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અનકુ્રમલિકા 
ક્રમ વવગત પાન 
૦૧ આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાની કામગીરીઓની ટ ુંકી વિગત ૦૩ 
૦૨ આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાન ું િહીિટી માળખ ું અને મહકેમની વિગતો ૦૬ 

૦૩ 
આઇ.સી.ડી.એસ. યોજના અંતગગત અવિકારીશ્રી/ કમગચારીશ્રીઓની 
કામગીરીઓ/ ફરજો/ સતાઓની વિગત 

૧૦ 

૦૪ 
આઇ.સી.ડી.એસ યોજના અંતગગતના તમામ અવિકારીશ્રી/ કમગચારીશ્રીઓની 
માહહતી 

૧૨ 

૦૫ આઇ.સી.સી.એસ. યોજના અંતગગત વિવિિ ઓનલાઇન પોટગલ ૧૫ 
૦૬ આઇ.સી.ડી.એસ યોજના અંતગગતના મુંજ ર થયેલ બજેટની વિગતો ૧૭ 

૦૭ 
આઇ.સી.ડી.એસ યોજના અંતગગતના જાહરે માહહતી અવિકારીશ્રી અને અપીલ 
અવિકારીશ્રીઓની વિગતો 

૧૮ 
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૦૧. આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાની કામગીરીઓની ટંુકી વવગત 
 

િડોદરા મહાનગરપાલલકા સુંચાલલત આઇ.સી.ડી.એસ. અબગન પ્રોજેકટ સરકારશ્રીની ૧૦૦% ગ્રાન્ટથી 
કાયાગન્િીત છે, જેમાું ૦૪ અબગન ઘટકો અને ૩૯૯ આંગણિાડી કેન્ર અન ે૦૧ મધ્યસ્થ જેલ આંગણિાડી મુંજ ર 
થયેલ છે, જેની તમામ નાણાુંકીય/ િહીિટી સત્તાઓ માન. મ્ય વનવસ૫લ કવમશનરશ્રીને સ્થાયી સમીતી દ્વારા ઠરાિ 
ક્રમાુંક ૨૪૧, તા:૧૪/૦૯/૨૦૧૭ અને સામાન્ય સભા દ્વારા ઠરાિ ક્રમાુંક ૯૩, તા:૧૭/૧૦/૨૦૧૭ થી સોપાયેલ છે. 
જેમાું મહહલા અને બાળ વિકાસના કામો કરિામાું આિ ેછે. 
 

કોપોરેશન દ્વારા યોજનામા ંિાળો: 
૦૧) આંગિવાડીના બાળકોને િોિીિાઇડ મીલ્ક અને વશિંગ િાડુ: આંગણિાડીના દરેક લાભાથી બાળકને આંગણિાડી 
કેન્રમાું સોમિાર થી ગ ર િાર સ િી ૪ હદિસ ફોટીફાઇડ મીલ્ક અને શ ક્રિાર અને શવનિાર ૨ હદિસ વશિંગલાડ  
(મગફ્ળી અન ેગોળ) આપિામાું આિે છે. 
 

૦૨) પરુક પોષિમા ંિાળો: ૦૩ થી ૦૬ િર્ગના બાળકોને સરકારશ્રીના િારાિોરણ અને મેન ું મ જબન ું સિારન ું 
ગરમ ભોજન (નાસ્તો) ૦૩ મહહલા સહકારી મુંડળીઓ દ્વારા અને બપોરન ું ગરમ ભોજન (નાસ્તો) અક્ષયપાત્ર 
ફાઉન્ડશેન દ્વારા પ રો પાડિમાું આિ ેછે, જેમાું સરકારશ્રીના દર ઉપરાુંત િિારાના રૂ. ૧.૨૫/- પ્રવત બાળક બપોરના 
ભોજન માટે અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડશેનને પોતાના સ્િ ભુંડોળ માુંથી ચ કિાય છે. 
 

૦૩) વપ્ર-િેબ્રીકેિેડ આંગિવાડી: સરકારશ્રીની ડીઝાઇન મ જબન  આંગણિાડી બાુંિકામ શક્ય ન હોય તેિા વિસ્તારમાું 
૩૬ વપ્ર-ફેબ્રીકેટેડ આંગણિાડીન  વનમાગણ કરી મ કિામાું આિેલ છે. 
 

સરકારશ્રીની યોજનાઓ / સેવાઓ 

૦૧) પરુક પોષિ: 
૧) ૬ માસ થી ૩ િર્ગના બાળકો માટે બાલ શક્તત, સગભાગ માતાઓ અને િાત્રી માતાઓ માટે માત ૃશક્તત અને 
હકશોરોઓ માટે પણૂાગ શક્તત ટેક હોમ રેશન તરીકે સરકારશ્રી દ્વારા આપિામાું આિે છે. 
૨) ૩ થી ૬ િર્ગના બાળકોને સિારનો ગરમ નાસ્તો,  ક પોર્ીત અને અવતક પોર્ીત બાળકોને ઘરે લઇ જિા માટે 
ત્રીજા ભોજનમાું લાડ  ૦૩ મહહલા સહકારી મુંડળી દ્વારા અને બપોરે ગરમ નાસ્તો અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડશેન સુંસ્થા દ્વારા 
આપિામાું આિે છે 
 

૦૨) ઉજવિી: 
૧) મહહનામાું એકિાર રશોઇ શોન  આયોજન કરિામાું આિે છે. 
૨) મહહનામાું પહલેો મુંગળિાર સ પોર્ણ સુંિાદ, બીજો મુંગળિાર બાળ ત  લા, ત્રીજો મુંગળિાર અન્નપ્રાશન હદિસ 
અને બાળ હદિસ, ચોથો મુંગળિાર પણૂાગ હદિસ તરીકે ઉજિાય છે. 
૩) દર મહહને મમતા હદિસમાું સગભાગ માતાઓ, િાત્રી માતાઓ તેમજ બાળકોન ું િજન કરિામાું, રસી આપિામાું, 
બાળકોને વિટાવમન ‘એ’ પીિડાિિામાું, પોર્ક તત્િો અને રસીકણન ું મહત્િ સમજાિિામાું આિે છે. 
 

૦૩) પોષિ માહ: સપ્ટેમ્બર માસને સરકારશ્રી દ્વારા પોર્ણ માહ તરીકે ઉજિિામાું આિે છે, જેમાું પોર્ણ હદિસ, 
પોર્ણ મલેા, પોર્ણ િોક, પ્રભાત ફેરી, િાનગી વનદશગન, ગહૂ મ લાકાત, િાલી મીટીંગ, મહહલા મીટીંગ, શેરી 
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નાટકો, ફોલ્ક શો, સાયકલ રેલી, રેડીયો પ્રોગ્રામ િગેરે જેિા કાયગક્રમો કરિામાું આિે છે, અન ેપોર્ણ અંગ ેજન 
જાગવૃત ફેલાિામાું આિે છે. 
 

૦૪) આંગિવાડી મોબાઇિવાન: શહરે હદ વિસ્ તારમાું નાના પોકેટમાું ગરીબ અને ઝુપડ૫ટ્ટી વિસ્ તાર આિેલ છે, 
જયા કામ કરતા મજ રોના ૬ માસ થી ૬ િર્ગના બાળકો, સગભાગ / ઘાત્રીમાતા અને હકશોરીઓ હોય તેની નોંઘણી 
કરી જે ICDSની સેિાથી િુંચીત રહતેા હોય તેિા વિસ્ તારોને આંગણિાડી મોબાઇલિાન દ્વારા ICDS સિેાઓથી 
આિરી લેિામાું આિ ેછે. 
 

