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�જુરાત સ્ટ�ટ બાયોટ�કનોલો� િમશન(GSBTM) 

િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગ, �જુરાત સરકાર 

ભરતી �ગેની �હ�રાત 

 

�હ�રાત ક્રમાકં:-૦૧/૨૦૨૧: િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક�, �જુરાત સરકાર હસ્તકની �જુરાત રાજય 

બાયોટ�કનોલો� િમશન(GSBTM)ની નીચે દશાર્વેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ� 

તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૧ �ધુીમા ંઓનલાઇન અર�ઓ https://gsbtm.org પર મગંાવવામા ં

આવે છે. ઓનલાઈન િસવાય અન્ય કોઈ પણ માધ્યમથી કર�લ અર�ઓ સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. કોઇ 

ઉમેદવાર એક કરતા ં વ� ુ અર� કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં સૌથી છેલ્લે કર�લ અર� માન્ય 

ગણીને તે િસવાયની બાક�ની તમામ અર�ઓ રદ થશે.  છેલ્લી તાર�ખ બાદ મળેલ અર� માન્ય રાખવામા ં

આવશે નહ�. અર� અને પસદંગીની પ્ર�ક્રયા નીચે દશાર્વેલ છે.   

જગ્યા�ુ ંનામ 

�ુલ 

જગ્યા

ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� 

મ�હલાઓ માટ� અનામત 

જગ્યાઓ 

�ુલ જગ્યાઓ પૈક� 

શાર��રક અશક� 

માટ� અનામત 

�ુલ જગ્યાઓ 

પૈક� મા� સૈિનક 

માટ� અનામત અ�.ુ 

જન�િત 

સા.શૈ.પ.

વ. 
અ�.ુ જન�િત સા.શૈ.પ.વ. 

મેનેજર  

(�પૃ-૨) 
૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 �ુલ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખાસ ન�ઘ: ઉપર દશાર્વેલ ખાલી જગ્યાઓની સખં્યામા ંફ�રફાર જ�ર� બનશે તો તે કરવાનો હકક કચેર�નો રહ�શે 

અને તે ઉમેદવારોને સ્વીકાયર્ રહ�શે.  

 

૨. નાગ�રકત્વ: ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઈએ અથવા �જુરાત �લુ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી 

(સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ની જોગવાઈ �જુબની રાષ્ટ્ર�યતા ઘરાવતા હોવા જોઈએ.   
 
૩. �મર અને તેમા ં�ટછાટ :   

(૧) ઓનલાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ ૧૧/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ ઉમેદવાર� ૧૮(અઢાર) વષર્ �રૂા કર�લ 

હોવા જોઈએ અને ઉપલી વયમયાર્દા �રૂ� કર�લ ન હોવા જોઈએ. ઉપલી વયમયાર્દા ‘‘લાયકાત’’ �ગેના 

ફકરામા ંદશાર્વેલ છે.    

(૨) �મર અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.  

(૩) ઉપલી વયમયાર્દામા ંનીચે �જુબની �ટછાટ મળવાપાત્ર છે:  

૩.(૧) �ળૂ �જુરાતના અ��ુ�ૂચત �િત, અ�.ુજન�િત અને સા.અને શૈ.પ.વગર્ના ��ુષ ઉમેદવાર-પાચં વષર્  

૩.(૨) �ળૂ �જુરાતના અ��ુ�ૂચત �િત, અ�.ુજન�િત,સા.અને શૈ.પ.વગર્ના મ�હલા ઉમેદવાર-દસ વષર્,   

(આ �ટછાટમા ંમ�હલા માટ�ની �ટછાટ ક� � પાચં વષર્ની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે. વ�મુા ંવ� ુ૪૫ 

વષર્ની મયાર્દામા)ં,   

૩.(૩) શાર��રક અશક્ત(Disabled) ઉમેદવાર–દસ વષર્   

https://gsbtm.org/


Page 2 of 14 
 

૩.(૪)મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ For appointment to any vacancy in group-3 posts, an Ex- Serviceman shall 
be allowed to deduct the period of actual military service from his actual age and if the resultant age does 
not exceed the maximum age limit prescribed for the post for which he is seeking appointment by more 
than three years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit (વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષર્ની 

મયાર્દામા)ં  

(૪) આ �હ�રાતમા ં� કક્ષાના અનામત વગ� માટ� જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવી છે તે કક્ષાના �ળૂ 

�જુરાતના ંઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાર્દામા ં�ટછાટ મળશે.  

(૫) તમામ કક્ષાના અનામત વગ�ના ઉમેદવારોને વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષર્ની વય મયાર્દામા ં�ટછાટ મળશે.  

૪.(૧) મેનેજર (�પૃ-૨) જગ્યાની લાયકાત  

૧  િવગતો 

  

  

  

  

૧  શૈક્ષ�ણક  

લાયકાત  

a Master’s degree in Science /Engineering /Technology /Veterinary Science 
/Pharmacy in any subject as mentioned in Annexure-I to this advertisement 
with at least 50% marks obtained from any of the Universities established or 
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other 
educational institution recognised as such or declared to be deemed as a 
University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or 
Master’s Degree in Management with at least 50% marks; and Bachelor’s 
degree in any subject as mentioned in Annexure-I to this advertisement with 
at least 60% marks obtained from any of the Universities established or 
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other 
educational institution recognised as such or declared to be deemed as a 
University under section 3 of the University Grant Commission Act, 1956; 

૨  અ�ભુવ  have about two years of experience in the field of Science Administration, 
Science Promotion and Communication/  Scientific Research & Development 
in the State or Central Government/ local body /Government undertaking/ 
Board /Corporation / Society/ an Educational or Research Institute of State or 
Central Government / a limited Company established under Company Act 2013 
and having Annual Turnover of Rs. 10 crore or above ; 

૩   �મર  not be more than 39 years of age 

૪  કોમ્પ્�ટુરની �ણકાર�  ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના 

સરકાર� ઠરાવ ન-ંસીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.પથી નકક� કર�લ 

અભ્યાસક્રમ �જુબ કોમ્પ્�ટુર �ગે�ુ ં પ્રાથિમક જ્ઞાન(બે�ઝક નોલેજ) ઘરાવતા 

હોવા �ગે�ુ ં કોઈપણ તાલીમી સસં્થા�ુ ં પ્રમાણપત્ર/માકર્શીટ ઘરાવતા હોવા 

જોઈશે અથવા સરકાર માન્ય �િુનવસ�ટ� અથવા સસં્થામા ં કોમ્પ્�ટુર જ્ઞાન 

�ગેના કોઈ પણ ડ�ગ્રી અથવા ડ�પ્લોમા અભ્યાસક્રમમા ંકોમ્પ્�ટુર એક િવષયક 

તર�ક� હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથવા ઘોરણ ૧૦ અથવા ઘોરણ ૧૨ની પર�ક્ષા 

કોમ્પ્�ટુરના િવષય સાથે પસાર કર�લ હોય તેના પ્રમાણપત્રો ઘરાવતા હોવા 

જોઈશે.  

