
      

 
 

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.  /  /૨૦૧૭નાું 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 વપતા/પવતન ું નામ અટક 

   
 

રહઠેાણન ું પ રૂ 
સરનામ ું:  

 

 

િો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 
સાથ)ે 



-: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:-   /   /૨૦૧૭      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 ( ) 
(૩) તવજબીિ ( ) 

  

 િ્ન નોંિણીના આિાર િરીરે્ 

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

    નહહ. 
 
 
 

 



      

 
 

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.  /  /૨૦૧૭નાું 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 વપતા/પવતન ું નામ અટક 

   
 

રહઠેાણન ું પ રૂ 
સરનામ ું:  

 

 

િો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 
સાથ)ે 



-: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:-   /   /૨૦૧૭      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 ( ) 
(૩) તવજબીિ ( ) 

  

 િ્ન નોંિણીના આિાર િરીરે્ 

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

    નહહ. 
 

 

 

 



 

શરિો :-   

(૧) ઉમેદિાર સ્થાનીક કેન્ર તવસ્િારના/વોડકના રહિેાસી હોિા જોઈએ, રહઠેાણના આધાર માટે રેશનકાડત,ઈલે.બીલ, કે 
આધાર કાડત રજ  કરિાનો રહશેે.  
(૨) જે િોડતમાું કાયતકર- હલે્પરની જગ્યા છે તે જ િોડતના લાયકાત ધરિતા ઉમેદિારની પસુંદગી કરિામાું આિશે. 
(૩) િતતમાનપત્રમાું જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયા તારીખના રોજ ઉમેદિારની  ઉંમર ૧૮ વષકથી ઓછી અને ૩૩ વષકથી 
વિારે ન હોવી જોઈએ. (આધાર માટે સ્ક લ લીિીંગ સટીફીકેટ રજ  કરવ ).  
(૪) આ સેિામાું બાધારૂપ થાય તેિી શાહરરીક ખોડખાપણ ધરાિતા ઉમેદિારો પસુંદગીને પાત્ર નથી.  
(૫) વનમણ ુંક પામેલ ઉમેદિારોને સરકારશ્રીના પ્રિતતમાન ધોરણ અન સાર હફક્સ માનદિેતન ચ કિિામાું આિશે.  
(૬) ઉમેદિારે સરકાર માન્ય  લગ્ન નોંધણીનાું પ્રમાણપત્રની પ્રમાણીત નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહશેે. પ્રમાણપત્ર 
મેળિિાની પહોંચ કે, અન્ય સામાજીક લગ્ન સુંસ્થા કે, કોટતના એફીડેિીડ ચલાિિામાું આિશે નહી.  
