
 

વડોદરા મહાનગરાલકા 
આરોગ્ય વવભાગ 

મેેરીયા મકુ્ત ગજુરાત-૨૦૨૨ અલભયાન  
www.vmc.gov.in 

 

 

 

 કરાર આધારરત ભરતી અંગેની જાહરેાત 
   લડોદયા ભશાનગયાલરકાના આયોગ્મ વલબાગના ભેરેયીમા મકુ્ત ગજુયાત-૨૦૨૨ 
અલબમાન,લાશકજન્મ યોગ વનમતં્રણ તથા ાણીજન્મ યોગ વનમતં્રણરક્ષી  વલવલધ ક્ષેવત્રમ 
કાભગીયી ભાટે ળશયેી પ્રાથવભક આયોગ્મ કેન્રો ખાતે ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત તદન 
શગંાભી ધોયણે નીચે જણાલેર જગ્માઓ ભાટે વીધી બયતીથી બયતી કયલા ભાટે  ભાત્ર 
ઓનરાઇન અયજીઓ તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦  સધુી ભગંાલલાભા ંઆલે 
છે. 

ક્રમ જગ્યાનુું નામ કુ જગ્યા 
૧ બ્લરક શલે્થ લકકય ૧૯૮ 
૨ ફપલ્ડ લકકય (પરુૂ) ૩૭૯ 

   ઉભેદલાયે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦(૦૦.૦૧ કાક) થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ (૨૩.૫૯ કાક) સધુીભા ંઓનરાઇન અયજી કયી ળકાળે. 
(૧) કોઇણ વજંોગોભા ંટાર કે રૂફરૂ અયજી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. પક્ત 
ઓનરાઇન જ અયજી કયલાની  યશળેે. (૨) આ જગ્માઓની ળૈક્ષલણક રામકાત , ગાય 
ધોયણ તેભજ અન્મ ભાફશવતઓ/ળયતો લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ  
www.vmc.gov.in યથી તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૦ ફાદ ભેલી ળકાળે.  
                                                               મ્યવુનવિ કવમશ્નર  
ી.આર.ઓ. નું.૮૬/૨૦-૨૧                                  વડોદરા મહાનગરાલકા                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/


 

 

 

 તદ્દન હંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાસના કયાય અધારયત ઇસભો રેવા  અંગેની જાહયેાત 

 (ી.અય.ઓ. જાહયેાત ક્રભાકં:  ૮૬/૨૦૨૦-૨૧) 

ક્રભ જગ્માન  ંનાભ જગ્માની સખં્મા કેટેગયી 
(યોસ્ટય ોઆન્ટ) 

૧ બ્લરક હલે્થ વકકય 

 
૧૯૮ 

અ.જા. – ૧૩  
અ.જ.જા. – ૨૯  
વા.ળૈ..લ. – ૫૩  
બફન અનાભત – ૮૪  
આ.ન.લ.(EWS) – ૧૯  

 

 (એ) શૈક્ષણણક રામકાત તથા ન બવઃ  
    (૧) ધોયણઃ૧૨ ાવ તથા વયકાય ભાન્મ વેનેટયી ઇન્વેક્ટયનો કોવસ ાવ   

                                અથલા  

            વયકાય ભાન્મ ભલ્ટી યઝ શલે્થ લકસયનો કોવસ ાવ  

     (૨) લડોદયા ભશાનગયાબરકાના આયોગ્મ વલબાગભાાં અગાઉ ક્ષેવિમ પયજ ફજાલેર ઉભેદલાયો ભાટે ધોયણ-  

                ૧૦ ાવ તથા વયકાય ભાન્મ વેનેટયી ઇન્્ેકટયનો કોવસ ાવ અથલા વયકાય ભાન્મ ભલ્ટી યઝ શલે્થ  

                 લકસયનો કોવસ ાવ 

    (૩) કોમ્પ્યટુય ફેઝીક કોવસ ાવ  

    (૪) આયોગ્મરક્ષી કાભગીયીના અનબુલ ધયાલતાાં ઉભેદલાયને પ્રાધાન્મ  

     (૫) લડોદયા ળશયેના ઉભેદલાયને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલળે.  

 

(ફી) ભાસસક ભહનેતાણ ઃ  ભાવવક રૂ।.૧૧,૦૦૦/- (ઉચ્ચક)  

 

(સી) ઉંભયઃ જાશયેાતની તાયીખે ૧૮ લસથી ઓછી નશી અને ૪૫ લસથી લધ ુનશી . 
      (લડોદયા ભશાનગયાબરકાના આયોગ્મ વલબાગભાાં અગાઉ ક્ષેવિમ પયજ ફજાલેર ઉભેદલાયો ભાટે જાશયેાતની  

          તાયીખે ૫૯ લસથી લધ ુનશીં)     
(ડી) સનિંભણ કંની મ દ્દતઃ તદ્દન શાંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાવના કયાય આધારયત  

