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ગજુરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી મિશન(GSBTM) અને ગજુરાત બાયોટેકનોલોજી રરસર્ચ સેન્ટર(GBRC) 

િાટે સયંકુત ભરતી અંગેની જાહરેાત 

મિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગગકી મિભાગ, ગજુરાત સરકાર 

 
જાહરેાત ક્રમાાંક:-૦૧/૨૦૧૮: વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી, ગજુરાત સરકાર હસ્તકની ગજુરાત સ્ટેટ 
બાયોટેકનોલોજી વમશન(GSBTM) અન ે ગજુરાત બાયોટેકનોલોજી રરસર્ચ સેન્ટર(GBRC) હસ્તકની નીર્ ે
દશાચિેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદિારો પસાંદ કરિા માટે તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ થી તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૮ સધુીમાાં 
અરજીઓ માંિાિિામાાં આિ ેછે. છેલ્લી તારીખ બાદ મળેલ અરજી માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી. અરજી અને 
પસાંદિીની પ્રરક્રયા નીર્ ેદશાચિેલ છે.   
 
જીએસબીટીએિની સિંગચિાર જગ્યાઓ: 

જગ્યાનુ ંનાિ 
કુલ 

જગ્યા
ઓ 

કક્ષાિાર જગ્યાઓ 
કક્ષાિાર જગ્યાઓ પૈકી િરહલાઓ 

િાટે અનાિત જગ્યાઓ 
કુલ 

જગ્યા
ઓ પૈકી 
શારીરર

ક 
અશકત્ત 
િાટે 

અનાિ
ત 

કુલ 
જગ્યા
ઓ 
પૈકી 
િાજી 
સૈમનક 
િાટે 

અનાિ
ત 

ગબન 
અનાિત 
(સાિાન્ય) 

અન.ુ
જામત 

અન.ુ 
જન
જામત 

સા.શૈ.
પ.િ. 

ગબન 
અનાિત 
(સાિાન્ય) 

અન.ુ
જામત 

અન.ુ 
જન
જામત 

સા.શૈ.
પ.િ. 

મેનેજર  
(ગપૃ-૨) 

૮ ૫ ૦ ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નાયબ મેનેજર 
(ગપૃ-૩) 

૭ ૫ ૦  ૧ ૧ ૧  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રહસાબનીશ 
(ગપૃ-૩) 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મદદનીશ 
(ગપૃ-૩) 

૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અંગે્રજી સ્ટેનો 
ગે્રડ-૨ (ગપૃ-૩) 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ટાઈપીસ્ટ-કમ-
કલાકચ (ગપૃ-૩)  

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 કુલ ૨૦ ૧૫ - ૨ ૩ ૨ - - - - - 
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જીબીઆરસીની સિંગચિાર જગ્યાઓ: 

જગ્યાનુ ંનાિ 

કુલ 
ખાલી 
જગ્યા
ઓ 

કક્ષાિાર જગ્યાઓ 
કક્ષાિાર જગ્યાઓ પૈકી િરહલાઓ 

િાટે અનાિત જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

અનાિત 
ગબન 

અનાિત 
(સાિાન્ય

) 

અન.ુ
જામત 

અન.ુ 
જન
જામત 

સા.શૈ
.પ.િ 

ગબન 
અનાિત 
(સાિાન્ય

) 

અન.ુ
જામત 

અન.ુ 
જન
જામત 

સા.શૈ.
પ.િ. 

શારીરરક 
અશકત્ત 

િાજી 
સૈમનક 

િજૈ્ઞાવનક-બી  
(ગ્રપુ-૧) 

૧૬ ૯ ૧ ૨ ૪ ૨ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

રહસાબી-કમ-
િરહિટી અવિકારી 
(ગ્રપુ-૨) 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રહસાબનીશ  

(ગ્રપુ-૩) 
૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ટેકનીકલ 
આવસસ્ટન્ટ (ગ્રપુ-૩) 

૧૧ ૮ ૦ ૧ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મદદનીશ (ગ્રપુ-૩) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ટાઈપીસ્ટ-કમ-
કલાકચ  (ગ્રપુ-૩) 

૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૩૨ ૨૨ ૧ ૩ ૬ ૪ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

ખાસ નોંિ: ઉપર દશાચિેલ ખાલી જગ્યાઓની સાંખ્યામાાં ફેરફાર જરૂરી બનશે તો તે કરિાનો હકક સાંબાંવિત કર્ેરીનો 
રહશેે અને તે ઉમદેિારોને સ્િીકાયચ રહશેે.  
 
૨. નાગરરકત્િ: ઉમેદિાર ભારતનો નાિરરક હોિો જોઈએ અથિા ગજુરાત મલુ્કી સેિા િિીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ની જોિિાઈ મજુબની રાષ્ટ્રીયતા િરાિતા હોિા જોઈએ.   
 

૩. ઉંિર અને તેિા ંછૂટછાટ :   

(૧) અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ : ૧૦/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ ઉમેદિારે ૧૮(અઢાર) િર્ચ પરૂા કરેલ હોિા જોઈએ 

અન ેઉપલી િયમયાચદા પરૂી કરેલ ન હોિા જોઈએ. ઉપલી િયમયાચદા ‘‘લાયકાત’’ અંિેના ફકરામાાં દશાચિેલ 
છે.  
(૨) ઉંમર અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખના રોજ િણિામાાં આિશે.  
(૩) ઉપલી િયમયાચદામાાં નીર્ે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે:  
૩.(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુગૂર્ત જાવત, અન.ુજનજાવત અને સા.અને શૈ.પ.િિચના પરુૂર્ ઉમેદિાર-પાાંર્ િર્ચ  
૩.(૨) ગબન અનામત િિોના મરહલા ઉમેદિાર-પાાંર્ િર્ચ   
૩.(૩) મળૂ ગજુરાતના અનસુગૂર્ત જાવત, અન.ુજનજાવત,સા.અને શૈ.પ.િિચના મરહલા ઉમેદિાર-દસ િર્ચ,   
(આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાાંર્ િર્ચની છે તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે. િધમુાાં િધ ુ૪૫ 
િર્ચની મયાચદામાાં),   
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૩.(૪) શારીરરક અશક્ત(Disabled) ઉમેદિાર–દસ િર્ચ   
૩.(૫)માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ 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 (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ચની 
મયાચદામાાં)  
(૪) આ જાહરેાતમાાં જે કક્ષાના અનામત િિો માટે જગ્યાઓ અનામત રાખિામાાં આિી છે તે કક્ષાના મળૂ 
ગજુરાતનાાં ઉમેદિારોને જ ઉપલી િયમયાચદામાાં છૂટછાટ મળશે.  
(૫) અનામત િિોના ઉમેદિારો જો ગબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આિા ઉમેદિારોને િય 
મયાચદામાાં છૂટછાટ મળશે નહીં. 
(૬) તમામ કક્ષાના અનામત િિોના ઉમેદિારોન ેિધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ચની િય મયાચદામાાં છુટછાટ મળશે.  
૪.(૧) જીએસબીટીએિની સિંગચિાર જગ્યાઓની લાયકાત  

