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મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ, જુરાત સરકાર 

ઓનલાઇન ભરતી ગે સામા ય ચૂનો:- 

(૧) ગણવાડ  કાયકર/તડેાગરની માનદ સવેામા ં પસદંગી માટ અર  કરનાર મ હલા 
ભારતીય નાગ રક વ ધરાવતી હોવી જોઇએ. 

(૨) ગણવાડ  કાયકર/તડેાગરની માનદ સવેામા ં પસદંગી માટ અર  કરનાર મ હલા 
ઉમેદવાર સબંધંીત, મામલતદાર ી ારા આપવાના થતા િનયત ન નુા ુ ં  રહવાસી 
માણપ ની તાર ખે,ઓછામા ંઓછ  એક વષથી થાિનક રહવાસી હોવા જોઇએ. ામીણ 

િવ તારના સદંભમા ં ગણવાડ   મહ લુી ગામમા ં થાપન થયેલી હશ ેત ેમહ લુી 
ગામની અથવા શહર  િવ તારના ઉમદેવારના સદંભમા ં  સબંધંીત નગરપા લકા 
/મહાનગરપા લકાના ૂટંણી વોડની ઓછામા ંઓછ  એક વષની થાિનક િનવાસી હોવી 
જોઈએ. આ માપદંડ માટ મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ ેન  કરલ ન નુા ુ,ં જન 
સેવા ક  ારા આપવામા ંઆવ ુ ંઆ કામ માટ ુ ંસબંધંીત મામલતદાર ી ની કચરે ુ ં
જ માણપ  યાને લેવામા ંઆવશ.ે 

 (૩) ગણવાડ  કાયકર/તેડાગરની માનદ સવેામા ંપસદંગી માટ અર  કરનાર અરજદારની 
મર અર  કરવાની છે લી તાર ખે ૧૮ વષ ણૂ હોવી જોઈએ અને ૩3 વષથી વ  ુન 

હોવી જોઇએ. 
(૪) ગણવાડ  કાયકર માટ લ ુ મ શૈ ણક લાયકાત ધોરણ ૧૨, પાસ અથવા ધોરણ ૧૦, 

પાસ અન ે એઆઇસીટ ઈ (AICTE) મા યતા ા ત કોઇપણ ઓછામા ં ઓછો ૨ વષનો 
ડ લોમા કોસ પાસ કરલ હોવો જોઇએ. 

(૫) ગણવાડ  તેડાગર માટ લ ુ મ શૈ ણક લાયકાત ધોરણ ૧૦ પાસ કરલ હોવા જોઇએ. 
(૬) અરજદાર અનામત વગમા ંઆવતા હોય, તો તે બાબત ુ ંસ મ અિધકાર ી ુ ં માણપ  

ર ુ કરવા ુ ંરહશે. 
(૭) અરજદાર િવધવા હોય તો ત ેબાબત ુ ંસ મ અિધકાર ી ુ ં માણપ  ર ુ કરવા ુ ંરહશે. 
(૮) અરજદાર ઓનલાઇન અર મા ં જણાવેલ તમામ શૈ ણક લાયકાતના માણપ ો 

અપલોડ કરવાના તેમજ ર ુ  કરવાના રહશે. 
(૯) અર  કરવાની છે લી તાર ખ કટ-ઓફ ડટની તાર ખ ગણવામા ંઆવશે. થી, અર  

કરવાની છે લી તાર ખ ેઅરજદાર મર માટના, શૈ ણક લાયકાત માટના અન ેઅ ય 
લાયકાત માટના માપદંડ ણૂ કરતા હોવા જોઈએ. 

(૧૦) અરજદાર ર ુ  કરવામા ંઆવલે મા હતી અને માણપ ો સાચા છે તે બાબત .૧૦૦ના 
ટ પ પપેર ઉપર મામલતદાર/નાયબ કલે ટર/અિધક કલે ટર/કલે ટર અથવા 
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નોટર ના સહ -િસ ાથી મા ણત કરલ આ સાથેના ંન નુા ુ ંસોગદંના ુ ંઅરજદાર ર ુ  
કરવા ુ ંરહશે. 

(૧૧) અરજદાર નુા હત ઇિતહાસ ધરાવતો હોય,અન ેઅરજદાર સામે પો લસ ફ રયાદ થયેલ 
હોય, નામદાર કોટ ારા સ  હર કરલ હોય. તેવી ય કત અર  કર  શકાશ ેનહ .  