૫   ભાષાઓની  

�ણકાર�   

ઉમેદવારને �જુરાતી અથવા �હન્દ� અથવા બનેં ભાષા�ુ ં �રુ� ુજ્ઞાન ધરાવતો 

હોવો જોઈએ.   

૬ પગાર ધોરણ(પે મેટ્ર�ક્સ) �ા.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦(લેવલ-૮)(સાતમા ંપગાર પચં �જુબ)  
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ન�ધ:- ઉકત શૈક્ષ�ણક લાયકાતમા ં દશાર્વેલ ANNEXURE-Iમા ં સામેલ ૪ર િવષયો િસવાય ૫ણ તેની સાથે 

સબંિંઘત, સલંગ્ન અથવા �રૂક પ્રકારના ં જણાતા ANNEXURE-II �જુબના ક�ટલાક િવષયોમા ં માસ્ટસર્ ડ�ગ્રી 

હોવા�ુ ં જણા� ુ ં હોઇ, ANNEXURE-IIમા ં દશાર્વ્યા �જુબના ં િવષયોમા ંમાસ્ટસર્ ડ�ગ્રી ધરાવતા ં ઉમેદવારો પણ 

અર� કર� શકશે.  

 

૫. �િત પ્રમાણપત્ર :  

૫(૧) અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવાર� તેના સમથર્નમા ંસક્ષમ અિધકાર� દ્વારા િનયત ન�નુામા ં

આપવામા ંઆવેલ �િત પ્રમાણપત્રની નકલ માગંવામા ંઆવે ત્યાર� અ�કૂ ર�ૂ કરવાની રહ�શે.   

૫(૨) �ળૂ �જુરાતના અ�.ુ�િત અને અ�.ુજન�િતના ઉમેદવારોએ �િત પ્રમાણપત્રનો નબંર અને તાર�ખ 

અર�૫ત્રકમા ંયોગ્ય જગ્યાએ દશાર્વવાનો રહ�શે. 

૫(૩) ઉમેદવાર� અર�પત્રકની સબંિંધત કોલમમા ં� તે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહ� હોય તો પાછળથી અનામત 

વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવાનો હ� દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�.  

૫(૪) �ળૂ �જુરાતના સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગર્ના ઉમેદવાર 

તર�ક� લાભ મળશે.   

૫(૫) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉ�ત 

વગર્મા”ં નહ� થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.  

૫(૫) (અ) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા �ગ�ેુ ં 

સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ �જુરાતી ન�નુા  

પ�રિશષ્ટ-‘ક’ �જુબ�ુ ં અથવા  ઉક્ત િવભાગના તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ �જુરાતી  ન�નુા 

પ�રિશષ્ટ-‘૪’ �જુબ�ુ ંપ્રમાણપત્ર માગંવામા ંઆવે ત્યાર� અ�કૂ ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. (બ)  તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ રોજ 

અથવા ત્યારબાદ ઈસ્� ુથયેલ “ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ નહ� થવા �ગે પ્રમાણપત્રની” મહ�મ અવિધ ઈસ્� ુથયા 

– વષર્ સ�હત ત્રણ નાણાક�ય વષર્ની રહ�શે. પરં� ુઆ� ુપ્રમાણપત્ર સબંિંધત �હ�રાત માટ� અર� કરવાની છેલ્લી 

તાર�ખ �ધુીમા ં ઈસ્� ુ કરાયેલ હો�ુ ં જોઇએ.  ન�ધ : ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ નહ� હોવા �ગેના પ્રમાણપત્રની 

માન્યતા/ સ્વી�ૃિત તથા સમયગાળા અને અવિધના અથર્ઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/ પ�રપત્રોની 

જોગવાઈઓ આખર� ગણાશે. (ક) પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવાર� આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર તેણીના માતા-િપતાની આવકના 

આધાર� ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના આધાર� આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર ર�ુ કર�લ 

હશે તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ� અને ઉમેદવારને તે �ગે લાભ મળવાપાત્ર થશે નહ�. (ડ) જો કોઈ 

ઉમેદવાર� િનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્� ુથયેલ િનયત ન�નૂા�ુ ંપ્રમાણપત્ર ર�ૂ કર�લ નહ� હોય તો તેઓ�ુ ં

પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે નહ� અને તેઓને આ સદંભર્મા ંલાભ મળવાપાત્ર થશે નહ�. (ઇ) ઉમેદવાર� 

અર� કરતી વખતે � “ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ નહ� થવા �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર” ની િવગતો જણાવેલ હોય તે જ 

પ્રમાણ૫ત્રની અસલ અને નકલ માગંવામા ંઆવે ત્યાર� અ�કૂ ર�ૂ કરવાની રહ�શે. જો આવા ંપ્રમાણપત્રમા ંકોઈ 

�લૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર �હ�રાતની છેલ્લી તાર�ખ બાદ�ુ ંન�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામા�જક અને 

શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવાર તર�ક� પાત્ર થવા માટ� અર�મા ંજણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહ�શે. (એફ) 

ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર આપવા માટ� ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છે. પ્રમાણપત્રની 

અવિધ સામા�ક ન્યાય અને અિઘકા�રતા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં:સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 
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૪૫૫૨૪૬/અથી ત્રણ વષર્ની છે. પરં� ુઉક્ત માપદંડો પૈક� કોઈપણ માપદંડમા ંઆ અવિધ દરમ્યાન ફ�રફાર થાય 

તો તેની સ્વૈિછક �હ�રાત સબંિંધત ઉમેદવાર� તથા તેના માતા- િપતા/ વાલીએ સ્વય ંસબંિંધત સ�ાિધકાર� તેમજ 

તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ફ�રફાર કરવામા ં આવે તો �જુરાત સ્ટ�ટ બાયોટ�કનોલો� િમશન(GSBTM)ને 

કરવાની રહ�શે. ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલી આવી �હ�રાત ન�હ કર�ને કોઈપણ િવગતો �પાવશે તો તેઓ 

કાયદ�સરની કાયર્વાહ�ને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉ�ત વગર્મા ં

સમાવેશ નહ� થવા �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટ�ના કોઈપણ માપદંડમા ંફ�રફારની સ્વૈિછક �હ�રાત કરવાની 

જવાબદાર� ઉમેદવાર/ માતા-િપતા/વાલીની વ્ય�ક્તગત  ર�તે અને સ�ંકુ્ત ર�તે રહ�શે.  

