
જાહરેાત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
આંગણવાડી વકકર(કાર્કકર) તથા હલે્પરની(તેડાગર) ભરતી બાબત. 

 

 ગજુરાત સરકાર પરુસ્ક્રુત રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સચંાલિત અર્બન આઇ.સી.ડી.એસ. વિભાગના આંગણિાડી કેન્દ્રોમા ં
ઘટક-૧ મા ંિોડબ ન.ં ૧૫ મા ં૧ કાર્બકરની અન ેિોડબ ન.ં ૩ ૪ ૬ ૭ ૧૫ ૧૭ અન ે૧૮ મા ંકુિ ૧૬ હેલ્પરની અન ેિોડબ ન.ં ૧૪ મા ં૧ 
હેલ્પરની સભંવિત જગ્ર્ા થનાર છે. તમેજ ઘટક-૨ મા ંિોડબ ન.ં ૧ ૯ ૧૦ અને ૧૧ મા ંકાર્બકરની કુિ ૪ જગ્ર્ાઓ, િોડબ ન.ં ૧ ૮ ૯ 
૧૦ ૧૧ ૧૨ અન ે૧૩ મા ંતડેાગરની કુિ ૧૦ જગ્ર્ાઓ અને િોડબ ન.ં ૧ ૭ ૧૦ અને ૧૩ મા ંકાર્બકરની કુિ ૪ સભંવિત જગ્ર્ાઓ 

તમેજ િોડબ ન.ં ૮ મા ંતેડાગરની ૧ સભંવિત જગ્ર્ા થનાર છે. 
 ઉક્ત કાર્બકર-તેડાગરની જગ્ર્ાઓ ખાિી પડેિ/પડનાર જગ્ર્ા ભરિા માટે નીચે મજુર્ની શકૈ્ષલણક િાર્કાત ધરાિતા ં
અન ેસ્ક્રિચૈ્છીક રીત ેમાનદ િતેનમા ંકાર્બ કરિા ઉત્સકુ ફક્ત સ્ક્રથાવનક તમેજ જે ત ેિોડબમા ંરહતેા પરણીત મહહિા ઉમેદિારો તરફથી 
અરજીઓ મગંાિામા ંઆિે છે.  
 અરજદારોએ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૮ થી તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ સધુીમા ં ફોમબ મેળિી િિેાના રહશેે. આંગણિાડી કાર્બકરની 
શકૈ્ષલણક િાર્કાત ધો.૧૦ (એસ.એસ.સી.) પાસ તમેજ આંગણિાડી તેડાગરની શકૈ્ષલણક િાર્કાત ધો.૭ (સાત) પાસ તથા ર્ન્ન ે
જગ્ર્ા માટેની ઉંમર જાહેરાતની તારીખે ૧૮ િર્બથી ઓછી નહી અને ૩૩ િર્બથી િધ ુન હોિી જોઇએ. 
 આ ર્ોજના ગજુરાત સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ આધારીત છે. તથેી ર્ન્ને જગ્ર્ા માટે સરકારશ્રીની કચરેીથી નક્કી કરેિ ધોરણ 
મજુર્ આંગણિાડી કાર્બકરને માવસક હફક્સ માનદ િતેન રૂ. ૬૩૦૦/- અને આંગણિાડી તેડાગર માવસક રૂ. ૩૨૦૦/- હફક્સ માનદ 
િતેન ચકુિિામા ંઆિશે. જર્ારે ઘટક-૨  ના ંિોડબ ન.ં ૯ ની એક મીની આંગણિાડીમા ંકાર્બકરને સરકારશ્રીએ વનર્ત કરેિ હફક્સ 
માનદ િતેન રૂ. ૩૬૦૦/- ચકુિિામા ંઆિશે. ઉપરોક્ત તમામ જગ્ર્ાઓ ફક્ત માનદ સિેા હોિાથી માનદ િતેન વસિાર્ અન્દ્ર્ 
કોઇ આવથિક િાભ મળિા પાત્ર રહશેે નહી. જેની નોંધ િિેી. 
 સ્ક્રિચે્છાએ કાર્બ કરિા ઉત્સકુ ઉમેદિારોએ સકંલિત ર્ાળવિકાસ ર્ોજના અવધકારી આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા, ડો. આંર્ડેકર ભિન, સેન્દ્રિઝોન, ઢેર્રભાઇરોડ, રાજકોટ ખાતથેી વનર્ત નમનુા મજુર્નુ ંઅરજી ફોમબ મળેિી 
સદરહુ સરનામે તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ સધુીમા ં અત્રનેી કચેરીએ પહોંચે તે રીતે રજી.એડી/સ્ક્રપીડ પોસ્ક્રટથી મોકિિાનુ ં રહશેે. િધ ુ
માહહતી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આઇ.સી.ડી.એસ. શાખાના નોટીસ ર્ોડબ ઉપર તેમજ િધ ુમાહહતી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની 
િરે્સાઇટ www.rmc.gov.in ઉપરથી ડાઉનિોડ કરી શકાશે. અધરુી માહહતી અન ેઅધરુા આધાર- પરુાિાઓિાળી અરજીઓ રદ 

