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મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, ગજુરાત સરકાર 

ઓનલાઇન ભરતી અંગે સામાન્ય સચૂનાઓ:- 

(૧) આંગણિાડી કાયયકર/તેડાગરની માનદ સેિામાાં પસાંદગી માટે અરજી કરનાર મહિલા 
ભારતીય નાગહરકત્િ ધરાિતી િોિી જોઇએ. 

(૨) આંગણિાડી કાયયકર/તેડાગરની માનદ સેિામાાં પસાંદગી માટે અરજી કરનાર મહિલા 
ઉમેદિાર સાંબાંધીત, મામલતદારશ્રી દ્વારા આપિાના થતા વનયત નમનુાનુાં  રિિેાસી 
પ્રમાણપત્રની તારીખે,ઓછામાાં ઓછી એક િર્યથી સ્થાવનક રિિેાસી િોિા જોઇએ. ગ્રામીણ 
વિસ્તારના સાંદભયમાાં આંગણિાડી જે મિસેલુી ગામમાાં સ્થાપન થયેલી િશે તે મિસેલુી 
ગામની અથિા શિરેી વિસ્તારના ઉમેદિારના સાંદભયમાાં  સાંબાંધીત નગરપાલલકા 
/મિાનગરપાલલકાના ચ ૂાંટણી િોડયની ઓછામાાં ઓછી એક િર્યની સ્થાવનક વનિાસી િોિી 
જોઈએ. આ માપદાંડ માટે મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગે નક્કી કરેલ નમનુાનુાં, જન 
સેિા કેન્ર દ્વારા આપિામાાં આિતુાં આ કામ માટેનુાં સાંબાંધીત મામલતદારશ્રી ની કચેરીનુાં 
જ પ્રમાણપત્ર િતયમાનપત્રમાાં જાિરેાત પ્રવસધ્ધ થયા તારીખે છ મહિનાથી પિલેાનુાં ન િોવુાં 
જોઇએ તે ધ્યાને લેિામાાં આિશે. 

 (૩) આંગણિાડી કાયયકર/તેડાગરની માનદ સેિામાાં પસાંદગી માટે અરજી કરનાર અરજદારની 
ઉંમર અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખે ૧૮ િર્ય પણૂય િોિી જોઈએ અને ૩3 િર્યથી િધ ુન 
િોિી જોઇએ. 

(૪) આંગણિાડી કાયયકર માટે લઘતુ્તમ શૈક્ષલણક લાયકાત ધોરણ ૧૨ પાસ અથિા ધોરણ ૧૦ 
પાસ પછીના એઆઇસીટીઈ (AICTE) માન્યતા પ્રાપ્ત કોઇપણ ઓછામાાં ઓછો ૨ િર્યનો 
ડીપ્લોમા કોસય પાસ કરેલ િોિો જોઇએ. 

(૫) આંગણિાડી તેડાગર માટે લઘતુ્તમ શૈક્ષલણક લાયકાત ધોરણ ૧૦ પાસ કરેલ િોિા જોઇએ. 
(૬) અરજદાર અનામત િગયમાાં આિતા િોય, તો તે બાબતનુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રીનુાં પ્રમાણપત્ર 

રજુ કરિાનુાં રિશેે. 
(૭) અરજદાર વિધિા િોય તો તે બાબતનુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રિશેે. 
(૮) અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમાાં જણાિેલ તમામ શૈક્ષલણક લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રો 

સ્કેન કરી અપલોડ કરિાના તેમજ રજુ કરિાના રિશેે. 
(૯) અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ કટ-ઓફ ડેટની તારીખ ગણિામાાં આિશે. જેથી, અરજી 

કરિાની છેલ્લી તારીખે અરજદારે ઉંમર માટેના, શૈક્ષલણક લાયકાત માટેના અને અન્ય 
લાયકાત માટેના માપદાંડ પણૂય કરતા િોિા જોઈએ. 

(૧૦) અરજદારે રજુ કરિામાાં આિેલ માહિતી અને પ્રમાણપત્રો સાચા છે તે સ્િ-ઘોર્ણાથી 
વનયત થયેલ નમનુામા ઓળખના પરુાિા સાથે અરજદારે રજુ કરિાનુાં રિશેે. 
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(૧૧) અરજદાર ગનુાહિત ઇવતિાસ ધરાિતો િોય,અને અરજદાર સામે પોલલસ ફહરયાદ થયેલ 
િોય, નામદાર કોટય  રારા સજા જાિરે કરેલ િોય. તેિી વ્યહકત અરજી કરી શકાશે નિી.  

(૧૨) અરજદારને સક્ષમ સતાવધકારી દ્વારા નાદાર જાિરે કરિામાાં આિેલ િોય તેિી વ્યહકત 
અરજી કરી શકાશે નિી. 

(૧૩) દાંડનીય કાયયિાિીના ભાગરૂપે અરજદારને અગાઉની કોઈપણ સરકારી/અધય 
સરકારી/માનદ સેિામાાંથી ફરજમોકુફ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ િોય તેિી વ્યહકત અરજી 
કરી શકાશે નિી.  