૫(૭) ઉમેદવાર� અર�મા ં �િત �ગે � િવગત દશાર્વેલ હશે તેમા ં પાછળથી ફ�રફાર કરવાની િવનતંી માન્ય 

રાખવામા ંઆવશે નહ�. 
    
૬. િવધવા ઉમેદવાર: સામાન્ય વ�હવટ િવભાના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ ક્રમાકં:સીઆરઆર/૧૦૮૬ 

/૨૨૧૩/ગ(૨)મા ં િનદ� િશત પ્રવતર્માન િનયમો અ�સુાર િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોને પસદંગીમા ં અગ્રતા 

આપવા માટ� તેમને મળેલ �ુલ �ણુના ૦૫ (પાચં) ટકા �ણુ ઉમેર� આપવામા ં આવશે, પરં� ુ તેઓએ ભરતી 

પ્રક્ર�યા તથા િનમ� ૂકં સમયે �નુ: લગ્ન કર�લ ન હોવા જોઇએ. ઉપરાતં �એસબીટ�એમની કચેર� માગં ેત્યાર� તેના 

જ�ર� તમામ �રુાવાઓ અસલમા ં�એસબીટ�એમની કચરે�મા ંર�ુ કરવાના રહ�શે. 
 
૭. રમતગમતમા ં ભાગ લીઘેલ ઉમેદવાર:- માન્ય રમતગમતની માન્ય સ્પઘાર્ઓમા ં િવ�તા થયા/ભાગ 

લીઘલે હોવાના િનયત ન�નુાના પ્રમાણપત્ર ઘરાવતા ઉમેદવારોએ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 

તા.૨૫/૨/૧૯૮૦ના ઠરાવ ક્રમાકં:સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ૨ તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ 

ક્રમાકં:સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ ગ.૨ તથા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ઠરાવ 

ક્રમાકં:સીઆરઆર/૧૦૯૯/�ઓુ/૪૧૧૦/ગ-૨ તા.૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ વખતો વખતના સરકારશ્રીના 

ઠરાવોની જોગવાઈ �જુબ િનયત કયાર્ �જુબના સ�ાિઘકાર� પાસેથી િનયત ન�નૂામા ં મેળવેલ જ�ર� 

પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. આ� ુપ્રમાણપત્ર ઘરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વઘારાના મળવાપાત્ર �ણુ 

માટ� હકકદાર થશે. અર�પત્રકના કોલમમા ંSports િવગતો દશાર્વનાર ઉમેદવાર� �એસબીટ�એમ માગં ેત્યાર� 

ઉક� ઠરાવથી િનયત ન�નૂામા ંઠરાવેલ આ� ુપ્રમાણપત્ર ર�ૂ નહ� કર� શક� તો આવા ઉમેદવારને Sports 

ના વઘારાના �ણુ મળવાપાત્ર થશે નહ�. 

 

૮. સામાન્ય શરતો:  

(૧) સમગ્ર ભરતી પ્ર�ક્રયા દરિમયાન કોઇ િવશેષ ��ૃુો ઉ૫�સ્થત થશે તો તે બાબતે ચેરમેનશ્રી, પસદંગી 

સિમિત અને સ�ચવશ્રી, િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો િનણર્ય આખર� રહ�શે. 

(૨) આ �હ�રાતમા ંમાત્ર ઓનલાઈન અર�ઓ જ �સ્વકારવામા ંઆવશે. ઓનલાઈન િસવાય અન્ય કોઈ પણ 

માધ્યમથી કર�લ અર�ઓનો સ્વીકાર કરવામા ં આવશે નહ� તેમજ તે બાબતે કોઈ પ્રત્��ુર પાઠવવામા ં

આવશે નહ�. તેની સ�ંણૂર્ જવાબદાર� �-તે ઉમેદવારની રહ�શે. 

(૩) અનામત વગર્નો લાભ �ળૂ �જુરાતના અ��ુ�ૂચત �િત,અ�.ુજન�િત, સા.અને શૈ.પ.વગર્ના ઉમેદવારોને  જ 

મળશે. 
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(૪) ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર�પત્રકમા ંકોઇપણ િવગત ખોટ� બતાવેલ હશે તો તેની અર� કોઇપણ તબ�ે રદ 

કરવામા ંઆવશે તથા તેણ ેલાયક��ણુ (Qualifing Marks)મેળવેલ હશે ક� ઉમેદવાર પસદંગી પામેલ હશે તો પણ 

તેની ઉમેદવાર� રદ ગણાશે.  

 (૫) �જુરાત સરકારના કમર્ચાર� આ �હ�રાત સદંભર્મા ંબારોબાર અર� કર� શકશે. પરં� ુતેની �ણ ઉમેદવાર� 

પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર�ને અ�કૂ કરવાની રહ�શે અને �ણ કર�લ હોવાનો �રુાવો �એસબીટ�એમ માગંે 

ત્યાર� ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.      

(૬) ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર�૫ત્રક ભરતી વખતે એક વખત અર� કયાર્ બાદ અર�૫ત્રકમા ં દશાર્વેલ 

caste/categoryમા ંકોઈપણ �તનો ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે ન�હ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે 

ર�ૂઆત કરશે તો તેની ર�ૂઆત સ્વીકારવામા ંઆવશે ન�હ ક� તેનો કોઈ પ્રત્��ુર �એસબીટ�એમ દ્વારા આપવામા ં

આવશે ન�હ. ઉમેદવારોને આ �ચૂના ધ્યાને લઈ તે�ુ ંઅ�કૂપણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

(૭) આ �હ�રાત કોઈ પણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ 

કરવાનો �એસબીટ�એમને સ�ંણુર્ હકક/અિઘકાર રહ�શે અને આ માટ� કારણો આપવા બઘંાયેલ રહ�શે નહ�.  
 
૯. અર� ફ� :   

(૧) �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ જગ્યાઓ અનામત કક્ષાની હોઇ, અર� ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. 

(૨) �ળૂ �જુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અર� ફ� ભરવાની રહ�તી નથી.  

(૩) શાર��રક ર�તે અશક્ત (Disabled) વ્ય�ક્તઓ તથા મા� સૈિનકોએ અર� ફ� ભરવાની રહ�તી નથી.  
 