 (આ)  ઉભેદલાય કોઇ ણ એક ઝોનભા કોઇ એક કેટેગયીભા જ પોભસ બયી ળકળે. એક કે તેથી લધ ુઅયજી ધ્માને         
      આવ્મેથી જે તે ઉભેદલાયને ગેયરામક ઠેયલી અયજી ધ્માને રલેાભા આલળે નશી.  
(એપ) કેટેગયીલાઇઝ કોભન એક ભેયીટ ફનાલલાભા આલળે જે મજુફ ઉભેદલાયે વાંદગી આેર  ઝોન ભા જગ્મા   
       શળે તો પ્રાધાન્મ આલાભા આલળે.  
(જી)  વદય બયતી ફાફતે લધ ુવલગત ભેલલા ભાટે લાશક જન્મ યોગ વનમાંિણ ળાખાનો યજા વવલામ કચેયી વભમ  
          દયમ્પમાન ૦૨૬૫-૨૫૬૪૩૦૦ ય વાંકસ કયી ભારશતી ભેલી ળકાળે.   
 

 

  

વડોદયા ભહાનગયાણરકા 
અયોગ્મ સવબાગ 

www.vmc.gov.in 
 

 



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 

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

ક્રભ -૨) વયકાય ભાન્મ વેનેટયી ઇન્સ્ેકટય કોષની વાંસ્થાઓની નવલામ અન્મ કોઇણ વાંસ્થાભાાં કયેર કોષની ગણતયી ગણુાાંકનભાાં 
કયલાભાાં આલળે નશી. 
ક્રભ-૫) કોઇણ કે્ષત્રનો અનબુલનો અથષ અશી આયોગ્મ તેભજ અન્મ કોઈણ કાભગીયીનો ગણલાભાાં આલળે.   

ક્રભ ૬) ભાાં ફતાવ્મા મજુફ આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં અને લી.એભ.વી. ના આયોગ્મ કે્ષત્રભાાં કાભગીયીનો અનબુલ ધયાલનાયને લધાયાનાાં ગણુ 
આલાભાાં આલળે. જે ભાટે જરૂયી વાધનનક કાગો, જરૂયી યુાલા જેતે વભમે યજુ કયલાના યશળેે. ડોક્યભેુન્ટ લેયીફપકેળન વભમે યજુ 
ન કમેથી ભાકષની ગણતયી કયલાભાાં આલળે નશી.

કુર ગણુ 
નોંધ :- ક્રભ -૧) ઉયોક્ત ગણુાાંકન ધ્ધનતભાાં ઉભેદલાયના ધોયણ ૧૦,૧૨,(જેઓએ ૧૦ ધોયણ છી કોઈ ડીપ્રોભાાં કોષ(ઠયાલ 
ક્રભાાંક :- યલબ-૧૦૨૦૧૧-ય.ુઓ.૧૯૦ક મજુફ) કયેર શળે તો તેને ધોયણ ૧૨ વભક્ક્ષ ગણી ગણુાાંકન કયલાભાાં આલળે.) અને સ્નાતક 
વાંફાંનધત ત્રણે રામકાતની ગણતયી કયીને ગણુાાંકન કયલાભાાં આલળે. ભશતભ ળૈક્ષણણક રામકાત ધ્માને રઈ ગણુાાંકન કયલાભાાં 
આલળે.

લડોદયા ભશાનગયાણરકા, આયોગ્મ નલબાગ 
બ્લરક શલે્થ લકષયની ગણુાાંકન ધ્ધનત - ૨૦૨૦ 

ી.આય.ઓ.નાં. ૮૬/૨૦૨૦-૨૦૨૧

અ.ન. નલગત ટકાલાયી ભશતભ ગણુ 

૧ ળૈક્ષણણક રામકાત આધાયે ગણુાાંકન રઘતુભ-૦૫ 
ભશત્તભ-૬૦

૧૦

૩ કોમ્પપ્યટુય કોષના ભલાાત્ર 
ગણુાાંકન ૫















C/SCA/15381/2018                                                                                                 ORDER

IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD

R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO.  15381 of 2018
==========================================================

YUVRAJSINH RAJENDRASINH PARMAR
Versus

STATE OF GUJARAT
==========================================================
Appearance:
MR KAUSHAL H PATEL(9328) for the PETITIONER(s) No. 1
MR P P MAJMUDAR(5284) for the PETITIONER(s) No. 1
 for the RESPONDENT(s) No. 2,3
ADVANCE COPY SERVED TO GOVERNMENT PLEADER/PP(99) for the 
RESPONDENT(s) No. 1
==========================================================

CORAM: HONOURABLE MR.JUSTICE N.V.ANJARIA

Date : 08/10/2018 
ORAL ORDER

Heard learned advocate Mr.P.P.Majmudar for the 

petitioner.