કરિામા ંઆિશે. 
 

                                           પ્રોગ્રામ ઓફીસર 

               આઇ.સી.ડી.એસ.અર્બન 

                                                     રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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શરતો :-   

(૧) ઉમેદવાર સ્થાનીક કેન્દ્ર વિસ્તારના/િોર્ડના રહવેાસી હોવા જોઈએ, રહઠેાણના આધાર માટે રેશનકાર્ડ, કે આધાર 
કાર્ડ રજુ કરવાનો રહશેે. તમેજ મહહલા ઉમદેવારે પોતાના નામ સાથે પતતના નામથી અરજી કરવાની રહશેે. 
તપતાના નામની અરજી રદ કરવામાાં આવશે.   

(૨) જે વોર્ડમાાં કાર્ડકર- હલે્પરની જગ્ર્ા છે તે જ વોર્ડના લાર્કાત ધરવતા ઉમદેવારની પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 
(૩) વતડમાનપત્રમાાં જાહરેાત પ્રતસધ્ધ થર્ા તારીખના રોજ ઉમેદવારની  ઉંમર ૧૮ િર્ડથી ઓછી અને ૩૩ િર્ડથી 
િધારે ન હોિી જોઈએ. (આધાર માટે સ્કુલ લીવીંગ સટીફીકેટ રજુ કરવ)ુ.  

(૪) આ સેવામાાં બાધારૂપ થાર્ તવેી શાહરરીક ખોર્ખાપણ ધરાવતા ઉમદેવારો પસાંદગીને પાત્ર નથી.  

(૫) તનમણુાંક પામેલ ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના પ્રવતડમાન ધોરણ અનસુાર હફક્સ માનદવેતન ચકુવવામાાં આવશે.  

(૬) ઉમદેવારે સરકાર માન્દ્ર્  લગ્ન નોંધણીનાાં પ્રમાણપત્રની પ્રમાણીત નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહશેે. 
પ્રમાણપત્ર મળેવવાની પહોંચ કે, અન્દ્ર્ સામાજીક લગ્ન સાંસ્થા કે, કોટડના એફીર્ેવીર્ ચલાવવામાાં આવશે નહી.  

(૭) ઉમદેવારે અરજી સાથે જરૂરી અને તમામ શૈક્ષણણક લાર્કાતના આધારો અને તેમાાં મળેવલે ગણુપત્રકોની 
પ્રમાણીત નકલો અરજી સાથે રજુ કરવાની રહશેે. તથા અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે.  
(૮) જર્ાાં મકાનની વ્ર્વસ્થા ન હોર્ તર્ાાં આંગણવાર્ીના મકાનની વ્ર્વસ્થા ઉમદેવારે પોતે જ કરવાની રહશેે, 
સરકારશ્રીના પ્રવતડમાન તનર્મ મજુબ ભાડુ ચકુવવામાાં આવશ.ે  

(૯) ઉમદેવારની પસાંદગી કરવા માટેનુાં મેરીટલીસ્ટ ઉચ્ચ શકૈ્ષણણક લાર્કાત અને મળેવેલ ગણુને આધારે નક્કી 
કરવામાાં આવશે. અનભુવ માન્દ્ર્ ગણાશે નહહ.  

