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૧૦ ાવ ૧૨ ાવ 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 લધાયે ભાટે ૨૫ ૩૦ ૨૫

૨
વયકાય ભાન્મ વેનેટયી 

ઈન્વેકટય/ભ..શ.ેલ નો કોષ ાવ 
કયેર

********* ભશત્તભ-૧૦

વટીપીકેટ કોષ
ડીપ્રોભાાં કોષ
ડીગ્રી કોષ 

૪ લડોદયા ળશયે સ્થાનનક યશલેાવી ********* ભશત્તભ-૦૫
૪
૮
૧૨
૧૬
૨૦

આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં કોઇણ 
કાભગીયીનો અનબુલ 

ધયાલનાયને ભલાાત્ર 
ગણુાાંકન

લી.એભ.વી. ના આયોગ્મ 
કે્ષત્રભાાં કોઇણ કાભગીયીનો 

અનબુલ ધયાલનાયને 
ભલાાત્ર ગણુાાંકન

૧૨૦ ગણુ 

PRO NO.1072/2018-19

નોંધ :- ઉભેદલાય કોઇણ એક ઝોનભાાં અયજી કયી ળકળે.

ક્રભ-૧) ઉયોક્ત ગણુાાંકન ધ્ધનતભાાં ઉભેદલાયના ધોયણ ૧૦,૧૨(જેઓ એ ધોયણ ૧૦ છી કોઈ ડીપ્રોભા કોષ કયેર શળે તો તેને 
ધોયણ ૧૨ વભકક્ષ ગણી ગણુાાંકન કયલાભા આલળે.) અને સ્નાતક વાંફાંધી ત્રણે રામકાતની ગણતયી કયી ગણુાાંકભાાં કયલાભાાં 
આલળે.

ક્રભ-૨) વયકાય ભાન્મ વેનેટયી ઇન્સ્ેકટય કોષની વાંસ્થાઓની નવલામ અન્મ કોઇણ વાંસ્થાભાાં કયેર કોષની ગણતયી ગણુાાંકનભાાં 
કયલાભાાં આલળે નશી.
ક્રભ-૫) કોઇણ કે્ષત્રના અનબુલનો અથષ અશી આયોગ્મ તેભજ અન્મ કોઇણ કાભગીયીનો ગણાલાભાાં આલળે. તેભજ ક્રભ-૬) ભાાં 
ફતાવ્મા અનવુાય આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં અને લી.એભ.વી. ના આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં કાભગીયીનો અનબુલ ધયાલનાયને લધાયાના ગણુ 
આલાભાાં આલળે. જે ભાટે જરૂયી યુાલા જેતે વભમે યજુ કયલાના યશળેે. ડોક્યભેુન્ટ લેયીફપકેળન વભમે યજુ ન કમેથી ભાકષની 
ગણતયી કયલાભાાં આલળે નશી.

કુર ગણુ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા, આયોગ્મ નલબાગ 
બ્લરક શલે્થ લકષયની ગણુાાંકન દ્રનત 

અ.ન. નલગત ટકાલાયી ભશતભ ગણુ 

૧ ળૈક્ષલણક રામકાત આધાયે ગણુાાંકન રઘતુભ-૦૫ 
ભશત્તભ-૬૦

૧૦

૩ કોમ્પપ્યટુય કોષના ભલાાત્ર 
ગણુાાંકન ૫ ભશત્તભ-૦૫

ભશત્તભ-૨૦

૨૦

૫

૫ કોઇણ કે્ષત્રનો અનબુલ 
ધયાલનાયને ભલાાત્ર ગણુાાંકન

૧ થી ૨ લષ સધુી

૬
આયોગ્મ નલબાગની કાભગીયીનાાં 
અનબુલનાાં આધાયે ભલાાત્ર 

ગણુાાંકન

૧૦

૨ થી ૪ લષ સધુી 
૪ થી ૬ લષ સધુી 
૬ થી ૮ લષ સધુી 
૮ લષથી લધ ુસધુી 

ભશત્તભ-૨૦