૦૫) માતા યશોદા એવોડડ: શ્રેષ્ટ કામગીરી બદલ આંગણિાડી કાયગકર અને મદદનીશ બહનેને પારીતોર્ીક ઇનામો 
રાજય કક્ષાએ, જજલ્ લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાએ દર િર્ે આ૫િામાું આિે છે 
 

૦૬) આંગિવાડી મકાન બાઘંકામ: સ્િચ્છ અને હિા ઉજાસિાળુ સ વિઘાય કત આંગણિાડીના પોતાન  ૧૬૯ નુંદઘર 
મકાન છે. 
 

૦૭) િાયર સેફ્િી: સરકારશ્રી દ્વારા દરેક આંગણિાડીમાું ફાયર સેફટી કીટ બેસાડિામાું આિી છે. 
 

૦૮) વોિર પ્યરુીિાયર: બાુંિેલી આંગણિાડીઓમાું િડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા ૯૩ િોટર પ્ય રીફાયર 
ડોનેશનથી મેળિલે છે, અન ે૫૫ િોટર પ્ય રીફાયર સરકારશ્રીમાુંથી આિેલ છે. 
 

૦૯) સેિકોમ: સરકારશ્રી દ્વારા દર પહલેા અને ત્રીજા શવનિારે સેટકોમ કાયગક્રમ દ્વારા તાલીમ, મગગદશગન અન ે
વમનીટરીંગ   
 

૧૦) પ્રિાનમતં્રી માત ૃવદંના યોજના: દુંપતીના પહલેા સુંતાનના જન્મ બદલ તેને પ રષ્કાર સ્િરૂપે રૂ.૫૦૦૦/- ની 
સહાય (૩ તબ્બકામાું) ગ જરાતમાું તા:૦૧/૦૧/૨૦૧૭ થી અમલમાું મ કેલ છે, (નોંિ:- જે યોજના 
તા:૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી આરોગ્ય અને કલ્યાણ વિભાગને તબહદલ થયેલ હોય હિે આરોગ્ય વિભાગ હસ્તક છે) 
 

૧૧) આઇ.સી.ડી.એસ.-સી.એ.એસ: આઇ.સી.ડી.એસ. સી.એ.એસ. (કોમન એપ્લીકેશન વસસ્ટમ) અંતગગત મોબાઇલ 
એપ્લીકેશનની મદદથી આંગણિાડીની કામગીરીન  રીયલ ટાઇમ વમનીટરીંગ અને હડજીટલાઇઝ રેકોડગ મેઇન્ટેનન્સ 
શરૂ કરિામાું આિેલ છે. 
 

૧૨) આંગિવાડી કાયડકર અને તેડાગરની ભરતી: સરકારશ્રી દ્વારા આંગણિાડી કાયગકર અને તેડાગરની ભરતી 
પ્રહક્રયા ઝડપી અને પારદશગક થાય તે માટે ઓનલાઇન ભરતી પ્રહક્રયા અમલમાું મ કેલ છે, જે માટે www.e-
hrms.gujarat.gov.in િેબસાઇટની રચના કરેલ છે, જેના દ્વારા હિેથી તમામ ખાલી પડલે/ પડનાર જગ્યાઓની 
ભરતી વત્રમાવસક િોરણ ેકરિામાું આિશે. 
 

૧૩) આિાર નોંિિી કેન્ર: આઇ.સી.ડી.એસ.ની યોજનાના લાભાથીઓ આિારકાડગથી િુંલચત ન રહ ેતે માટે ૦૨ 
ઘટકોમાું આિાર નોંિણી કેન્ર અને ૦૪ ફરતી કીટની ફાળિણી કરેલ છે, જેના દ્વારા ૦૪ ઘટકોમાું ૦૪ આિાર 
નોંિણી કેન્રો શરૂ કરિામાું આિેલ. 
  

૧૪) તમામ કક્ષાની તાિીમો: પ્રોગ્રામ ઓહફસર થી આંગણિાડી કાયગકરો સ િીની તમામ કેડરો માટે વિવિિ 
યોજનાઓ તથા કેપેસીટી લબલ્ડીંગની તાલીમો આપી યોજનાને િધ  અસરકારક બનાિિાના પ્રયત્નો, જેિીકે, 

http://www.e-hrms.gujarat.gov.in/
http://www.e-hrms.gujarat.gov.in/
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ઇન્ક્રીમેન્ટલ લનીગ અપ્રોચ (આઇ.એલ.એ), મિર ટીચર કોન્સેપ્ટ, અલી ચાઇલ્ડ કેર એજ્ય કેશન, જોબ તાલીમ, 
રીફે્રશર તાલીમ, િગેરે. 
 

COVID-19 અંતગડતની કામગીરીઓ 

૦૧) ડોર-ટુ-ડોર: આંગણિાડી કાયગકર અને તેડાગર બહનેો દ્વારા આરોગ્ય વિભાગની સ ચનાઓ અને સુંકલનમાું 
ડોર-ટ -ડોર સિેની કામગીરી કરિામાું આિી રહલેી છે, તેમજ હોવમયોપેથીક દિાઓન ું તથા આય િેહદક ઉકાળાન ું 
વિતરણ કરિામાું આિલે છે, તેમજ બાળકોને સ િણગપ્રશન ડોઝન ું વિતરણ કરેલ છે. 
 

૦૨) માસ્ક બનાવી વવતરિ: વસિણ કામના જાણકાર આંગણિાડી કાયગકર અને તેડાગર બહનેો દ્વારા જાતે આશરે 
૧૦૫૦ જેટલા કપડાના માસ્ક બનાિી વિતારમાું વિતરણ કરેલ છે. 
 

૦૩) િેક હોમ રેશનનુ ંઘરે ઘરે વવતરિ: કોરોના મહામારીના લીિે આંગણિાડી કેન્રો સરકારશ્રીની સ ચનાથી બુંિ 
કરેલ છે, પરુંત   કામગીરીઓ ચાલ  જ રાખલે છે, જેના ભાગ રૂપે તમામ લાભાથીઓને મળિાપાત્ર ટેક હોમ રેશનનો 
જથ્થો તેમના ઘરે જઇને પ રો પાડિામાું આિે છે, અન ે૦૩ થી ૦૬ િર્ગના બાળકો જે આંગણિાડી ખાતે સિાર 
અને બપોરન ું ગરમ ભોજન મેળિતા હોય છે, તેમને સરકારશ્રી દ્વારા માહ:ે માચગ-૨૦૨૦ થી માહ:ે મે-૨૦૨૦ સ િી 
બાલભોગના ૦૩ પેકેટ અને માહ:ે જ ન-૨૦૨૦ થી સરકારશ્રીની સ ચના મ જબ ૦૩ મહહલા સહકારી મુંડળી અન ે
અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડશેન દ્વારા બનાિેલ ૦૧ હકલો સ ખડી દર સપ્તાહ ેટેક હોમ રેશન તરીકે આપિામાું આિે છે. 
 

