પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી (શહેરી) ની કચેરી
સંકલિત બાળ વિકાસ સેિા યોજના,

પહેિો માળ, િોર્ડ નંબર-૬ ની કચેરીમાં,
સહજાનંદ એપાર્ડ મેન્ર્ની બાજુમાં, અકોર્ા, િર્ોદરા.

ફોન: ૬૩ ૫૯૯ ૨૪૦ ૧૮, ઇ-મેઇિ: icds@vmc.gov.in
િર્ોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત આઇ.સી.ર્ી.એસ. અબડન પ્રોજેકર્ સરકારશ્રીની ૧૦૦% ગ્રાન્ર્થી
કાયડન્ન્િત (પ્રોજેકર્) છે , જેમાં સરકારશ્રી દ્વારા આઇ.સી.ર્ી.એસ. યોજનાને િધુ સશક્ત બનાિિા વિવિધ પેર્ા
યોજનાઓ અમિમાં મુકિામાં આિેિ છે , જેિી કે રાસ્ટ્રીય પોષણ અલિયાન, બાળકોના આધાર એનરોલ્મેન્ર્ની
કામગીરી, કકશોરીઓ માર્ે પ ૂણાડ યોજના, િગેરે. સબબ યોજનાઓ પાછળના ખાસ ઉદ્દે શને વસધ્ધ કરિા જરૂરી
એવુ માનિબળ પુરુ પાર્ી શકાય તે માર્ે, જેતે પેર્ા યોજનાઓ માર્ે અિાયદા આઉર્સોસીંગ માનિબળની
જોગિાઇઓ સરકારશ્રી દ્વારા અિાર નિાર કરિામાં આિે છે , જે પૈકીના નીચે મુજબની જગ્યાઓ/ કાયો માર્ે ૧૧
માસના કરાર આધારીત આઉટ સોસીંગ માનવબળ તરીકે સેવા આપવા માંગતા ઉમેદવારોની મેરીટ યાદી
બનાવવા માટે રસ ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી િર્ોદરા મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇર્ www.vmc.gov.in દ્વારા
ઓનિાઇન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે .

ક્રમ જગ્યાન ું નામ

મુંજર

મહેનતાણ ું

જગ્યા

પ્રતત માસ

શૈક્ષણીક લાયકાત

અનભવ

આધાર
નોંધણી
૦૧

ઓપરે ર્ર /

૧૨ પાસ બાદ NSEIT ની આધાર

૦૬

રૂ. ૧૦,૬૦૦/-

ર્ેર્ા એન્રી

ઓપરે ર્રની પરીક્ષા પાસ કરે િ
હોિા જોઇએ.

૦૨

િષડનો

આધારમાં

કામગીરીનો અનુિિ

ઓપરે ર્ર

અગત્યની જરૂરી સચનાઓ:
૦૧)

જગ્યાનો પ્રકાર: ઉપરોક્ત જગ્યાઓ/ કાયો માર્ે ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉટ સોસીંગ માનવબળ
તરીકેની સેવા મેળિિા માર્ે છે , કાયમી/ કરાર આધાકરત િરતી નથી.

૦૨)

શૈક્ષણીક લાયકાત: માર્ે જેતે કોિમમાં જ જેતે િાયકાતની વિગતો ઓનિાઇન અરજી કરતા સમયે
Education Details માં Add More બર્ન ઉપર ક્િીક કરી િરિાની રહેશે, જેમાં OTHER1 માં NSEIT ની
આધાર ઓપરે ર્રની પરીક્ષાની વિગતો અને OTHER2 માં કોમ્યુર્રને િગત િધારાની િાયકાતની વિગતો
િરિાની રહેશે.

૦૩)

સ્થાતનક તનવાસ: ઉમેદિારનુ ં કાયડક્ષેત્ર િર્ોદરા શહેર હોય, બહારગામના ઉમેદિારો અરજી કરતા પહેિા
સ્ટ્થાવનક જમિા-રહેિાની વ્યિસ્ટ્થા, કામગીરીના સ્ટ્થળે આિિા માર્ે રાન્સ્ટ્પોર્ે શનની વ્યિસ્ટ્થા અને
સંિગ્ન તમામ થનાર ખચડ તેમજ મળિાપાત્ર માનદ મહેંતાણા અંગેનો વિચાર/ સરિયુ કયાડ બાદ જ
અરજી કરિા માર્ે િિામણ છે .

૦૪)

પગાર ધોરણ: સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કયાડ મુજબ મહેનતાણ ું તનયમ મુજબનો વ્યિસાયીક િેરો અને
આિકિેરાની કપાત કરી ચુકિિાપાત્ર રકમ મળિાપાત્ર રહેશ,ે અન્ય કોઇ િાિ મળિાપાત્ર રહેશે નકહ.
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૦૫)

વય મયાા દા: ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉર્ સોસીંગ માનિબળ તરીકેની સેિા હોય ઉમરનો કોઇ
બાધ નથી.

૦૬)

મળવાપાત્ર રજા: સરકારશ્રીના વનયમ મુજબ ૧૧ સી.એિ. મળિાપાત્ર રહેશે.

૦૭)

ભથ્થા/ટી.એ./ડી.એ: સરકારશ્રી દ્વારા જેતે જગ્યા માર્ે મંજુર કયાડ મુજબ જો કોઇ હશે તો મળિાપાત્ર રહેશે.

