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

www.vmc.gov.in icds@vmc.gov.in

-: ભરતી અંગે ની જાહેર નનનવદા:-

વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ હેઠળની મુખ્ય
સેવવકા અને કો-ઓડીનેટરની હંગામી જગ્યાઓ તથા આંગણવાડીઓમાં કાયબકર/ તેડાગર
(હેલ્પર) માટે ખાિી ૫ડેિ/ પડનાર જગ્યાઓ માટે આંગણવાડી કે ન્દ્રોના જ સ્થાવનક
વવસ્તાર/ ફળીયાની પરલણત મહહિાઓ પાસેથી ઓનિાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં
આવે છે , ઓનિાઇન અરજીઓ જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયા તારીખથી ૨૦ હદવસ સુધીમાં
www.vmc.gov.in ઉપર કરવાની રહેશે.
જગ્યાનુ નામ
િઘુતમ િાયકાત
પગાર ધોરણ
અંદાજીત જગ્યાઓ
પ્રોગ્રામ મેનજ
ે ર
અનુ સ્નાતક
રૂ. ૨૦,૦૦૦/૦૧
બ્િોક કો-ઓડીનેટર
અનુ સ્નાતક
રૂ. ૧૫,૦૦૦/૦૨
મુખ્ય 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.નં. ૮૮૦ / ૨૦૧૭-૧૮

જાહેરાતની તારીખ: ૦૫/૦૨/૨૦૧૮
સમાચાર પત્રક: ગુજરાત સમાચાર
અંવતમ તારીખ: ૨૪/૦૨/૨૦૧૮

આરોગ્ય અમિદાર

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

ુ ય સેવવકા અને કો-ઓડીનેટરની ભરતી માટે ની જાહેરાત
મખ્
(પી.આર.ઓ. ક્રમાાંક: ૮૮૦/ ૨૦૧૭-૧૮)
ક્રમ

જગ્યાન ુ નામ

િાયકાત

જગ્યાઓ

પગાર ધોરણ

૧

૨૦,૦૦૦/- ઉચ્ચક

૨

૧૫,૦૦૦/- ઉચ્ચક

૦૪

૧૧,૫૦૦/- ઉચ્ચક

એમ.એસ.ડબલ્યુ / માસ્ટર ડીગ્રી
ન્યુટ્રીશન/ માસ્ટર ગૃહ વિજ્ઞાન,
૧

પ્રોગ્રામ મેનજ
ે ર

કોમ્યુટર/ઇન્ટરનેટનુ જ્ઞાન જરૂરી તેમજ
ુ ણ
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષા ઉપર સંપર્
પ્રભુત્િ હોવુ જરૂરી
એમ.એસ.ડબલ્યુ / માસ્ટર ડીગ્રી

૨

બ્લોક કો-ઓડીનેટર

ન્યુટ્રીશન/ માસ્ટર ગૃહ વિજ્ઞાન,
કોમ્યુટર/ઇન્ટરનેટનુ જ્ઞાન જરૂરી
ન્યુટ્રીશન, ગૃહ વિજ્ઞાન, સોસીયોલેજી પૈકી

૩

મુખ્ય સેવિકા

કોઇ પર્ શાખાના સ્નાતક,
કોમ્યુટર/ઇન્ટરનેટનુ જ્ઞાન જરૂરી

૧.

ુ મ શૈક્ષલણક િાયકાત: ઉપર મુજબ
િઘત

૨.

ુ વ: આઇ.સી.ડી.એસ.ની જેિી સેિાઓને લગતી કામગીરીનો ઓછામાં ઓછો ૧ િષણનો અનુભિ
અનભ

જરૂરી
૩.

પગાર ધોરણ: ઉપર મુજબ ઉચ્ચક પગાર

૪.

વય મયાબ દા: જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાના રોજ જગ્યા ક્રમાંક ૧) ૪૦ અને જગ્યા ક્રમાંક ૨) થી ૩) ૩૫

િષણથી િઘુ ન હોિી જોઇએ.
૫.