૦૪) વપ્ર-સ્કુિ એજ્યકેુશન: ૦૩ થી ૦૬ િર્ગના બાળકોને આંગણિાડીઓ ખાત ે બોલાિિાના ન હોય તેઓન ે
સરકારશ્રીની સ ચના મ જબ વપ્ર-સ્ક લ સાહહત્ય ઘરે જ પ ર  પાડિામાું આિેલ છે, અને સરકારશ્રી દ્વારા દર સોમિારે 
બપોરે ૦૨ થી ૦૩ કલાકે ઉંબરે આંગણિાડી કાયગક્રમ દ્વારા ટી.િી.ના માધ્યમથી િુંદે ગ જરાત ચેનલ-૦૧ ઉપર વપ્ર-
સ્ક લ એજ્ય કેશન પ ર  પાડિામાું આિે છે. 
 

૦૫) સેવાભાવી સસં્થાઓ દ્વારા સહાય: ૦૧) ભારતીય રેલ્િે એકેડમી દ્વારા આંગણિાડીઓ માટે ૩૯૯ સેફટી કીટ 
(૦૬ માસ્ક, ૦૨ હને્ડ ગ્લિઝ, ૦૧ નુંગ ૨૦૦ મીલી સેનેટાઇઝર) ન ું વિતરણ કરેલ છે, ૦૨) પ્રકાશ કેવમકલ દ્વારા 
દત્તક લીિેલ ૧૪ આંગણિાડીઓમાું સેનેટાઇઝર, માસ્ક અને હને્ડ ગ્લોિઝની હકટ આપેલ છે. 
 

૦૬) વવવવિ િરીિાઇ: કોરોના મહામારી દરમ્યાન સુંકલલત બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સગભાગ, િાત્રી માતા, 
હકશોરીઓ તથા બાળકોની વિવિિ હહરફાઇઓ જેિીકે વપ્ર-સ્ક લ અંતગગત રમકડા બનાિિા, રુંગોલી ફરીફાઇ, તોરણ 
બનાિિાની હરીફાઇ, ટેક હોમ રેશનમાુંથી િાનગી હરીફાઇ, િગેરેન ું આયોજન કરેલ છે, જેમાું િાનગી ફરીફાઇમાું 
ભાગ લનેાર ૧૦ સ્પિગકોને અમ લન ું ગીફ્ટ હમે્પર આપિામાું આિેલ છે. 
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 ૦૨.આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાનુ ંવહીવિી માળખુ ંઅને મહકેમની વવગતો 
૦૧. આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાના વહીવિી માળખાની વવગત 

 
માન. મ્યવુનવસપિ કવમશનરશ્રી 

 
ડપે્યિુી મ્યવુનવસપિ કવમશનરશ્રી 

 
આરોગ્ય અમિદારશ્રી 

 
જજલ્િા પ્રોગ્રામ ઓહિસર (શહરેી) 

 
બાળ વવકાસ યોજના અવિકારી 

 
મખુ્ય સેવવકા (હિલ્ડ સપુરવાઇઝર) 

 
આંગિવાડી કાયડકર (વકડર) 

 
આંગિવાડી તેડાગર (હલે્પર) 

 

૦૨. આઇ.સી.ડી.એસ. યોજના અંતગડત મજુંર વવવવિ મહકેમની વવગતો 
 

મહાનગરપાલિકા આઇસીડીએસ શાખા (સેિ), વશડયઅુિ-૨૪૩ 

ક્રમ હોદ્દો 

શાખા (સેલ) દીઠ જગ્યા 
કોપોરેશનની 
ક લ જગ્યા 

૨૫%:૭૫% 
ફાળાથી કેન્ર-રાજ્ય 
પ રસ્કૃત જગ્યા 

૧૦૦% ફાળાથી 
રાજ્ય-પ રસ્કૃત 

જગ્યા 

૧ 
જજલ્લા પ્રોગ્રામ અવિકારી (શહરેી), 
િગગ-૧ 

- ૧ ૧ 

૨ ઓહફસ સ વપ્રટેન્ડન્ટ - ૧ ૧ 
૩ સ્ટેસ્સ્ટકલ આસીસ્ટન્ટ - ૧ ૧ 
૪ એકાઉન્ટન્ટ - ૧ ૧ 
૫ જ .તલાકગ/ડટેા એન્ ર્ી ઓપરેટર - ૧ ૧ 

૬ 
પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ 
(મ ખ્ય સેવિકા સુંિગગ) 

- ૩ ૩ 

ક લ - ૮ ૮ 
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આઇસીડીએસ અબડન ઘિક-૦૧ (પવૂડ ઝોન), વશડયઅુિ-૨૪૩/૧ 

ક્રમ હોદ્દો 

ઘટક દીઠ જગ્યા 

ક લ જગ્યા 
૨૫%:૭૫% 

ફાળાથી કેન્ર-રાજ્ય 
પ રસ્કૃત જગ્યા 

૧૦૦% ફાળાથી 
રાજ્ય-પ રસ્કૃત 

જગ્યા 
૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ ૧ - ૧ 
૨ સ્ટેસ્સ્ટકલ આસીસ્ટન્ટ ૧ - ૧ 
૩ જ .તલાકગ/ડટેા એન્ ર્ી ઓપરેટર - ૧ ૧ 
૪ મ ખ્ય સેવિકા - ૩ ૩ 

ક લ ૨ ૪ ૬ 
 
 

આઇસીડીએસ અબડન ઘિક-૦૨ (પવિમ ઝોન), વશડયઅુિ-૨૪૩/૨ 

ક્રમ હોદ્દો 

ઘટક દીઠ જગ્યા 

ક લ જગ્યા 
૨૫%:૭૫% 

ફાળાથી કેન્ર-રાજ્ય 
પ રસ્કૃત જગ્યા 

૧૦૦% ફાળાથી 
રાજ્ય-પ રસ્કૃત 

જગ્યા 
૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ ૧ - ૧ 
૨ સ્ટેસ્સ્ટકલ આસીસ્ટન્ટ ૧ - ૧ 
૩ જ .તલાકગ/ડટેા એન્ ર્ી ઓપરેટર - ૧ ૧ 
૪ મ ખ્ય સેવિકા - ૪ ૪ 

ક લ ૨ ૫ ૭ 
 
 

આઇસીડીએસ અબડન ઘિક-૦૩ (ઉત્તર ઝોન), વશડયઅુિ-૨૪૩/૩ 

ક્રમ હોદ્દો 

ઘટક દીઠ જગ્યા 

ક લ જગ્યા 
૨૫%:૭૫% 

ફાળાથી કેન્ર-રાજ્ય 
પ રસ્કૃત જગ્યા 

૧૦૦% ફાળાથી 
રાજ્ય-પ રસ્કૃત 

જગ્યા 
૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ - ૧ ૧ 
૨ સ્ટેસ્સ્ટકલ આસીસ્ટન્ટ - ૧ ૧ 
૩ જ .તલાકગ/ડટેા એન્ ર્ી ઓપરેટર - ૧ ૧ 
૪ મ ખ્ય સેવિકા - ૪ ૪ 

ક લ - ૭ ૭ 
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આઇસીડીએસ અબડન ઘિક-૦૪ (દલક્ષિ ઝોન), વશડયઅુિ-૨૪૩/૪ 