૧૦. અર� કરવાની ર�ત :  

ઉમેદવાર� અર� શ� કરતાા ંપહ�લા નીચે �જુબની ફાઇલ્સ તૈયાર રાખવી �હતાવહ છે.  
Passport Photograph  JPG (Max. 15KB)  
Signature  JPG (Max. 15KB)  
Bachelor’s Degree certificate PDF (Max. 2 MB) 
Master’s Degree certificate  PDF (Max. 2 MB) 
Ph.D. Declaration/Notification/Degree certificate (if 
applicable)  

PDF (Max. 2 MB) 

Experience Certificate PDF (Max. 2 MB) 
Birth Certificate PDF (Max. 2 MB) 
Caste Certificate  PDF (Max. 2 MB) 
Non-creamy layer certificate (if applicable)  PDF (Max. 2 MB) 
Sports Certificate(if applicable) PDF (Max. 2 MB) 
Physically Challenged Certificate(if applicable) PDF (Max. 2 MB) 
Widow Certificate(if applicable) PDF (Max. 2 MB) 
Ex-Serviceman Certificate(if applicable) PDF (Max. 2 MB) 
Computer Proficiency Certificate PDF (Max. 2 MB) 
 

ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે �જુબની કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે.  

(૧) સૌ પ્રથમ https://gsbtm.org વેબસાઇટ પર જ�ુ.ં 

(૨) ત્યારબાદ “Register“ પર �ક્લક કર�ુ.ં “Register“ સેકશનમા ં નામ, ઈ-મેઈલ એડ્ર�સ તથા પાસવડર્ નાખી 

“Register“ બટન પર �ક્લક કર�ુ.ં તેનાથી ઉમેદવાર દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ઈ-મેઈલ એડ્ર�સ પર Verification 

https://gsbtm.org/
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mail મોકલવામા ંઆવશે. ઈન્બોક્સમા ંમેઈલ ન આવે તો સ્પામ ફોલ્ડર જો�ુ.ં તેમા ં“Verify Email Address” �લ�ક 

૫ર �ક્લક કરતા ંઉમેદવાર �હ�રાતમાનંી જગ્યા પર અર� કરવા માટ� ર�સ્ટર થઈ જશે.  

(૩) ત્યારબાદ “Login” સેકશનમા ંર�સ્ટડર્ ઈ-મેઈલ એડ્ર�સ તથા પાસવડર્ નાખી “Login” બટન પર �ક્લક કર�ુ.ં  

(૪) ત્યારબાદ “Online Application” પર �ક્લક કર�ુ.ં 

(૫) આમ કરતા ંમેનેજર, �પૃ-૨ની �હ�રાત “List of Current Advertisements” ની નીચ ેદ�ખાશે. 

(૬) �હ�રાતની સામે “Details” બટન પર �ક્લક કરતા ંિવગતવાર �હ�રાત �લુશે. �મા ંશૈક્ષ�ણક લાયકાત, �મર, 

અ�ભુવ, �િત તથા િવગતવાર �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ અન્ય તમામ જોગવાઈઓને કાળ��વૂર્ક વાચં્યા બાદ જ 

ઉમેદવાર જો િવગતવાર �હ�રાતમાનંી જોગવાઇઓ સતંોષતો હોય તો �-તે �હ�રાત માટ� અર� કરવાની રહ�શે.  

(૭) �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ જગ્યા માટ� અર� કરવા માટ� “Apply” બટન પર �ક્લક કર�ુ.ં  

(૮) આમ કરતા,ં �હ�રાતમાનંી જગ્યા પર અર� કરવા માટ��ુ ંઅર�પત્રક �લુશે. * (�દડ�)ની િનશાની કર�લી 

િવગતો ભરવી ફર�યાત છે.  

(૯) સૌ પ્રથમ ઉમેદવાર� “Personal Details” ભરવાની રહ�શે. � �તગર્ત અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર� �િતના 

પ્રમાણપત્ર તથા સા.શૈ.પ.વ.ના ઉમેદવાર� નોન-ક્ર�િમલેયર સ�ટ��ફક�ટની મા�હતી ભરવાની રહ�શે. “Upload Caste 

Certificate” સેક્શનમા ંઉમેદવાર� લા� ુપડતા દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના ંરહ�શે.  

(૧૦) ત્યારબાદ “Communication Details”, “Other Details”, “Language Proficiency”, “Education Details” 

અને “Work Experiences” ની િવગતો ભરવાની રહ�શે. Education Detailsમા ં ઉમેદવાર� અ�કુ્રમે Graduation, 

Post Graduation અને Ph.D.ની િવગતો ભરવાની રહ�શે. શૈક્ષ�ણક લાયકાતમા ટકાવાર� દશાર્વેલ ન હોય તેવા 

�કસ્સામા ં ઉમેદવાર� ટકાવાર�મા ં �પાતંર કર�ને મા�હતી ભરવાની રહ�શે. “Education Details” અને “Work 

Experiences” મા ંવ� ુિવગતો ઉમેરવા માટ� “Add” બટન પર �ક્લક કર�ુ.ં   

(૧૧) “Work Experiences”મા ં ઉમેદવાર� હાલમા ં જયા ં નોકર� કરતા હોય તેની િવગતો પ્રથમ અને ત્યારબાદ 

અગાઉ કર�લ નોકર�ની િવગતો તે �જુબ ક્રમા�સુાર િવગતો ભરવી.  

(૧૨) “Education Details” અને “Work Experiences” સેક્શનમા ંજ�ર� દસ્તાવેજો “.pdf” ફોમ�ટમા ંતથા ૨ MB થી 

ઓછ� સાઈઝમા ંઅપલોડ કરવાના ંરહ�શે. (અ) �હ�રાતમા અન્યથા જોગવાઈ કરવામા ંન આવી હોય તો જ�ર� 

લાયકાતો મેળવવામા ંઆવે તે તાર�ખથી, (બ) અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખના સદંભર્મા ંઅ�ભુવ ગણવામા ં

આવશે.   

(૧૩) ત્યારબાદ ઉમેદવાર� પોતાનો તા�તરનો ફોટોગ્રાફ તથા િસગ્નેચર અપલોડ કરવાના ંરહ�શે. ફોટોગ્રાફ તથા 

િસગ્નેચરની સાઇઝ ૧૫ KBથી વધાર� રાખવી નહ� તથા ફોમ�ટ “.jpg” રાખ�ુ.ં ફોટોગ્રાફ�ુ ંમાપ ૧૮૯ િપક્સેલ(૫ 

સે.મી.) �ચાઈ તથા ૧૩૬ િપક્સેલ(૩.૬ સે.મી.) પહોળાઈ રાખ�ુ.ં િસગ્નેચર�ુ ં માપ ૯૪ િપક્સેલ(૨.૫ સે.મી.) 