(૧૪) એક જ આંગણિાડી કેન્દ્વમાાં આંગણિાડી કાયયકર/તેડાગર એક જ કુટુાંબના સભ્ય (સાસ-ુ
િહુ, દેરાણી-જેઠાણી, બે બિનેો, નણાંદ-ભાભી િગેરે) થશે તેિી પહરસ્સ્થવત બનતી િોય તેિી 
વ્યહકત અરજી કરી શકશે નિી.  

(૧૫) અરજદાર કોઇપણ સ્થાવનક સ્િરાજ સાંસ્થા/વિધાનસભા/લોકસભા અથિા કોઈપણ સિકારી 
સાંસ્થા/રજજસ્ટડય સોસાયટી/ રજજસ્ટડય ટ્રસ્ટમાાં માનદ સેિાનુાં અથિા ચુાંટાયેલ પદ ધરાિતા 
િોય અને તેવ ુપદ છોડિિા માાંગતા ન િોય તેિી વ્યહકત  અરજી કરી શકશે નિી.  

(૧૬) આંગણિાડીના િાલના તેડાગરને આંગણિાડી કાયયકર પસાંદગી પ્રહિયામાાં 
તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ના સરકારશ્રીના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક 
નાં.આઇસીડી/૧૦૨૦૧૯/૧૬૫૨/બ(પાટય -૨)ના વનયમોમાાં દશાયિેલ ૬.૧ થી ૬.૬ મજુબ 
અગ્રતા આપિામાાં આિશે. 

(૧૭) જે હકસ્સામાાં માર્કસયશીટમાાં ગે્રડ/સ્કોર (CPI/CGPA) દશાયિેલ િોય તે હકસ્સામાાં 
યવુનિવસિટી/કોલેજ દ્વારા જારી કરિામાાં આિેલ ગે્રડ/સ્કોરમાાંથી ગણુ/ટકાિારીની ગણતરી 
અથિા યવુનિવસિટી/કોલેજ પાસેથી જ એ ગણતરી થયેલ માર્કસય/ટકાિારીનુાં 
પ્રમાણપત્ર/માર્કસયશીટ ફરજજયાત અપલોડ કરિાનુાં રિશેે.  

(૧૮) અરજીફોમયમા ભરેલ માહિતી અને અપલોડ કરેલા દસ્તાિેજોની વિગતો અલગ િશે તો 
અરજદારની ઉમેદિારી રદ્દ ગણાશે. અપલોડ કરેલ દસ્તાિેજો બરાબર િાાંચી શકાય તે 
પ્રકારના િોિા જોઇએ. 

(૧૯) જે હકસ્સાઓમાાં અરજદારે એક કરતા િધારે પ્રયત્ન કરી પરીક્ષા પાસ કરેલ િશે તો તેિા 
હકસ્સાઓમાાં અરજદારએ દરેક પ્રયત્નની ઓરીજીનલ માકયશીટ સ્કેન કરી અપલોડ કરિાની 
રિશેે. એકથી િધ ુ પ્રયત્ને પાસ થનાર ઉમેદિારે જે તે માકયશીટનાાં પાસ થયેલા 
વિર્ય/વિર્યોનાાં ગણુ જ ગણિાનાાં રિશેે. નાપાસ થયેલ વિર્ય/વિર્યોનાાં ગણુ બાદ કરીને 
કુલ ગણુ ગણિાના રિશેે. ત્યારબાદ ફરીથી પાસ થયેલ વિર્ય/વિર્યોનાાં ગણુ ગણિા. 
આમ, કુલ ૭ વિર્યનાાં કુલગણુ ૭૦૦ િોય તો જુદી-જુદી માકયશીટ પૈકી ૭૦૦ માાંથી પાસ 
થયેલ વિર્યોના ગણુ જ ગણિા. 
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દા.ત. કુલ-ગણુ ૭૦૦ માાંથી ૩૨૫ મેળિેલ ગણુ િોય જેમાાં એક વિર્યમાાં ૨૫ ગણુ સાથે 
નાપાસ િોય તો મેળિેલ ગણુ ૩૦૦ ગણિાનાાં રિશેે. ત્યારબાદ તે વિર્યમાાં ૫૦ ગણુ િોય 
તો કુલ ગણુ ૭૦૦ માાંથી મેળિેલ ગણુ ૩૫૦ થશે.  

(20) શૈક્ષલણક લાયકાતની સામે ગણુ અથિા તો ટકાિારીમાાં જ માહિતી ભરિાની રિશેે. જે માન્ય 
યવુન./કોલેજના માકયશીટ મજુબ જ િોિી જોઈએ. કોઇએક શૈક્ષલણક લાયકાત કોર્યમા મેળિેલ ગણુ 
દશાયિિાની પધ્ધવત ગણુ અથિા ટકાિારી એમ બે પૈકી કોઇ એક પ્રકારની પધ્ધવતથી દશાયિિાની 
રિશેે. 

