
જાહેરાત  

સંકલિત બાળ લિકાસ યોજના (ICDS) અંતર્ગત આઈ.સી.ડી.એસ શાખા, લજલ્લા પંચાયત ડાંર્ દ્વારા કાયગરત ડાંર્ લજલ્લાની આંર્ણિાડી 

કાયગકર/તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની જગ્યાઓ અંરે્ ઓનિાઈન ભરતી માટેની જાહેરાત સને.૨૦૨૧-૨૨ 

આઈ.સી.ડી.એસ શાખા, લજલ્લા પંચાયત ડાંર્ હસ્તકના ઘટકોની આંર્ણિાડી કેન્દ્રોમાં આંર્ણિાડી કાયગકર/તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી 

કાયગકરની માનદિેતનથી લનમણુક કરિાની થતી હાિની ખાિી જગ્યાઓ તથા સંભલિત ખાિી જગ્યાઓની લિર્ત. 

(અરજી માટે વેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in) 
તાિુકાની 

સંખ્યા 
ઘટકની 
સંખ્યા 

આંર્ણિાડી કાયગકરની હાિની 
ખાિી જગ્યા/સંભલિત ખાિી જગ્યા 

આંર્ણિાડી તેડાર્રની હાિની ખાિી 
જગ્યા/સંભલિત ખાિી જગ્યા 

મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની હાિની 
ખાિી જગ્યા/સંભલિત ખાિી જગ્યા 

૩ ૩ ૩૫ ૨૦ ૧ 

• મહહિા ઉમેદિાર જ ેતે આંર્ણિાડી કેન્દ્ર લિસ્તારની સ્થાલનક રહેિાસી હોિી જોઈએ તથા તે અંરે્ની મામિતદારશ્રી દ્વારા ઇશ્યુ કરેિ 

જન સેિા કેન્દ્રનંુ લનયત નમુનાનંુ પ્રમાણપત્ર જ માન્દ્ય રહેશે.  

• અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખને કટ-ઓફ ડેટ ર્ણિામાં આિશે. અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખે અરજદારની ઉંમર,શૈક્ષલણક િાયકાત અને 

અન્દ્ય લનયત િાયકાત માટેના માપદંડ પૂણગ થયેિા હોિા જોઈએ.  

• આંર્ણિાડી કાયગકર/તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની માનદસેિામાં પસંદર્ી માટે અરજી કરનાર મહહિા અરજદારની ઉંમર 

અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખે ૧૮ િર્ગ પણૂગ હોિી જોઈએ અને ૩૩ િર્ગથી િધુ ન હોિી જોઈએ. અગ્રતા ધોરણે આંર્ણિાડી કાયગકર તરીકે 

માનદસેિામાં પસંદર્ી માટે અરજી કરનાર તેડાર્રની ઉંમર અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખે ૪૩ િર્ગથી િધુ ન હોિી જોઈએ.  

• અરજી માટે િેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in ઉપર દશાગિેિ સુચનાઓ અને લનયમો િાંચીને અંગ્રેજીમાં ફોમગ ભરિાનંુ 

રહેશે. ઓનિાઈન અરજી જાહેરાત પ્રલસદ્ધ થયાથી હદન ૨૧ માં તા:૧૫/૦૩/૨૦૨૨ ૦૦:૦૦ am થી  તા. ૦૪/૦૪/૨૦૨૨ રાત્ર ે 

૧૨:૦૦ કલાક  સુધીમાં કરિાની રહેશે.  
• ઓનિાઈન અરજી https://e-hrms.gujarat.gov.in િેબસાઇટમાં આપેિ લિર્તો પ્રમાણે કરી શકાશે. આંર્ણિાડીની ખાિી 

જગ્યાઓમાં અરજી કરિા માટે જ ેતે આંર્ણિાડી કેન્દ્રને પસંદ કરી આંર્ણિાડી કાયગકર/તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકર માટે 

અરજી કરિાની રહેશે.  

• આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાપરી(મીની આંગણવાડી કાર્યકર), જામલાપાડા-૧ (આંગણવાડી કાર્યકર), વાઘમાળ(આંગણવાડી તેડાગર), 
ચીચપાડા (આંગણવાડી તેડાગર) માટે બીજા પ્રર્ત્નની ભરતી છે. 

• આંર્ણિાડી કાયગકર-૭૮૦૦/-, આંર્ણિાડી તેડાર્ર-૩૯૫૦/- અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકર-૪૪૦૦/- ને મળતુ માનદિેતન 

પ્રમાણે  માનદ સેિામાં પસંદર્ી માટે સામાન્દ્ય શરતો મુજબની િાયકાત,ઉંમર અને શૈક્ષલણક િાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોની ઓનિાઈન 

મેરીટ યાદી બનાિિામાં આિશે. આંર્ણિાડી કાયગકર/મીની આંર્ણિાડી કાયગકર અને આંર્ણિાડી તેડાર્રની શૈક્ષલણક િાયકાત 

અનુક્રમે ધોરણ ૧૨ પાસ અને ધોરણ ૧૦ પાસ છે. જો કે િધુ િાયકાત ધરાિતા ઉમેદિાર અરજી કરી શકશે. શૈક્ષલણક િાયકાત અને 

પ્રાપ્ત રુ્ણના ભારાંક અન્દ્િયે મેરીટ યાદી તૈયાર થશે. ખાિી જગ્યા ભરિા માટે લિચારણા હેઠળના આંર્ણિાડી કેન્દ્રિાર ઓનિાઈન મેરીટ 

યાદી લનયત પદ્ધલત અનુસરીને જાહેર કરિામાં આિશે.  

• આ માટેની અરજી કરિાની પધ્ધલત અને માર્ગદલશગકા ઉપરોક્ત િેબસાઇટ ઉપર ઉપિબ્ધ છે.જ ે ધ્યાનપૂિગક િાંચી તથા સમજીને 

ઓનિાઈન આિેદન કરિાનંુ રહેશે. ઓનિાઈન આિેદન કરતી િખતે તમામ લિર્તો લનયમોનુસાર સાચી અપિોડ કરિામાં આિતા 

ડૉક્યુમેન્દ્ટ સુિાચ્ય અને લનયત નમૂના અનુસારના હોિા જોઈએ. જો કોઈ પણ સ્તરે અરજદાર રારા આપિામાં આિેિ લિર્તો ખોટી 

અથિા અસ્પષ્ટ હશે તો તેઓની અરજી રદ્ કરિાને પાત્ર થશે અને આ અંરે્ કોઈ રજૂઆત ધ્યાને િેિામાં આિશે નહીં જનેી ખાસ નોંધ 

િેિી. 

• િધુ માહહતી માટે ડાંર્ લજલ્લાના સંબંલધત તાિુકાનાં બાળ લિકાસ યોજના અલધકારી (ICDS), તાિુકા પંચાયત કચેરીનો સંપકગ  કરિો.  

 
                     સહી/- જિલ્લા જવકાસ અજિકારી  

                         જિલ્લા પંચાર્ત ડાંગ  
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