(૧૦) જે ઉમેદવારની પસાંદગી વેઈટીંગમાાં હશે તે નક્કી કરેલ જે તે કેન્દ્રની ખાલી પર્તી જગ્ર્ા માજ લાગ ુપર્શે. 
ઉમેદવારને તનમણુાંક આપવી કે નહી તે અંગેનો આખરી તનણડર્ પસાંદગી સતમતીનો રહશેે.  

(૧૧) જે ઉમદેવારે અગાઉ અરજી કરેલ હોર્ તો પણ તમેણે ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે.  

(૧૨) ઉમદેવારે જાહરેાતની તારીખથી ૨૦ હદવસમાાં મળી જાર્ તે રીતે રજીસ્ટર એ.ર્ી./સ્પીર્પોસ્ટથી અરજી 
કરવાની રહશેે. સાદી પોસ્ટ, કુરીર્ર કે રૂબરૂ આવલે અરજી સ્વીકારમાાં આવશે નહહ. જે રદ થવાને પાત્ર છે.  
(૧૩) ઉમદેવારે જે તવસ્તાર/વોર્ડ માટે આંગણવાર્ી વકડર તથા હલે્પર તરીકે ભરતી થવા અરજી કરેલ હોર્ તે કવર 
ઉપર સ્પષ્ટ લખવાનુાં રહશેે.  
(૧૪) ઉમદેવાર આંગણવાર્ી હલે્પર તરીકે ફરજ બજાવતા હોર્ અને હલે્પર તરીકે ઓછામાાં ઓછા પાાંચ વર્ડ કે 
તેથી વધ ુ ફરજ બજાવલે હોર્ અને તનર્ત શકૈ્ષણણક લાર્કાત ધરાવતા હોર્ તમેને તજે કેન્દ્રમાાં ખાલી પર્લે 
વકડરની જગ્ર્ા ઉપર તનમણુાંકમાાં શરતોને આધીન રહીને અગ્રતા આપવામાાં આવશે. 
(૧૫) સરકારશ્રીની કચરેીના નક્કી કરેલ માનદ વેતન તસવાર્ અન્દ્ર્ આતથિક લાભો મળવાપાત્ર રહશેે નહી.  

(૧૬) મીની આંગણવાર્ી કેન્દ્ર ફક્ત વકડર દ્વારા ચલાવવાનુાં રહશેે તથા તને ુાં માનદ વતેન રૂ. ૩૬૦૦/- ચકુવવામાાં 
આવશે તથા આ કેન્દ્રમાાં માનદ વતેનથી તનમણકુ પામનારની અન્દ્ર્ કેન્દ્રમાાં બદલી થઇ શકશે નહી. 
(૧૭) ઉમદેવાર એકથી વધ ુજગ્ર્ા પર અરજી કરી શકેશે નહી.તેથી અરજી રદ ગણવામાાં આવશે. 
(૧૮) ઉમદેવારોને માનદવેતન સેવાની જગ્ર્ા પર તનમણકુ કરવામાાં આવતી હોર્, બદલી કરી શકાશે નહી. 
(૧૯) અરજી સાથે બીર્ાણે રાખિાના થતા તમામ પ્રમાણપત્રો તથા ‘રહઠેાણ’ અંગેના આધાર/પરુાિા ખોટા જણાયે 
ઉમેદિારની અરજી રદ ગણિામાાં આિશે.  

 

 



      

 
 

આંગણવાડી વર્કરની જ્ગ્યા માટેન ું અરજીપત્રર્ 

પ્રતિ શ્રી, 
સુંર્લિિ બાળતવર્ાસ યોજના અતિર્ારી, 
આઇ.સી.ડી.એસ.તવભાગ, 
ત્રીજો માળ, રૂમ નું.૬, 
રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા, 
રાજર્ોટ. 
 

