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

પહેિો માળ, િોર્ડ નંબર-૬ ની કચેરીમાં,

સહજાનંદ એપાર્ડ મેન્ર્ની બાજુ માં, અકોર્ા, િર્ોદરા.

િેબસાઇર્: www.vmc.gov.in, 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. યોજનાના િાભાથીઓના આધાર નોંધણીની
કામગીરી માર્ે ૦૬ આધાર નોંધણી કેન્રો કાયડન્ન્િત છે , જે માર્ે 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
તા:૧૧/૦૧/૨૦૨૨ થી તા:૨૦/૦૧/૨૦૨૨ સુધી ઓનિાઇન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે .
ક્રમ જગ્યાન ું નામ

મુંજર

મહેનતાણ ું

જગ્યા

પ્રતત માસ

આધાર
૦૧

નોંધણી

શૈક્ષણીક લાયકાત

અનભવ

૧૨ પાસ બાદ NSEIT ની આધાર

૦૬

રૂ. ૧૦,૬૦૦/-

ઓપરે ર્ર

ઓપરે ર્રની
હોિા જોઇએ.

પરીક્ષા

પાસ

કરે િ

૦૨

િર્ડનો

આધારમાં

કામગીરીનો અનુભિ

જાહેરાતની અગત્યની સચનાઓ:
1.

ઉપર જણાિેિ જગ્યા માર્ે ઉમેદિારી કરતાં પહેિાં ઉમેદિારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાિે છે કે નહીં તેની
ખાત્રી કરિી, તથા ઓનિાઇન અરજી કરિા માત્ર ર્ેસ્કર્ોપ અથિા િેપર્ોપનો જ ઉપયોગ કરિો
ઉમેદિારો માર્ે હહતાિહ છે .

2.

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ માનવબળ તરીકેની સેવા મેળિિા માર્ેની જ છે , કાયમી/ કરાર
આધાહરત ભરતી માર્ે નથી.

3.

ઉમેદિારની ઉમર, િાયકાત, અનુભિ િગેરે તમામ વિગતો ઓનિાઇન અરજી સ્િીકારિાની છે લ્િી

4.

માનદ વેતન: સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કયાડ મુજબ માનદ મહેનતાણ ું તનયમ મુજબનો વ્યિસાયીક િેરો

તારીખના રોજની ગણિાની રહેશ.ે

અને આિકિેરાની કપાત કરી ચુકિિાપાત્ર રકમ મળિાપાત્ર રહેશે, તે ઉપરાંત અન્ય કોઇ િાભ
મળિાપાત્ર રહેશે નહહ.
5.

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

6.

મળવાપાત્ર રજા: સરકારશ્રીના આઉર્સોસીંગ માનિબળના વનયમ મુજબની રાજાઓ મળિાપાત્ર રહેશે.

7.

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

8.

શૈક્ષણીક લાયકાત: માર્ે જેતે અરજીના જે તે કોિમમાં જ જેતે િાયકાતની વિગતો ઓનિાઇન અરજી
કરતા સમયે Education Details માં Add More બર્ન ઉપર ક્િીક કરી ભરિાની રહેશે, જેિી કે 10th,
12th, Graduation, Master, OTHER1 માં NSEIT ની આધાર ઓપરે ર્રની પરીક્ષાની વિગતો અને
OTHER2 માં કોમ્યુર્રને િગત િધારાની િાયકાતની વિગતો ભરિાની રહેશે
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9.

ઉપરોક્ત માહહતી ભરતા સમયે “Degree/Stream” ના કોિમમાં Graduation અને Master ની વિગતોમાં
િાયકાત સાથે વિર્યનો પણ ઉલ્િેખ કરિાનો રહેશે, દા.ત. B.Com Account, B.A Gujarati, B.Sc
Physics, િગેરે, OTHER1 માં NSEIT ની આધાર ઓપરે ર્રની પરીક્ષાના સર્ીહિકેર્નો નંબર દશાડિિાનો
રહેશે, દા.ત. NS123456, અને OTHER2 માં કોમ્યુર્રને િગત કરે િ કોસડ Certificate, Diploma,
Degree પૈકી જે હોય તે સ્પષ્ર્ દશાડિિાનુ ં રહેશે, દા.ત. CCC, COPA, DCA, BCA, િગેરે.

10.

ઉપરોક્ત માહહતી ભરતા સમયે “%/Grade” ના કોિમમાં માત્રને માત્ર ર્કાિારી (Percentage) જ
િખિાના રહેશે, ગ્રેર્, પરસન્ર્ાઇિ, કે અન્ય વિગતને ર્કાિારી (Percentage) માં કન્િર્ડ કરીને િખિાનુ ં
રહેશે.

11.

