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(૧) મે PTC કોર્ષ કરેલ છે તો હ ું આંગણવાડી કાર્ષકરન ું Form ભરી શક ું? 

 હા, આંગણવાડી કાર્ષકરના ફોમષમાું લઘ ત્તમ શૈક્ષણીક લાર્કાત ઉપરાુંત PTC/Pre-PTC /B.Ed અથવા 
તો ઘો-૧ર પછીનો કોઈપણ ડીપ્લોમા કોર્ષ અથવા સ્નાતક કોર્ષ વવગેરે કોર્ષ માટે ગ ણભાર આપેલ 
છે. જેમા આપ આપની પસુંદગીનો કોઇપણ કોર્ષ દેખાડી દાવેદારી કરી શકો છો.  

(૨) મારે ધોરણ – ૧૨ પાસની માકષશીટ ખોવાઈ ગરે્લ છે તો ઝેરોક્ષ અપલોડ કરી શક ું? 

 ના. 

(૩) અરજી ફોમષ ભરતી વખતે જરૂરી અભ્ર્ાસક્રમન ું પરીણામ જાહરે થય ું નથી, તો શ ું હ ું Form ભરી શક ું? 

 ના, ઉમેદવારની પસુંદગી મેરીટ આધારીત હોર્ માકષશીટ જરૂરી છે. તથા અરજી કરવાની છેલ્લી 
તારીખ અન્ર્ કટ ઓફ ડેટ ગણવામાું આવે છે તથા આ તારીખે ઉમેદવારની ઉંમર, શૈક્ષણીક 
લાર્કાત અને અન્ર્ વનર્ત લાર્કાત માટેના માપદુંડો પણૂષ થરે્લ હોવા જોઇએ. 

(૪) અનામત જાવત માટે મારી પાસે મારા સમાજનો દાખલો છે, તો તે અપલોડ કરૂું તો મેરીટમાું માન્ર્  
     ગણાશે? 

 ના, સરકારશ્રી દ્વારા વનર્ત થરે્લ અવધકારીશ્રીનો દાખલો જોઈએ. 

(૫) રહઠેાણનાું પ રાવા માટે મારી પાસે આધાર કાડષ/ રેશનકાડષ/ તલાટી – કમ – મુંત્રીનો દાખલો છે. એ  
    માન્ર્ રહશેે? 

 ના, મહહલા અને બાળ વવકાસ નાું ઠરાવ અન સાર સુંબુંવધત મામલતદારશ્રી દ્વારા ઈસ્ય  થરે્લ 
દાખલો જ માન્ર્ ગણાશે. 

(૬) મેં કોલેજનાું બે વર્ષ પ ણષ કરેલ છે/ પાસ છું પરુંત   ત્રીજા વર્ષ પ ણષ કરેલ નથી/નાપાસ છું. તો તે બે  
    વર્ષના માકષ  ઉમેરી શક ું? 

 ના, માત્ર સફળતા પ વષક પ ણષ કરેલ ડીગ્રી/ કોર્ષની વવગત જ ઉમેરવાની છે. 

(૭) જાહરેાતમાું દશાષવેલ આંગણવાડી કરતાું અન્ર્ આંગણવાડીમાું હ ું તેડાગર તરીકે ફરજ બજાવ ું છું, તો મને 
પહલેા પસુંદગી/અગ્રતાનો લાભ મળશે? 

 ના, તા. ર૫/૧૧/ર૦૧૯નાું મ.બા.વવ. ઠરાવનાું વનર્મ નું. – ૬ (૬.૧ થી ૬.૬) થી સમાન 
આંગણવાડીમાું ફરજ બજાવતાું તેમજ ઠરાવની તમામ શરતોને આધીન જ અગ્રતાનો લાભ મળે છે. 
 
 



(૮) જાહરેાતમાું દશાષવેલ આંગણવાડી વવસ્તારમાું હ ું બે વર્ષથી જ રહ ું છું તો હ ું Form ભરી શક ?  