  તવષય: આંગણવાડી વર્કરની જ્યા ઉપર ઉમેદવારી નોંિાવવા બાબિ. 
 જય ભારત સાથ ઉપરોકત વિષય અન્િયે જણાિિાન ું કે તા.  /  /૨૦૧૮ નાું દૈવનક 
િતતમાનપત્રમાું આંગણિાડી િકતરની જગ્યા ભરિા માટે પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાતના અન સુંધાને હ ું મારી 
ઉમેદિારી નોંધાવ ું છું. મારી શૈક્ષણણક લાયકાત, અન ભિ તથા અન્ય વિગતો નીચે મ જબ છે. 
 

ઉમેદિારન ું પ  રૂ નામ: 
નામ પવતન ું નામ અટક 

   
 

હાલન ું રહઠેાણન ું પ  રૂ 
સરનામ ું:  

 

 

નિા િોડત નું..______  મોબાઇલ નું. _____________ 
 

જન્મ તારીખ: 
તારીખ માસ િષત 

   
 

શૈક્ષલણર્ િાયર્ાિ: પ્રમાલણિ આિારોની ઝેરોક્ષ જોડવી. 
ક્રમ પસાર કરેલ પરીક્ષા પાસ કયાતન  ું િષત ટકાિારી 
    
    
    

 

હાિ આંગણવાડી િેડાગર િરીરે્ માનદસેવા પ રી પાડિા હોય, િો િેની તવગિ 

વોડક નું. ર્ોડ નું. રે્ન્દ્રન ું નામ રે્ટિા સમયથી 
    

ઉમેદિારનો 
તાજેતરનો પાસપોટત 
ફોટો ચોંટાડિો.(સહહ 
સાથે) 



-:સોગુંદનામ ું:- 
  

 હ ું આથી એર્રાર ર્રૂ છું રે્ મે ઉપર જણાવેિ િમામ તવગિો િદન સાચી અને સુંપ  ણક છે. જો ખોટી 
જણાય િો મારી સામે જે પગિા િેવાય િે મને સુંપ  ણકપણે બુંિનર્િાક રહશેે. રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ાના 
િથા આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાનાું પ્રવિકમાન અને વખિો-વખિ થનારા તનયમોન ું પાિન ર્રવા હ ું આથી 
િેલખિ બાુંહિેરી આપ ું છું. 
 
 
 

િારીખ:-   /   /૨૦૧૮      ઉમેદવારની સહહ___________________ 

સ્થળ:- રાજર્ોટ.       ઉમેદવારન ું નામ __________________ 
 
 

લબડાણ:- 
 

 જન્દ્મ િારીખનાું આિાર િરીરે્ 

 (૧) શાળા છોળ્યાન ું પ્રમાણપત્ર ( )  
 (૨) જન્દ્મિારીખનો દાખિો ( )  
 

 શૈક્ષલણર્ િાયર્ાિના આિાર િરીરે્ 

(૧) _____________________ 
(૨) _____________________ 
(૩) _____________________ 
(૪) _____________________ 

 

 રહઠેાણ અંગેના આિાર િરીરે્ 

(૧) રાશન ર્ાડક ( ) 
(૨) આિાર ર્ાડક ( ) 
  

 િ્ન નોંિણીના આિાર િરીરે્ 

(૧) િ્ન નોંિણી સટીફીરે્ટ  
નોંિ: (૧) પરલણિ ઉમેદવારે િ્ન નોંિણી સટીફીરે્ટ ફરજીયાિ જોડવાન ું રહશેે. 
 (૨) અપરલણિ ઉમેદવારની અરજી માન્દ્ય ગણાશ ેનહહ. 
 (૩) તનમણ ુંર્ થયેિ ઉમેદવારને માનદવેિન તસવાયના ર્ોઇ પણ અન્દ્ય હક્ક દાવા મળવાપાત્ર રહશે ે

    નહહ. 
(૪) ઉમેદવારન ું રહઠેાણન ું સરનામ ું િેમના પતિના િરન ું િેમજ િે મ જબથી જ અરજી ર્રવાની 
રહશેે. ત્યક્િા રે્ તવિવા બહનેોએ ત્યક્િાનો માન્દ્ય આિાર અને તવિવાએ િેમના પતિન ું મરણ 
સટીફીરે્ટ રજ  ર્રવાન ું રહશેે. 
 