�ચાઈ તથા ૨૮૩ િપક્સેલ(૭.૫ સે.મી.) પહોળાઈ રાખ�ુ.ં ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવા માટ� “Browse” બટન �ક્લક 

કર�ુ.ં આમ કરવાથી એક પૉપ-અપ �લુશે. તમારા Computerમા ંસ્ક�ન કર�લ ફોટોગ્રાફને પસદં કર� “Open” બટન 

�ક્લક કરવાથી ફોટોગ્રાફ અપલોડ થઈ જશે. આવી જ ર�તે િસગ્નેચર પણ અપલોડ કરવી.  

(૧૪) ત્યારબાદ “.pdf” ફોમ�ટમા ંતથા ૨ MB થી ઓછ� સાઈઝમા ંજન્મ �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવા�ુ ંરહ�શે.   

(૧૫) ત્યારબાદ ઉમેદવાર� “Declaration” સેક્શનની તમામ જોગવાઈઓ કાળ��વૂર્ક વાચંી “Yes” બટન �ક્લક 

કરવા�ુ ંરહ�શે.  
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(૧૬) અર�પત્રકમા ંભરવામા ંઆવેલ તમામ િવગતો ફર� એક વાર તપાસ્યા બાદ, દર�ક િવગતો બરાબર મા�મૂ 

પડ� ેઉમેદવાર� પોતાની અર� મોકલવા માટ� “Submit” બટન �ક્લક કરવા�ુ ંરહ�શે. 

(૧૭) “Submit” બટન �ક્લક કરતા,ં એક ન�ુ ં પેજ �લુશે �મા ં “Your application has been submitted 

successfully. Please note down your application number:” એવો મેસેજ આવશે. વ�મુા,ં ર�સ્ટડર્ ઈ-મેઈલમા ં

પણ અર� નબંર મોકલવામા ંઆવશે. ભરતીના ંઆગળના ંતબ�ામા ંઅર� નબંર ઉપયોગી હોઇ, ઉમેદવાર� તેને 

ન�ધી રાખવાનો રહ�શે. આ પેજ પર ઉમેદવાર� ભર�લ તમામ િવગતો દ�ખાશે. જો કોઈ િવગતો Edit કરવાની જ�ર 

લાગ,ે તો ઉમેદવાર� પેજના નીચેના ંભાગમા ંઆવેલ “Edit” બટન પર �ક્લક કર�ુ.ં આમ કરવાથી એક ન�ુ ંપેજ 

�લુશે ક� �મા ંઉમેદવાર પોતાની િવગતો Edit કર� શકશે. અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ �ધુી ઉમેદવાર 

પોતાની િવગતો Edit કર� શકશે. આથી દર�ક ઉમેદવારોને માત્ર એક જ અર� કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. આમ 

છતા,ં કોઈ ઉમેદવાર એકથી વ� ુઅર� કર� તો, છેલ્લે કર�લ અર� માન્ય ગણાશે. જો ઉમેદવારને કોઈ િવગત Edit 

કરવાની જ�ર ન જણાય તો “Download Application” બટન પર �ક્લક કર� પોતાની અર� ડાઉનલોડ કરવાની 

રહ�શે.   

(૧૮) �હ�રાતમા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ તમામ જગ્યાઓ અનામત વગર્ની હોઈ, ઉમેદવારોએ અર� ફ� ભરવાની 

રહ�તી નથી.      
 
૧૧. પર�ક્ષામા ંપ્રવેશ :   

(૧) �હ�રાતમા ંજણાવેલ આવશ્યક લાયકાતના આઘાર� ઉમેદવારો દવારા અર�મા ંજણાવેલ િવગતો અને 

તેમા ંસામેલ પ્રમાણ૫ત્રોની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે અને તેના આઘાર� લાયક અને ગેરલાયક ઉમેદવારોની 

યાદ� વેબસાઇટ ૫ર પ્રિસઘ્ઘ કરવામા ંઆવશે. લાયક ઉમેદવારોને જ Written Test (લે�ખત કસોટ�)મા ંબેસવા 

દ�વામા ંઆવશે. Written Test (લે�ખત કસોટ�)મા ંબેસવા દ�વાથી અર� કરનાર ઉમેદવાર પસદંગીને પાત્ર છે, 

તે�ુ ંમાનવા�ુ ંરહ�શે નહ�.  
 
૧૨.પસદંગીની પ્ર�ક્રયા:- 

�હ�રાતની જગ્યા ઉપર પસદંગી પામવાના હ��સુર તમામ ઉમેદવાર� લે�ખત કસોટ� અને મૌ�ખક કસોટ�ની 

પ્ર�ક્રયામાથંી પસાર થવા�ુ ંરહ�શે. પરં� ુપસદંગી સિમિતને યોગ્ય અને જ�ર� લાગશે તો તેમા ંજ�ર� ફ�રફાર કર� 

શકશે.  

 

૧૩(૧). લે�ખત કસોટ� :   

(૧) Written Test (લે�ખત કસોટ�)મા ંતમામ ક�ટ�ગર� માટ� �ુલ �ણુ ૨૦૦માથંી ૬૦ ક� તેથી વ� ુ�ણુ મેળવેલ 

ઉમેદવારોનો જ મૌ�ખક કસોટ� માટ�ની પસદંગી યાદ�મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે. દશાશંમા ં મેળવેલ �ણુને 

રાઉન્ડ-ઓફ કર� ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવશે. મૌ�ખક કસોટ� માટ�ની પસદંગી યાદ�મા ંસમાવેશ થવાથી મૌ�ખક 

કસોટ�મા ંબેસવાનો હકક પ્રાપ્ત થતો નથી.  

(૨) આ કસોટ�મા ંઉમેદવાર� હાજર રહ�� ુ ં ફર�જયાત છે. ગેરહાજર રહ�નાર ઉમેદવારો પસદંગી માટ� પાત્રતા 

ઘરાવશે નહ�.  

(૩) Written Test (લે�ખત કસોટ�)નો િસલબેસ Annexure-III �જુબનો રહ�શે.  
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(૪) Written Test (લે�ખત કસોટ�)�ુ ં ૫�રણામ �એસબીટ�એમની વેબસાઇટ ૫ર �કૂવામા ંઆવશે અને આ 

માટ� અલગથી કોઇ �હ�રાત આ૫વામા ંઆવશે નહ�. 

 

૧૩(૨). મૌ�ખક કસોટ� :   

(૧) મૌ�ખક કસોટ� માટ�ની પસદંગી યાદ�મા ંપસદંગી પામેલ અને યોગ્યતા સતંોષતા ઉમેદવારો પૈક� ભરતી 

માટ� દશાર્વેલ ખાલી જગ્યાના આશર� ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને મૌ�ખક કસોટ� માટ� બોલાવવામા ંઆવશે, �મા ં

અનામત ઉમેદવારોની સખં્યા ઘ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

(૨) આ કસોટ�મા ંઉમેદવાર� હાજર રહ�� ુ ંફર�જયાત છે. ગેરહાજર રહ�નાર ઉમેદવારો પસદંગી માટ� પાત્રતા 

ઘરાવશે નહ�. 