ક્રમ હોદ્દો 

ઘટક દીઠ જગ્યા 

ક લ જગ્યા 
૨૫%:૭૫% 

ફાળાથી કેન્ર-રાજ્ય 
પ રસ્કૃત જગ્યા 

૧૦૦% ફાળાથી 
રાજ્ય-પ રસ્કૃત 

જગ્યા 
૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ - ૧ ૧ 
૨ સ્ટેસ્સ્ટકલ આસીસ્ટન્ટ - ૧ ૧ 
૩ જ .તલાકગ/ડટેા એન્ ર્ી ઓપરેટર - ૧ ૧ 
૪ મ ખ્ય સેવિકા - ૫ ૫ 

ક લ - ૮ ૮ 
 

યોજના અંતગડત આઉિ સોસીંગથી મજુંર મહકેમની વવગત: 

ક્રમ જગ્યાન ુનામ 
જગ્યાઓ 
પ્રકાર 

જીલ્િા કક્ષાએ 
મજુંર જગ્યા 

ઘિક કક્ષાએ 
મજુંર જગ્યા 

કુિ મજુંર 
જગ્યાઓ 

૦૧ કચેરી અવિક્ષક આઉટસોસગ ૦૧ - ૦૧ 
૦૨ એકાઉન્ટન્ટ આઉટસોસગ ૦૧ - ૦૧ 

૦૩ આંકડાહકય મદદવનશ  આઉટસોસગ ૦૧ ૦૨ ૦૩ 

૦૪ જ વનયર તલાકગ  આઉટસોસગ - ૦૨ ૦૨ 

૦૫ કો-ઓહડિનેટર (પોર્ણ NNM) આઉટસોસગ ૦૧ ૦૪ ૦૫ 

૦૬ પ્રોજેકટ આવસસ્ટન્ટ (પોર્ણ NNM) આઉટસોસગ ૦૧ ૦૪ ૦૫ 

૦૭ પણૂાગ કન્સલ્ટન્ટ આઉટસોસગ ૦૧ - ૦૧ 
૦૮ આિાર નોંિણી ઓપરેટર આઉટસોસગ - ૦૬ ૦૬ 

કુિ જગ્યાઓ ૦૬ ૧૮ ૨૪ 
 

 

આંગિવાડીઓની માળખાહકય રચના: 
 

અબડન ઘિક-૦૧ (વી.એમ.સી પવૂડ) - ૦૮૪ આંગિવાડીઓ 
સેજો-૦૧ સેજો-૦૨ સેજો-૦૩ 

ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી 
સુંિાદ ૧૧ જ બેલીબાગ ૦૩ બાપોદ ૧૨ 
િારવસયા ૧૦ સ દામાપ રી ૧૦ રામદેિનગર ૧૬ 
જ બેલીબાગ ૦૭ હકશનિાડી ૧૫ - - 

કુિ ૨૮ કુિ ૨૮ કુિ ૨૮ 
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અબડન ઘિક-૦૨ (વી.એમ.સી પવિમ) - ૦૯૭ આંગિવાડીઓ 
સેજો-૦૯ સેજો-૧૦ સેજો-૧૧ સેજો-૧૨ 

ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી 

અકોટા ૧૧ અટલાદરા ૦૯ હદિાળીપ રા ૦૭ ગોરિા ૧૨ 
જેતલપ ર ૧૧ તાુંદલજા ૧૪ ગોક લનગર ૧૦ સ ભાનપ રા ૧૦ 

- - હદિાળીપ રા ૦૪ ગોત્રી ૦૯ - - 
કુિ ૨૨ કુિ ૨૭ કુિ ૨૬ કુિ ૨૨ 

 
અબડન ઘિક-૦૩ (વી.એમ.સી ઉત્તર) - ૧૦૨ આંગિવાડીઓ 

સેજો-૧૩ સેજો-૧૪ સેજો-૧૫ સેજો-૧૬ 
ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી 

એકતાનગર ૧૨ સમા ૧૦ ફતેપ રા ૦૯ વસયાબાગ ૧૧ 
નિાયાડગ ૧૭ છાણી ૧૦ નિી િરતી ૧૨ નિાપ રા ૧૨ 

- - કારેલીબાગ ૦૯ - - - - 
કુિ ૨૯ કુિ ૨૯ કુિ ૨૧ કુિ ૨૩ 

 
અબડન ઘિક-૦૪ (વી.એમ.સી દલક્ષિ) - ૧૧૬ આંગિવાડીઓ 

સેજો-૦૪ સેજો-૦૫ સેજો-૦૬ સેજો-૦૭ સેજો-૦૮ 
ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી ય .પી.એચ.સી આં.િાડી 

ગાજરાિાડી ૧૧ કપ રાઇ ૧૨ તરસાલી ૧૨ મકરપ રા ૦૯ માુંજલપ ર ૧૧ 
યમ નામીલ ૧૪ દુંતેશ્વર ૧૨ મકરપ રા ૦૯ માણેજા ૧૧ િડસર ૧૫ 

કુિ ૨૫ કુિ ૨૪ કુિ ૨૧ કુિ ૨૦ કુિ ૨૬ 
 

મધ્યસ્થ જેિ (વમની આંગિવાડી) 
ગ જરાત સરકારશ્રીના ઠરાિ ક્રમાુંક: આઇસીડી/ ૧૧૨૦૨૦/ ૬૫/ બ, તા: ૨૨/૦૫/૨૦૨૦ થી નિી 

બાબત િર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માું ચાર મધ્યસ્થ જેલ ખાતે (અમદાિાદ, રાજકોટ, િડોદરા અને સ રત) નિા ચાર મીની 
આંગણિાડી કેન્રો શરૂ કરિા માટે િહીિટી મુંજ રી આપેલ છે, જે મ જબ કવમશનર-િ-સલચિશ્રી, મહહલા અને બાળ 
વિકાસના પહરપત્ર ક્રમાુંક: મકમ-૩/ આઇસીડીએસ/ નિી બાબત/ ૪ જેલ આંિા. કે./ મુંજ ર/ િર્ગ ૨૦૨૦-૨૧/ 
તા:૨૩/૦૭/૨૦૨૦ થી જેલ ખાતે શરૂ કરિા અંગેની િહહિટી અને નાણાુંહકય સ ચનાઓ આપેલ છે, જે મ જબ 
િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાત ેજેલ વમની આંગણિાડી શરૂ કરિામાું આિેલ છે. 
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૦૩. આઇ.સી.ડી.એસ. યોજના અંતગડત અવિકારીશ્રી/ કમડચારીશ્રીઓની 
કામગીરીઓ/ િરજો/ સતાઓની વવગતો 
 
પ્રોગ્રામ ઓહિસરશ્રી (શહરેી): મહહલા અન ેબાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી, િગગ-૦૧ માટે નક્કી 
કરેલ તમામ કામગીરીઓ, જિાબદારીઓ અને ફરજો, આઇ.સી.ડી.એસ. અબગન પ્રોજેકટના િડા તરીકે યોજનાની 
અમલિારી કરાિિી, સરકારશ્રી અને િડોદરા મહાનગરપાલલકાના સબુંવિત અન્ય વિભાગો સાથે સુંકલન, િગરેે. 
 
