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List of Eligible Candidates for Application Scrutiny
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1.

ુ રાત રા�ય મ્�િુ નિસપલ એકાઉન્ટ સેવા, વગર્ -૨ની
મ્�િુ નિસપલ એકાઉન્ટસ ઓ�ફસર, �જ
જગ્યાએ ભરતી કરવા માટ� �હ�રાત ક્રમાંક: 64/2016-17ના સંદભર્માં આયોગ દ્વારા
તા.19.03.2017 ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના આધાર� આયોગે અર� ચકાસણીની
પાત્રતા માટ� ન�� કર� લ લાયક� ધોરણ (� તે ક�ટ�ગર�માં મેર�ટ યાદ� �ુજબ ઉતરતા ક્રમમાં
જ�ર� સંખ્યા અ�ુસારના છે લ્લા ઉમેદવાર ના �ુણ) �ુજબ નીચે કોષ્ટકમાં દશાર્ વ્યા �ુજબના
ઉમેદવારોને અર� ચકાસણીને પાત્ર સફળ �હ�ર કરવાના થાય છે . અને આ માપદં ડો /
ધોરણો �બ� �ુલાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખર� યાદ� પહ�લાના તબ�ાની
કાયર્વાહ�ના ભાગ �પે છે .

2.
કોષ્ટક-૧

ક�ટ�ગર�

1
�બન અનામત (કોમન)
�બન અનામત (મ�હલા)
સા.શૈ.પ.વગર્ (કોમન)
સા.શૈ.પ.વગર્ (મ�હલા)
અ�.ુ જન�િત (કોમન)
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સા.શૈ.પ.વગર્ (કોમન) ક�ટ�ગર�� ંુ લાયક� ધોરણ �બન અનામત (કોમન) ક�ટ�ગર�ના લાયક�
ુ ી ની� ુ લઇ જતા સા.શૈ.પ.વગર્ (કોમન) ક�ટ�ગર�માં ૨ વ� ુ ઉમેદવાર પ્રાપ્ત થાય
ધોરણ �ધ
છે
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@

સા.શૈ.પ.વગર્ (મ�હલા) ક�ટ�ગર�� ંુ લાયક� ધોરણ �બન અનામત (મ�હલા) ક�ટ�ગર�ના લાયક�
ુ ી ની� ુ લઇ જતા સા.શૈ.પ.વગર્ (મ�હલા) ક�ટ�ગર�માં ૧ વ� ુ ઉમેદવાર પ્રાપ્ત થાય
ધોરણ �ધ
છે

3.

ુ બ છે .
અર� ચકાસણીને પાત્ર ક�ટ�ગર�વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે �જ

(1) �બન અનામત (કોમન)

101000381

101000592

101000865

101000936

101001642

101002529

101003988

101004828

101005226

101005438

101006109

101006581

TOTAL = 12

(2) �બન અનામત (મ�હલા)

101000792

101000999

101001875

101005777

101006509

101006568

101004478

101005558

TOTAL = 8

(3) સા.શૈ.પ.વગર્ (કોમન)

101000566

101001267

101001464

101002639

101003447

101005034

101001912

101002208

TOTAL = 8

(4) સા.શૈ.પ.વગર્ (મ�હલા)

101001033

101001106

101004302

101004370

101002729

101003095

101003895

TOTAL = 7

(5) અ�.ુ જન�િત (કોમન)

101001575
101006515

101003319

101003388

101004368

101004679

TOTAL = 6

TOTAL = 12 + 8 + 8 + 7 + 6 = 41
4.