(૩) મૌ�ખક કસોટ��ુ ં૫�રણામ �એસબીટ�એમની વેબસાઇટ ૫ર �કૂવામા ંઆવશે અને આ માટ� અલગથી 

કોઇ �હ�રાત આ૫વામા ંઆવશે નહ�. 

  

૧૩(૩). વેઇટ�જ:   

(૧) લે�ખત કસોટ��ુ ંવેઇટ�જ ૮૮% અને મૌ�ખક કસોટ��ુ ંવેઇટ�જ ૧૨% રહ�શે. આખર� પસદંગી યાદ� તૈયાર 

કરવા માટ� �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ જગ્યાની સખં્યાને ઘ્યાને લેવામા ંઆવશે.   

(૨) આખર� પસદંગી યાદ�, લે�ખત કસોટ�મા ં મેળવેલ �ણુ અને મૌ�ખક કસોટ�મા ં મેળવેલ �ણુના �ુલ 

�ણુના આઘાર� ઉક� વેઈટ�જ �જુબ તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  
   

૧૪(૧). પ�રણામ:  

(૧) આખર� પ�રણામમા ંતમામ ક�ટ�ગર� માટ� � ઉમેદવારોએ લે�ખત કસોટ� અને મૌ�ખક કસોટ�ને મળ� �ુલ 

૧૦૦માથંી ૪૦ ક� તેથી વ� ુ�ણુ મેળવેલ હશે તેવા ઉમેદવારો પસદંગીને પાત્ર થશે. દશાશંમા ં મેળવેલ 

�ણુને રાઉન્ડ-ઓફ કર� ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવશે. 

(૨) જો બે ક� તેથી વ� ુ ઉમેદવારો દવારા લે�ખત કસોટ� અને / અથવા મૌ�ખક કસોટ�ના �તે સરખા �ણુ 

મેળવેલ હોય તો તે �કસ્સામા ંઉમેદવારોની પસદંગી માટ� ઉમેદવારની �મરને અ�ગ્રમતા આપવામા ંઆવશે અને 

જો �મર ૫ણ સરખી હોય તો તેવા �કસ્સામા ં� ઉમેદવાર� મેનેજરની આવશ્યક શૈક્ષ�ણક લાયકાતમા ંમહ�મ �ણુ 

મેળવેલ હોય તેને અ�ગ્રમતા આપવામા ંઆવશે.   

(૩) આખર� પસદંગી પામેલ, પ્રિતક્ષા યાદ�(wait listed) ૫રના ઉમેદવારોની િવગતો �એસબીટ�એમની 

વેબસાઈટ પર �કૂવામા ંઆવશે.  

(૪) આ ૫સદંગીમા ંઉમેદવારના નામ, બેઠક ક્રમાકં તેમજ મેળવેલ �ુલ �ણુની િવગતો આપવામા ંઆવશે.  

(૫) પસદંગી નહ� પામેલ ઉમેદવારોની િવગત અને તેઓએ મેળવેલ �ણુ ૫ણ �એસબીટ�એમની વેબસાઇટ 

પર �કૂવામા ંઆવશે. 
 
સ્પષ્ટ�કરણ: 

જો ઉમેદવાર� લે�ખત કસોટ� (Written Test)ના ં �ુલ ૨૦૦ �ણુ માથંી ૧૦૦ �ણુ મેળવેલ હશે, અને મૌ�ખક 

કસોટ�(Interview)ના ં�ુલ ૧૦૦ �ણુ માથંી ૫૦ �ણુ મેળવેલ હશે તો, લે�ખત કસોટ�ના ં૮૮% �ણુભાર �જુબ 

૪૪ �ણુ અને મૌ�ખક કસોટ�ના ં૧૨% �ણુભાર �જુબ ૬ �ણુ એમ �ુલ ૫૦ �ણુ થશે.       
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Formula for Calculating Final Marks:  
[Marks obtained in written exam X 88/200=Weighted Marks of Written Exam] + [Marks obtained in 
Interview X 12/100=Weighted Marks of Interview] = Final Marks.  
 
૧૪(૨). પ્રિતક્ષા યાદ�(waitlist)ની જોગવાઇઓ : 
The selection committee shall also prepare a waiting list categorywise of respective post. The waiting list 
shall be 50% of the posts advertised, if posts advertised are less than three, then the waiting list shall be 
limited to two candidates. The waiting list shall be operated categorywise i.e. Scheduled Caste/Scheduled 
Tribes/Socially and Educationally Backward Class/the post not being reserved as the case may be. If any 
of the candidates who have been issued the offer of appointment up to the extent of the notified vacancies 
does not accept the offer or does not join by the stipulated date, the next candidate from the waiting list 
may be offered for appointment. If any candidate leaves even one day after joining, that post will not be 
available for the wait list candidate. The waiting list shall be valid for one year or up to the next 
advertisement of the post whichever is earlier. The waiting list shall not be the select list for the next year 
and it shall not be operated for the vacancies not advertised or for the new vacancies.” 
 
૧૫. િનમ� ૂકં :  

(૧) ઉમેદવારોની િનમ� ૂકં માટ� પસદંગી યાદ�ને ધ્યાનમા ંરાખી િવચારવામા ંઆવશે. પરં� ુ૫સદંગી યાદ�મા ં

સામેલ થવાથી િનમ� ૂકં માટ�નો  હ� મળ� જતો  નથી.  

(૨) ઉમેદવાર જગ્યા ૫ર િનમ� ૂકં માટ� બધી ર�તે યોગ્ય છે તે માટ� જ�ર� લાગ ેતેવી તપાસ પછ�, સતંોષ ન થાય 

તો તેવા ઉમેદવારની િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવશે ન�હ. 

(૩) પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને બે વષર્ની અજમાયશી સમયગાળા દરમ્યાનની સેવા અને ઠરાવેલ શરતો 

સતંોષકારક ર�તે �ણુર્ કરવાથી તેઓ િનયિમત િનમ�ુકંને પાત્ર થશે.  

(૪) િનમ� ૂકં પામેલ ઉમેદવાર� ભરતી િનયમો �જુબની/ સરકારશ્રી ઠરાવે તેવી તાલીમ લેવી પડશે અને તાલીમ 

પર�ક્ષા પાસ કરવાની રહ�શે.  

(૫) (અ)�હ�રાતમા ં અન્યથા જોગવાઈ કરવામા ં ન આવી હોય તો જ�ર� લાયકાતો મેળવવામા ં આવે તે 

તાર�ખથી, (બ) અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખના સદંભર્મા ંઅ�ભુવ ગણવામા ંઆવશે.  