બાળ વવકાસ યોજના અવિકારીશ્રી: મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી, 
િગગ-૦૨ માટે નક્કી કરેલ તમામ કામગીરીઓ, જિાબદારીઓ અને ફરજો, આઇ.સી.ડી.એસ. અબગન ઘટકના િડા 
તરીકે પોતાના ઘટકમાું યોજનાની અમલિારી કરાિિી, સરકારશ્રી અને િડોદરા મહાનગરપાલલકાના સબુંવિત 
અન્ય કચેરીઓ સાથ ેસુંકલન, પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી) ની સ ચનાઓનો અમલ કરાિિો, િગેરે. 
 
મખુ્ય સેવવકાશ્રી: મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા મ ખ્ય સેવિકાશ્રી, િગગ-૦૩ માટે નક્કી કરેલ તમામ 
કામગીરીઓ, જિાબદારીઓ અને ફરજો, આઇ.સી.ડી.એસ. અબગન પ્રોજેકટ અંતગગત પોતાને ફાળિેલ સેજાના િડા 
તરીકે પોતાના સજેાની તમામ આંગણિાડીઓમાું યોજનાની અમલિારી કરાિિી, સરકારશ્રી અને િડોદરા 
મહાનગરપાલલકાના સબુંવિત અન્ય કચેરીઓ સાથ ેસુંકલન, પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી) અને બાળ વિકાસ યોજના 
અવિકારીશ્રી ની સ ચનાઓનો અમલ કરાિિો, િગેરે. 
 
કચેરી અવિક્ષક: કચેરી અવિક્ષક તરીકેની તમામ કામગીરીઓ અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે 
તે મ જબની કામગીરીઓ 
 
પ્રોગ્રામ આવસસ્િન્િ (મખુ્ય સેવવકા): પ્રોગ્રામ આવસસ્ટન્ટ તરીકે ફાળિેલ ટેબલ લગતની તમામ કામગીરીઓ 
અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ 
 
આંકડા મદદનીશ: ડટેા એનાલીશીશ કરિા, માવસક પ્રગતી અહિેાલ બનાિિા અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય 
અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ 
 
એકાઉન્િન્િ/ હહસાબનીશ: આઇ.સી.ડી.એસ. યોજના અંગેની તમામ નાણાકીય બાબતો, બીલોના ચ કિણા, હહસાબો 
વનભાિિા, ખકગ પત્રકો, ય .ટી.સી. તૈયાર કરિા અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની 
કામગીરીઓ 
 
જુવનયર ટિાકડ : ત્રીજી શે્રણીના તલાકગ તરીકેની કચરેીની તમામ કામગીરીઓ અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય 
અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ 
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કો-ઓહડિનેિર (પોષિ NNM): મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પોર્ણ અલભયાનની અમલિારી માટે નક્કી 
કરેલ તમામ કામગીરીઓ, ફરજો અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ 
 
પ્રોજેકિ આવસસ્િન્િ (પોષિ NNM): મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પોર્ણ અલભયાનની અમલિારી 
માટે નક્કી કરેલ તમામ કામગીરીઓ, ફરજો અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની 
કામગીરીઓ 
 

પિૂાડ કન્સલ્િન્િ: મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પ ણાગ યોજનાની અમલિારી માટે નક્કી કરેલ તમામ 
કામગીરીઓ, ફરજો અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ 
 
આિાર નોંિિી ઓપરેિર: આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાના લાભાથીઓના આિાર નોંિણી/ સ િારાની કામગીરી અન ે
સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ 
 
પિાવાળા: ઓફીસની રૂટીન કામગીરી જેિી કે ટપાલ વિવિિ ડીપાટગમેન્ટમાું આપિી તેમજ સ્થાવનક ટપાલોના 
વિતરણની કામગીરી અને સબુંવિત કચેરીના મ ખ્ય અવિકારીશ્રી જે સ ચિે તે મ જબની કામગીરીઓ િગેરે. 
 
આંગિવાડી કાયડકર: મહહલા અન ેબાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આંગણિાડી કાયગકર માટે નક્કી કરેલ તમામ 
કામગીરીઓ, જિાબદારીઓ અને ફરજો, આંગણિાડી વિસ્તારમાું યોજનાની અમલિારી કરિી, પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી 
(શહરેી) અને બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રીની સ ચનાઓનો અમલ કરિો તથા સેજાના મ ખ્ય સેવિકાશ્રી સાથે 
સુંકલન, િગેરે. 
 
આંગિવાડી તેડાગર: મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આંગણિાડી તેડાગર માટે નક્કી કરેલ તમામ 
કામગીરીઓ, જિાબદારીઓ અને ફરજો, આંગણિાડી વિસ્તારમાું યોજનાની અમલિારીમાું આંગણિાડી કાયગકરેને 
સહાય કરિી, પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી અને મ ખ્ય સેવિકાશ્રીની સ ચનાઓનો 
અમલ કરિો, િગેરે. 
 
સ્વસેંવવકા (જેિ આંગિવાડી): મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા જેલ વમની આંગણિાડીમાું સ્િયુંસેવિકા 
માટે નક્કી કરેલ તમામ કામગીરી, જિાબદારીઓ અન ેફરજો, પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), બાળ વિકાસ યોજના 
અવિકારીશ્રી અને મ ખ્ય સેવિકાશ્રીની સ ચનાઓનો અમલ કરિો, િગેરે. 
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૦૪. આઇ.સી.ડી.એસ યોજના અંતગડતના તમામ અવિકારીશ્રી/ કમડચારીશ્રીઓની 
માહહતી 
ક્રમ હોદ્દો નામ માવસક પગાર નોંિ 

પ્રોગ્રામ ઓહિસરશ્રીની કચેરી (મખુ્ય કચેરી) 
૦૧ પ્રોગ્રામ ઓહફસર (શહરેી), િગગ-૦૧ શ્રી જાગવૃતબેન પી પુંડયા ૭૭,૭૦૦/- - 
૦૨ કચેરી અવિક્ષક શ્રી નીલમ જોર્ી હફતસ ૩૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૩ આંકડા મદદનીશ શ્રી કલ્પેશ આર પટેલ ૪૪,૯૦૦/- લોન સિીસ 
૦૪ એકાઉન્ટન્ટ જગો ખાલી - - 
૦૫ જ , તલાકગ શ્રી વિજયભાઇ મકિાણા ૪૯,૦૦૦/- લોન સિીસ 
૦૬ જ , તલાકગ શ્રી મય રભાઇ ગોહહલ ૧૯,૯૦૦/- લોન સિીસ 
૦૭ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ (મ ખ્ય સેવિકા) જગો ખાલી - - 
૦૮ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ (મ ખ્ય સેવિકા) શ્રી આશાબને જાડજેા ૮૦,૨૦૦/- લોન સિીસ 
૦૯ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ (મ ખ્ય સેવિકા) શ્રી ઇશાની એ દેસાઇ હફતસ ૩૧,૩૪૦/- - 
૧૦ કો-ઓહડિનેટર (પોર્ણ NNM) શ્રી િીપ લભાઇ મહતેા હફતસ ૩૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૧ પ્રોજેકટ આવસસ્ટન્ટ (પોર્ણ NNM) શ્રી કલ્પેશભાઇ રોય હફતસ ૧૮,૦૦૦/-  આઉટ સોસીંગ 
૧૨ પણૂાગ કન્સલ્ટન્ટ શ્રી નીલ બેન માછી હફતસ ૨૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૩ પટાિાળા (ડ્રાયિર) શ્રી હદનેશભાઇ સોલુંકી ૩૪,૦૦૦/- લોન સિીસ 
૧૪ પટાિાળા શ્રી બલિુંતભાઇ હહઠલા ૩૧,૧૦૦/- લોન સિીસ 
૧૫ પટાિાળા શ્રી ભાિનાબેન સોલુંકી ૧૮,૭૦૦/- લોન સિીસ 
૧૬ લેબર (પટાિાળા) શ્રી અરિીંદભાઇ રાઠોડ ૨૬,૪૦૦/- લોન સિીસ 