 હા, ફોમષ ભરી શકશો અને આ અંગેનો વનર્તનમ નામાું રહઠેાણ અંગેનો પ રાવો રજૂ કરવાનો રહશેે.  

(૯) જાહરેાતમાું દશાષવેલ આંગણવાડીમાું હ ું તેડાગર તરીકે ૧૨ વર્ષથી ફરજ બજાઉ છું તથા આંગણવાડી 
કાર્ષકર માટે લઘ ત્તમ શૈક્ષણીક લાર્કાત ધરાવ  છું પરુંત   મારી ઉંમર ૪૦ વર્ષ છે તો મને લાભ મળશે? 
 

 ઠરાવમાું દશાષવેલ તમામ શરતો પહરપ ણષ થતી હશે તો લાભ મળી શકશે. 

(૧૦) જન્મ તારીખનાું પ રાવા માટે કર્ા – કર્ા આધાર માન્ર્ રહશેે?  

 જન્મ તારીખનો દાખલો 
 શાળા છોડયાન ું પ્રમાણપત્ર 

 ધોરણ ૧૦ ન ું કે્રડીટ સટીફીકેટ 

(૧૧) જાહરેાતમાું દશાષવેલ આંગણવાડીમાું મારા સાસ  તેડાગર તરીકે ફરજ બજાવે છે. તો શ ું હ ું અરજી કરી  
      શક ું? 

 ના, મ.બા.વવના તા. ર૫/૧૧/ર૦૧૯ ના ઠરાવનાું શરત નું. – ૪.૪  વનર્મોન સાર તમે અરજી કરી 
શકશો નહી.  

(૧૨) જો મારી ઓનલાઇન અરજી વાુંધા(અગ્રાહ્ય થરે્લ) હોર્ તો સ્ક ટીની પછી મને સ ધારવાનો મોકો મળી 
શકે છે? 

 ના. ક્ષવત સ ઘારવાની તક મળશે નહહ.  

 (૧૩) આંગણવાડી કાર્ષકર તરીકે પસુંદગી પ્રક્રીર્ામાું ઓનલાઇન અરજીમાું અરજદાર બી.એડનો કોર્ષ 
સ્નાતક કોર્ષ પાસની વવગતમાું દશાષવી શકાર્? 

 હા, આંગણવાડી કાર્ષકરના ફોમષમાું લઘ ત્તમ શૈક્ષણીક લાર્કાત ઉપરાુંત PTC/Pre-PTC /B.Ed અથવા 
તો ઘો-૧ર પછીનો કોઈપણ ડીપ્લોમા કોર્ષ અથવા સ્નાતક કોર્ષ વવગેરે કોર્ષ માટે ગ ણભાર આપેલ 
છે.  

 

 

 

 



 (૧૪) માનદસેવા માટે વતષમાનપત્રમાું જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થર્ાની તારીખ પહલેાનાું કેટલા સમર્ન ું પહલેાન ું 
પ્રમાણપત્ર માન્ર્ રહશેે? 

 વતષમાનપત્રમાું જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થર્ાની તારીખ પહલેાનાું છ માસથી વધારે સમર્ પહલેા ઇસ્ય  
થરે્લ ન હોર્ તેવ ું પ્રમાણપત્ર માન્ર્ રહશેે. 

(૧પ) અરજદાર અરજી કરવા સમરે્ કોઇ પણ સ્થાવનક સ્વરાજ સુંસ્થા/ વવધાનસભા/ લોકસભા અથવા કોઇ 
પણ સરકારી સુંસ્થા/ રજજસ્ટડષ સોસાર્ટી/  રજજસ્ટડષ ટ્ર્સસ્ટમાું માનદ સેવાન ું અથવા ચ ુંટારે્લ પદ ધરાવતા હોર્ 
અને છોડવા માુંગતા ન હોર્ તો આંગણવાડીમાું કાર્ષકર/ તેડાગર તરીકે પદ ધારણ કરવા અરજી કરી શકે? 

