પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી (શહેરી)ની કચેરી
આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ,

પહેલો માળ, વોડબ નંર્ર-૬ ની કચેરીમાં,
સહજાનંદ એપાટબ મેન્ટની ર્ાજુમાં, અકોટા, વડોદરા.

િોન: ૦૨૬૫-૨૩૨૮૧૭૮, ઇ-મેઇલ: icds@vmc.gov.in

આંગણવાડી કાર્બકર અને તેડાગરની ભરતી (જાન્યુઆરી-૨૦૧૯)
આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ (વડોદરા મહાનગરપાલલકા) દ્વારા સંચાલલત આંગણવાડીઓ માટે
આંગણવાડી કાર્બકર/ તેડાગર (હેલ્પર) ની ખાલી ૫ડેલ/ પડનાર જગ્ર્ાઓ માટે આંગણવાડી કેન્રોના સ્થાનનક
નવસ્તાર/ િળીર્ાના રહેવાશી પરણીત મફહલાઓ પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે , જે માટેના
આંગણવાડી કેન્રોની નવગત આ મુજર્ છે .
ક્રમ

સેજો

આંગણવાડીનુ નામ

આંગણવાડીનુ સરનામુ/ નવસ્તાર

જગ્ર્ાનુ નામ

૦૧

૦૨

સુદામાપુરી-૦૯

૦૨

૦૪

ગાજરાવાડી-૦૩

મહમદતળાવ પાસે, ગાજરાવાડી

તેડાગર

૦૩

૦૫

દં તેશ્વર-૦૫

ક્રુષ્ણનગર-૨, ડભોઇ રોડ, દંતેશ્વર

કાર્બકર

૦૪

૦૯

અકોટા-૦૫

અકોટા નવાવાસ, ગાડબ ન પાસે, અકોટાગામ

તેડાગર

૦૫

૧૪

છાણી-૦૮

ખોડીર્ારનગર, છાણી કેનાલ

તેડાગર

૦૬

૧૪

કારે લીર્ાગ-૦૮

રાણાવાસ, કારે લીર્ાગ

તેડાગર

૦૭

૧૫

નવી ધરતી-૦૯

કાકાસાહેર્ ટેકરો, કુર્ેર ભવનની પાછળ

તેડાગર

૦૮

૧૫

ુ ા-૦૪
િતેપર

ુ ા
પટેલ િલળર્ા, િતેપર

તેડાગર

નશવશક્તત મહોલ્લો, રમણલાલની ચાલની સામે,
આજવા રોડ

કાર્બકર

ઉમેદવારની લાર્કાત:
૦૧.

લઘુતમ શૈક્ષલણક લાર્કાત:
આંગણવાડી કાર્બકર - એસ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૦)
આંગણવાડી તેડાગર - ધોરણ-૭

૦૨.

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

૦૩.

વર્ મર્ાબદા: જાહેરાત પ્રનસધ્ધ થર્ાના રોજ ૧૮ વર્બથી ઓછી અને ૩૩ વર્બથી વઘુ ન હોવી જોઇએ.
(તા:૦૧/૦૧/૧૯૮૬ થી તા:૦૧/૦૧/૨૦૦૧ ની વચ્ચે જન્મેલા ઉમેદવારો)

૦૪.

વર્ નનવ ૃનત: આંગણવાડી કાર્બકર અને તેડાગર તરીકે નનમણુકં પામેલ ઉમેદવારને ૫૮ વર્બની ઉમર
પુરી થતા વર્ નનવ ૃત કરવામાં આવશે.
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૦૫.

સ્થાનનક ઉમેદવાર: જે તે આંગણવાડી કેન્ર નવસ્તારના િળીર્ા, પરા, વોડબ માં આવેલ હોર્ અને
આંગણવાડી કેન્રથી ૧ ફકલોમીટરથી વધુ ન હોર્ તેવી હદમાં વસવાટ કરતા હોર્ (સાસરી/પનતનુ ઘર)
તેવા સ્થાનનક ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે, પુરાવા તરીકે નવજ ર્ીલ અથવા કોપોરે શન વેરા
ર્ીલ પૈકી એક રજુ કરવાનુ રહેશે.

૦૬.

આંગણવાડી તેડાગરને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકે નનમણુકં માં અગ્રતા: જર્ારે આંગણવાડી કેન્રમાં
આંગણવાડી કાર્બકરની જગ્ર્ા ખાલી પડે ત્ર્ારે તેજ આંગણવાડી કેન્રમાં કાર્બરત હેલ્પર ર્હેન ૫ વર્બ
અથવા વધુ સમર્થી હેલ્પર તરીકે િરજ ર્જાવતા હોર્ અને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકેની લઘુતમ
શૈક્ષલણક લાર્કાત ધરાવતા હોર્ તે સંજોગોમાં તેણીને આંગણવાડી કાર્બકર તરીકે નનમણ ૂક આપવામાં
અગ્રતા આપવામાં આવશે.