૧  જગ્યાનુ ંનાિ મિગતો 

  
  
  
  

િેનેજર 
(ગપૃ-૨) 

૧  શૈક્ષગણક  
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  અનભુિ  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   ઉંમર  not be more than 39 years of age 

૪  કોમ્પ્યટુરની જાણકારી  ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર 
અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા અંિેનુાં કોઈપણ 
તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા હોિા જોઈશે અથિા 
સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના 
કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક 
વિર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા 
િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના 
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પ્રમાણપત્રો િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૫   ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પરુત ુજ્ઞાન 
ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૬ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦(લેિલ-૮)(સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૨  જગ્યાનુ ંનાિ મિગતો 

  
  
  
  
  
  

નાયબ 
િેનેજર 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક  
લાયકાત  

a Master’s degree of Sciences/Engineering/Technology/Veterinary 

Sciences/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 Grant 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  ઉંમર  not be more than 37 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર 
અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા અંિેનુાં કોઈપણ 
તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા હોિા જોઈશે અથિા 
સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના 
કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક 
વિર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા 
િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪  ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પરુત ુજ્ઞાન 
ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ  
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૬ પ્રથમ પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૩ જગ્યાનુ ંનાિ   મિગતો 

  રહસાબનીશ ૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  a Bachelor of Commerce or Bachelor of Business Administration or 

Bachelor of Computer Application or Bachelor of Science in 

Mathematics or Statistics as principal subject or Bachelor of Arts in 
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(ગપૃ-૩) Mathematics or Economics or Statistics as principal subject 

obtained from any of the University established or incorporated by 

or under the Central or State Act in India or any other educational 

institution recognised by the Government or declared to be a 

deemed University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956; 

૨ ઉંમર  not be more than 35 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર 
અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા અંિેનુાં કોઈપણ 
તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા હોિા જોઈશે અથિા 
સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના 
કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક 
વિર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા 
િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુજ્ઞાન 
ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૬  પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૪ જગ્યાનુ ંનાિ   મિગતો 

  
  
  
  
  

િદદનીશ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  a degree of any of the universities established or incorporated by or 

under the Central or State Act in India or any other educational 

institution recognized by the Government or declared to be a 

deemed University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification 

recognized by the Government 

૨ ઉંમર  not be more than 35 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર 
અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા અંિેનુાં કોઈપણ 
તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા હોિા જોઈશે અથિા 
સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના 
કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક 
વિર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા 
િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના 
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પ્રમાણપત્રો િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૩ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુજ્ઞાન 
ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ) 

૬  પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૫  જગ્યાનુ ંનાિ  મિગતો 

  
  
  
  
  

અંગે્રજી 
સ્ટેનો ગે્રડ-૨ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  i) Possess a Degree of any of the University incorporated by an Act 

of the Parliament or a State Legislature in India or other educational 

institution established by an Act of Parliament or declared to be 

deemed as University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956;  

ii) Possess the speed of not less than 100 words per minute in 

Enghlish Shorthand and 40 words per minute in English typewriting 

 ૨ ઉંમર  not be more than 40 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર 
અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા અંિેનુાં કોઈપણ 
તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા હોિા જોઈશે અથિા 
સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના 
કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક 
વિર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા 
િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુજ્ઞાન 
ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૬ પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૬  જગ્યાનુ ંનાિ   મિગતો 

  
  
  

ટાઈપીસ્ટ-
કિ-કલાકચ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  (i)have passed the Higher Secondary School Certificate 

Examination conducted by Secondary and/or Higher Secondary 

Education Board or possess an equivalent qualifications recognised 

by the Government 

(ii)have a speed of not less than 6500 key depreciation with 
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accuracy per hour for data entry work in English and Gujarati; 

૨ ઉંમર  not be more than 33 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર 
અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા અંિેનુાં કોઈપણ 
તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા હોિા જોઈશે અથિા 
સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના 
કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક 
વિર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા 
િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુજ્ઞાન 
ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ  
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૧૯,૯૦૦-૬૩૨૦૦(લેિલ-૨) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)   

૬ પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૧૯,૯૫૦/- 

 
૪.(૨) જીબીઆરસીની સિંગચિાર જગ્યાઓની લાયકાત  

૧  જગ્યાનુ ંનાિ મિગતો 

  
  
  
  

િૈજ્ઞાનીક-
બી  
(ગપૃ-૧) 

૧  શૈક્ષગણક  

લાયકાત  

(i) Ph.D. in Science/ Engineering/ Technology/ Veterinary 

Science/ Pharmacy in any subject mentioned in the Annexure-I 

to this advertisement from any of the Universities established 

or incorporated by or under the Central or State or a Provincial 

Act in India; or any other educational institution recongised as 

such or declared to be deemed as a University under section 3 

of the University Grants Commission Act, 1956; and 

(ii) Master’s degree in Science/ Engineering/ Technology / 

Veterinary Science/ Pharmacy in any subject mentioned in the 

Annexure-I to this advertisement with at least 60% marks 

from any of the Universities established or incorporated by or 

under the Central or State or a Provincial Act in India; or any 

other educational institution recongised as such or declared to 

be deemed as a University under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