ન�ધ:
(1)

આયોગના તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના કચેર� �ક
ુ મથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી પ્રિસધ્ધ થતી
સીધી ભરતીની �હ�રાતો અ�ુસધ
ં ાને આખર� પસંદગી પ્રાથિમક કસોટ�માં મેળવેલ
�ુણના ૫૦% �ુણભાર તથા �બ� �ુલાકાતમાં મેળવેલ �ુણના ૫૦% �ુણભારના
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આધાર� કરવાની રહ� છે . �ને અ�ુલક્ષીને આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેર�
�ુકમથી પ્રાથિમક કસોટ�માં રદ થયેલ પ્ર�ોના �ુણ બાક� રહ�લ પ્ર�ોમાં સમાન ર�તે
(Pro-rata પધ્ધિત) �ુણ પ્રદાન પધ્ધિત અપનાવવાની રહ� છે . તદ�ુસાર સદર�ુ
કસોટ�માં 2 પ્ર� રદ કરવામાં આવેલ હોવાથી �ુણ ફાળવણીની Pro-rata પધ્ધિતથી
પ્રત્યેક સાચા જવાબના �કસ્સામાં 1.007 �ુણ પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબ / એક
કરતા વધાર� એનકોડ�ગ કર� લ જવાબ /એક પણ િવકલ્પ પસંદ ન કર� લ જવાબના
�કસ્સામાં 0.302 �ુણ કપાત પ્રમાણે જવાબવહ��ુ ં � ૂલ્યાંક્ન કરવામા આવ્�ુ છે .
(2) આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009 તથા તા.29-04-2017 ના કચેર�
�ક
ુ મથી દર� ક ક�ટ�ગર�ની અ�ુભવ વગરની/અ�ુભવ વાળ� જગ્યાઓ સામે અર�
ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યા માટ� માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે .
તદ�ુસાર, કામચલાઉ પ�રણામ પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવે છે .
(3) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેર� �ુકમથી દર� ક ક�ટ�ગર�ની જગ્યાઓ સામે �બ�
�ુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યા માટ� માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે .
તદ�ુસાર, �બ� �ુલાકાત માટ� ઉમેદવારોને બોલાવવાના થાય છે .

ઉપરોક્ત જણાવેલ માપદં ડની િવગત નીચે �ુજબ છે .
જગ્યાની સંખ્યા

(4)

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સંખ્યા

ુ ાકાત માટ�
�બ� �લ

ુ વ વગર
અ�ભ

ુ વ વાળ�
અ�ભ

પાત્ર સંખ્યા

૧

૦૬

૦૬

૬

૨

૦૮

૦૮

૮

૩

૧૦

૧૦

૧૦

૪ ક� તેથી વ� ુ

જગ્યાની સંખ્યાના

જગ્યાની સંખ્યાના

જગ્યા માટ�

ત્રણ ગણા

ચાર ગણા

જગ્યાના ત્રણ ગણા

જો આ ઉમેદવારોમાંથી �બ� �ુલાકાતને પાત્ર �ુરતા ઉમેદવારો ન�હ મળે તો મેર�ટ
યાદ� �ુજબ ક્રમા�ુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેર� �ુકમથી ઠરાવેલ લ�ુ�મ
�ુણ કરતાં વ�ુ �ુણ ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત થતા હશે તો વ�ુ ઉમેદવારોને
કામચલાઉ ધોરણે અર� ચકાસણીને પાત્ર �હ�ર કરવામાં આવશે. વ�ુમાં આ ર�તે
અર� ચકાસણી માટ� પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈક� � તે ક�ટ�ગર�માં છે લ્લા
ઉમેદવારના �ુણ �ટલા જ સરખા �ુણ ત્યારપછ�ના � કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને
પણ અર� ચકાસણી માટ� પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો અર� ચકાસણી
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માટ� પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યામાં વધારો થઇ શકશે. આ ર�તે � બેઠક નંબરોના
ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખર� પ�રણામમાં
દશાર્ વવામાં આવશે.
(5)