(૬) ઉમેદવારની િનમ� ૂકં આ જગ્યાના અમલમા ંહોય તેવા ભરતી અને સેવા િનયમો / સરકારશ્રીના અથવા 

સરકારશ્રી ઠરાવે તેવા િનયમોને આિધન રહ�શે.  

(૭) ઉમેદવારને િનમ� ૂકં આપવામા ંઆવે તે જગ્યા પર િનયત સમયમા ંહાજર ન થાય તો તેઓની િનમ� ૂકં રદ 

કરવામા ંઆવશે. 
   
૧૬. ચેતવણીઓ :  જો કોઈ ઉમેદવાર  

(૧) તેને ઉમેદવાર� માટ� કોઈપણ પ્રકાર� ટ�કો મેળવવા માટ� એટલે ક� પસદંગી સિમિતના અધ્યક્ષ, સભ્ય અથવા 

કોઈ અિધકાર� પર પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટ�,  

(૨) બી��ુ ંનામ ધારણ કરવા માટ�,  

(૩) બી� પાસે પોતા�ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ�,  

(૪) બનાવટ� ખોટા દસ્તાવેજો અથવા �ની સાથે ચેડા ંકરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા 

ગેરર�િત આચરવા માટ�,  

(૫) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મા�હતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ�, 
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(૬) પર�ક્ષા માટ� તેની ઉમેદવાર�ના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા માટ�, 

(૭) પર�ક્ષા દરમ્યાન ગેર વ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ� એટલે ક� અન્ય ઉમેદવારની ઉ�રવહ�માથંી 

નકલ કરવા, �સુ્તક, ગાઈડ, કાપલી ક� તેવા કોઈપણ છાપેલા ક� હસ્ત �લ�ખત સા�હત્યની મદદથી અથવા 

વાતચીત દ્વારા નકલ કરવા ક� ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર�િતઓ પૈક� કોઈપણ ગેરર�િત આચરવા માટ�, 

(૮) લખાણોમા ંઅશ્લીલ ભાષા અથવા �બભત્સ બાબત સ�હતની અપ્રસ્�તુ બાબત લખવા માટ�,  

(૯) પર�ક્ષા ખડંમા ંઅન્ય કોઈ ર�તે ગેર-વતર્�કૂ કરવા માટ�,  

(૧૦) પર�ક્ષાના સચંાલન માટ� રોક�લા સ્ટાફને સીધી ક� આડકતર� ર�તે હ�રાન કરવા અથવા શાર��રક ર�તે ઈ� 

કરવા માટ�,  

(૧૧) �વૂર્વત� ખડંોમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા તમામ અથવા કોઈપણ �ૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટ� અથવા યથા 

પ્રસગં મદદગાર� કરવા માટ�,  

(૧૨) પર�ક્ષા આપવા માટ� તેને પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેશપત્રમા ંઆપવામા ંઆવેલ કોઈપણ �ચૂનાનો ભગં 

કરવા માટ�, દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોિષત હોવા�ુ ં�હ�ર ક�ુ� હોય તો, તે ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પાત્ર થવા 

ઉપરાતં–(ક) તે � પર�ક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે પર�ક્ષામાથંી તેને ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) સીધી 

પસદંગી માટ� લેવાની કોઈપણ પર�ક્ષામા ંબેસવામાથંી અથવા કોઈપણ �બ� �લુાકાતમાથંી અથવા (૨) કોઈપણ 

નોકર�માથંી કાયમી ર�તે અથવા  િન�દ�ષ્ટ �દુ્ત માટ� બાકાત કર� શકશે. પરં� ુતે અથ� પોતે ર�ુઆત કરવા ઈચ્છે, 

તો ઉમેદવારને, લે�ખતમા ં એવી ર�ુઆત કરવાની તક આપવામા ં આવે તે િસવાય ખડં (ક) અથવા ખડં (ખ) 

હ�ઠળની કોઈપણ િશક્ષા કર� શકાશે ન�હ. (ગ) તદઉપરાતં જો તે અગાઉ સરકાર� નોકર�મા ં હોય તો, સબંિંધત 

િનયમો હ�ઠળ િશસ્તભગંના પગલા ંલઈ શકાશે. 

(૧૩) ઉમેદવાર પોતે કોઈ પણ જગ્યાની આખર� પસદંગી યાદ�મા ંસમાિવષ્ટ થવા માત્રથી સબંિંઘત જગ્યા 

ઉપર િનમ�ુકં કરવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નહ�. િનમ�ુકં કરનાર સ�ાિઘકાર�ને પોતાને એવી 

ખાતર� થાય ક� ઠરાવેલ િનયમો�સુાર યોગ્ય જણાતો નથી તો � તે તબકક� આવા ઉમેદવારને તેની િનમ�ુકં 

‘રદ’ કર�ને પડતો �કુ� શકાશે. િનમ�ુકં બાબતે સસં્થાનો િનણર્ય આખર� ગણાશે.  

 

૧૭. અગત્યની �ચૂનાઓ :   

(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે સેલ્�લુર ફોન, ટ�બ્લેટ, ક�લ્ક�લુેટર અથવા બી� કોઈ મોબાઈલ સદં�શા વ્યવહારના 

ઈલેકટ્રોિનક્સ–બ્લ્� ુ �થ સાધનો પર�ક્ષા ખડંમા ં સાથે લઈ જવાની �ટ નથી, �ના ભગં બદલ ઉમેદવારો માટ�  

િન�દ�ષ્ટ કરાયેલ િશક્ષાને પાત્ર બનશે.  

(૨) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવા�ુ ંક�, અર�પત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ 

જગ્યાના ભરતી િનયમો, ભરતી પર�ક્ષા િનયમો અને �હ�રાતની જોગવાઈ તથા લા� ુપડતા અન્ય �કુમો �જુબ 

લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ મા�મૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવાર� કોઈ પણ તબ�ે રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૩)  �હ�રાતમા ંમ�હલા ઉમેદવારો માટ� જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે. 