૦૭.

પરલણત મફહલા: લગ્ન નોધણીના અસલ પ્રમાણપત્રના આધારે જ પસંદગી કરીને નનમણકં ૂ કરવામાં
આવશે, કોઇ સંપ્રદાર્, સમાજ, સંસ્થા દ્વારા આપેલ પ્રમાણ પત્ર કે લગ્નની આમંત્રણ પનત્રકા (કંકોત્રી),
િોટો વગેરે માન્ર્ રહેશે નફહ.

૦૮.

કાર્બ ક્ષમતા: આંગણવાડી કાર્બકર/ તેડાગરની િરજો માટે જરૂરી એવી શારીરીક/ માનસીક તંદુરસ્તી
વાળા ઉમેદવારો જ પસંદગીને પાત્ર રહેશે અક્ષમ જણાર્ે અરજી/નનમણુકં રદ થવા પાત્ર રહેશે.

૦૯.

આંગણવાડી માટે ભાડાનુ મકાન: જ્ર્ા મકાનની વ્ર્વસ્થા ન હોર્ ત્ર્ા આંગણવાડીના મકાનની વ્ર્વસ્થા
ઉમેદવારે પોતે જ કરવાની રહેશે, સરકારશ્રીના પ્રવતબમાન નનર્મો મુજર્ મકાન ભાડુ ચુકવવામાં
આવશે.

ભરતીની સામાન્ર્ શરતો/ જોગવાઇઓઃ
1. દરે ક આંગણવાડીમાં આંગણવાડી કાર્બકર/તેડાગરની એક જ જગ્ર્ા હોર્ છે , અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે
પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેમજ આંગણવાડી કાર્બકર/તેડાગરની િરજો પોતાની શૈક્ષલણક
લાર્કાત અને જીવન શૈલીને અનુરૂપ છે કે કેમ તેની ખાત્રી (અભ્ર્ાસ) કરી ૨૦ ફદવસ દરમ્ર્ાન
www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી (પનતના નામથી) કરવાની રહેશે.
2. શૈક્ષલણક માફહતી: જે ઉમેદવારની શૈક્ષલણક લાર્કાત ધોરણ-૧૦ કરતા ઓછી હોર્ તેમને education
qualification details માં “Add More” Option પર પાંચ (૦૫) વખત Click કરી OTHER-1 આવે તેમાં
નવગતો ભરવાની રહેશ,ે તેમજ જેતે લાર્કાતની નવગત જેતે નવભાગમાં સંપ ૂણબ ભરવાની રહેશે, અધુરી અને
અન્ર્ નવભાગમાં ભરે લ નવગતના માકબ સ શરત ચુકે આપી શકાશે નફહ.
3. ઉમેદવારે અરજીમાં ભરે લ નવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રર્ા માટે આખરી ગણવામાં આવશે અને તેના
પુરાવાઓ કચેરી દ્વારા માંગવામાં આવે ત્ર્ારે અસલમાં રજુ કરવાના રહેશ,ે અન્ર્થા અરજી જે તે તર્કકે
રદ ગણવામાં આવશે.
4. ઉપરોતત ર્ાદી પૈકી કોઇપણ એક જ આંગણવાડી કેન્ર માટે અરજી કરવાની રહેશે, એક થી વધુ
અરજીઓના ફકસ્સામાં કોઇ પણ એક જ અરજી માન્ર્ રહેશે, અને ર્ાકીની અરજીઓ રદ ગણવામાં આવશે.
5. ભરતી પ્રફક્રર્ા દરમ્ર્ાન સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીર્ પક્ષ/ નેતા, સામાજીક સેવકો, અસામાજીક
તત્વો અથવા અન્ર્ કોઇ રીતે ભલામણ/ દર્ાણના પ્રર્ાસ કરનાર ઉમેદવારને હંમેશ માટે ગેરલાર્ક
ઠરાવવામાં આવશે.
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6. ઉમેદવારે અરજી પત્રક/ ભરતી પ્રફક્રર્ા દરનમર્ાનમાં કોઇ પણ નવગત ખોટી ર્તાવેલ/ હફકકત છુપાવેલ હશે
અને જે ર્ાદમાં ધ્ર્ાનમાં આવશે તો તેન ુ ં અરજીપત્રક/ નનમણુકં કોઇ પણ તર્કકે રદ કરવામાં આવશે.
7. ઉમેદવારોની મેરીટ ર્ાદી પસંદગી સનમતી દ્વારા ઉમેદવારના અરજીમાં દશાબવેલ શૈક્ષણીક લાર્કાત આધારે
પફરનશષ્ટ-૦૧ અને પફરનશષ્ટ-૦૨ માં દશાબવ્ર્ા મુજર્ ગુણ આપી તૈર્ાર કરવામાં આવશે, જે અસલ
પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ થર્ે અંનતમ ર્ાદી ર્નાવવામાં આવશે, જેમાં પ્રથમ સ્થાને આવનાર ઉમેદવારને
પસંદગી ર્ાદી અને ૦૨ થી ૦૫ ક્રમ પર આવનાર ઉમેદવારોનો પ્રનતક્ષા ર્ાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે
8. ભરતી અંગે લેલખત પફરક્ષા/ મૌલખક ઇન્ટરવ્યુ ર્ાર્તે વડોદરા મહાનગર પાલલકાના સક્ષમ અનધકારીશ્રી
દ્વારા નનણબર્ કરવામાં આવશે, પ્રમાણપત્રોની પ્રત્ર્ક્ષ ચકાસણી/ લેલખત/ મૈલખક કસોટી માટે ર્ોલાવવામાં
આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતનુ ં મુસાિરી ભથ્થુ મળવાને પાત્ર થશે નહીં.
ુ બ રદ કરવાની કે તેમાં િેરિાર કરવાની આવશ્ર્કતા ઉભી
9. ભરતી પ્રફક્રર્ા કોઇ પણ કારણસર અધબ/ સંપણ
થશે તો તેમ કરવાનો સંપ ૂણબ હક/ અનધકાર પસંદગી સનમનત પાસે અર્ાનધત રહેશે, સનમનતનો નનણબર્ આખરી
ગણાશે, તે અંગે વાંધો કે તકરાર કરી શકાશે નહી.
10. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી કર્ાબ ર્ાદ જાહેરાત સંર્ધ
ં ી અન્ર્ કોઇ સુચના માટે www.vmc.gov.in
વેર્સાઇટ સતત જોતા રહેવા અનુરોધ છે , જેમાં Result Section માં નામંજુર અરજીઓની ર્ાદી (અરજી
કરવાની છે લ્લી તારીખથી ફદન-૧૦ માં), પ્રાથનમક મેરીટ ર્ાદી (નામંજુર ર્ાદી પ્રનસધ્ધ થર્ાથી ફદન-૧૦
માં) અને પસંદગી (નનમણુક) ર્ાદી (ભરતી પ્રફક્રર્ા પ ૂણબ થર્ેથી) મુકવામાં આવશે.