 
 



 

      

 
 

આંગણવાડી હલે્પરની જ્ગ્યા માટેન ું અરજીપત્રર્ 

પ્રતિ શ્રી, 
સુંર્લિિ બાળતવર્ાસ યોજના અતિર્ારી, 
આઇ.સી.ડી.એસ.તવભાગ, 
ત્રીજો માળ, રૂમ નું.૬, 
રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા, 
રાજર્ોટ. 
 

  તવષય: આંગણવાડી હલે્પરની જ્યા ઉપર ઉમેદવારી નોંિાવવા બાબિ. 
 જય ભારત સાથ ઉપરોકત વિષય અન્િયે જણાિિાન ું કે તા.  /  /૨૦૧૮ નાું દૈવનક 
િતતમાનપત્રમાું આંગણિાડી હલે્પરની જગ્યા ભરિા માટે પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાતના અન સુંધાને હ ું મારી 
ઉમેદિારી નોંધાવ ું છું. મારી શૈક્ષણણક લાયકાત, અન ભિ તથા અન્ય વિગતો નીચે મ જબ છે. 
 

ઉમેદિારન ું પ  રૂ નામ: 
નામ પવતન ું નામ અટક 

   
 

હાલન ું રહઠેાણન ું પ  રૂ 
સરનામ ું:   

 

 

નિા િોડત નું..______  મોબાઇલ નું. _____________ 
 

જન્મ તારીખ: 
તારીખ માસ િષત 

   
 

શૈક્ષલણર્ િાયર્ાિ: પ્રમાલણિ આિારોની ઝેરોક્ષ જોડવી. 
ક્રમ પસાર કરેલ પરીક્ષા પાસ કયાતન  ું િષત ટકાિારી 
    
    
    

 
 
 
 
 

ઉમેદિારનો 
તાજેતરનો પાસપોટત 
ફોટો ચોંટાડિો.(સહહ 
સાથે) 



 

-:સોગુંદનામ ું:- 
  

 હ ું આથી એર્રાર ર્રૂ છું રે્ મે ઉપર જણાવેિ િમામ તવગિો િદન સાચી અને સુંપ  ણક છે. જો ખોટી 
જણાય િો મારી સામે જે પગિા િેવાય િે મને સુંપ  ણકપણે બુંિનર્િાક રહશેે. રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ાના 
િથા આઇ.સી.ડી.એસ. યોજનાનાું પ્રવિકમાન અને વખિો-વખિ થનારા તનયમોન ું પાિન ર્રવા હ ું આથી 
િેલખિ બાુંહિેરી આપ ું છું. 
 
 

િારીખ:-   /   /૨૦૧૮      ઉમેદવારની સહહ___________________ 

સ્થળ:- રાજર્ોટ.       ઉમેદવારન ું નામ __________________ 
 
 
 

લબડાણ:- 
 

 જન્દ્મ િારીખનાું આિાર િરીરે્ 

 (૧) શાળા છોળ્યાન ું પ્રમાણપત્ર ( )  
 (૨) જન્દ્મિારીખનો દાખિો ( )  
 

 શૈક્ષલણર્ િાયર્ાિના આિાર િરીરે્ 

(૧) _____________________ 
(૨) _____________________ 
(૩) _____________________ 
(૪) _____________________ 

 

 રહઠેાણ અંગેના આિાર િરીરે્ 

(૧) રાશન ર્ાડક ( ) 
(૨) આિાર ર્ાડક ( ) 
  

 િ્ન નોંિણીના આિાર િરીરે્ 

(૧) િ્ન નોંિણી સટીફીરે્ટ  
નોંિ: (૧) પરલણિ ઉમેદવારે િ્ન નોંિણી સટીફીરે્ટ ફરજીયાિ જોડવાન ું રહશેે. 
 (૨) અપરલણિ ઉમેદવારની અરજી માન્દ્ય ગણાશ ેનહહ. 
 (૩) તનમણ ુંર્ થયેિ ઉમેદવારને માનદવેિન તસવાયના ર્ોઇ પણ અન્દ્ય હક્ક દાવા મળવાપાત્ર રહશેે 