(૭) ઉમેદિારે અરજી સાથે જરૂરી અને તમામ શૈક્ષણણક લાયકાતના આધારો અને તેમાું મેળિેલ ગ ણપત્રકોની પ્રમાણીત 
નકલો અરજી સાથે રજ  કરિાની રહશેે. તથા અસલ પ્રમાણપત્રો રજ  કરિાના રહશેે.  
(૮) જયાું મકાનની વ્યિસ્થા ન હોય તયાું આંગણિાડીના મકાનની વ્યિસ્થા ઉમેદિારે પોતે જ કરિાની રહશેે, 
સરકારશ્રીના પ્રિતતમાન વનયમ મ જબ ભાડ  ચ કિિામાું આિશે.  
(૯) ઉમેદિારની પસુંદગી કરિા માટેન ું મેરીટલીસ્ટ ઉચ્ચ શૈક્ષણણક લાયકાત અને મેળિેલ ગ ણને આધારે નક્કી 
કરિામાું આિશે.  
(૧૦) જે ઉમેદિારની પસુંદગી િેઈટીંગમાું હશે તે નક્કી કરેલ જે તે કેન્રની ખાલી પડતી જગ્યા માજ લાગ  પડશે. 
ઉમેદિારને વનમણ ુંક આપિી કે નહી તે અંગેનો આખરી વનણતય પસુંદગી સવમતીનો રહશેે.  
(૧૧) જે ઉમેદિારે અગાઉ અરજી કરેલ હોય તો પણ તેમણે ફરીથી અરજી કરિાની રહશેે.  
(૧૨) ઉમેદિારે જાહરેાતની તારીખથી ૨૦ હદિસમાું મળી જાય તે રીતે રજીસ્ટર એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી અરજી કરિાની 
રહશેે. સાદી પોસ્ટ, ક રીયર કે રૂબરૂ આિેલ અરજી સ્િીકારમાું આિશે નહહ. જે રદ થિાને પાત્ર છે.  
(૧૩) ઉમેદિારે જે વિસ્તાર/િોડત માટે આંગણિાડી િકતર તથા હલે્પર તરીકે ભરતી થિા અરજી કરેલ હોય તે કિર 
ઉપર સ્પષ્ટ લખિાન ું રહશેે.  
(૧૪) ઉમેદિાર આંગણિાડી હલે્પર તરીકે ફરજ બજાિતા હોય અને હલે્પર તરીકે ઓછામાું ઓછા પાુંચ િષત કે તેથી 
િધ  ફરજ બજાિેલ હોય અને વનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા હોય તેમને તેજ કેન્રમાું ખાલી પડેલ િકતરની જગ્યા 
ઉપર વનમણ ુંકમાું શરતોને આધીન રહીને અગ્રતા આપિામાું આિશે. 
(૧૫) સરકારશ્રીની કચેરીના નક્કી કરેલ માનદ િેતન વસિાય અન્ય આવથિક લાભો મળિાપાત્ર રહશેે નહી.  
(૧૬) મીની આંગણિાડી કેન્ર ફક્ત િકતર દ્વારા ચલાિિાન ું રહશેે તથા તેન ું માનદ િેતન રૂ.૨૮૦૦/- ચ કિિામાું 
આિશે તથા આ કેન્રમાું માનદ િેતનથી વનમણ ક પામનારની અન્ય કેન્રમાું બદલી થઇ શકશે નહી. 
(૧૭) ઉમેદિાર એકથી િધ  જગ્યા પર અરજી કરી શકેશે નહી.તેથી અરજી રદ ગણિામાું આિશે. 
(૧૮) ઉમેદિારોને માનદ િેતન સેિાની જગ્યા પર વનમણ ક કરિામાું આિતી હોય, બદલી કરી શકાશે નહી. 
(૧૯) અરજી સાથે બીડાણ રાખવાના થિા િમામ પ્રમાણપત્રો િથા ‘રહઠેાણ’ અંગેના આિાર/પ રાવા ખોટા જણાયે 
ઉમેદવારની અરજી રદ ગણવામાું આવશે.  
 