અબડન ઘિક-૦૧ (પવુડ ઝોન) ની કચેરી 
૦૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ જગો ખાલી - - 

૦૨ આંકડા મદદનીશ શ્રી મીરાબેન જોશી હફતસ ૨૫,૦૦૦/- 
લોન સિીસ/ 
આઉટ સોસીંગ 

૦૩ જ . તલાકગ શ્રી સુંજયભાઇ ડામોર ૪૩,૬૦૦/- - 
૦૪ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૧ શ્રી તેજલબને તડિી હફતસ ૩૧,૩૪૦/-  - 
૦૫ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૨ શ્રી દશગનાબેન ૫ટેલ હફતસ ૩૧,૩૪૦/- - 
૦૬ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૩ જગો ખાલી - - 
૦૭ કો-ઓહડિનેટર (પોર્ણ NNM) શ્રી ભાિેશભાઇ િાઘલેા હફતસ ૨૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૮ પ્રોજેકટ આવસસ્ટન્ટ (પોર્ણ NNM) શ્રી અન્સ યાબેન રાઠિા હફતસ ૧૫,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૯ આિાર નોંિણી ઓપરેટર શ્રી રીનાબેન િસાિા હફતસ ૧૦,૬૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૦ આિાર નોંિણી ઓપરેટર જગો ખાલી - - 

અબડન ઘિક-૦૨ (પવિમ ઝોન) ની કચેરી 
૦૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ શ્રી રાઘાબેન ૫ટેલ ૬૬,૦૦૦/- - 
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ક્રમ હોદ્દો નામ માવસક પગાર નોંિ 
૦૨ આંકડા મદદનીશ શ્રી નીતાબેન મકિાણા ૪૪,૯૦૦/- લોન સિીસ 
૦૩ જ . તલાકગ શ્રી હદપકભાઇ પરમાર ૨૮,૭૦૦/- લોન સિીસ 
૦૪ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૯ જગો ખાલી - - 
૦૫ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૦ જગો ખાલી - - 
૦૬ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૧ શ્રી હાદીકાબેન ચૌહાણ હફતસ ૩૧,૩૪૦/- - 
૦૭ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૨ શ્રી હક્રમાલી ૫ટેલ હફતસ ૩૧,૩૪૦/- - 
૦૮ કો-ઓહડિનેટર (પોર્ણ NNM) શ્રી રીયાબેન શાહ હફતસ ૨૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૯ પ્રોજેકટ આવસસ્ટન્ટ (પોર્ણ NNM) શ્રી રેશમાબેન નાયકા હફતસ ૧૫,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૦ આિાર નોંિણી ઓપરેટર શ્રી પરેશભાઇ પરમાર હફતસ ૧૦,૬૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૧ આિાર નોંિણી ઓપરેટર જગો ખાલી - - 

અબડન ઘિક-૦૩ (ઉત્તર ઝોન) ની કચેરી 
૦૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ શ્રી પાિગવતબેન ચૌઘરી ૬૦,૪૦૦/-  
૦૨ આંકડા મદદનીશ શ્રી જાસ્મીન ચૌહાણ હફતસ ૨૫,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૩ જ . તલાકગ શ્રી અલ્પાબેન લાડિા હફતસ ૧૫,૫૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૪ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૩ શ્રી વનકીતા ખુંભાતા હફતસ ૩૧,૩૪૦/- - 
૦૫ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૪ જગો ખાલી - - 
૦૬ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૫ જગો ખાલી - - 
૦૭ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૧૬ જગો ખાલી - - 
૦૮ કો-ઓહડિનેટર (પોર્ણ NNM) શ્રી િરતીબેન પરમાર હફતસ ૨૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૯ પ્રોજેકટ આવસસ્ટન્ટ (પોર્ણ NNM) જગો ખાલી - - 
૧૦ આિાર નોંિણી ઓપરેટર શ્રી વિપ લાબેન નાયક હફતસ ૧૦,૬૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૧ આિાર નોંિણી ઓપરેટર જગો ખાલી - - 

અબડન ઘિક-૦૪ (દલક્ષિ ઝોન) ની કચેરી 
૦૧ સીડીપીઓ, િગગ-૨ શ્રી સરલાબેન અમીન ૬૮,૦૦૦/- - 
૦૨ આંકડા મદદનીશ જગો ખાલી - - 
૦૩ જ . તલાકગ શ્રી રમેશભાઇ તરાલ હફતસ ૧૫,૫૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૦૪ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૪ જગો ખાલી - - 
૦૫ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૫ જગો ખાલી - - 
૦૬ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૬ જગો ખાલી - - 
૦૭ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૭ જગો ખાલી - - 
૦૮ મ ખ્ય સેવિકા, સેજો-૦૮ શ્રી દીપાબેન ડામોર હફતસ ૧૧,૫૦૦/- ૧૧ માસ 
૦૯ કો-ઓહડિનેટર (પોર્ણ NNM) શ્રી િસુંતબેન હડીયા હફતસ ૨૦,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૦ પ્રોજેકટ આવસસ્ટન્ટ (પોર્ણ NNM) શ્રી શાુંતીલાલ િસાિા હફતસ ૧૫,૦૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૧ આિાર નોંિણી ઓપરેટર શ્રી નયનાબેન િસાિા હફતસ ૧૦,૬૦૦/- આઉટ સોસીંગ 
૧૨ આિાર નોંિણી ઓપરેટર જગો ખાલી - - 
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ઉટત પૈકીના િોન સવીસથી કામ કરતા કમડચારીઓની વવગત 

ક્રમ હોદો કમડચારીન ુનામ કામગીરીનુ ંસ્થાન ૫ગારખચડનુ ંસ્થાન 

૦૧ 
પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ 
(મ ખ્ય સેવિકા) 

શ્રી આશાબને જાડજેા પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી ઘટક-૦૧ 

૦૨ આંકડા મદદનીશ શ્રી કલ્પેશ આર પટેલ પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી ઘટક-૦૨ 
૦૩ જ , તલાકગ શ્રી વિજયભાઇ મકિાણા પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી ઘટક-૦૨ 
૦૪ જ .કલાકગ શ્રી મય રભાઇ ગોહીલ પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી આરોગ્ય શાખા 

૦૫ 
૫ટાિાળા 
(ડ્રાયિર) 

શ્રી હદનેશભાઇ સોલુંકી પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી િોડગ-૮, રેિન્ય  

૦૬ ૫ટાિાળા શ્રી બલિુંતભાઇ હઠીલા પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી હાઉસીંગ એન્ડ બીલ્ડીંગ 
૦૭ ૫ટાિાળા શ્રી ભાિનાબેન સોલુંકી પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી ટ રીસ્ટ વિભાગ 
૦૮ લેબર (૫ટાિાળા) શ્રી અરવિિંદભાઇ રાઠોડ પ્રોગ્રામ ઓહફસરની કચેરી પાકગસ એન્ડ ગાડગન 