 

ઉપરોર્કત સચૂનાઓનુાં અરજદારે ઓનલાઈન ફોમય ભરતી િખતે ફરજીયાત પાલન કરિાનુાં 
રિશેે. આમાાંથી કોઈપણ લાયકાત/શરતો પણૂય ના થિાથી અરજદારની ઉમેદિારી રદ થિાને 
પાત્ર ગણાશે     

અરજી સાંબાંધીત કોઇ પણ પ્રશ્ન માટે નીચે મજુબનાાં જજલ્લા મજુબ ફોન પર માિીતી    
 મેળિી શકાશે. (કચેરી કાયયનાાં હદિસો દરમ્યાન ૧૬:૦૦ થી ૧૮:૦૦ કલાક સધુી) 
 

અન.ુનાં જજલ્લાનુાં નામ સાંપકય  નાંબર  

૧ અમદાિાદ ૦૭૯-૨૫૫૧૦૫૨૨ 
૨ અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૩૧૩૨૬ 

૩ બનાસકાાંઠા ૦૨૭૪૨-૨૫૩૫૪૯ 

૪ િડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૯૩૩૩ 

૫ છોટા ઉદેપરુ  ૦૨૬૬-૯૨૯૬૨૩૧ 

૬ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨-૨૬૮૪૫૨ 

૭ નમયદા  ૦૨૬૪૦-૨૯૯૦૧૨ 

૮ ભાિનગર ૦૨૭૮-૨૫૧૯૪૧૧ 

૯ બોટાદ  ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૮૮ 

૧૦ ડાાંગ-આિિા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૧૮ 

૧૧ જામનગર ૦૨૮૮-૨૬૬૧૨૭૨ 

૧૨ દેિભવૂમ-દ્વારકા ૦૨૮૩૩-૨૩૪૨૨૩ 

૧૩ જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૩૧૪૩૪/૦૨૮૫-
૨૯૬૦૨૦૧ 

૧૪ ગીર-સોમનાથ ૦૨૮૭૬-૨૪૯૨૦૦ 

૧૫ પોરબાંદર ૦૨૮૬-૨૨૪૭૮૦૦ 
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મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, ગજુરાત સરકાર 

૧૬ પાંચમિાલ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૨ 

૧૭ દાિોદ ૦૩૬૭૩-૨૩૯૧૭૯ 

૧૮ કચ્છ-ભજૂ  ૦૨૮૩૨-૨૨૧૯૦૪ 

૧૯ મિસેાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૩૧ 

૨૦ પાટણ ૬૩૫૯૯૨૪૨૬૧ 
૨૧ રાજકોટ  ૦૨૮૧-૨૪૪૭૭૭૫ 

૨૨ મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૨૦ 

૨૩ સાબરકાાંઠા ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯ 

૨૪ અરિલ્લી  ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૨૬ 

૨૫ સરુત  ૬૩૫૭૦૧૩૬૭૩ 

૨૬ સરેુન્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૧૭ 

૨૭ ગાાંધીનગર ૬૩૫૭૦૦૩૪૮૧ 

૨૮ ખેડા ૦૨૬૮-૨૫૩૨૩૫૪ 

૨૯ મહિસાગર ૦૨૬૭૪-૨૫૨૯૯૫ 

૩૦ આણાંદ ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૩૭ 

૩૧ િલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૭૩ 

૩૨ નિસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૧૯૯૦ 

૩૩ તાપી ૦૨૬૨૬-૨૨૪૫૭૭ 

૩૪ સરુત કોપોરેશન ૦૨૬૧-૨૪૫૧૯૩૫ 

૩૫ િડોદરા કોપોરેશન  ૦૨૬૫-૨૪૨૮૧૭૮ 

૩૬ અમદાિાદ કોપોરેશન  ૯૯૦૯૮૨૩૬૯૪/૯૨૬૫૨૯૬૫૫૪ 

૩૭ જામનગર કોપોરેશન  ૦૨૮૮-૨૫૫૦૭૮૭ 

૩૮ રાજકોટ કોપોરેશન  ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૨૮ 

૩૯ ભાિનગર કોપોરેશન ૦૨૭૮-૨૪૨૮૯૦૦ 

૪૦ જુનાગઢ કોપોરેશન ૦૨૮૫-૨૬૨૨૩૮૦ 
 

અતે્ર જણાિેલ વિગતો અને સચુનાઓ અરજદારની સામાન્ય સમજ તથા માગયદશયન માટે છે, આ 
અંગેન ુઆખરી અથયઘટન આંગણિાડી કાયયકર/તેડાગરની ભરતી પ્રહકયા સરકારશ્રીના મહિલા અને 
બાળ વિકાસ વિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક નાં.આઇસીડી/૧૦૨૦૧૯/૧૬૫૨/બ (પાટય -૨) તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ 
આંગણિાડી કાયયકર/તેડાગરની પસાંદગી માટેના ધોરણો, માનદસેિા, સમીક્ષા, વશસ્ત બાબતના 
વનયમો  તથા તેના િખતો-િખતના સધુારાને આધીન રિશેે. 