૨    ઉંમર  not be more than 40 years of age 

૩  કોમ્પ્યટુરની જાણકારી  ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા 
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અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા 
હોિા જોઈશે અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪   ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પરુત ુ
જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૫૬,૧૦૦-૧,૭૭,૫૦૦(લેિલ-૧૦)(સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૨  જગ્યાનુ ંનાિ મિગતો 

  
  
  
  

રહસાબી-
કમ-
િહીિટી 
અવિકારી 
(ગપૃ-૨) 

૧  શૈક્ષગણક  

લાયકાત  

(i)a degree of any of the Universities established or  

incorporated by or under the Central or State Act in India or any 

other educational institution recognized by the Government or 

declared to be a deemed  university under Section-3 of the 

University Grants Commission Act, 1956 or possess an 

equivalent qualification recognised by the Government. 

૨    ઉંમર  not be more than 40 years of age 

૩ અનભુિ (i)have about five years experience on the post not below the 

rank of Assistant, Group-III, in the GBRC; or 

(ii) have about five years experience of Accounts or 

Administration  in Government  or Local Bodies or Government 

under taking Board or Corporation or Limited Company 

established under the companies Act, 1956 or University on the 

post which can be considered equivalent to the post not below 

the rank of Assistant, Group-III, in the GBRC. 

૪  કોમ્પ્યટુરની જાણકારી  ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા 
અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા 
હોિા જોઈશે અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૫   ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પરુત ુ
જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૬ પિાર ધોરણ રૂા.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦(લેિલ-૮)(સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  
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(પે મેરીક્સ)  
૩   જગ્યાનુ ંનાિ મિગતો 

  
  
  
  
  
  

ટેકનીકલ 
આસીસટન્ટ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક  
લાયકાત  

possess Master’s degree in Science/ Engineering/ Technology/ 

Veterinary Science/Pharmacy in any subject mentioned in the 

Annexure-I to this advertisement with at least 60% marks from 

any of the Universities established or incorporated by or under 

the Central or State or a Provincial Act in India or any other 

educational institution recongised as such or declared to be 

deemed as a University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956; 

૨  ઉંમર  not be more than 37 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા 
અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા 
હોિા જોઈશે અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪  ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પરુત ુ
જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ  
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૬ પ્રથમ પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૪  જગ્યાનુ ંનાિ   મિગતો 

  
  
  
  
  

રહસાબનીશ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  a Bachelor of Commerce or Bachelor of Business 

Administration or Bachelor of Computer Application or 

Bachelor of Science in Mathematics or Statistics as principal 

subject or Bachelor of Arts in Mathematics or Economics or 

Statistics as principal subject obtained from any of the 

University established or incorporated by or under the Central 

or State Act in India or any other educational institution 

recognised by the Government or declared to be a deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956; 

૨ ઉંમર  not be more than 35 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
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જાણકારી  તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા 
અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા 
હોિા જોઈશે અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુ
જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

૬  પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૫ જગ્યાનુ ંનાિ   મિગતો 

  
  
  
  
  

િદદનીશ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  a degree of any of the universities established or incorporated 

by or under the Central or State Act in India or any other 

educational institution recognized by the Government or 

declared to be a deemed University under section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956 or possess an 

equivalent qualification recognized by the Government 

૨ ઉંમર  not be more than 35 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા 
અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા 
હોિા જોઈશે અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૩ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુ
જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઈએ.   
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૫ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦(લેિલ-૭) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ) 

૬  પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૩૮,૦૯૦/- 

૬ જગ્યાનુ ંનાિ   મિગતો 

  
  
  
  
  

ટાઈપીસ્ટ-
કિ-કલાકચ 
(ગપૃ-૩) 

૧  શૈક્ષગણક લાયકાત  (i)have passed the Higher Secondary School Certificate 

Examination conducted by Secondary and/or Higher Secondary 

Education Board or possess an equivalent qualifications 

recognised by the Government 

(ii)have a speed of not less than 6500 key depreciation with 

accuracy per hour for data entry work in English and Gujarati; 

૨ ઉંમર  not be more than 33 years of age 

૩   કોમ્પ્યટુરની  
જાણકારી  

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાિના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં-સીઆરઆર/૧૦-
૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/િ.પથી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંિેનુાં પ્રાથવમક જ્ઞાન(બેગિક નોલેજ) િરાિતા હોિા 
અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચશીટ િરાિતા 
હોિા જોઈશે અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા િોરણ ૧૦ અથિા િોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
િરાિતા હોિા જોઈશે.  

૪ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

ઉમેદિારને ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને ભાર્ાનુાં પુાંરત ુ
જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઈએ.   

૫ પિાર ધોરણ  
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૧૯,૯૦૦-૬૩૨૦૦(લેિલ-૨) (સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)   

૬ પ્રથમ  પાાંર્ િર્ચ 
માટે  માવસક ફીકસ 
પિાર   

રૂા.૧૯,૯૫૦/- 

૫. પગાર ધોરણ : ઉકત્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ગપૃ-૩ની જગ્યાઓ ઉપર, નાણા વિભાિના 
તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાિ ક્રમાાંક: ખરર્/૨૦૦૨/૫૭/(પાટચ-૨)/િ.૧ મજુબ, ઉમેદિારને શરૂઆતના 
તબકે્ક નીર્ે મજુબના માવસક ફીક્સ પિારથી, પાાંર્ િર્ચ માટે સરકારશ્રીના નાણા વિભાિના 
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાિ ક્રમાાંક:ખરર્/૨૦૦૨/૫૭/(પાટચ-૩)/િ-૧ મજુબની શરતો અને બોલીઓને 
આવધન વનમણકૂ આપિામાાં આિશે. ઉમેદિાર પાાંર્ િર્ચની સાંતોર્કારક સેિા પણૂચ કયાચની ખાતરી થયા બાદ 
ઉપરોકત ઠરાિની જોિિાઈઓને આવધન જે-તે જગ્યાના વનયવમત પિાર ધોરણમાાં વનમણકૂ મળિાપાત્ર 
થશે.   
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સાંિિચનુાં નામ અને ગ્રપુ પિાર િોરણ 
જગ્યા કુલ 

