
આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
હુકમ અંક: ૩૬ અને ૩૭/ ૧૮-૧૯, તા:૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 

 

આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે આંગણવાડી કાર્બકર તરીકે નનમણુુંક આપેિ છે. 
ક્રમ સેજો આંગણવાડીન ુનામ (સરનામ)ુ અરજીનો ક્રમાુંક ઉમેદવારનુું નામ 

પી.આર.ઓ. ૮૮૦/૧૭-૧૮ ની પ્રનતક્ષા ર્ાદી માુંથી 

૦૧ ૧૫ ફતેપરુા-૦૪ (પટેિ ફલિર્ા, ફતેપરુા) 2018V143000009 MEGHA RAHUL CHAVDA 

પી.આર.ઓ. ૩૨૧/૧૮-૧૯ ની પ્રનતક્ષા ર્ાદી માુંથી 

૦૨ ૦૧ જ્યરુ્ીિીર્ાગ-૦૨ (છીપવાડ) 2018V191000050 
PANCHAL SEJAL 

HARESHBHAI 

૦૩ ૦૧ જ્યરુ્ીિીર્ાગ-૦૩ (િાડવાડા) 2018V193000020 
ANKITA HEMANGKUMAR 
PAREKH 

૦૪ ૧૩ નવાર્ાડબ-૧૧ (િાલપુરુા ગામ, નવાર્ાડબ) 2018V235000031 
TABASSUM TOSHIF AHMED 

PATHAN 

ઓક્ટોર્ર-૨૦૧૮ ની પ્રનતક્ષા ર્ાદી માુંથી 

૦૫ ૧૩ 
એકતાનગર-૦૯ (રુંગા અવધતુ 
શાિાના કુંપાઉંડમાું, ન્દ્ય ુસમા રોડ) 

2018V244000031 SARSVATI AMIDAS PARMAR 

૦૬ ૧૫ ફતેપરુા-૦૨ (સથુાર ફલિર્ા, ફતેપરુા) 2018V248000012 HEENA AJAY PARMAR 

 

આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે આંગણવાડી તેડાગર તરીકે નનમણુુંક આપેિ છે. 
ક્રમ સેજો આંગણવાડીન ુનામ (સરનામ)ુ અરજીનો ક્રમાુંક ઉમેદવારનુું નામ 

પી.આર.ઓ. ૮૮૦/૧૭-૧૮ ની પ્રનતક્ષા ર્ાદી માુંથી 

૦૧ ૧૦ 
અટિાદરા-૦૩ (નવનાર્ક હાઉસીંગ, 

સનફામાબ રોડ, અટિાદરા) 
2018V118000001 

BEENABEN SANTOSHKUMAR 

GAJJAR 

૦૨ ૧૧ 
ગોત્રી-૦૯ (કલ્પવકૂ્ષની પાછિ, 

પુંચામતૃ) 
2018V127000004 

JYOTIBEN JAYANTIBHAI 

MAKWANA 

૦૩ ૧૨ 
ગોરવા-૦૫ (રણછોડ ફિીયનુ ુગોરવા 
ગામ, ગોરવા) 

2018V131000006 
VRUNDABEN RAJESHBHAI 

ROHIT 

પી.આર.ઓ. ૩૨૧/૧૮-૧૯ ની પ્રનતક્ષા ર્ાદી માુંથી 

૦૪ ૦૧ જ્યરુ્ીિીર્ાગ-૦૨ (છીપવાડ) 2018V191000050 
PANCHAL SEJAL 

HARESHBHAI 

૦૫ ૧૦ 
અટિાદરા-૦૮ (પ્રાથનમક શાિાના 
કમ્પાઉન્દ્ડમાું, કિાિી ગામ) 

2018V216000002 
HEMLATABEN PRAKASHSINH 

CHAUHAN 

૦૬ ૧૨ 
ગોરવા-૧૧ (જુના હાઉસીંગ ર્ોડબ, 
ગોરવા) 

2018V217000013 
KHUSHBUBAHEN INDUBHAI 

PATEL 

ઓક્ટોર્ર-૨૦૧૮ ની પ્રનતક્ષા ર્ાદી માુંથી 

૦૭ ૦૧ જ્યરુ્ીિીર્ાગ-૦૩ (િાડવાડા) 2018V239000046 
VANDANABEN SURESHBHAI 

SOLANKI 



ક્રમ સેજો આંગણવાડીન ુનામ (સરનામ)ુ અરજીનો ક્રમાુંક ઉમેદવારનુું નામ 

૦૮ ૧૧ 
ગોકુિનગર-૦૮ (ગાર્ત્રીપરુા તિાવની 
પાછિ, ગોત્રી) 