આ પ�રણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર� ચકાસણીને પાત્ર �હ�ર થયેલ ઉમેદવારો પૈક�
� ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને �હ�રાતની જોગવાઇઓ �ુજબ જ�ર� શૈક્ષ�ણક
લાયકાત, અ�ુભવ, �મર ઇત્યા�દ જ�ુર�યાતો પ�ર� ૂણર્ કરતા હોય તેવા મેર�ટયાદ�
�ુજબના કોષ્ટક-૧ ના કોલમ-૫ માં � તે ક�ટ�ગર� સામે દશાર્ વેલ સંખ્યાની મયાર્ દામાં
પ્રાપ્ત થયેલ ઉમેદવારોને ગણતર�માં લીધા બાદ તે પછ�ના ઉમેદવારોને તેઓ બધી
જ�ુ�રયાતો સંતોષતા હશે તો પણ �બ� �ુલાકાતને પાત્ર ગણવામાં નહ� આવે, �ની
દર� ક ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી.

(6)

વ�ુમાં આ ર�તે �બ� �ુલાકાતને માટ� પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈક� � તે ક�ટ�ગર�માં
છે લ્લા ઉમેદવારના �ુણ �ટલા જ સરખા �ુણ ત્યારપછ�ના � કોઇ ઉમેદવારના હશે
તેમને પણ �બ� �ુલાકાત માટ� પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો કોષ્ટક-૧
ના કોલમ-૫ માં � તે ક�ટ�ગર� સામે દશાર્ વેલ �બ� �ુલાકાત માટ� પાત્ર ઉમેદવારોની
સંખ્યામાં વધારો થઇ શકશે.

(7)

ઉપરની કાયર્વાહ� બાદ �બ� �ુલાકાતને પાત્ર થતાં ઉમેદવારોની યાદ� નોટ�સ બોડર્
પર હવે પછ� �ુકવામાં આવશે.

5.

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠર� લ ઉમેદવારોએ આ �હ�રાતના અ�ુસધ
ં ાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમર્
થયેલ અર� પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અર�પત્રક
પર લગાવવાનો રહ�શે. સહ� સ્પષ્ટ ના હોય તો ફર�થી અર�પત્રક્માં સહ� કરવાની રહ�શ.ે )
અને લા�ુ પડતા જ�ર� દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમા�ુસાર
(1)

જન્મ તાર�ખના �ુરાવા માટ� એસ. એસ. સી. ક્ર�ડ�ટ

પ્રમાણપત્રની

નકલ (જન્મ

તાર�ખના �ુરાવા માટ� શાળા છોડ�ા�ુ ં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહ�)
(2) નામ / અટકમાં ફ�રફાર કરાવેલ હોય તો સરકાર� ગેઝેટની નકલ/ પ�રણીત મ�હલા
ઉમેદવાર માટ� લગ્ન ન�ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ
(3) અનામત વગર્ (અ�ુ. �િત, અ�ુ.જન�િત, અને સા.શૈ.પ.વગર્)ના ઉમેદવારો માટ�
સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામાં આવેલ �િત પ્રમાણપત્રની નકલ
(4) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ (�હ�રાતમાં દશાર્ વ્યા �ુજબ
િનયત સમયગાળા�ું �ુજરાતી ન�ુના �ુજબ�ુ ં પ�રિશષ્ટ-ક અર�પત્રક્માં દશાર્ વેલ
નંબર અને તાર�ખ�ું જ)

ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે. પ�રિશષ્ટ-ક ના િવકલ્પે અન્ય કોઈ
64/2016-17
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પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ�. �ગ્રે�માં Annexure-A (� ક�ન્દ્ર સરકારની
ભરતી ક� સંસ્થાઓ માટ� છે ) તે માન્ય રાખવામાં આવશે નહ�. પર�ણત મ�હલા
ઉમેદવારોએ આ�ુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-િપતાના આવકના સંદભર્માં ર�ૂ કરવા�ુ ં
રહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં ર�ૂ કર� લ હશે તો તે
માન્ય રાખવામાં આવશે નહ�.
(5) શાર��રક

અશક્ત

ઉમેદવારોના

�કસ્સામાં

સામાન્ય

વહ�વટ

િવભાગના

તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર �ુજબ�ુ ં િનયત ન� ૂનામાં સરકાર� હો�સ્પટલના
�ુિપ્રટ� ન્ડ�ન્ટ / િસિવલ સ�ન /મેડ�કલ બોડર્ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર
(6)