૦૮)

સબબ જાહેરાત ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉર્ સોસીંગ માનિબળ તરીકે સેિા આપિા માંગતા
ઉમેદિારોની જેતે જગ્યાઓ/ કાયો માર્ે ૦૨ વર્ાની માન્યતા વાળી મેરીટ યાદી બનાવવા માર્ે છે .

૦૯)

મેરીર્ યાદી બનાિિા માર્ે ઉપયોગમાં િેિાના થતા ગુણાંક પત્રકો પેર્ામાં સામેિ છે , તે મુજબ મેરીર્
તૈયાર કરિામાં આિશે અને મેરીર્ યાદી માંથી આઇ.સી.ર્ી.એસ. અબડન પ્રોજેકર્ને જરૂર મુજબના
માનિબળની મેરીર્ યાદીમાં અનુક્રમે આિતા ઉમેદિારને ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉર્ સોસીંગ
માનિબળ તરીકે સેિા આપિા બોિાિિામાં આિશે અને અરજીમાં આપેિ વિગત મુજબના
ર્ોક્યુમેન્ર્નુ ં સંતોષકારક િેરીકફકેશન થયા બાદ તેઓ પાસે ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉર્ સોસીંગ
માનિબળ તરીકેની સેિા મેળિિામાં આિશે.

૧૦)

ઉમેદિારે ઓનિાઇન અરજીમાં તમામ વિગતો સાચી અને સચોર્ આપિાની રહેશે, જે તમામ વિગત
અંવતમ રહેશે અને ર્ોક્યુમેન્ર્નુ ં િેરીકફકેશન તથા કોઇ પણ કક્ષાએ વિગત ખોર્ી આપેિ હોિાનુ ં જણાશે
તો તે ઉમેદિાર ગેરિાયક ઠરાિિામાં આિશે અને તેન ુ ં નામ મેરીર્ માંથી કમી કરિામાં આિશે, અને
આઉર્ સોસીંગ માનિબળ તરીકે પસંદ થયેિ હશે તો તે પસંદગી પણ રદ થિા પાત્ર રહેશે.

૧૧)

ઉમેદિારે ઓનિાઇન અરજીમાં પોતાનો મોબાઇલ નુંબર અને ઇ-મેઇલ આઇ.ડી િરજીયાત પણે
આપિાનુ ં રહેશ,ે તેના દ્વારા જ િવિષ્યમાં સંપકડ કરિામાં આિશે, અને મેરીર્ યાદી તૈયાર થયેથી જાણ
સારૂ એકિાર િર્ોદરા મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇર્ www.vmc.gov.in ના “Recruitment” શેકસનના
“Results” માં પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિશે, અને મેરીર્ યાદીમાંથી માનદ સેિા માર્ે પસંદગી પામેિ
ઉમેદિારને માત્ર અરજીમાં આપેિ ઇ-મેઇિ ઉપર જાણ કરિામાં આિશે.

૧૨)

ઓનિાઇન અરજી કરિાની રીત િર્ોદરા મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇર્ www.vmc.gov.in ના
“Recruitment” શેકસનના “How To Apply” માં આપેિ છે , તે રીતે અરજી કરિાની રહેશે, અને ઉક્ત
સબંધીત કોઇ પ્રશ્ન હોય તો અત્રેની કચેરીના સબંવધત કમડચારીનો ૯૯૨ ૪૪૨ ૭૯૩૫ ફોન નંબર ઉપર
(વિિેક બુધ્ધીથી) કચેરી સમય દરમ્યાન સંપકડ કરી શકાશે.

તા: ૧૦/૦૩/૨૦૨૧
સ્થળ: વડોદરા
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સભ્ય સચચવ અને
પ્રોગ્રામ ઓફિસર (શહેરી)
વડોદરા મહાનગરપાચલકા

આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા
આધાર નોંધણી ઓપરે ટર / ડેટા એન્ટ્રી ઓપરે ટર
અ.નં.

ટકાિારી

ુ
ગણ

૫૦.૦૦ થી ઓછા માટે

૫

૫૦.૦૧% થી ૫૫.૦૦%

૧૦

૫૫.૦૧% થી ૬૦.૦૦%

૧૫

૬૦ .૦૧% થી ૬૫.૦૦%

૨૦

૬૫.૦૧% થી ૭૦.૦૦%

૨૫

૭૦.૦૧% થી વધુ માટે

૩૦

૦૧ થી ૦૨ વર્ષ

૧૦

૦૨ થી ૦૫ વર્ષ

૧૫

૦૫ થી ૦૭ વર્ષ

૨૦

૦૭ થી ૧૦ વર્ષ

૨૫

૧૦ વર્ષ થી વધુ

૩૦

જગ્યા માટેની ન્યુનતમ

સટીફીકેટ કોસષ

૧૦

લાયકાત ઉપરાાંત તેને

ડિપ્લોમા કોસષ

૧૫

લગતની વધારાની

િીગ્રી કોસષ

૨૦

સટીફીકેટ કોસષ

૧૦

ડિપ્લોમા કોસષ

૧૫

િીગ્રી કોસષ

૨૦

વિગત

૧૨ પાસ બાદ NSEIT
૧

Exam નુાં સટીડફકેટ
ધરાવનાર

૨

૩

૪

૦૨ વર્ષનો આધારમાાં
કામગીરીનો અનુભવ

કોમ્પુટર કોર્ષના
મળવાપાત્ર ગુણાાંકન

ુ
કુલ ગણ

ુ
મહત્તમ ગણ

મહત્તમ - ૩૦

મહત્તમ - ૩૦

મહત્તમ - ૨૦

મહત્તમ - ૨૦

ુ
૧૦૦ ગણ

