મદહલા તરીકે લગ્ન નોધણીના અસલ પ્રમાણપત્રના આધારે જ પસાંદગી કરીને 
વનમણ ૂાંક કરવામાાં આવશે. 
 

૮. કાર્બ ક્ષમતા: આંગણવાડી કાયડકર/ તેડાગરની ફરજો માટે જરૂરી એવી શારીરીક/ માનસીક તાંદુરસ્તી 
વાળા ઉમેદવારો જ પસાંદગીને પાત્ર રહશેે. 

 
૯. આંગણવાડી માટે ભાડાન ુમકાન: જ્યા મકાનની વ્યવસ્થા ન હોય ત્યા આંગણવાડીના મકાનની વ્યવસ્થા 

ઉમેદવારે પોતે જ કરવાની રહશેે, સરકારશ્રીના પ્રવતડમાન વનયમો મજુબ મકાન ભાડુ અને વવજ બીલ 
ચકુવવામાાં આવશે. 
 

૧૦. પસાંદગી પાત્ર: ઉમેદવાર વનયત લાયકાત ધરાવતા હોય તો તેમની પસાંદગી થઇ જ જશે તેવ ુનથી, 
પસાંદગીના તેમજ અન્ય તમામ અવધકારો પસાંદગી સવમવત પાસે અબાવધત રહશેે અને સવમવતનો વનણડય 
આખરી ગણાશ,ે તે અંગે વાાંધો કે તકરાર કરી શકાશે નહી. 
 

જાહરેાતની સામાન્ર્ શરતો/ જોગવાઇઓઃ 
1. ઉપર જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતાાં પહલેાાં ઉમેદવારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેની ખાત્રી કરવી. 
2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાથી ૨૦ દદવસ દરમ્યાન www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓનલાઇન અરજી કરતાાં પહલેા ભરતીને લગતી માદહતી તેમજ સચુનાઓ 
www.vmc.gov.in ઉપરથી વાાંચી લેવાની રહશેે. 

3. ઉમેદવારે વનયત અરજી પત્રકમાાં ભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રદિયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને તેના 
પરુાવાઓ કચેરી દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્યારે અસલમાાં રજુ કરવાના રહશેે અન્યથા અરજીપત્રક જે તે તબકકે રદ 
ગણવામાાં આવશે. 

4. ઉપરોક્ત યાદી પૈકી કોઇપણ એક જ કેન્ર માટે અરજી કરવાની રહશેે, એક થી વધ ુકેન્રો/ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી 
શકાશે નહી, તેમજ આમ કયાડન ુધ્યાને આવશે તો તમામ અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. 

5. ભરતી પ્રદિયા દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય કોઇ રીતે ભલામણના 
પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

6. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં કોઇ પણ વવગત ખોટી બતાવેલ હશે અને તે ધ્યાનમાાં આવશે તો તેનુાં અરજીપત્રક/વનમણુાંક 
કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામાાં આવશે. 

7. આ જાહરેાત અન્વયેની ભરતી અંગે લેળખત પદરક્ષા/મૌળખક ઇન્ટરવ્ય ુબાબતે વડોદરા મહાનગર પાળલકાના સક્ષમ 
અવધકારીશ્રી દ્વારા વનણડય કરવામાાં આવશે. 

8. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/ લેળખત/ મૈળખક કસોટી માટે બોલાવવામાાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતનુાં 
મસુાફરી ભથ્થ ુમળવાને પાત્ર થશે નહીં. 

9. આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો સાંપણૂડ 
હક/ અવધકાર મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહશેે. 

10. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી કયાડ બાદ જાહરેાત સાંબ ાંધી અન્ય કોઇ સચુના માટે www.vmc.gov.in વેબસાઇટ સતત 
જોતા રહવેા અનરુોધ છે. 

 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/
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તા: ૦૫/ ૦૨/ ૨૦૧૮.  આરોગ્ર્ અમિદાર 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

 
 

 
 
 