2018V241000024 
SHITALBEN HITESHBHAI 

PARMAR 

૦૯ ૧૫ 
નવી ધરતી-૦૮ (મચ્છીપીઠ, 
નાગરવાડા) 

2018V246000016 AMITA AJAYKUMAR RANA 

 

નનમણુુંકની શરતો: 
1. ઉમેદવારે વખતો વખત સરકારશ્રી તરફથી અમિમાું મકુવામાું આવે તે શરતો, ર્ોિીઓ અને ધારા 

ધોરણોનો ચસુ્તપણ ેઅમિ કરવાનો રહશેે. 
2. આંગણવાડી કાર્બકર/ તેડાગરની નનમણુુંક તદ્દન હુંગામી હોવાથી તેઓ આ જગો માટે અન્દ્ર્ સ્થિે ર્દિી 

કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કોઇપણ નવભાગમાું કાર્મી નનમણુુંક/ હક્કને પાત્ર રહતેા નથી. 
3. આંગણવાડી કાર્બકર/ તેડાગરની ફરજો માટે જરૂરી એવી શારીરીક/ માનસીક તુંદુરસ્તી ન હોવાન ુ

જણાતા ઉમેદવારની નનમણુુંક રદ થવા પાત્ર રહશેે. 
4. નનમણુુંકના પ્રથમ ૧ વર્બમાું જો કામગીરી અસુંતોર્કારક હોવાન,ુ ગેર વતબણુુંક કરતા હોવાનુું, અનનર્નમત 

હોવાન,ુ નવસ્તારની ગુંભીર ફરરર્ાદો વગેરે જેવા રકસ્સામાું સર્ર્ નનમણુુંક નવના નોટીસ તાત્કાિીક 
અસરથી રદ કરવામાું આવશે, તેમજ ૧ વર્બ ર્ાદ આવી ફરીર્ાદો આવતા નોટીસ સહ નનમણુુંક રદ 
કરવામાું આવશે. 

5. આઇ.સી.ડી.એસ અર્બન પ્રોજેકટ સરકારશ્રી હસ્તક હોર્ સરકારશ્રીના પ્રવતબમાન અન ેવખતો વખતના 
ધારા ધોરણો મજુર્ માનદ વેતન, રજાઓ અને અન્દ્ર્ િાભો મિવા પાત્ર રહશેે. 

6. આંગણવાડી કાર્બકર અને તેડાગર તરીકે નનમણુુંક પામેિ ઉમેદવારને ૫૮ વર્બની ઉમર પરુી થતા વર્ 
નનવતૃ કરવામાું આવશે. 

7. જ્ર્ા મકાનની વ્ર્વસ્થા ન હોર્ ત્ર્ા આંગણવાડીના મકાનની વ્ર્વસ્થા ઉમેદવારે પોતે જ કરવાની 
રહશેે, સરકારશ્રીના પ્રવતબમાન નનર્મો મજુર્ મકાન ભાડુ ચકુવવામાું આવશે. 

8. ઉપરોક્ત તમામ ર્ાર્તો અને અતે્રથી અપાતી અવાર નવારની સચુનાઓ દરેક ઉમેદવારને ર્ુંધનકતાબ 
રહશેે. 

9. સર્ર્ નનમણુુંક હકુમ ૧૫ રદવસ માટે માન્દ્ર્ રહશેે, નનર્ત સમર્ ગાિામાું ઉમેદવાર ફરજ પર હાજર 
નહી થવાના રકસ્સામાું નનમણુુંક આપમેિે રદ થવા પાત્ર રહશેે. 

10. ઉમેદવારે િગ્ન નોધણી પ્રમાણપત્ર, સ્કુિ િીવીંગ સટીફીકેટ, આધારકાડબ, ર્ેન્દ્ક ખાતાની પાસબકુ, 
રહઠેાણનો પરુાવો (િાઇટર્ીિ અથવા વેરાર્ીિ), વગેરેની નકિો (અસિ પ્રમાણપત્રો ખરાઇ માટે સાથે 
રાખવા) અને ૨ પાસપોટબ સાઇઝ ફોટો સાથે પ્રોગ્રામ ઓરફસરશ્રીની કચેરીએ ફરજ પર હાજર થવાન ુ
રહશેે, ત્ર્ારર્ાદ પોતાને ફાિવેિ આંગણવાડી કેન્દ્ર પર ફરજ ર્જાવવા જવાન ુરહશેે. 

 

સદર નકિ અસિ હકુમની સામાન્દ્ર્ જાણ માટેની નકિ (ર્ાદી) છે, અસિ હકુમ સર્ુંધકતાબએ 
પ્રોગ્રામ ઓરફસરશ્રી (શહરેી) ની કચેરીએથી મેિવવાનો રહશેે. 

પ્રોગ્રામ ઓરફસર (શહરેી) 
આઇ.સી.ડી.એસ. 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 