જગ્યા 
માસીક ફીકસ 

૫િાર GSBTM GBRC 

નાયબ મેનેજર (ગ્રપુ-૩) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦(લેિલ ૭) ૦૭ - ૦૭ રૂા.૩૮૦૯૦/- 

ટેકનીકલ આસીસટન્ટ (ગ્રપુ-૩) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦(લેિલ ૭) - ૧૧ ૧૧ રૂા.૩૮૦૯૦/- 

મદદનીશ (ગ્રપુ-૩) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦(લેિલ ૭) ૦૨ ૦૧ ૦૩ રૂા.૩૮૦૯૦/- 

રહસાબનીશ (ગ્રપુ-૩) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦(લેિલ ૭) ૦૧ ૦૧ ૦૨ રૂા.૩૮૦૯૦/- 

અંગે્રજી સ્ટેનોગ્રાફર ગે્રડ-૨  

(ગ્રપુ-૩) 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦(લેિલ ૭) ૦૧ - ૦૧ રૂા.૩૮૦૯૦/- 

ટાઈપીસ્ટ-કમ-કલાકચ(ગ્રપુ-૩) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦(લેિલ ૨) ૦૧ ૦૨ ૦૩ રૂા.૧૯૯૫૦/- 

 

૬. જામત પ્રિાણપત્ર :  

૬(૧) અનામત િિચનો લાભ મેળિિા ઈચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથચનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં 
આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ માાંિિામાાં આિે ત્યારે અચકૂ રજૂ કરિાની રહશેે.   

૬(૨) મળૂ ગજુરાતના અન.ુજાવત અન ે અન.ુજનજાવતના ઉમેદિારોએ જાવત પ્રમાણપત્રનો નાંબર અન ે તારીખ 

અરજી૫ત્રકમાાં યોગ્ય જગ્યાએ દશાચિિાનો રહશેે. 

૬(૩) સામાજજક અન ે શૈક્ષગણક રીતે પછાત િિચના ઉમેદિારોએ પોતે કયા જ્ઞાવત/જૂથના ઉમેદિાર છે તેની 
વિિત અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપિાની રહશેે. 
૬(૪) ઉમેદિારે અરજીપત્રકની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાચિેલ નહીં હોય તો પાછળથી અનામત 

િિચના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.  
૬(૫) મળૂ ગજુરાતના સામાજજક અન ેશૈક્ષગણક રીતે પછાત િિચના ઉમેદિારોન ેજ અનામત િિચના ઉમેદિાર 

તરીકે લાભ મળશ.ે   

૬(૬) સામાજજક અન ેશૈક્ષગણક રીતે પછાત િિચના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિશે “ઉન્નત 

િિચમાાં” નહીં થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે.  

૬(૬) (અ) સામાજજક અને શૈક્ષગણક રીતે પછાત િિચના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િિચમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંિનેુાં  
સામાજજક ન્યાય અન ે અવધકારીતા વિભાિના તા.૦૬-૦૨-૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ ગજુરાતી નમનુા  
પરરવશષ્ટ્ટ-‘ક’ મજુબનુાં  અથિા  ઉક્ત વિભાિના તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાિથી વનયત કરાયેલ ગજુરાતી  નમનુા 
પરરવશષ્ટ્ટ-‘૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર માાંિિામાાં આિે ત્યારે અચકૂ રજુ કરિાનુાં રહશેે. (બ)  તા.૧/૪/૨૦૧૬ના રોજ 

અથિા ત્યારબાદ ઈસ્ય ુથયેલ “ઉન્નત િિચમાાં સમાિેશ નહીં થિા અંિે પ્રમાણપત્રની” મહત્તમ અિવધ ઈસ્ય ુથયા 
– િર્ચ સરહત ત્રણ નાણાકીય િર્ચની રહશેે. પરાંત ુઆવ ુપ્રમાણપત્ર સાંબાંવધત જાહરેાત માટે અરજી કરિાની છેલ્લી 
તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુાં જોઇએ.  નોંધ : ઉન્નત િિચમાાં સમાિેશ નહીં હોિા અંિેના પ્રમાણપત્રની 
માન્યતા/ સ્િીકૃવત તથા સમયિાળા અન ે અિવધના અથચિટન બાબત ે સરકારશ્રીના ઠરાિો/ પરરપત્રોની 
જોિિાઈઓ આખરી િણાશે. (ક) પરરણીત મરહલા ઉમેદિારે આવુાં પ્રમાણપત્ર તણેીના માતા-વપતાની આિકના 
આધારે રજુ કરિાનુાં રહશેે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના આધારે આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ 
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હશ ે તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી અને ઉમેદિારને તે અંિે લાભ મળિાપાત્ર થશે નહી. (ડ) જો કોઈ 

ઉમેદિારે વનયત સમયિાળા દરમ્પયાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહીં હોય તો તેઓનુાં 
પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય િણિામાાં આિશે નહી અન ેતેઓન ેઆ સાંદભચમાાં લાભ મળિાપાત્ર થશે નહી. (ઇ) ઉમેદિારે 

અરજી કરતી િખત ેજે “ઉન્નત િિચમાાં સમાિેશ નહીં થિા અંિેનુાં પ્રમાણપત્ર” ની વિિતો જણાિેલ હોય તે જ 

પ્રમાણ૫ત્રની અસલ અન ેનકલ માાંિિામાાં આિે ત્યારે અચકૂ રજૂ કરિાની રહશેે. જો આિાાં પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ 

ભલૂ હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાજજક અને 
શૈક્ષગણક રીતે પછાત િિનંા ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે અરજીમાાં જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. (એફ) 

ઉન્નત િિચમાાં સમાિશે ન થતો હોિા અંિેનુાં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેિાય છે. પ્રમાણપત્રની 
અિવધ સામાજીક ન્યાય અને અવિકારરતા વિભાિના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ ક્રમાાંક:સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 
૪૫૫૨૪૬/અથી ત્રણ િર્ચની છે. પરાંત ુઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ અિવધ દરમ્પયાન ફેરફાર થાય 

