
 
હરાત 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજના (ICDS) તગત આઈ.સી.ડ .એસ શાખા, 

જ લા પચંાયત ુનાગઢ  ારા કાયરત ુનાગઢ લાની ગણવાડ  

કાયકર/તેડાગરની જ યાઓ ગે ઓનલાઈન ભરતી માટની હરાત 

સને.૨૦૨૦-ર૦૨૧ 

આઈ.સી.ડ .એસ શાખા, જ લા પચંાયત ુનાગઢ  હ તકના ઘટકોની 

ગણવાડ  ક ોમા ં ગણવાડ  કાયકર/તેડાગરની માનદવેતનથી િનમ કુ 

કરવાની થતી હાલની ખાલી જ યાઓ તથા સભંિવત ખાલી જ યાઓની 

િવગત.   (અર  માટ વેબસાઈટ https://e-hrms.gujarat.gov.in) 
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૯ ૧૧ ૧૩૨ ૧૪૩ 

 મ હલા ઉમેદવાર  ત ે ગણવાડ  ક  િવ તારની થાિનક રહવાસી 

હોવી જોઈએ તથા તે ગેની મામલતદાર ી ારા ઈ  ુકરલ જન સેવા 

ક ુ ંિનયત ન નુા ુ ં માણપ  જ મા ય રહશ.ે 

 અર  કરવાની છે લી તાર ખને કટ-ઓફ ડટ ગણવામા ં આવશે. અર  

કરવાની છે લી તાર ખે અરજદારની મર,શૈ ણક લાયકાત અન ે અ ય 

િનયત લાયકાત માટના માપદંડ ણૂ થયેલા હોવા જોઈએ. 

 ગણવાડ  કાયકર/તેડાગરની માનદસેવામા ં પસદંગી માટ અર  

કરનાર મ હલા અરજદારની ઉમર અર  કરવાની છે લી તાર ખે ૧૮ વષ 

ણૂ હોવી જોઈએ અને ૩૩ વષથી વ  ુન હોવી જોઈએ. અ તા ધોરણ ે

ગણવાડ  કાયકર તર ક માનદ સવેામા ં પસદંગી માટ અર  કરનાર 

તેડાગરની મર અર  કરવાની છે લી તાર ખ ે૪૩ વષથી વ  ુન હોવી 

જોઈએ. 

 અર  માટ વબેસાઈટ https://e-hrms.gujarat.gov.in ઉપર દશાવેલ 

ચૂનાઓ અને િનયમો વાચંીને ે મા ંફોમ ભરવા ુ ંરહશ.ે ઓનલાઈન 

અર  હરાત િસ  થયાથી દન ૨૧ મા ં તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૦.થી 

તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (રા ે૧૨:૦૦ કલાક) ધુીમા ંકરવાની રહશ.ે 

 ઓનલાઈન અર  ઉપરો ત દશાવેલ વબેસાઈટમા ંઆપલે િવગતો માણ ે

કર  શકાશે. ગણવાડ ની ખાલી જ યાઓમા ં અર  કરવા માટ  ત ે

ગણવાડ  ક ને પસદં કર  ગણવાડ  કાયકર/તેડાગર માટ અર  

કરવાની રહશ.ે 

 ગણવાડ  કાયકર/તેડાગરની માનદ સેવામા ં પસદંગી માટ સામા ય 

શરતો જુબની લાયકાત, મર અને શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા 

ઉમદેવારોની ઓનલાઈન મેર ટ યાદ  બનાવવામા ં આવશે. ગણવાડ  

કાયકર અને ગણવાડ  તેડાગરની શૈ ણક લાયકાત અ ુ મે  ધોરણ 

૧૨ પાસ અન ેધોરણ ૧૦ પાસ છે. જોક વ  ુલાયકાત ધરાવતા ંઉમેદવાર 

અર  કર  શકશ ે શૈ ણક લાયકાત અન ે ા ત ણુના ં ભારાકં અ વય ે

મેર ટ યાદ  તૈયાર થશે.ખાલી જ યા ભરવા માટ િવચારણા હઠળના 

ગણવાડ  ક વાર ઓનલાઈન મરે ટ યાદ  િનયત પ િત અ સુર ને 

હર કરવામા ંઆવશે. 

 આ માટની અર  કરવાની પ ધિત અને માગદિશકા ઉપરો ત વબેસાઈટ 

ઉપર ઉપલ ધ છે. 

વ  ુમા હતી માટ ુનાગઢ જ લાના ંસબંિંધત તા કુાના બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  (ICDS) કચેર નો સપંક કરવો.                                                                                                                        
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