(૧૨) અરજદારન ેસ મ સતાિધકાર  ારા નાદાર હર કરવામા ંઆવેલ હોય તેવી ય કત 
અર  કર  શકાશે નહ . 

(૧૩) દંડનીય કાયવાહ ના ભાગ પે અરજદારને અગાઉની કોઈપણ સરકાર /અધ 
સરકાર /માનદ સેવામાથંી ફરજમો ુફ કરવામા ંઆવેલ હોય તમેજ ુ ર કરવામા ંઆવેલ 
હોય તેવી ય કત અર  કર  શકાશે નહ .  

(૧૪) એક જ ગણવાડ  ક મા ં ગણવાડ  કાયકર/તેડાગર એક જ ુ ુ ંબના સ ય (સા -ુ
વ ,ુ દરાણી- ઠાણી, બે બહનો, નણદં-ભાભી વગેર) થશે તેવી પ ર થિત બનતી હોય તેવી 
ય કત અર  કર  શકશ ેનહ .  

(૧૫) અરજદાર કોઇપણ થાિનક વરાજ સં થા/િવધાનસભા/લોકસભા અથવા કોઈપણ 
સહકાર  સં થા/ર જ ટડ સોસાયટ / ર જ ટડ ટમા ંમાનદ સેવા ુ ંઅથવા ુટંાયેલ પદ 
ધરાવતા હોય તેવી ય કત અર  કર  શકશે નહ .  

(૧૬) ગણવાડ ના હાલના તેડાગરને ગણવાડ  કાયકર પસદંગી યામા ં
તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ના સરકાર ીના મ હલા અન ે બાળ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માકં 
ન.ંઆઇસીડ /૧૦૨૦૧૯/૧૬૫૨/બ(પાટ-૨)ના િનયમોમા ં દશાવેલ ૬.૧ થી ૬.૬ જુબ 
અ તા આપવામા ંઆવશે. 

 ( ૧ ૭ )   ક સ ામ ાં  મ ા સ શ ી ટમ ાં  ે ડ / ક ો ર  દ શ ાવે લ  હ ો ય  તે  ક સ ા મ ાં  િુનવિસટ /કોલજે ારા
ર  કરવામા ંઆવેલ ડે/ કોરમાથંી ણુની ગણતર  અથવા િુનવિસટ /કોલેજ પાસથેી 

જ એ ગણતર  થયેલ મા સ ુ ં માણપ /મા સશીટ ફર જયાત અપલોડ કરવા ુ ંરહશ ે

(૧૮) અર ફોમમા ભરલ મા હતી અને અપલોડ કરલા દ તાવજેોની િવગતો અલગ હશે તો 
અરજદારની ઉમેદવાર  ર  ગણાશ.ે અપલોડ કરલ દ તાવેજો બરાબર વાચંી શકાય તે 
કારના હોવા જોઇએ. 

(૧૯)  ક સાઓમા ંઅરજદાર એક કરતા વધાર ય ન કર  પર ા પાસ કરલ હશ ેતો તેવા 
ક સાઓમા ં અરજદારએ દરક ય નની માકશીટ કન કર  અપલોડ કરવાની રહશે. 
એકથી વ  ુ ય ન ેપાસ થનાર ઉમેદવાર  ત ેમાકશીટના ંપાસ થયેલા િવષય/િવષયોના ં

ણુ જ ગણવાના ં રહશે. નાપાસ થયેલ િવષય/િવષયોના ં ણુ બાદ કર ન ે ુલ ણુ 
ગણવાના રહશે. યારબાદ ફર થી પાસ થયેલ િવષય/િવષયોના ં ણુ ગણવા. આમ, ુલ 
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૭ િવષયના ં ુલ ણુ ૭૦૦ હોય તો ુદ - ુદ  માકશીટ પકૈ  ૭૦૦ માથંી પાસ થયેલ 
િવષયોના ણુ જ ગણવા. 
દા.ત. ુલ- ણુ ૭૦૦ માથંી ૩૨૫ મેળવલે ણુ હોય મા ંએક િવષયમા ં૨૫ ણુ સાથે 
નાપાસ હોય તો મેળવેલ ણુ ૩૦૦ ગણવાના ંરહશે. યારબાદ તે િવષયમા ં૫૦ ણુ હોય 
તો ુલ ણુ ૭૦૦ માથંી મેળવેલ ણુ ૩૫૦ થશે.  