    નહહ. 
(૪) ઉમેદવારન ું રહઠેાણન ું સરનામ ું િેમના પતિના િરન ું િેમજ િે મ જબથી જ અરજી ર્રવાની 
રહશેે. ત્યક્િા રે્ તવિવા બહનેોએ ત્યક્િાનો માન્દ્ય આિાર અને તવિવાએ િેમના પતિન ું મરણ 
સટીફીરે્ટ રજ  ર્રવાન ું રહશેે. 
 



ક્રમ ઘટક વકકર/હલે્પર વોર્ક ન.ં
ખાલી 
જગ્યાની
 સખં્યા

સભંવવત 
ખાલી 
પર્નાર 
જગ્યા

કુલ 
ખાલી 
જગ્યા

૧ ઘટક-૧ વકકર ૧૫ ૧ ૦ ૧
કુલ ૧ ૦ ૧

ક્રમ ઘટક વકકર/હલે્પર વોર્ક ન.ં
ખાલી 
જગ્યાની
 સખં્યા

સભંવવત 
ખાલી 
પર્નાર 
જગ્યા

કુલ 
ખાલી 
જગ્યા

૧ ઘટક-૧ હલે્પર ૩ ૧ ૦ ૧
૨ ઘટક-૧ હલે્પર ૪ ૧ ૦ ૧
૩ ઘટક-૧ હલે્પર ૬ ૨ ૦ ૨
૪ ઘટક-૧ હલે્પર ૭ ૨ ૦ ૨
૫ ઘટક-૧ હલે્પર ૧૪ ૦ ૧ ૧
૬ ઘટક-૧ હલે્પર ૧૫ ૩ ૦ ૩
૭ ઘટક-૧ હલે્પર ૧૭ ૪ ૦ ૪
૮ ઘટક-૧ હલે્પર ૧૮ ૩ ૦ ૩

કુલ ૧૬ ૧ ૧૭

ક્રમ ઘટક વકકર/હલે્પર વોર્ક ન.ં
ખાલી 
જગ્યાની
 સખં્યા

સભંવવત 
ખાલી 
પર્નાર 
જગ્યા

કુલ 
ખાલી 
જગ્યા

૧ ઘટક-૨ વકકર ૧ ૧ ૧ ૨
૨ ઘટક-૨ વકકર ૭ ૦ ૧ ૧
૩ ઘટક-૨ વકકર ૯ ૧ ૦ ૧
૪ ઘટક-૨ વકકર ૧૦ ૧ ૧ ૨
૫ ઘટક-૨ વકકર ૧૧ ૧ ૦ ૧
૬ ઘટક-૨ વકકર ૧૩ ૦ ૧ ૧

કુલ ૪ ૪ ૮

આઇ.સી.ડી.એસ.અર્બન-૨

આઇ.સી.ડી.એસ.અર્બન-૧



ક્રમ ઘટક વકકર/હલે્પર વોર્ક ન.ં
ખાલી 
જગ્યાની
 સખં્યા

સભંવવત 
ખાલી 
પર્નાર 
જગ્યા

કુલ 
ખાલી 
જગ્યા

૧ ઘટક-૨ હલે્પર ૧ ૧ ૦ ૧
૨ ઘટક-૨ હલે્પર ૮ ૧ ૧ ૨
૩ ઘટક-૨ હલે્પર ૯ ૧ ૦ ૧
૪ ઘટક-૨ હલે્પર ૧૦ ૧ ૦ ૧
૫ ઘટક-૨ હલે્પર ૧૧ ૧ ૦ ૧
૬ ઘટક-૨ હલે્પર ૧૨ ૪ ૦ ૪
૭ ઘટક-૨ હલે્પર ૧૩ ૧ ૦ ૧

કુલ ૧૦ ૧ ૧૧