 

 

 

 



 

જાહરેાિ 

રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા 
આંગણવાડી ર્ાયકર્ર.ભરિી બાબિ (હલે્પર)િથા િેડાગરની (વર્કર) 

 ગ જરાત સરકાર પ રસ્ુત રાજકોટ મહાનગરપાણલકા સુંચાણલત અબતન આઇ .સી.ડી.એસ .વિભાગના આંગણિાડી 

કેન્રો પૈકી ન્દ્ટક-૧ માું િોડત નું . ૩,૬,૭,૧૪,૧૫,૧૬,૧૭ અને ૧૮ માું આંગણિાડી કાયતકર )િકતર (અને િોડત નું .

૩,૪,૫,૬,૭,૧૪,૧૫,૧૭ અને ૧૮ માું આંગણિાડી તેડાગર )હલે્પર(ની જગ્યા ભરિાની થાય છે .તથા ન્દ્ટક-૧ માું િોડત 

ન ું . ૩,૪,૭,૧૭ અને ૧૮ માું િકતરની સુંભિીત તથા િોડત નું .૧૬ અને ૧૮ માું હલે્પરની સુંભિીત ખાલી પડનાર જગ્યા 

ભરિા માટે તેમજ ન્દ્ટક -૨ માું િોડત નું . ૧,૨,૩,૭,૮,૯,૧૧,૧૨ અને ૧૩ માું આંગણિાડી િકતરની ખાલી જગ્યા તથા િોડત 

ન ું .૧,૨,૩,૭,૮,૧૦,૧૧,૧૨ અને ૧૩ માું હલે્પરની ખાલી જગ્યા ભરિાની થાય છે  .તેમજ ન્દ્ટક-૨ ના િોડત નું . ૯ ના 

કોડ નું .૧૬૬ માટે એક  મીની આંગણિાડી માટે િકતરની જગ્યા ભરિાની થાય છે  ,તેમજ ન્દ્ટક-૨ માું િોડત નું . ૨,૮ અને 

૧૨ માું િકતરની સુંભિીત તથા િોડત નું .૯ અને ૧૩ માું હલે્પરની સુંભિીત ખાલી પડનાર જગ્યા ભરિા માટે નીચે 

મ જબની શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતાું અને સ્િૈચ્છીક રીતે માનદ િેતનમાું કાયત કરિા ઉતસ ક ફક્ત સ્થાવનક તેમજ જે તે 

િોડતમાું રહતેા પરણીત મહહલા ઉમેદિારો તરફથી અરજીઓ મુંગાિામાું આિે છે . 

  અરજદારોએતા.૦૬૨૦૧૭/૦૮/ થી તા.૨૩૨૦૧૭/૦૮/ સ ધીમાું ફોમત મેળિી લેિાના રહશેેઆંગણિાડી  .
કાયતકરની શૈક્ષણણક લાયકાત ધો.૧૦ )એસ.એસ.સી (.પાસ તેમજ આંગણિાડી તેડાગર)હલે્પર (ની શૈક્ષણણક લાયકાત 

ધો.૭ )સાત (પાસ તથા બરે જગ્યા માટેની  મર જાહરેાતની તારીખે ૧૮ િષતથી ઓછી નહી અને ૩૩ િષત િધ  ન 
હોિી જોઇએ.  

 આ યોજના ગ જરાત સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટ આધારીત છે  .તેથી બરે જગ્યા માટે સરકારશ્રીની કચેરીથી નક્કી 
કરેલ ધોરણ મ જબ આંગણિાડી કાયતકરને માવસક હફક્સ માનદ િેતન રૂ .૫૫૦૦/- અને આંગણિાડી તેડાગર)હલે્પર (

માવસક રૂ .૨૮૦૦/- હફક્સ માનદ િેતન ચ કિિામાું આિશે .જયારે ન્દ્ટક-૨  નાું િોડત નું.  ૯ ની એક મીની 
આંગણિાડીમાું િકતરને સરકારશ્રીએ વનયત કરેલ હફક્સ માનદ િેતન રૂ  .૩૨૦૦/- ચ કિિામાું આિશે .ઉપરોક્ત તમામ 

જગ્યાઓ ફક્ત માનદ સેિા હોિાથી માનદ િેતન વસિાય અન્ય કોઇ આવથિક લાભ મળિા પાત્ર રહશેે નહી .જેની નોંધ 
લેિી.  
 સ્િેચ્છાએ કાયત કરિા ઉતસ ક ઉમેદિારોએ સુંકણલત બાળવિકાસ યોજના અવધકારી આઇ .સી.ડી.એસ .શાખા 

રાજકોટ મહાનગરપાણલકા ,ડો .આંબેડકર ભિન ,સેન્લલન્ટ્ોન ,ડેબરભાઇરોડ રાજકોટ ખાતેથી વનયત નમ ના મ જબન ું 

 અરજી ફોમત મેળિી સદરહ  સરનામેતા.૨૫/૦૮/૨૦૧૭ સ ધીમાું અતે્રની કચેરીએ પહોંચે તે રીતે રજીસ્પીડ /એડી.

પોસ્ટથી મોકલિાન ું રહશેે  .અધ રી માહહતી અને અધ રા આધાર- પ રાિાઓિાળી અરજીઓ રદ કરિામાું આિશે.  

 


