
                                                        જાશયેાત 

સકંલત બાલ વળકાસ યોજના (ICDS) અંતગગત આઈ.સી.ડી.એસ ાખા, સરુતમહાનગરપાલકા દ્વારા કાયગરત સરુત 

મહાનગરપાલકાના આંગણળાડી કાયગકર/તેડાગર અને મીની આંગણળાડી કાયગકરની જગ્યાઓ અંગે ઓનાઈન ભરતી માટેની 

જાહરેાત સને.૨૦૨૧/૨૨ 

            આઈ.સી.ડી.એસ ાખા,સરુત મહાનગરપાલકા હસ્તકના ઘટકોની આંગણળાડી કેન્દ્રોમા ંઆંગણળાડી 

કાયગકર/તેડાગરઅને મીની આંગણળાડી કાયગકર ની માનદળેતનથી વનમણકુ કરળાની થતી  હા ની ખાી જગ્યાઓ  તથા  

સભંવળત ખાી જગ્યાઓની વળગત. 
(અયજી ભાટે લેફવાઈટhttps://e-hrms.gujarat.gov.in) 
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૮ ૯ ૬૨ ૧૧૫ ૦ 

 ભહશરા ઉભેદલાય જે તે આંગણલાડી કેન્દ્ર  વલસ્તાયની સ્થાવનક યશલેાવી શોલી જોઈએ તથા તે અંગેની ભાભરતદાય શ્રી 
દ્વાયા ઈશ્ય ુકયેર જન વેલા કેન્દ્રનુું વનમત નમનુાનુું પ્રભાણત્ર જ ભાન્દ્મ યશળેે. 

 અયજી કયલાની છેલ્રી  તાયીખને કટ-ઓપ ડેટ ગણલાભાું  આલળે.  અયજી કયલાની  છેલ્રી તાયીખે અયજદાયની ઉંભય , 
ળૈક્ષણણક રામકાત અને અન્દ્મ વનમત રામકાત ભાટેના ભાદુંડ ણૂણ થમેરાશોલા જોઈએ. 

 આંગણલાડી કામણકય/તેડાગય  અને ભીની આંગણલાડી કામણકય ની ભાનદવેલાભાું વુંદગી ભાટે અયજી કયનાય ભહશરા 
અયજદાયની ઉભય અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખે ૧૮ લણ ણૂણ શોલી જોઈએ અને ૩૩ લણથી લધ ુન શોલી જોઈએ.  
અગ્રતા ધોયણે આંગણલાડી કામણકય તયીકે ભાનદવેલાભાું વુંદગી ભાટે અયજી કયનાય તેડાગયની ઉંભય અયજી 
કયલાની છેલ્રીતાયીખે ૪૩લણથીલધનુશોલીજોઈએ.  

 અયજી ભાટે લેફવાઈટhttps://e-hrms.gujarat.gov.in ઉય  દળાણલેર સચૂનાઓ અને વનમભો  લાુંચીને  
અંગે્રજીભાુંપોભણબયલાનુું યશળેે. ઓનરાઈન અયજી જાશયેાત પ્રવવદ્ધ થમાથીહદન ૨૧ ભાું તા૧૫/૦૩/૨૦૨૨થી 
તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨(યાતે્ર૧૨:૦૦ કરાક)સધુીભાું કયલાની યશળેે. 

 ઓનરાઈન અયજી https://e-hrms.gujarat.gov.inલેફવાઈટભાું આેર વલગતો પ્રભાણે કયી ળકાળે . આંગણલાડી ની 
ખારી જગ્માઓભાું અયજી કયલા ભાટે જે તે આંગણલાડી કેન્દ્રને વુંદ કયી આંગણલાડી  કામણકય/તેડાગય અને ભીની 
આંગણલાડી કામણકય ભાટે અયજી કયલાની યશળેે. 

 આંગણલાડીકામણકય-૭૮૦૦/-, આંગણલાડી તેડાગય-૩૯૫૦/- અને ભીની આંગણલાડી કામણકય-૪૪૦૦/-ને ભત ુ
ભાનદલેતન પ્રભાણે ભાનદ વેલાભાું વુંદગી ભાટે  વાભાન્દ્મ ળયતો મજુફ ની રામકાત, ઉંભય અને  ળૈક્ષણણક રામકાત 
ધયાલતા ઉભેદલાયોની ઓનરાઈન ભેયીટ માદી ફનાલલાભાું આલળે.  આંગણલાડી કામણકય અને આંગણલાડી તેડાગય 
તથા ભીની આંગણલાડી કામણકયની ળૈક્ષણણક રામકાત અનકુ્રભે  ધોયણ ૧૨ ાવ અને ધોયણ ૧૦ ાવ છે. જો કે લધ ુ
રામકાત ધયાલતાું ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે. ળૈક્ષણણક રામકાત અને પ્રાપ્ત ગણુનાું બાયાુંક અન્દ્લમે ભેયીટ માદી 
તૈમાય થળે.ખારી જગ્મા બયલા ભાટે વલચાયણા  શઠેના આંગણલાડી કેન્દ્રલાય ઓનરાઈન ભેયીટ માદી વનમત દ્ધવત 
અનવુયીને જાશયે કયલાભાું આલળે. 

 આ ભાટેની અયજી કયલાની ધ્ધવત  અને ભાગણદવળિકા ઉયોક્ત લેફવાઈટ  ઉય ઉરબ્ધ છે.  જે ધ્માનલૂણક લાુંચી 
તથા વભજીને ઓનરાઈન આલેદન કયલાનુું યશળેે. ઓનરાઈન આલેદન કયતી લખતે તભાભ વલગતો વનમભોનવુાય 
વાચી અરોડ કયલાભાું આલતા ડોકયભેુન્દ્ટ સલુાચ્મ અને વનમત નમનૂા અનવુાયના શોલા જોઈળે. જો કોઈ ણ સ્તયે 
અયજદાય દ્વાયા આલાભાું આલેર વલગતો ખોટી અથલા અસ્ષ્ટ શળે તો તેઓની અયજી યદ્દ કયલાને ાત્ર થળે અને 
આ અંગે કોઈ યજુઆત ધ્માને રેલાભાું આલળે નશીં જેની ખાવ નોંધ રેલી.   

 લધ ુભાહશતી ભાટે સયુત કોોયેળનનાું વુંફુંવધત ઘટકનાફા વલકાવ મોજના અવધકાયી (ICDS),ભશાનગયાણરકાનો 
વુંકણ કયલો. 
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