2. As   per   the   decision   reflected   in   impugned 

communication dated 05.09.2018, the petitioner came 

to   be   denied   the   appointment   to   the   post   of 

Multipurpose Health Worker on the ground stated in 

the   said   decision   that   the   certificate   course   of 

Health Sanitary Inspector possessed by the petitioner 

was   from   Manav   Bharti   University,   Solan,   Himachal 

Pradesh and the said course from that university was 

not recognized as per the decision of this Court in 

Letters   Patent   Appeal   No.504   of   2016.   From   the 

observations and findings of the decision in the said 
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C/SCA/15381/2018                                                                                                 ORDER

Letters Patent Appeal, it was submitted on behalf of 

the   petitioner   that   the   impugned   decision   of   the 

authority to deny the appointment to the petitioner 

is based on misreading of the decision inasmuch as 

the   Division   Bench   has   not   held   that   the   course 

itself is invalid and the question before the Letters 

Patent   Bench  was regarding  the  genuineness  of the 

certificates obtained by those petitioners which were 

from the Manav Bharti University.

3. Not   only   that   the   learned   advocate   for   the 

petitioner pressed into service the decision of this 

Court in Pratikkumar Natwarbhai Barot and others vs. 

Sabarkantha   District   Panchayat   Thro   Chief   District 

Health   Officer,  being  Special   Civil   Application 

No.13671  of 2012  decided   on 27.11.2012,  to  submit 

that the certificate course in question from the said 

Manav   Bharti   University   was   on   the   contrary 

recognized as valid by this Court. 

Notice returnable on 25.10.2018. Direct service 

is permitted.  

(N.V.ANJARIA, J) 
Gaurav+
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Gujarat High Court
Prajapati Jigneshkumar ... vs State Of Gujarat on 20 July, 2018
Bench: M.R. Shah, B.N. Karia
        C/SCA/18001/2015                                     IA ORDER

          IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD

                MISC. CIVIL APPLICATION NO. 1 of 2018
                                 IN
            R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO. 18001 of 2015
==========================================================

P R A J A P A T I  J I G N E S H K U M A R  P R A B H U D A S  V e r s u s  S T A T E  O F  G U J A R A T
========================================================== Appearance:

MR TR MISHRA for the PETITIONER(s) MR DHAWAN JAYSWAL, ASSTT. GOVERNMENT
PLEADER/PP for the RESPONDENT(s) MR DG SHUKLA for the RESPONDENT(s) No. MR HS
M U N S H A W  f o r  t h e  R E S P O N D E N T ( s )  N o .
========================================================== CORAM:
HONOURABLE MR.JUSTICE M.R. SHAH and HONOURABLE MR.JUSTICE B.N. KARIA Date :
20/07/2018 IA ORDER (PER : HONOURABLE MR.JUSTICE M.R. SHAH)

1. Present application has been preferred by the applicant herein original petitioner of Special Civil
Application No. 18001 of 2015 to modify the order passed by this Court dated 18.07.2017 passed in
Special Civil Application No.17102 of 2015 and to direct the respondent State to examine
genuineness of the certificate and issue appointment order to the applicant.

2. Heard Shri T.R. Mishra, learned advocate for the applicant and Shri Jayswal, learned Assistant
Government Pleader for the respondent State.

C/SCA/18001/2015 IA ORDER

3. It is the case on behalf of the applicant that applicant has studied and having certificate in
Diploma Courses issued by the Vinayaka Mission University, which has been recognized by the
University Grant Commission. It is the case on behalf of the applicant that the main Special Civil
Application was dismissed on the ground that Vinayaka Mission University from where applicant
studied and obtained certificate of Diploma Course is not recognized by the UGC, which as such is a
mistake. On the other hand, it is the case on behalf of the concerned respondent that certificate of
Diploma Course obtained by the original petitioner is not genuine and / or forged / fake and that the
petitioner has not at all studied and / or completed study in the said university.

4. Having heard the learned advocates for the respective parties and in the facts and circumstances
of the case, present application stands disposed of by allowing / permitting the appropriate
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authority / authorities to hold the inquiry on the genuineness of the certificate of Diploma Course
obtained by the petitioner from Vinayaka Mission University and to take appropriate decision in
accordance with law and on merits on the same after holding necessary inquiry and after giving
reasonable opportunity to the original petitioner and thereafter communicate the appropriate
decision to the original C/SCA/18001/2015 IA ORDER petitioner. As agreed between the parties, it
will be open for the Department to hold inquiry with respect to the University from where the
petitioner has obtained the certificate and to consider whether the said University is recognized or
not and/or the certificate issued by such University can be said to be recognized for the purpose of
appointment in question and it will be open for the petitioner to satisfy that the said University is
recognized. That thereafter, the appropriate authority to take an appropriate decision which may be
communicated to the original petitioner. It goes without saying that if any adverse decision is taken
against original petitioner, it will be open for the original petitioner to challenge the same before
appropriate Court/ forum. If at all, on inquiry, the Certificate of Diploma Courses obtained by the
petitioner is found to be genuine, necessary consequence shall follow. The aforesaid exercise shall be
completed within a period of three months from today. Till the appropriate decision is taken on
inquiry as above and the same is communicated to the original petitioner, the service of the original
petitioner may not be terminated. With this, present application stands disposed of.

(M.R. SHAH, J) (B.N. KARIA, J) sunil
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