વનમણક
ાંુ નો પ્રકાર:
૧) જગ્યા ક્રમાંક ૧ થી ૨: ૧૧ માસના કરારથી તદન હંગામી ધોરર્ે ઉચ્ચક પગારથી
૨) જગ્યા ક્રમાંક ૩: સરકારશ્રીમાંથી કાયમી જગ્યા ભરાય અથિા ૬ માસમાંથી જે ઓછુ હોય તેટલા
સમય માટે કરારથી તદન હંગામી ધોરર્ે ઉચ્ચક પગારથી

૬.

પસાંદગી પાત્ર: ઉમેદિાર વનયત લાયકાત ધરાિતા હોય તો તેમની પસંદગી થઇ જ જશે તેવ ુ નથી,
પસંદગીના તેમજ અન્ય તમામ અવધકારો પસંદગી સવમવત પાસે અબાવધત રહેશે અને સવમવતનો વનર્ણય
આખરી ગર્ાશે, તે અંગે િાંધો કે તકરાર કરી શકાશે નહી.
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જાહેરાતની સામાન્ય શરતો/ જોગવાઇઓઃ
1.

ઉપર જર્ાિેલ જગ્યા માટે ઉમેદિારી કરતાં પહેલાં ઉમેદિારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાિે છે કે નહીં તેની ખાત્રી કરિી.

2.

રસ ધરાિતા ઉમેદિારોએ જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાથી ૨૦ દદિસ દરમ્યાન www.vmc.gov.in િેબસાઇટ પર
ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજી કરતાં પહેલા ભરતીને લગતી માદહતી તેમજ સુચનાઓ
www.vmc.gov.in ઉપરથી િાંચી લેિાની રહેશે.

3.

ઉમેદિારે વનયત અરજી પત્રકમાં ભરે લ વિગતો સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયા માટે આખરી ગર્િામાં આિશે અને તેના
પુરાિાઓ કચેરી દ્વારા માંગિામાં આિે ત્યારે અસલમાં રજુ કરિાના રહેશે અન્યથા અરજીપત્રક જે તે તબકકે રદ
ગર્િામાં આિશે.

4.

ઉપરોક્ત યાદી પૈકી કોઇપર્ એક જ જગ્યા માટે અરજી કરિાની રહેશે, એક થી િધુ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકાશે
નહી, તેમજ આમ કયાણ ન ુ ધ્યાને આિશે તો તમામ અરજીઓ રદ કરિામાં આિશે.

5.

ભરતી પ્રદક્રયા દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદિાર દ્વારા સીધી અથિા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય કોઇ રીતે ભલામર્ના
પ્રયાસ કરનાર ઉમેદિાર ગેરલાયક ઠરશે.

6.

ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાં કોઇ પર્ વિગત ખોટી બતાિેલ હશે અને તે ધ્યાનમાં આિશે તો તેન ુ ં અરજીપત્રક/વનમણુકં
કોઇ પર્ તબકકે રદ કરિામાં આિશે.

7.

આ જાહેરાત અન્િયેની ભરતી અંગે લેખખત પદરક્ષા/મૌખખક ઇન્ટરવ્યુ બાબતે િડોદરા મહાનગર પાખલકાના સક્ષમ
અવધકારીશ્રી દ્વારા વનર્ણય કરિામાં આિશે.

8.

પ્રમાર્પત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસર્ી/ લેખખત/ મૈખખક કસોટી માટે બોલાિિામાં આિતા ઉમેદિારોને કોઇપર્ જાતનુ ં
મુસાફરી ભથ્થુ મળિાને પાત્ર થશે નહીં.

9.

આ જાહેરાત કોઇ પર્ કારર્સર રદ કરિાની કે તેમાં ફેરફાર કરિાની આિશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરિાનો સંપ ૂર્ણ
હક/ અવધકાર મ્યુવનવસપલ કવમશ્નરશ્રી, િડોદરા ને રહેશે.

10. ઉમેદિારને ઓનલાઇન અરજી કયાણ બાદ જાહેરાત સંબધ
ં ી અન્ય કોઇ સુચના માટે www.vmc.gov.in િેબસાઇટ સતત
જોતા રહેિા અનુરોધ છે .

તા: ૦૫/ ૦૨/ ૨૦૧૮.

આરોગ્ય અમિદાર
વડોદરા મહાનગરપાલિકા
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