તો તેની સ્િવૈછક જાહરેાત સાંબાંવધત ઉમેદિારે તથા તેના માતા- વપતા/ િાલીએ સ્િયાં સાંબાંવધત સત્તાવધકારી તેમજ 

તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આિે તો ગજુરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી વમશન(GSBTM)ને 

કરિાની રહશેે. ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલી આિી જાહરેાત નરહ કરીને કોઈપણ વિિતો છૂપાિશે તો તઓે 

કાયદેસરની કાયચિાહીને પાત્ર બનશ ેઅન ેતઓેએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િિચમાાં 
સમાિેશ નહીં થિા અંિેનુાં પ્રમાણપત્ર મળેિિા માટેના કોઈપણ માપદાંડમાાં ફેરફારની સ્િૈવછક જાહરેાત કરિાની 
જિાબદારી ઉમેદિાર/ માતા-વપતા/િાલીની વ્યક્ક્તિત  રીતે અન ેસાંયકુ્ત રીતે રહશેે.  
૬(૭) સરકારની પ્રિતચમાન જોિિાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ગબનઅનામત િિચના ઉમેદિારોની 
સાથ ેવનયત ધોરણો (અથાચત િયમયાચદા, અનભુિની લાયકાત, ગબન અનામત િિચના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ 

હોય તેના કરતા િધ ુ વિસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર)માાં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગણુિત્તાના આધારે પસાંદિી 
પામ ેતો ગબન અનામત જગ્યાની સામ ેિણતરીમાાં લેિાના થાય છે.  
૬(૮) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંિે જે વિિત દશાચિલે હશ ે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય 

રાખિામાાં આિશે નહીં. 
    

૭. મિધિા ઉિેદિાર: સામાન્ય િરહિટ વિભાના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાિ ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૮૬ 
/૨૨૧૩/િ(૨)માાં વનદેવશત પ્રિતચમાન વનયમો અનસુાર વિધિા મરહલા ઉમેદિારોને પસાંદિીમાાં અગ્રતા 
આપિા માટે તેમને મળેલ કુલ ગણુના ૦૫ (પાાંર્) ટકા ગણુ ઉમેરી આપિામાાં આિશ,ે પરાંત ુ તેઓએ ભરતી 
પ્રક્રીયા તથા વનમણ ૂાંક સમયે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોિા જોઇએ. ઉપરાાંત જીએસબીટીએમની કર્ેરી માાંિે ત્યારે તેના 
જરૂરી તમામ પરુાિાઓ અસલમાાં જીએસબીટીએમની કર્રેીમાાં રજુ કરિાના રહશેે. 

 

૮. રિતગિતિા ંભાગ લીઘેલ ઉિેદિાર:- માન્ય રિતગિતની િાન્ય સ્પઘાચઓિા ંમિજેતા થયા/ભાગ લીઘેલ 
હોિાના મનયત નમનુાના પ્રિાણપત્ર ઘરાિતા ઉિેદિારોએ સાિાન્ય િહીિટ મિભાગના તા.૨૫/૨/૧૯૮૦ના 
ઠરાિ ક્રિાકં:સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ૨ તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાિ ક્રિાકં:સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ 
ગ.૨ તથા સાિાન્ય િહીિટ મિભાગના ઠરાિ ક્રિાકં:સીઆરઆર/૧૦૯૯/યઓુ/૪૧૧૦/ગ-૨ તા.૧૮-૪-૨૦૦૧ 
તેિજ િખતો િખતના સરકારશ્રીના ઠરાિોની જોગિાઈ મજુબ મનયત કયાચ મજુબના સત્તામઘકારી પાસેથી 
મનયત નમનૂાિા ંિેળિેલ જરૂરી પ્રિાણપત્ર જીએસબીટીએિ િાગેં ત્યારે રજૂ કરિાનુ ંરહશેે. આવ ુપ્રિાણપત્ર 
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ઘરાિનાર ઉિેદિાર જ રિતના િઘારાના િળિાપાત્ર ગણુ િાટે હકકદાર થશે. અરજીપત્રકના કોલિિા ં
Sports મિગતો દશાચિનાર ઉિેદિારે જીએસબીટીએિ િાગેં ત્યારે ઉકત્ત ઠરાિથી મનયત નમનૂાિા ંઠરાિેલ 
આવ ુપ્રિાણપત્ર રજૂ નહી કરી શકે તો આિા ઉિેદિારને Sports ના િઘારાના ગણુ િળિાપાત્ર થશે નહી. 
૯. સાિાન્ય શરતો:  
(૧) સાંયકુત ભરતી પ્રરક્રયા અંગેની તિાિ કાયચિાહી જીએસબીટીએિ દિારા સબંમંઘત સસં્થાના ૫રાિશચિા ં
અને જરૂર જણાય ત્યા ંરે્રિેનશ્રી, સયંકુત પસદંગી સમિમતની િજૂંરીથી હાથ ઘરિાની રહશેે. સિગ્ર ભરતી 
પ્રરક્રયા દરમિયાન કોઇ મિશેષ મદૃુો ઉ૫સ્સ્થત થશે તો તે બાબતે રે્રિેનશ્રી, સયંકુત પસદંગી સમિમત અને 
સગર્િશ્રી, મિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગગકી મિભાગનો મનણચય આખરી રહશેે.  
(૨) અનામત િિચનો લાભ મળૂ ગજુરાતના અનસુગૂર્ત જાવત,અન.ુજનજાવત, સા.અને શૈ.પ.િિચના ઉમેદિારોને  જ 

મળશ.ે 

(૩) અરજીપત્રકમાાં ઉમેદિારે જાહરેાતમાાં દશાચિેલ સાંસ્થા/જગ્યા પૈકી તેઓ કઇ કઇ જગ્યાઓ ઉ૫ર ઉમેદિારી 
નોંિિિા માાંિ ેછે તે અંિે સાંબાંવિત કોલમમાાં (બોક્ષમાાં) ટીક (√) કરિાની રહશેે.   
(૪) અરજી કયાચ બાદ પરત ખેંર્ી શકાશે નરહ કે તેમાાં ફેરફાર કરી શકાશે નહી. 
(૫)ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ વિિત ખોટી બતાિલે હશ ેતો તેનુાં અરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ કરિામાાં 
આિશ ેતથા તેણે લાયકીગણુ (Qualifing Marks)મેળિલે હશ ે કે ઉમેદિાર પસાંદિી પામેલ હશ ેતો પણ તેની 
ઉમેદિારી રદ િણાશ.ે  