મા� સૈિનક ઉમેદવારોના �કસ્સામાં �ડસ્ચા� �ુકની નકલ

(7) પ�રણીત મ�હલાઓના �કસ્સામાં લગ્ન ન�ધણી�ુ ં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ
બદલાવેલ હોય તો તે �ગેના �હ�રનામાની નકલ
(8) િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોના �કસ્સામાં �ુન: લગ્ન ન કયાર્ �ગેના સોગંદનામાની નકલ
(9) વગર્-૩ ની �હ�રાત માટ� રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (�હ�રાતમાં દશાર્ વલ
ે હોય તે
ન� ૂનામાં)
ુ પત્રક )
(10) સ્નાતક (બધાં જ વષર્/ સેમેસ્ટરના �ણ
(11) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
ુ પત્રક ) (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
ુ બ
(12) અ�સ્ુ નાતક (બધાં જ વષર્/ સેમેસ્ટરના �ણ
જ�ર� હોય તો)
ુ બ જ�ર� હોય તો)
(13) અ�સ્ુ નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
(14) તબીબી, દં ત િવષયક અને પ��ુ ચ�કત્સા િવષયક �હ�રાતો માટ� ઇન્ટનર્શીપ � ૂણર્ કયાર્
ુ બ જ�ર� હોય તો)
�ગે � ંુ પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
(15) � �હ�રાતમાં

કાઉ�ન્સલ� ંુ ર�સ્ટ્ર� શન જ�ર� હોય ત્યાં સંબિં ધત કાઉ�ન્સલમાં

ુ બ જ�ર�
ર�સ્ટ્ર� શન કરાવેલ હોય તે ન�ધણી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
હોય તો)
ુ બ જ�ર� હોય તો)
(16) પીએચડ� પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
ુ બ જ�ર� હોય તો)
(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
(18) િવદ� શની �િુ નવિસ�ટ� માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા �ગે ના �રુ ાવાની
નકલ
(19) �હ�રાતમાં દશાર્ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો
હ� દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્થાિપત કરતા આદ� શો/અિધ�ૃતતાની
િવગતો / પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા� ંુ રહ�શે.
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ુ રાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ�વતા કમર્ચાર�ઓએ �બ� �લ
ુ ાકાત સમયે સક્ષમ
(20) �જ
અિધકાર� દ્વારા આપવામાં આવેલ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના
ુ ામાં “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અ� ૂક ર�ુ
પ�રપત્રથી િનયત થયેલ ન�ન
કરવા� ંુ રહ�શે.
ુ વના પ્રમાણપત્રો (�હ�રાત �જ
ુ બ જ�ર� હોય તો ક્રમા�સ
ુ ાર મેળવેલ અ�ભ
ુ વ,
(21) અ�ભ
લા� ુ પડતા સંવગર્ ના કાયર્કાળની શ�આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર
દશાર્ વવાના રહ�શે.)
ુ બ જ�ર� હોય તો)
(22) સંશોધનપત્રો (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
(23) �બનઅનામત ઉમેદવારોએ ભર� લ ફ� ની ઝેરોક્ષ નકલ
ુ બ જ�ર� હોય
(24) શાર��રક માપ �ગે� ંુ તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જ
તો) અને
ુ ધ
(25) �હ�રાતની જોગવાઈ અ�સ
ં ાનમાં લા� ુ પડતા અન્ય આધાર �રુ ાવા/પ્રમાણપત્રો

ુ ીમાં આયોગની કચેર�માં સં�ક્ુ ત
અ�કુ જોડ�ને તા.01.08.2017 �ધ
સ�ચવશ્રી (R-6) ને મળે તે ર�તે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .
Sd/સ્થળ: ગાંધીનગર-382010

સં�ક્ુ ત સ�ચવ

તાર�ખ: 20.07.2017
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