ઉમેદિારે શૈક્ષલણક િાયકાત માન્ય યુવનિસીર્ી/ સંસ્થામાંથી મેળિેિ હોિી જોઇએ, માકડ શીર્, હર્ગ્રી
સર્ીહિકે ર્માં ગ્રેર્ દશાડિેિ હોય તો તેન ુ ં સમકક્ષ ર્કામાં માન્ય યુવનિસીર્ીનુ ં કન્િર્ડન કોષ્ર્ક
ર્ોક્યુમન્ે ર્ િેરીિીકેશન િખતે રજુ કરિાનુ ં રહેશે.

12.

અનુભિના કોિમમાં માગ્યા મુજબનો આધાર નોંધણી ઓપરે ટરની કામગીરી અથવા આધાર નોંધણી
સપરવાઇઝર તરીકેની જ કામગીરીનો અનભવ હોય તો જ દશાાવવો, તે તસવાયનો કોઇ પણ અનભવ
માન્ય રહેશે નફહ, ઉમેદિારે અરજીમાં અનુભિ દશાડિેિ હોય તેના સમથડનમાં અનુભિનો સમયગાળો

(હદિસ, માસ, િર્ડ), બજાિેિ િરજોનો પ્રકાર/ મેળિેિ અનુભિની વિગતો સાથેન ુ ં સ્િયંસ્પષ્ર્
પ્રમાણપત્ર જે તે સંસ્થાના િેર્રપેર્ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ુ ં રજુ કરિાનુ ં
રહેશ,ે મૌખીક, ર્ેલિિોવનક, ઉમેદિારે આપેિ સેલ્િ-હર્કિેરેશન અને એહિર્ેિીર્થી રજુ કરે િ પ્રમાણપત્ર
માન્ય ગણિામાં આિશે નહહ
13.

જાહેરાતમાં માંગ્યા મુજબનો અનુભિ ઉમેદિારે શૈક્ષલણક િાયકાત/ હર્ગ્રી મેળવ્યા બાદનો જ માન્ય
ગણિામાં આિશે, તે પહેિાનો અથિા ચાલુ અભ્યાસક્રમ દરવમયાન મેળિેિ અનુભિ કોઇ પણ
સંજોગઓમાં માન્ય ગણાશે નહહ, તેમજ ઉમેદિારે રજુ કરે િ અનુભિના પ્રમાણપત્રોમાં પાછળથી કોઇ
ુ ડ વિગતો સાથેના
િેરિાર કરિાની વિનંતી માન્ય રાખિામાં આિશે નહહ, જો ઉમેદિાર દ્વારા સંપણ
અનુભિનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિામાં આિશે નહહ, તો ઉપિબ્ધ પ્રમાણપત્ર/ વિગતો આધારે વનણડય
કરિામાં આિશે, જે ઉમેદિારોને બંધનકતાડ રહેશે.

14.

ઉમેદિારે વનયત અરજી પત્રકમાં ભરે િ ઓનિાઇન વિગતો સમગ્ર પ્રહક્રયા માર્ે આખરી ગણિામાં
આિશે, અને તેના પુરાિા ર્ોક્યુમેન્ર્ િેહરહિકેશનના સમયે રજુ કરિાના રહેશે, અન્યથા અરજીપત્રક
જે તે તબક્કે રદ ગણિામાં આિશે, ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ વિગત ખોર્ી/ અધુરી બતાિેિ
હશે અને તે ધ્યાનમાં આિશે તો તેન ુ ં અરજીપત્રક/ વનમણુકં કોઇ પણ તબ્બકે રદ કરિામાં આિશે.

15.

ભરતી પ્રહક્રયામાં દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદિાર દ્વારા સીધી અથિા આર્કતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય

16.

સબબ જાહેરાત ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉર્ સોસીંગ માનિબળ તરીકે સેિા આપિા માંગતા

કોઇ રીતે ભિામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદિાર ગેરિાયક ઠરશે.

ઉમેદિારોની જેતે જગ્યાઓ/ કાયો માર્ે ૦૨ વર્ાની માન્યતા વાળી મેરીટ યાદી બનાવવા માર્ે છે .
17.

મેરીર્ યાદી બનાિિા માર્ે પેર્ામાં સામેિ ગુણાંક પત્રકનો ઉપયોગ કરિામાં આિશે, જે માર્ે
ઓનિાઇન અરજીમાં ઉમેદિારે જેતે વિભાગ/ કોિમમાં ભરે િી વિગત આધારે એમ.એસ. ઓહિસના
એક્સેિમાં િોમ્યુિ
ડ ાથી મેરીર્ યાદી તૈયાર કરિામાં આિશે, જેમાં એકથી િધારે ઉમેદિારોના કુ િ ગુણ
સમાન હોિાના હકસ્સામાં મુખ્ય િાયકાતની ર્કાિારી ત્યારબાદ કુ િ અનુભિ મુજબનુ ં સોર્ીંગ કરી
મેરીર્માં સ્થાન આપિામાં આિશે.
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18.