(૬) ફી ભયાચ બાદ રીફાંડ મળિાપાત્ર નથી.  
(૭) ગજુરાત સરકારના કમચર્ારી આ જાહરેાત સાંદભચમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે. પરાંત ુતેની જાણ ઉમેદિારે 

પોતાના વિભાિ/ખાતા/કર્ેરીને અચકૂ કરિાની રહશેે અને જાણ કરેલ હોિાનો પરુાિો જીએસબીટીએમ માાંિે 
ત્યારે રજૂ કરિાનુાં રહશેે.      
(૮) ઉમેદિારે અરજી૫ત્રક ભરતી િખત ેતઓે અનામત કક્ષામાાં અરજી કરિા માાંિે છે કે ગબન અનામત કક્ષામાાં 
અરજી કરિા માાંિે છે તે સ્પષ્ટ્ટ જણાિવુાં. એક િખત અરજી કયાચ બાદ અરજી૫ત્રકમાાં દશાચિેલ caste/categoryમાાં 
કોઈપણ જાતનો ફેરફાર કરિા દેિામાાં આિશે નરહ. જો કોઈ ઉમેદિાર પાછળથી આ બાબત ેરજૂઆત કરશ ેતો 
તેની રજૂઆત સ્િીકારિામાાં આિશે નરહ કે તેનો કોઈ પ્રત્યતુ્તર જીએસબીટીએમ દ્વારા આપિામાાં આિશે નરહ. 

ઉમેદિારોને આ સરૂ્ના ધ્યાને લઈ તેનુાં અચકૂપણે પાલન કરિા જણાિિામાાં આિે છે. 

(૯) આ જાહરેાત કોઈ પણ કારણોસર રદ કરિાની કે તેમાાં ફેરફાર કરિાની આિશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ 
કરિાનો જીએસબીટીએમને સાંપણુચ હકક/અવિકાર રહશેે અને આ માટે કારણો આપિા બાંિાયેલ રહશેે નહીં. 
તેમજ તેિા સાંજોિોમાાં ભરેલ અરજી ફી પરત મળિાપાત્ર થશે નહીં.  
 

૧૦. અરજી ફી :   
(૧) ગબન અનામત પરુૂર્/મરહલા ઉમેદિારો અરજી ફી રૂા.૧૦૦/-નો “GUJARAT STATE BIOTECHNOLOGY 

MISSION” િાાંિીનિર ખાતે ચકૂિિાપાત્ર રડમાન્ડ ડ્રાફટ ગબડિાનો રહશેે.  

(૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહતેી નથી.  
(૩) શારીરરક રીતે અશક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓતથા માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરિાની રહતેી નથી.  
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(૪) ફી ભયાચ બાદ રીફાંડ મળિાપાત્ર નથી.
(૫) ગબન અનામત િિચના ઉમેદિારોની ફી ભયાચ િિરની અરજી રદ થિાન ેપાત્ર છે. ગબન અનામત િિચના 
ઉમેદિારોએ જો ફી ભરેલ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોને કોઈપણ સાંજોિોમાાં પરીક્ષામાાં બેસિા દેિામાાં આિશ ેનહીં.

૧૧. અરજી કરિાની રીત : આ જાહરેાતના સાંદભચમાાં  લાયકાત િરાિતા ઉમેદિારે નીર્ ેમજુબ અરજી કરિાની
રહશેે. છેલ્લી તારીખ બાદ મળેલ અરજી માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી.
(૧) લાયકાત િરાિતા ઉમેદિારે Annexure-XI મજુબના અરજી૫ત્રકમાાં અરજી કરિાની રહશેે.   
(૨) અરજીપત્રકમાાં ઉમેદિારે જાહરેાતમાાં દશાચિેલ જગ્યા પૈકી તેઓ કઇ કઇ જગ્યાઓ ઉ૫ર ઉમેદિારી 
નોંિિિા માાંિે છે તે અંિે સાંબાંવિત કોલમમાાં (બોક્ષમાાં) ટીક (√) કરિાની રહશેે. ઉમેદિારને લાગ ુ૫ડતી ન 
હોય તેિી વિિતો અથિા તિેા કોલમમાાં Not Applicabel તેમ લખિાનુાં રહશેે. 
(૩) અરજી૫ત્રકમાાં ઉમેદિારે તાજેતરનો પાસપોટચ સાઇિનો ફોટો ર્ોટાડિાનો રહશેે અને ઉમેદિારે અડિી 
સહી ફોટા ઉ૫ર અને અડિી સહી ફોટા બહાર એ પ્રમાણ ેપોતાની સહી કરિાની રહશેે. 
(૪) ગબન અનામત કક્ષાના ઉમેદિારે અરજી૫ત્રક સાથે રૂા.૧૦૦/-નો “GUJARAT STATE 
BIOTECHNOLOGY MISSION” િાાંિીનિર ખાતે ચકૂિિાપાત્ર રડમાન્ડ ડ્રાફટ ગબડિાનો રહશેે. અનામત 
કક્ષાના ઉમેદિારે ફી ભરિાની રહતેી નથી. 
(૫) દરેક ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં, જો કોઈ ઉમેદિારે એક્થી િધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી
મળેલ અરજી કે જેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશ ેતે માન્ય િણાશ ેઅન ેઅિાઉની અરજી રદ િણિામાાં આિશે.
અિાઉની અરજી સાથ ેભરેલી ફી છેલ્લી મળેલ અરજી સામ ેિણિામાાં આિશે નહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી મળેલ
અરજી સાથ ે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આિા ઉમદેિારની વનયત ફી સાથેની મળેલ છેલ્લી અરજી માન્ય
િણિામાાં આિશ.ે જો ઉમેદિારે એકથી િધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશ,ે તો તે રીફાંડ કરિામાાં આિશે નહીં.
(૬) ઉમેદિારે અરજી૫ત્રક સાથે અરજી ફી વસિાય અન્ય કોઇ૫ણ દસ્તાિેજો મોકલિાના રહશેે નહી. 
(૭) ઉમેદિારે ભરેલ અરજી૫ત્રક, અરજી ફી સાથે સીલબાંિ કિરમાાં માત્ર R.P.A.D. થી નીર્ેના સરનામ ે
મોકલિાની રહશેે. રૂબરૂમાાં કે અન્ય કોઇ૫ણ રીતે મોકલલે અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. અરજી કરિાના 
છેલ્લા રદિસ સિુીમાાં અરજી કર્ેરીને મળેલ હશે તો જ માન્ય િણિામાાં આિશે. 
અરજી િોકલિાનુ ંસરનામુ ં
Mission Director,  
Gujarat State Biotechnology Mission[GSBTM] 
Block 11, 9th Floor, 
Udhyog Bhavan, Near GH-4 Circle, 
Gandhinagar – 382011. GUJARAT