 ઠરાવની શરત ક્ર.૪.૫ મ જબ આ અર્ોગ્ર્તા છે. 

(૧૬) અરજદારે માકષશીટમાું ગે્રડ/સ્કોર (CPI/CGPA)  હોર્ તે હકસ્સામાું કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી? 

 આ હકસ્સામા અરજદારે ય વનવવસિટી/કૉલેજ દ્વારા જારી કરવામાું આવેલ ગે્રડ/સ્કોરમાુંથી 
ગ ણ/ટકાવારીની ગણતરી અથવા ય વનવવસિટી/કૉલેજ પાસેથી જ એ ગણતરી થરે્લ માર્કસષ/ટકાવારી 
ન ું પ્રમાણપત્ર/માકષશીટ મેળવવાન ું રહશેે તથા તેને અપલોડ કરવાન ું રહશેે. આ ઉપરાુંત એ મ જબ 
માર્કસષ/ટકાવારી અરજી ફોમષમાું દશાષવાની રહશેે. 

 

(૧૭) વનમણ ક હ કમ મળ્ર્ાથી કેટલા સમર્માું ફરજ પર જોડાવવાન ું રહશેે? 

 વનમણ ક હ કમ મળ્ર્ાથી હદન-૧૦માું ફરજ પર હાજર થવાન ું રહશેે. 

 (૧૮) મેરીટ જાહરે થર્ા બાદ મેરીટ બાબતે કોઈ ફરીર્ાદ /અપીલ હોર્ તો અરજદાર કેવી રીતે કરી શકે? 

 આ બાબતે ઓનલાઈન મેરીટ ર્ાદી જાહરે થર્ા બાદ કોઈ અરજદારને મેરીટ ર્ાદી અંગે 
અપીલ/રજૂઆત/ફરીર્ાદ મેરીટ જાહરે થર્ાથી ૧૦ હદવસની મ દ્દત દરમ્ર્ાન ઓનલાઈન પધ્ધવત 
દાખલ કરી શકશે.      

(૧૯) જે હકસ્સામાું અરજદારે એક કરતાું વઘારે પ્રર્ત્ને પરીક્ષા પાસ કરેલ હોર્ તેવા હકસ્સામાું માકષસ/ 
ટકાવારી ઓનલાઈન અરજીમાું કેવી રીતે દશાષવવાની રહશેે.? 

 એક થી વઘ  પ્રર્ત્ને પાસ થનાર ઉમેદવારી જે તે માકષશીટમાું પાસ થરે્લ વવર્ર્/વવર્ર્ના ગ ણ જ 
ગણવાના રહશેે. ત્ર્ારબાદ નાપાસ થરે્લ વવર્ર્ના હકસ્સામાું ફરીથી પાસ થરે્લ વવર્ર્/વવર્ર્ોના 
ગ ણ ગણવા. 

(૨૦) અરજદારે પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવામાું શ ું ધ્ર્ાન રાખવ ું ? 



 પ્રમાણપત્રો અસલ નકલમાું, કલર સ્કેન કરી, પી.ડી.એફ. ફોમેટમા સ્કેન કરવાના રહશે. આ બાબતે  
દરેક પ્રમાણપત્રની સાઇઝ ૨ (MB) થી વઘારે હોવી જોઈએ નહી. 

ઉપરોકત પ્રશ્નોતરી ઉમેદવારના અરજી ફોમષ ભરવા બાબત માગષદશષન હતે  ું બહાર પાડવામાું આવેલ 
છે. આ બાબતે કોઇ પણ અંતીત અથષઘટન મ.બા.વવ.ન. ઠરાવ ક્રમાુંક 
આઇસીડી/૧૦ર૦૧૯/૧૬૫ર/બ(પાટષ -ર) તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ તથા તેમના વખતો વખતના સ ધારાને 
આધીન રહશેે. 