 
 
ઉપરો ત ચૂનાઓ ુ ંઅરજદાર ઓનલાઈન ફોમ ભરતી વખત ે ફર યાત પાલન કરવા ુ ં
રહશે. આમાથંી કોઈપણ લાયકાત/શરતો ણૂ ના થવાથી અરજદારની ઉમેદવાર  રદ થવાને 
પા  ગણાશ ે    

અર  સબંધંીત કોઇ પણ  માટ નીચે જુબના ં જ લા જુબ ફોન પર માહ તી    
 મળેવી શકાશે. (કચેર  કાયના ં દવસો દર યાન ૧૬:૦૦ થી ૧૮:૦૦ કલાક ધુી) 

 
અ .ુન ં જ લા ુ ંનામ સપંક નબંર  

૧ અમદાવાદ ૦૭૯-૨૫૫૧૦૫૨૨ 
૨ અમરલી ૦૨૭૯૨-૨૩૧૩૨૬ 

૩ બનાસકાઠંા ૦૨૭૪૨-૨૫૩૫૪૯ 

૪ વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૯૩૩૩ 

૫ છોટા ઉદ રુ  ૦૨૬૬-૯૨૯૬૨૩૧ 

૬ ભ ચ  ૦૨૬૪૨-૨૬૮૪૫૨ 

૭ નમદા  ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૧૯ 

૮ ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૧૯૪૧૧ 

૯ બોટાદ  ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૮૮ 

૧૦ ડાગં-આહવા ૦૨૬૩૧-૨૨૨૩૧૮ 

૧૧ મનગર ૦૨૮૮-૨૬૬૧૨૭૨ 

૧૨ દવ િૂમ- ારકા ૦૨૮૩૩-૨૩૪૨૨૩ 

૧૩ ુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૩૧૪૩૪ 

૧૪ ગીર-સોમનાથ ૦૨૮૭૬-૨૪૯૨૦૦ 

૧૫ પોરબદંર ૦૨૮૬-૨૨૪૭૮૦૦ 

૧૬ પચંમહાલ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૨ 

૧૭ દાહોદ ૦૩૬૭૩-૨૩૯૧૭૯ 
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૧૮ ક છ- જૂ  ૦૨૮૩૨-૨૨૧૯૦૪ 

૧૯ મહસાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૩૧ 

૨૦ પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬ 

૨૧ રાજકોટ  ૦૨૮૧-૨૪૪૭૭૭૫ 

૨૨ મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૧૬ 

૨૩ સાબરકાઠંા ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯ 

૨૪ અરવ લી  ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૨૬ 

૨૫ રુત  ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ 

૨૬ રુ નગર ૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૧૭ 

૨૭ ગાધંીનગર ૦૭૯૨૩૨-૫૬૯૬૨ 

૨૮ ખેડા ૦૨૬૮-૨૫૩૨૩૫૪ 

૨૯ મ હસાગર ૦૨૬૭૪-૨૫૨૯૯૫ 

૩૦ આણદં ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૩૭ 

૩૧ વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૭૩ 

૩૨ નવસાર  ૦૨૬૩૭-૨૩૧૯૯૦ 

૩૩ તાપી ૦૨૬૨૬-૨૨૪૫૭૭ 

૩૪ રુત કોપ રશન ૦૨૬૧-૨૪૫૧૯૩૫ 

૩૫ વડોદરા કોપ રશન  ૦૨૬૫-૨૪૨૮૧૭૮ 

૩૬ અમદાવાદ કોપ રશન  ૦૭૯-૨૫૩૫૨૯૬ 

૩૭ મનગર કોપ રશન  ૦૨૮૮-૨૫૫૦૭૮૭ 

૩૮ રાજકોટ કોપ રશન  ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૨૭ 

૩૯ ભાવનગર કોપ રશન ૦૨૭૮-૪૨૧૧૧૧ 

૪૦ ુનાગઢ કોપ રશન  - 
 
અ  ેજણાવેલ િવગતો અને ચુનાઓ અરજદારની સામા ય સમજ તથા માગદશન માટ 
છે, આ ગે  ુ આખર  અથઘટન ગણવાડ  કાયકર/તડેાગરની ભરતી કયા 
સરકાર ીના મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માંક 
ન.ંઆઇસીડ /૧૦૨૦૧૯/૧૬૫૨/બ (પાટ-૨) તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ગણવાડ  
કાયકર/તડેાગરની પસદંગી માટના ધોરણો, માનદસેવા, સમી ા, િશ ત બાબતના 
િનયમોને આધીન રહશ.ે 