૧૨. પરીક્ષાિા ંપ્રિેશ :  (૧) જરૂરી ફી સાથ ેઅરજી કરનાર દરેક ગબન અનામત િિચના ઉમેદિારને તથા તમામ 
અનામત િિચના ઉમેદિારને અરજીની ર્કાસણી કયાચ વસિાય Elimination Testમાાં બેસિા દેિામાાં આિશે. (૨)

જે ઉમેદિારો Elimination Testમાાં ના પરરણામમાાં લાયકી ગણુ(qualifying marks) મેળિેલ હશ ેતઓેએ સાંયકુત 
પસાંદિી સવમવત દિારા ઠરાવ્યા મજુબના પ્રમાણપત્રો જીએસબીટીએમની કર્ેરીને મોકલી આપિાના રહશેે
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અથિા જો જણાિિામાાં આિે તો અસલ પ્રમાણ૫ત્ર અને તેની વનયત કરેલ નકલો સાથે રૂબરૂ ઉ૫ક્સ્થત 
થિાનુાં રહશેે. (૩) ઉમેદિારો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકો અને પ્રમાણ૫ત્રોની ર્કાસણી કરિામાાં આિશ ેઅન ેઆ 

યોગ્યતા સાંતોર્તા ઉમેદિારોને લેગખત તથા લાગ ુ૫ડતી જગ્યાઓ માટેની મૌગખક કસોટીમાાં પ્રિેશ આપિામાાં 
આિશ.ે (૪) મૌગખક કસોટીમાાં પ્રિેશ અંિે સાંયકુત પસાંદિી  સવમવતનો વનણચય આખરી િણાશ.ે Elimination 

Testમાાં બેસિા દેિાથી અરજી કરનાર ઉમેદિારની અરજી ર્કાસિિામાાં આિી છે, તેવુાં માનિાનુાં રહશેે નહી. 
 

૧૩.પસદંગીની પ્રરક્રયા:- 
જાહરેાતની જગ્યા ઉપર પસાંદિી પામિાના હતેસુર તમામ ઉમેદિારે Elimination Test બાદ ગપૃ-૧ 

અને ૨ના ઉમેદિારે લેગખત કસોટી અન ે મૌગખક કસોટીની પ્રરક્રયામાાંથી તેમજ ગપૃ-૩ના ઉમેદિારે લેગખત 
કસોટી અને લાગ ુ પડતી જગ્યા માટે કોમ્પ્યટુર કૌશલ્ય પરીક્ષામાાંથી પસાર થિાનુાં રહશેે. પરાંત ુ સાંયકુત્ત 
પસાંદિી સવમવતને યોગ્ય અન ેજરૂરી લાિશ ેતો તેમાાં જરૂરી ફેરફાર કરી શકશ.ે  

 

૧૩(૧). એગલિીનેશન કસોટી :   
(૧) તમામ જગ્યા માટે સૌ પ્રથમ એગલમેશન ટેસ્ટ યોજિામાાં આિશે. પસાંદિી સવમવત દિારા વનયત કરાયેલ 
લાયકી ગણુ િરાિતા ઉમેદિારોને મૌગખક કસોટી માટે બોલિિામાાં આિશે. આ કસોટીના અંતે ભરિાપાત્ર 
જગ્યાના આશરે ૧૦(દસ) િણા ઉમેદિારોને લેગખત કસોટી માટે પસાંદ કરિામાાં આિશે. 
(૨) એગલમેશન ટેસ્ટ ૧૦૦ માકચસની, ૧૦૦ પ્રશ્નોની અને MCQ પ્રકારની રહશેે અને ઓનલાઇન અથિા OMR 
based લેિામાાં આિશે. એગલમેશન ટેસ્ટ માટે ૬૦ વમવનટનો સમય રહશેે. 
(૩) એગલમેશન ટેસ્ટ નીર્ે મજુબ યોજિામાાં આિશે. 
૩.૧ િૈજ્ઞાવનક-બી, મેનેજરની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત એગલમેશન ટેસ્ટ. (વસલબેસ Annexure-II મજુબનો રહશેે) 
૩.૨ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, નાયબ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત એગલમેશન ટેસ્ટ. (વસલેબસ Annexure-

III મજુબનો રહશેે) 
૩.૩ રહસાબી-કમ-િહીિટી અવિકારી, રહસાબનીશ, મદદનીશની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત એગલમેશન ટેસ્ટ. 
(વસલેબસ Annexure-IV મજુબનો રહશેે) 
૩.૪ ટાઇપીસ્ટ-કમ-કલાકચની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત એગલમેશન ટેસ્ટ. (વસલબેસ Annexure-V મજુબનો રહશેે) 
 