૦૯ આંકડા મદદનીશ શ્રી મીરાબેન જોશી ઘટક-૦૧ 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરની 

કચેરી 
૧૦ આંકડા મદદનીશ શ્રી નીતાબેન મકિાણા ઘટક-૦૨ ઘટક-૦૧ 

૧૧ 
ડટેાએન્ ર્ી ઓપરેટર 
(જ .તલાકગ) 

શ્રી હદપકભાઇ પરમાર ઘટક-૦૨ 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરની 

કચેરી 
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૦૫. આઇ.સી.સી.એસ. યોજના અંતગડત વવવવિ ઓનિાઇન પોિડિ 

૦૧) મહહિા અને બાળ વવકાસ વવભાગ:- https://wcd.gujarat.gov.in/ 
િડોદરા મહાનગરપાલલકા સુંચાલલત આઇ.સી.ડી.એસ. અબગન પ્રોજેકટ સરકારશ્રીના મહહલા અને બાળ 

વિકાસ વિભાગનો ૧૦૦% ગ્રાન્ટનો પ્રોજેકટ હોય છે, આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાને લગત સામાન્ય માહહતી, પહરપત્રો, 
ઠરાિો, વનયમો, કાયગપધ્િતી, િગરે જે સરકારશ્રી નક્કી કરે છે, ત ેતમામ માહહતીઓ વિભાગની ઉતત િબેસાઇટ 
ઉપર ઉપલબ્િ છે. 

 
૦૨) આઇ.સી.ડી.એસ.-સી.એ.એસ.:- https://www.icds-cas.gov.in/ 

તમામ આંગણિાડીઓને ભારત સરકારશ્રી દ્વારા સ્માટગફોનમાું સ્થાવનક ભાર્ામાું મોબાઇલ એપ્લીકેશન 
નાખીને આપલે છે, જેમાું આંગણિાડીમાું વનભાિિાના થતા તમામ ૧૧ રજીસ્ટરોનો સમાિેશ થાય છે, જેમાું રોજે 
રોજ આંગણિાડી ખોલ્યા અને કામગીરી અંગેની એન્્ી આંગણિાડી કાયગકર દ્વારા કરિાની હોય છે, જેથી સરકારશ્રી 
દ્વારા કોઇ પણ સમયે કોઇ પણ સજેા, ઘટક, જીલ્લા અને રાજ્યની આંગણિાડીઓન ું લાઇિ મોનીટરીંગ કરી શકાય 
છે, જેના સ પરિીઝન માટે મ ખ્ય સેવિકા, બાળ વિકાસ યોજના અવિકારી અન ેપ્રોગ્રામ ઓહફસર (શહરેી) માટે 
અલાયદા લોગીન એકાઉન્ટની વ્યિસ્થા કરેલ છે. 
 

૦૩) આર.આર.એસ. પોિડિ: https://icds-wcd.nic.in/ 
તમામ આંગણિાડીના વનયત નમ નાના માવસક પ્રગવત અહિેાલની ઓનલાઇન એન્્ી ભારત સરકારશ્રીના 

રેપીડ રીપોટીંગ વસસ્ટમ (આર.આર.એસ.) િેબ પોટગલ પર મ ખ્યસેવિકાએ દરમાસે ૦૧ થી ૦૫ તારીખ સ િી 
કરિાની હોય છે, તેમજ તમામ લાભાથીઓની આિારકાડગ સાથેની એન્્ી એકિાર કરિાની હોય છે, જેથી સરકારશ્રી 
દ્વારા કોઇ પણ સજેા, ઘટક, જીલ્લા અને રાજ્યની આંગણિાડીઓન ું માવસક મોનીટરીંગ કરી શકાય છે 
 

૦૪) ડી.બી.િી પોિડિ: http://wcdmis.gipl.in/ 

આંગણિાડીઓની તમામ માહહતી જેિી કે નામ, સરનામા, કાયગકર અને તેડાગરની તમામ માહહતી, 
આંગણિાડીની સ વિિાઓ, વિજ મીટર, ગસે કનેકશન, સસ્તા અનાજની દ કાન, સુંસ્થાકીય ખાતા િગેરેની વિગતની 
એકિાર એન્્ી અને વનયમીત અપડટે મ ખ્ય સેવિકા દ્વારા કરિાની હોય છે, તેમજ ટેક હોમ રેશન અને હોટ ક ક 
મીલની હડમાન્ડ અને અપ્ર િલ બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી દ્વારા કરિાની હોય છે. 
 

૦૫) આઇ.સી.ડી.એસ. ની તમામ સામાન્ય માહહતી: http://wcd.gipl.in/ 

સરકારશ્રી દ્વારા આંગણિાડીની તમામ માહહતી, પ્રાથવમક માહહતી, ટેક હોમ રેશન અને હોટ ક ક મીલની 
ફાળિણી/ િહચેણીની માહહતી, આંગણિાડી તપાસણી ફોમગ, પ્રગવત હરપોટગ , સી.એમ. ડશે બોડગ, માવસક કેલેન્ડર, 
આર.આર.એસ. રીપોટગ , એ.આઇ.એમ.એસ પોટગલ િગેરેની માહહતી આપત  એક િેબ પોટગલ સામાન્ય જનતા માટે 
બનાિેલ છે, જે ઉપર કોઇપણ આઇ.ડી. પાસિડગ વિના તમામ માહહતી ઉપલબ્િ છે. 
 
૦૬) આંગિવાડી કાયડકર અને તેડાગરની ભરતી: https://e-hrms.gujarat.gov.in/ 

સરકારશ્રી દ્વારા આંગણિાડી કાયગકર અને તેડાગરની ભરતી પ્રહક્રયા ઝડપી અને પારદશગક થાય તે માટે 
ઓનલાઇન ભરતી પ્રહક્રયા અમલમાું મ કેલ છે, જે માટે ઉકત મ જબની અલાયદા િેબસાઇટની રચના કરેલ છે, 
જેના મારફ્તે તમામ ખાલી પડલે/ પડનાર જગ્યાઓની ભરતી કરિામાું છે. 

https://www.icds-cas.gov.in/
https://icds-wcd.nic.in/
http://wcdmis.gipl.in/
http://wcd.gipl.in/
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૦૭) આંગિવાડી કાયડકર અને તેડાગરના ઓનિાઇન પગાર: http://ams.gujarat.gov.in/ 

સરકારશ્રી દ્વારા આંગણિાડી કાયગકર અને તેડાગરની હાજરી અને પગારની પ્રહક્રયા ઓનલાઇન, ઝડપી 
અને પારદશગક થાય તે માટે ઉકત િેબસાઇટની રચના કરેલ છે, જેના મારફ્ત ેતમામ આંગણિાડી કાયગકર અને 
તેડાગરના પગાર કરિામાું છે. 
 
