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૧૦ ાશ ૧૨ ાશ સ્નાતક 
ગણુ ગણુ ગણુ 

૬૦ % થી ઓછા ૫ ૧૦ ૫
૬૦.૦૧ % થી ૬૨.૦૦% ૭ ૧૨ ૭
૬૨.૦૧% થી ૬૪.૦૦% ૯ ૧૪ ૯
૬૪.૦૧% થી ૬૬.૦૦% ૧૧ ૧૬ ૧૧
૬૬.૦૧ % થી ૬૮.૦૦% ૧૩ ૧૮ ૧૩
૬૮.૦૧ % થી ૭૦.૦૦% ૧૫ ૨૦ ૧૫
૭૦.૦૧% થી ૭૨.૦૦% ૧૭ ૨૨ ૧૭
૭૨.૦૧% થી ૭૪.૦૦% ૧૯ ૨૪ ૧૯
૭૪.૦૧% થી ૭૬.૦૦% ૨૧ ૨૬ ૨૧
૭૬.૦૧% થી ૭૮.૦૦% ૨૩ ૨૮ ૨૩
૭૮.૦૧% થી ળધારે માટે ૨૫ ૩૦ ૨૫

૨
શરકાર માન્ય શેનેટરી 

ઈન્શેકટર/મ..ષ.ેળ નો કોવષ ાશ 
કરે

********* મષત્તમ-૧૦

શટીપીકેટ કોવષ
ડીપ્ોમાાં કોવષ
ડીગ્રી કોવષ 

૪ ળડોદરા ષરે સ્થાનનક રષળેાશી ********* મષત્તમ-૦૫
૪
૮
૧૨
૧૬
૨૦

આરોગ્ય કે્ષત્રમાાં કોઇણ 
કામગીરીનો અનભુળ 

ધરાળનારને મલળાાત્ર 
ગણુાાંકન

ળી.એમ.શી. ના આરોગ્ય 
કે્ષત્રમાાં કોઇણ કામગીરીનો 

અનભુળ ધરાળનારને 
મલળાાત્ર ગણુાાંકન

૧૨૦ ગણુ 

    

૧ ૈક્ષણણક ાયકાત આધારે ગણુાાંકન ઘતુમ-૦૫ 
મષત્તમ-૬૦

૧૦

૩ કોમ્પપ્યટુર કોવષના મલળાાત્ર 
ગણુાાંકન

ક્રભ-૫) કોઇણ કે્ષત્રના  અનબુવનો અથથ અહી આયોગ્મ તેભજ અન્મ કોઇણ કાભગીયીનો ગણાવાભાાં આવશે તેભજ ક્ર્ભ ૬)ભાાં 
ફતાવ્મા અનસુાય આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં અને વી.એભ.સી. ના આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં કાભગીયીનો અનબુવ ધયાવનાયને વધાયાના ગણુ  
આવાભાાં આવશે. જે ભાટે જરૂયી પયુાવા જેતે સભમે યજુ કયવાના યહશેે. ડોક્યભેુન્ટ વેયીફપકેશન સભમે યજુ ન કમેથી ભાકથની 
ગણતયી કયવાભાાં આવશે નહી.

ક્રભ -૨) સયકાય ભાન્મ સેનેટયી ઇન્્ેકટય કોષથની સા્ં થાઓ સસવામ અન્મ કોઇણ સા્ં થાભાાં કયેર કોષથની ગણતયી ગણુાાંકનભાાં 
કયવાભાાં આવશે નહી.

કુ ગણુ 
નોંધ :- ક્રભ -૧ ઉયોક્ત ગણુાાંકન ધ્ધસતભાાં ઉભેદવાયના ધોયણ ૧૦,૧૨ (જેઓ એ ૧૦ ધોયણ છી કોઇ ડીપ્રોભા કોસથ કયેર હશે 
તો તેને ધોયણ ૧૨ સભકક્ષ ગણી ગણુાાંકન કયવાભા આવશે.) અને ્નાતક  સાંફાંધી ત્રણે રામકાતની ગણતયી કયી  ગણુાાંકનભા 
કયવાભાાં આવશે.

ળડોદરા મષાનગરાણકા, આરોગ્ય નળભાગ 
બ્લક ષલે્થ ળકષરની ગણુાાંકન ધ્ધનત ૨૦૧૯

PRO NO.1072/2018-19

અ.ન. નળગત ટકાળારી મષતમ ગણુ 

૫ મષત્તમ-૦૫

મષત્તમ-૨૦

૨૦

૫

મષત્તમ-૨૦૫ કોઇણ કે્ષત્રનો અનભુળ 
ધરાળનારને મલળાાત્ર ગણુાાંકન

૧ થી ૨ ળવષ સધુી

૬
આરોગ્ય નળભાગની કામગીરીનાાં 
અનભુળનાાં આધારે મલળાાત્ર 

ગણુાાંકન

૧૦

૨ થી ૪ ળવષ સધુી 
૪ થી ૬ ળવષ સધુી 
૬ થી ૮ ળવષ સધુી 
૮ ળવષથી ળધ ુસધુી 