પફરનશષ્ટ-૦૧, આંગણવાડી કાર્બકર માટે ન ુ ગુણાંકપત્રક
ક્રમ

0૧

૦૨

૦૩

૦૪

નશક્ષણ

ધોરણ-૧૦

ઉચ્ચતર માધ્ર્નમક

કોલેજ

અન્ર્ ફડપ્લોમા/
સટીિીકેટ કોસબ

ટકાવારી/નવગત

મળવાપાત્ર ગુણ

પાસ

૦૫

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 વધુ

૧૦

ધોરણ-૧૨

૦૨

સ્નાતક

૦૨

અનુ સ્નાતક

૦૨

ર્ી.એડ

૦૨

એમ.એડ

૦૨

નપ્ર-પી.ટી.સી.

૦૧

પી.ટી.સી./સી.પી.એડ

૦૧

સી.સી.સી.ડી./સી.એિ.એન.

૦૧

સટીિીકેટ કોસબ

૦૧

ફડપ્લોમા કોસબ

૦૧

મહતમ મળવા પાત્ર કુલ ગુણ
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મહતમ ગુણ

મહતમ-૧૦

મહતમ-૧૦

મહતમ-૦૫

૨૫

પફરનશષ્ટ-૦૨, આંગણવાડી તેડાગર માટે ન ુ ગુણાંકપત્રક
ક્રમ

નશક્ષણ

ટકાવારી/નવગત

મળવાપાત્ર ગુણ

મહતમ ગુણ

૦૧

પ્રાથનમક

ધોરણ-૦૭

૦૫

મહતમ-૦૫

ધોરણ-૦૮

૦૧

ધોરણ-૦૯

૦૧

ધોરણ-૧૦

૦૧

ઉચ્ચતર

ધોરણ-૧૧

૦૧

માધ્ર્નમક

ધોરણ-૧૨

૦૧

નપ્ર-પી.ટી.સી.

૦૧

પી.ટી.સી./સી.પી.એડ

૦૧

સી.સી.સી.ડી./સી.એિ.એન.

૦૧

સટીિીકેટ કોસબ

૦૧

ફડપ્લોમા કોસબ

૦૧

સ્નાતક

૦૨

૦૨

માધ્ર્નમક

૦૩

૦૪

અન્ર્ ફડપ્લોમા/
સટીિીકેટ કોસબ

૦૫

કોલેજ

મહતમ મળવા પાત્ર કુલ ગુણ

તા:૦૧/૦૧/૨૦૧૯
સ્થળ: વડોદરા
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મહતમ-૦૫

મહતમ-૦૫

૧૫

અધ્ર્ક્ષ અને
આરોગ્ર્ અમલદાર
વડોદરા મહાનગરપાલલકા