૦૮) વડોદરા મહાનગરપાલિકા: https://vmc.gov.in/ 
 િડોદરા મહાનગરપાલલકાની િેબસાઇટ ઉપર આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાન ું પ્રો-એસ્તટિ હડસ્કલોઝર તેમજ 
જરૂરીયાત મ જબની અન્ય માહહતીઓ મ કિામાું આિે છે, આઉટસીંગ સ્ટાફની ઓનલાઇન ભરતી પણ આજ 
િેબસાઇટ મારફ્તે કરિામાું આિે છે. 
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૦૬. આઇ.સી.ડી.એસ યોજના અંતગડતના મજુંર થયેિ બજેિની વવગતો 
 

ગજુરાત સરકારશ્રીનુ ંબજેિ, વષડ ૨૦૨૧-૨૨ 

િડોદરા મહાનગરપાલલકા સુંચાલલત આઇ.સી.ડી.એસ. અબગન પ્રોજેકટ સરકારશ્રીના મહહલા અને બાળ 
વિકાસ વિભાગની ૧૦૦% ગ્રાન્ટથી કાયાગન્િીત છે, જેથી સરકારશ્રી, મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, ગાુંિીનગર 
દ્વારા િર્ગ દરમ્યાન જે કામગીરી માટે ગ્રાન્ટ ફાળિણી થાય તે મ જબની કામગીરીઓ અને ખચગ કરિામાું આિે છે.  
 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાનુ ંબજેિ, વષડ ૨૦૨૦-૨૧ 

શાખાનુ ંનામ :- આઇ. સી.ડી.એસ અબડન પ્રોજેકિ, વશડયિુ ન:ં- ૨૪૩ 

અ.ન. હહસાબના સદરો  બજેિ કોડ 
મજુંર કરેિ 

અંદાજ (િાખમા)ં 

૦૧ 
અક્ષયપાત્ર યોજના માટે સરકારશ્રી ગ્રાન્ટ ઉપરાતના બીલના 

ખચગ માટે               
B-0805301 ૩૫/- 

૦૨ 
તારામુંડળ ્સ્ટ આંગણિાડી કેન્રોમાું આપિામાું આિતા 

પ રક પોર્ણ આહારના બીલોના ચ કિણા માટે  
B-0805302 ૦૫/- 

૦૩ 
આંગણિાડીના ક પોવર્ત બાળકોને આપિામાું આિતા ફ્લેિડગ 

વમલ્કના બીલના ચ કિણા માટે  
B-0805303 ૨૦૦/- 

૦૪ 
ફ્લેિડગ વમલ્કને સાચિિા માટે ઇન્સ્ય લેટેડ બોતસની ખરીદી 

કરિા  B-0805304 ૦૦/- 

૦૫ ક પોવર્ત મ તત િડોદરા પ્રોજેતટ માટે  B-0805306 ૩૫/- 

 

બજેિ કોડ ખચડન ુહડે એકાઉન્િ હડે 
મજુંર કરેિ ખચડનો 
અંદાજ (િાખમા)ં 

B ૦૮૦૫૨૦૧ 

જાહરે ખબર ૩૪૧૦૩ ૦૦/- 

ચોપડીઓ, નતશા અન ેચોપાનીયા ૩૪૪૧૦ ૦૦/- 

પરચરૂણ ૩૪૪૧૨ ૦૧/- 

પોસ્ટેજ રીસીપ્ટ અને ટેલીગ્રામ ૩૪૧૦૪ ૦૦/- 

મ સાફરી ભથ્્ ું ૩૪૫૦૧ ૦૦/- 

ઇલેક્ીક લબલ ૪૩૧૦૩ ૦૦/- 

ટેલીફોન ચાજીસ ડીપાટગમેન્ટ / 
પસગનલ 

૩૪૧૦૧/ ૩૦૩૦૩ ૦૦/- 

 

બજેિ કોડ ખચડન ુહડે મજુંર કરેિ ખચડનો અંદાજ 

B ૧૬૦૨૩૦૨ સ્ટેશનરી ૦૦/- 

B ૧૬૦૨૩૦૩ છપામણી ૦૦/- 

B ૧૨૦૩૩૦૪ ડ્રસે ૦૦/- 

B ૧૨૦૩૩૦૬ ફવનિચર ૦૦/- 



Page 18 of 18 
 

૦૭. આઇ.સી.ડી.એસ યોજના અંતગડતના જાહરે માહહતી અવિકારીશ્રી અને 
અપીિ અવિકારીશ્રીઓની વવગતો 
 

ક્રમ કચેરીન ુનામ અને સરનામ ુ
જાહરે માહહતી અવિકારીશ્રીન ુ

નામ, હોદ્દો અને સપંકડ   
અપીિ અિીકારીશ્રીન ુનામ, 

હોદ્દો અને સપંકડ 

૦૧ 

પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી) ની 
કચેરી, પહલેો માળ, િોડગ-૦૬ ની 

કચેરી ખાત,ે સહજાનુંદ 
એપાટગમેન્ટની પાસે, અકોટા, 

િડોદરા 

શ્રીમતી જાગવૃતબેન પી પુંડયા, 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), 
ઇ-મેઇલ: icds@vmc.gov.in 
ફોન નું: 9924836918 

ડૉ. દેિેશ પટેલ 
(આરોગ્ય અમલદારશ્રી), 
ઇ-મઇેલ: moh@vmc.gov.in  
ફોન નું: 9687606671 

૦૨ 
અબગન ઘટક-૦૧, પિૂગ ઝોન, 

પહલેો માળ, િોડગ-૦૯ ની કચેરી 
ખાત,ે આજિા રોડ, િડોદરા 

શ્રીમતી સરલાબેન અમીન 

(બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી), 
ઇ-મઇેલ: cdpoeast@vmc.gov.in 

ફોન નું: 9925041433  

શ્રીમતી જાગવૃતબેન પી પુંડયા, 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), 
ઇ-મઇેલ: icds@vmc.gov.in 
ફોન નું: 9924836918 

૦૩ 

અબગન ઘટક-૦૨, પવશ્વમ ઝોન, 
પહલેો માળ, િોડગ-૦૬ ની કચેરી 
ખાત,ે સહજાનુંદ એપાટગમેન્ટની 

પાસ,ે અકોટા, િડોદરા 

શ્રીમતી રાિાબેન પટેલ 

(બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી), 
ઇ-મઇેલ: cdpowest@vmc.gov.in 

ફોન નું: 7990822406 

શ્રીમતી જાગવૃતબેન પી પુંડયા, 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), 
ઇ-મઇેલ: icds@vmc.gov.in 
ફોન નું: 9924836918 

૦૪ 
અબગન ઘટક-૦૩, ઉત્તર ઝોન, 
પહલેો માળ, િોડગ-૦૬ ની કચેરી 

ખાત,ે ફતેહગુંજ, િડોદરા 

શ્રીમતી પાિગતીબેન ચૌિરી 
(બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી), 
ઇ-મઇેલ: cdponorth@vmc.gov.in 

ફોન નું: 9427942807 

શ્રીમતી જાગવૃતબેન પી પુંડયા, 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), 
ઇ-મઇેલ: icds@vmc.gov.in 
ફોન નું: 9924836918 

૦૫ 
અબગન ઘટક-૦૪, દલક્ષણ ઝોન, 
પહલેો માળ િોડગ-૧૨ ની કચેરી 

ખાત,ે િડસર, િડોદરા 

શ્રીમતી સરલાબેન અમીન 

(બાળ વિકાસ યોજના અવિકારીશ્રી), 
ઇ-મઇેલ: cdposouth@vmc.gov.in 

ફોન નું: 9925041433 

શ્રીમતી જાગવૃતબેન પી પુંડયા, 
પ્રોગ્રામ ઓહફસરશ્રી (શહરેી), 
ઇ-મઇેલ: icds@vmc.gov.in 
ફોન નું: 9924836918 
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