(૪) મ�હલાઓ માટ� અનામત જગ્યાઓ ઉપર મ�હલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન�હ થાય તો આ જગ્યાઓ સબંિંધત 

ક�ટ�ગર�ના ��ુષ ઉમેદવારોને ફાળવવામા ંઆવશે(સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ 

ક્રમાકં:સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ની �દુા ન ં૨(૨) ની જોગવાઈ �જુબ).    
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(૫)  �હ�રાતમા ં� તે ક�ટ�ગર�મા ં�ુલ જગ્યાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવારો માટ� અ�કુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યાર� 

મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાક� રહ�તી જગ્યાઓ ફક્ત ��ુુષ ઉમેદવારો માટ� અનામત છે 

તેમ ગણવા�ુ ંનથી,  આ જગ્યાઓ પર ��ુુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ� િવચારણા થઇ શક� છે, 

��ુુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 12 of 14 
 

ANNEXURE-I 
 

1. Biotechnology  

2. Microbiology 

3. Biochemistry 

4. Molecular Biology 

5. Molecular Biology & 

Biotechnology 

6. Bioinformatics 

7. Biostatistics 

8. Ecology 

9. Environmental Science 

10. Environmental 

Biotechnology 

11. Marine Biology 

12. Marine Biotechnology 

13. Fisheries 

14. Aquatic Biology 

15. Medical Biotechnology 

16. Medical Microbiology 

17. Medical Biochemistry 

18. Pharmaceutical Science 

19. Pharmaceutical 

Biotechnology 

20. Industrial Biotechnology 

21. Biomedical Technology  

22. Forensic Biotechnology 

23.  Genetics 

24.  Human Genetics 

25.  Animal Genetics 

26.  Plant Genetics 

27.  Food Biotechnology 

28. Agriculture 

29. Agricultural Biotechnology 

30.  Botany 

31.  Plant Biotechnology 

32.  Plant Microbiology 

33. Plant Science 

34. Animal Biotechnology 

35. Zoology 

36. Animal Science 

37. Veterinary Science 

38. Biological Engineering 

39. Biomedical Engineering 

40. Biomedical Engineering & 

Instrumentation 

41. Bioscience 

42. Life Science 
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ANNEXURE- II  
 

૧) ‘મર�ન સાયન્ સ' નામનો િવષય �હ�રાતમા ં દશાર્વેલ મર�ન બાયોલો�/મર�ન બાયોટ�કનોલો�/ 

એકવા�ટક બાયોલો�/એિનમલ બાયોટ�કનોલો�/એિનમલ સાયન્સ/વેટરનર� સાયન્સ/બાયો 

સાયન્સ/લાઈફ સાયન્સ િવગેર� સાથે સબંિંધત અથવા સલંગ્ન પ્રકારનો જણાતો હોઇ, તેને માન્ય 

રાખવામા ંઆવે છે.  

૨) M.Sc. એગ્રીકલ્ચરલ/�નેટ�ક/પ્લાન્ટ �બ્રડ�ગ/સોઈલ સાયન્સ અને એગ્રીકલ્ચરલ ક�મેસ્ટ્ર�/ફોર�સ્ટ્ર� - આ 

િવષયો �હ�રાતમા ં દશાર્વેલ એગ્રીકલ્ચર/પ્લાન્ટ �નેટ�કસ/એગ્રીકલ્ચરલ બાયોટ�કનોલો�/બોટની/ 

પ્લાન્ટ બાયોટ�કનોલો�/ પ્લાન્ટ માઈક્રોબાયોલો�/ પ્લાન્ટ સાયન્સ/ બાયો સાયન્સ/ લાઈફ સાયન્સ 

િવગેર� સાથે સબંિંઘત, સલંગ્ન અથવા �રૂક પ્રકારના ંજણાતા હોઇ, તેને માન્ય રાખવામા ંઆવે છે.  

૩) M.Sc. ફામર્સી અને/અથવા M.Pharmમા ંનીચેના િવષયોવાળ�/ટાઈટલવાળ� શૈક્ષ�ણક લાયકાત, આ 

�હ�રાતમા ં દશાર્વેલ બાયોક�મેસ્ટ્ર�/મે�ડકલ બાયોક�મેસ્ટ્ર�/ફામાર્સ્��ુટકલ સાયન્સ/ફામાર્સ્��ુટકલ 

બાયોટ�કનોલો�/ ઈન્ડસ્ટ્ર�યલ બાયોટ�કનોલો�/ બાયોમે�ડકલ ટ�કનોલો�/ બાયોલો�કલ 

એન્�નીયર�ગ/ બાયોમે�ડકલ એન્�નીયર�ગ/ બાયો એન્�નીયર�ગ/ ઈન્ડસ્ટ્ર�યલ બાયોટ�કનોલો�ને 

સબંિંઘત, સલંગ્ન અથવા �રૂક પ્રકારના જણાતા હોઇ, તેને માન્ય રાખવામા ંઆવે છે.   

  
1. Pharmaceutics (GTU) 
2. Pharmacology  
3. Traditional Medicine 
4. Pharmaceutics & Pharmaceutical Technology  
5. Quality Assurance  
6. Pharmaceutical Technology  
7. Pharmaceutical Chemistry  
8. Industrial Pharmacy  
9. Pharmaceutical Quality Assurance 
 

૪) ‘એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ અને ટ�કનોલો�'નો િવષય �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ / 

એન્વાયરમેન્ટલ ટ�કનોલો�ને સબંિંઘત, સલંગ્ન અથવા �રૂક પ્રકારનો જણાતો હોઇ, તેને માન્ય રાખવામા ં

આવે છે.   

૫) ‘ક�ન્સર બાયોલો�'નો િવષય �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ મોલેક�લુર બાયોલો� / મોલેક�લુર બાયોલો� 

અને બાયોટ�કનોલો� / બાયોટ�કનોલો� / બાયોક�મેસ્ટ્ર� / બાયોમેડ�કલ ટ�કનોલો� / એિનમલ 

બાયોટ�કનોલો� /એિનમલ �નેટ�કસને સબંિંધત, સલંગ્ન અથવા �રૂક પ્રકારનો જણાતો હોઇ, તેને માન્ય 

રાખવામા ંઆવે છે.   
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ANNEXURE-III 
Syllabus for the Written Test for the Post of Manager 

 
Duration: 2 hours        Total Marks: 200 

Part-I (Gujarati Meduim) 
 

Subject Marks 
Gujarati language and Grammar 25 
English language and Grammar 25 

Total of Part-I  50 marks 
 

Part-II (English Meduim) 
 

S.No. Topics Marks 
1 Fundamental of Biology 

150 Marks 

2 Basic Biochemistry 
3 Animal Biotechnology 
4 Plant Biotechnology 
5 Microbiology 
6 Medical Biotechnology 
7 Industrial Biotechnology 
8 Recombinant DNA technology and Genetic Engineering 
9 Molecular Genetics 

10 Immunology 
11 Environmental Biotechnology 
12 Nano Biotechnology 
13 Regulatory Affairs and IPR 
14 Basic Bioinformatics 

 Total of Part-II 150 Marks 
 Total of Part-I & II 200 Marks 

 
Part-I and II shall be of the objective type (Multiple choice questions). Every attempted question with 
incorrect answer shall carry a negative mark of 0.25. 
 