ઉકત 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 ં સંતોર્કારક
િેરીહિકેશન થયા બાદ તેઓ પાસે ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉર્ સોસીંગ માનિબળ તરીકેની સેિા
મેળિિામાં આિશે.

19.

ઉમેદિારે એકથી િધુ જગ્યાઓ ઉપર અરજી કરે િ હોય અને શૈક્ષણીક િાયકાત અને અનુભિના
આધારે એકથી િધુ જગ્યાઓના મેરીર્માં સ્થાન હોિાથી એકથી િધુ જગ્યા ઉપર પસંદગી મળિાના
હકસ્સામાં ઉમેદિાર જે જગ્યા ઉપર પ્રથમ હાજર થશે તે તેની અંવતમ પસંદગી ગણિાપાત્ર રહેશે
અને તે વસિાયની અન્ય તમામ જગ્યાઓ ઉપરની તેની પસંદગી અને તમામ જગ્યાઓ માર્ેના
મેરીર્માંથી તેન ુ ં નામ કમી થિાપાત્ર રહેશે.

20.

ઉમેદિારે સરકારશ્રી દ્વારા જે તે જગ્યા માર્ે નક્કી કરે િ મુજબની કામગીરી અને િરજો નીભાિિાની
રહેશે, તેમજ આઇ.સી.ર્ી.એસ. અબડન પ્રોજેકર્ના ખાતાધીકારીશ્રી, િરજ પરની કચેરીના અવધકારીશ્રી
અને મહહિા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સુચિેિ તમામ કામગીરી અને િરજો નીભાિિાની
રહેશે.

21.

આઇ.સી.ર્ી.એસ અબડન પ્રોજેકર્ સરકારશ્રી હસ્તક હોય સરકારશ્રીના જે તે હોદા/ યોજના/ પ્રોજેકર્/
માર્ેના આઉર્ સોસીંગ માનિબળ માર્ે નક્કી કરે િ પ્રિતડમાન અને િખતો િખતના ધારા ધોરણો
મુજબ વનયુક્તીની મુદતમાં (૧૧ માસથી િધુ નહહ એિો) િધારો/ ઘર્ાર્ો, માનદ મહેનતાણુ,ં રજાઓ
અને અન્ય િાભો મળિા પાત્ર રહેશે, તેમજ ઉમેદિારે િખતો િખત સરકારશ્રી તરિથી અમિમાં
મુકિામાં આિે તે શરતો, બોિીઓ અને ધારા ધોરણોનો ચુસ્તપણે અમિ કરિાનો રહેશે.

22.

ઉમેદિારે ઓનિાઇન અરજીમાં પોતાનો મોબાઇલ નુંબર અને ઇ-મેઇલ આઇ.ડી િરજીયાત પણે
આપિાનુ ં રહેશ,ે જે ઉપર ભવિષ્યમાં પસંદગી હુકમ અથિા ભરતી અંગે સંદેશ આપી શકાય, યોગ્ય
મોબાઇિ નંબર/ ઇ-મેઇિ એડ્રેસ િખેિ ન હોય/ બંધ હોય/ ખોર્ો હોય કે અન્ય કારણોસર ઉમેદિારને
પસંદગી હુકમ/ સંદેશ ન પહોંચે તે અંગે અત્રેની કચેરીની કોઇ જિાબદારી રહેશે નહહ.

23.

મેરીર્

યાદી

તૈયાર

થયેથી

અરજદારોની

જાણ સારૂ

િ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.
24.

ઓનિાઇન અરજી કરતી િખતે કોઇ નેર્િકડ સમસ્યા અથિા અન્ય તકનીકી સબંવધત સમસ્યાઓ માર્ે
િર્ોદરા મહાનગરપાલિકા જિાબદાર રહેશે નહી, તેમજ એક િાર સબમીર્ થયેિ અરજીમાં કોઇપણ
સુધારો/ િધારો થઇ શકશે નહી.

25.

આ જાહેરાત કોઇપણ કારણસર રદ કરિાની કે તેમાં િેરિાર કરિાની આિશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરિાનો સંપ ૂણડ હક/ અવધકાર મ્યુવનવસપિ કવમશ્નરશ્રી, િર્ોદરાને રહેશે, અને આ માર્ે કોઇ કારણ
આપિા બંધાયેિ રહેશે નહી.

26.

ઉમેદિારને ઓનિાઇન અરજી કયાડ બાદ જાહેરાત સબંધી અન્ય કોઇ સુચના માર્ે www.vmc.gov.in
િેબસાઇર્ સતત જોતા રહેિા અનુરોધ છે .
તા: ૧૦/૦૧/૨૦૨૨
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

