
આઇ.સી.ડી.એસ. અર્બન પ્રોજેકટ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
હકુમ અંક: ૩૯ અને ૪૦/ ૧૮-૧૯, તા: ૦૧/ ૦૩/ ૨૦૧૯ 

 

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

૦૧ ૦૨ 
સદુામાપરુી-૦૯ (શિવિક્તિ 
મહોલ્લો, રમણલાલની ચાલની 
સામ,ે આજવા રોડ) 

2019V255000062 
BIJAL CHINTAN KUMAR 
PANDYA 

૦૨ ૦૫ 
દંિેશ્વર-૦૫ (ક્રુષ્ણનગર-૨, ડભોઇ 
રોડ, દંિેશ્વર) 

2019V257000123 
VAISHALIBEN 
HITESHKUMAR PANDYA 

 

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

૦૧ ૦૪ 
ગાજરાવાડી-૦૩ (મહમદિળાવ 
પાસ,ે ગાજરાવાડી) 

2019V256000028 
VILASBEN GUMANBHAI 
THAKOR 

૦૨ ૦૯ 
અકોટા-૦૫ (અકોટા નવાવાસ, 
ગાડડન પાસે, અકોટાગામ) 

2019V258000001 
ASMABANU SALMAN 
CHOKSI 

૦૩ ૧૪ 
છાણી-૦૮ (ખોડીયારનગર, છાણી 
કેનાલ) 

2019V259000026 SABIHABEN JIVABHAI TADVI 

૦૪ ૧૪ 
કારેલીબાગ-૦૮ (રાણાવાસ, 

કારેલીબાગ) 
2019V260000012 

JAGRUTIBEN KETANBHAI 
RANA 

૦૫ ૧૫ ફિેપરુા-૦૪ (પટેલ ફળળયા, ફિેપરુા) 2019V262000009 
HIRALBEN HARISHBHAI 
RANA 

 
નનમણુુંકની શરતો: 
1. ઉમેદવારે વખિો વખિ સરકારશ્રી િરફથી અમલમા ં મકુવામા ંઆવ ે િ ે િરિો, બોલીઓ અને ધારા 

ધોરણોનો ચસુ્િપણ ેઅમલ કરવાનો રહિેે. 
2. આંગણવાડી કાયડકર/ િેડાગરની શનમણુકં િદ્દન હગંામી હોવાથી િેઓ આ જગો માટે અન્ય સ્થળે બદલી 

કે વડોદરા મહાનગરપાળલકાના કોઇપણ શવભાગમા ંકાયમી શનમણુકં/ હક્કને પાત્ર રહિેા નથી. 
3. આંગણવાડી કાયડકર/ િેડાગરની ફરજો માટે જરૂરી એવી િારીરીક/ માનસીક િદુંરસ્િી ન હોવાન ુ

જણાિા ઉમેદવારની શનમણુકં રદ થવા પાત્ર રહિેે. 
4. શનમણુકંના પ્રથમ ૧ વર્ડમા ંજો કામગીરી અસિંોર્કારક હોવાન,ુ ગેર વિડણુકં કરિા હોવાનુ,ં અશનયશમિ 

હોવાન,ુ શવસ્િારની ગભંીર ફરરયાદો વગેરે જેવા રકસ્સામા ં સબબ શનમણુકં શવના નોટીસ િાત્કાલીક 



અસરથી રદ કરવામા ંઆવિે, િેમજ ૧ વર્ડ બાદ આવી ફરીયાદો આવિા નોટીસ સહ શનમણુકં રદ 
કરવામા ંઆવિે. 

5. આઇ.સી.ડી.એસ અબડન પ્રોજેકટ સરકારશ્રી હસ્િક હોય સરકારશ્રીના પ્રવિડમાન અને વખિો વખિના 
ધારા ધોરણો મજુબ માનદ વેિન, રજાઓ અન ેઅન્ય લાભો મળવા પાત્ર રહિેે. 

6. આંગણવાડી કાયડકર અને િેડાગર િરીકે શનમણુકં પામેલ ઉમેદવારને ૫૮ વર્ડની ઉમર પરુી થિા વય 
શનવિૃ કરવામા ંઆવિે. 

7. જ્યા મકાનની વ્યવસ્થા ન હોય ત્યા આંગણવાડીના મકાનની વ્યવસ્થા ઉમેદવારે પોિે જ કરવાની 
રહિેે, સરકારશ્રીના પ્રવિડમાન શનયમો મજુબ મકાન ભાડુ ચકુવવામા ંઆવિે. 

8. ઉપરોતિ િમામ બાબિો અને અતે્રથી અપાિી અવાર નવારની સચુનાઓ દરેક ઉમેદવારને બધંનકિાડ 
રહિેે. 

9. સબબ શનમણુકં હકુમ ૧૫ રદવસ માટે માન્ય રહિેે, શનયિ સમય ગાળામા ંઉમેદવાર ફરજ પર હાજર 
નહી થવાના રકસ્સામા ંશનમણુકં આપમેળે રદ થવા પાત્ર રહિેે. 

10. ઉમેદવારે લગ્ન નોધણી પ્રમાણપત્ર, સ્કુલ લીવીંગ સટીફીકેટ, આધારકાડડ, બેન્ક ખાિાની પાસબકુ, 
રહઠેાણનો પરુાવો (લાઇટબીલ અથવા વેરાબીલ), વગેરેની નકલો (અસલ પ્રમાણપત્રો ખરાઇ માટે સાથે 
રાખવા) અને ૨ પાસપોટડ સાઇઝ ફોટો સાથે બાળ શવકાસ યોજના અશધકારીશ્રીની કચેરીએ ફરજ પર 
હાજર થવાન ુરહિેે, ત્યારબાદ પોિાને ફાળવેલ આંગણવાડી કેન્ર પર ફરજ બજાવવા જવાન ુરહિેે. 

 

સદર નકલ અસલ હકુમની સામાન્ય જાણ માટેની નકલ (યાદી) છે, અસલ હકુમ સબધંકિાડએ 
પ્રોગ્રામ ઓરફસરશ્રી (િહરેી) ની કચેરીએથી મેળવવાનો રહિેે. 

 

ર્ાળ નવકાસ ર્ોજના અનિકારી 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 