૧૩(૨). લેગખત કસોટી :   
(૧) Elimination Testમાાં સાંયકુત પસાંદિી સવમવતએ વનયત કરેલ લાયકી ગણુ(qualifying marks) મેળિનાર 
ઉમેદિારોને Written Test (લેગખત કસોટી)માાં માટે બોલાિિામાાં આિશે. 
(૨) આ કસોટીમાાં ઉમેદિારે હાજર રહવે ુાં ફરજજયાત છે. િેરહાજર રહનેાર ઉમેદિારો પસાંદિી માટે પાત્રતા 
િરાિશે નહી.  
(૩) Written Test (લેગખત કસોટી) નીર્ે મજુબ યોજિામાાં આિશે. 
૩.૧ િૈજ્ઞાવનક-બી, મેનેજરની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત Written Test (લેગખત કસોટી). (વસલેબસ Annexure-VI 
મજુબનો રહશેે) 
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૩.૨ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, નાયબ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત Written Test (લેગખત કસોટી). (વસલેબસ 
Annexure-VII મજુબનો રહશેે) 
૩.૩ રહસાબી-કમ-િહીિટી અવિકારી, રહસાબનીશ, મદદનીશની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત Written Test (લેગખત 
કસોટી). (વસલેબસ Annexure-VIII મજુબનો રહશેે) 
૩.૪ અંગ્રજેી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨ની જગ્યા માટે Written Test (લેગખત કસોટી). (વસલેબસ Annexure-IX 
મજુબનો રહશેે) 
૩.૫ ટાઇપીસ્ટ-કમ-કલાકચની જગ્યાઓ માટે સાંયકુત Written Test (લેગખત કસોટી). (વસલેબસ Annexure-X 
મજુબનો રહશેે) 
 
૧૩(૩). િૌગખક કસોટી :   
૧૪.(૧) માત્ર ગપૃ-૧ અને ૨ના ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં Written Test (લેગખત કસોટી)માાં સાંયકુત પસાંદિી 
સવમવતએ વનયત કરેલ લાયકી ગણુ(qualifying marks) મેળિનાર ઉમેદિારો પૈકી ભરતી માટે દશાચિેલ ખાલી 
જગ્યાના આશરે ત્રણ િણા ઉમેદિારોને મૌગખક કસોટી માટે બોલાિિામાાં આિશે, જેમાાં અનામત 
ઉમેદિારોની સાંખ્યા ઘ્યાને લેિામાાં આિશે.  
(૨) આ કસોટીમાાં ઉમેદિારે હાજર રહવે ુાં ફરજજયાત છે. િેરહાજર રહનેાર ઉમેદિારો પસાંદિી માટે પાત્રતા 
િરાિશે નહી. 
  
૧૩(૪). િેઇટેજ:   

 લેગખત કસોટીનુાં િેઇટેજ ૮૮% અને મૌગખક કસોટીનુાં િેઇટેજ ૧૨% રહશેે. જે તે જગ્યાની પસાંદિી 
યાદી તૈયાર કરિા માટે જાહરેાતમાાં દશાચિેલ જગ્યાની સાંખ્યાને ઘ્યાને લેિામાાં આિશે.   
(ખ) ગ્રપુ-૧ અને ૨ની જગ્યાઓ માટેની પસાંદિી યાદી લેગખત કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ અને મૌગખક કસોટીમાાં 
મેળિેલ ગણુના કુલ ગણુના આિારે ઉકત્ત િેઈટેજ મજુબ તૈયાર કરિામાાં આિશે. જયારે ગ્રપુ-૩ની જગ્યાઓ 
માટેની પસાંદિી યાદી લેગખત કસોટી અને લાગ ુપડતી જગ્યા માટે કોમ્પ્યટુર કૌશલ્ય પરીક્ષામાાં મળેિેલ 
ગણુના આિારે તૈયાર કરિામાાં આિશે. 
 

૧૪. પરરણાિ :   (૧) આખરી પસાંદિી પામલે, પ્રવતક્ષા યાદી(wait listed) ૫રના તથા મૌગખક કસોટી માટે 
લાયકી ગણુ(qualifying marks) મેળિલે ઉમેદિારોની વિિતો જીએસબીટીએમની િેબસાઈટ પર મકૂિામાાં 
આિશ.ે (૨) આ ૫સાંદિીમાાં ઉમેદિારના નામ, બેઠક ક્રમાાંક તેમજ મેળિેલ કુલ ગણુની વિિતો આપિામાાં આિશે. 
(૩) પસાંદિી નહી પામેલ ઉમેદિારોની વિિત અને તઓેએ મેળિેલ ગણુ ૫ણ જીએસબીટીએમની િેબસાઇટ 
પર મકૂિામાાં આિશે અને આ અંિેની ટૂાંકી જાહરેાત િતચમાન૫ત્ર (એક અંગ્રેજી / એક ગજુરાતી)માાં આ૫િામાાં 
આિશે. 
 

૧૪(૧). પ્રમતક્ષા યાદી(waitlist)ની જોગિાઇઓ : 
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 
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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. જગ્યાની પસદંગીનો ક્રિ:  (૧) Elimination Testમાાં લાયકી ગણુ મેળિેલ ઉમેદિારોને પનુ: પોતાની 
૫સાંદિી સાથે અરજી કરિાની રહશેે / પસાંદિીનો ક્રમ જણાિિાનો રહશેે. (૨) ઉમદેિાર જે  સાંસ્થા/જગ્યા માટે 

પોતાની પસદંગીનો ક્રિ એકિાર દશાચિી દે, તે ક્રિ કાયિી ગણિાિા ંઆિશે તથા તેમાાં કોઈપણ પ્રકારનાાં ફેરફાર, 

સધુારા-િધારા અથિા ક્રમાાંક બદલિાની વિનાંતી કોઈપણ સાંજોિોમાાં માન્ય રાખિામાાં આિશે નરહ. (૩) 

ઉમેદિારોએ જણાિેલી સાંસ્થા/જગ્યાઓ માટેના પસાંદિી ક્રમથી તે જિાઓ ઉપર વનમણકૂનો કોઈ હક્ક મળતો 
નથી. (૪) ગણુિત્તાક્રમ અન ે પ્રા્ય જગ્યાઓની સાંખ્યાને ધ્યાનમાાં લઈન,ે ઉમેદિારે આપેલ પસાંદિી ક્રમ 

વિર્ારણામાાં લેિામાાં આિશ.ે (૫) જે ઉમેદિારે એક પણ સાંસ્થા/જગ્યા માટે પસાંદિીક્રમ દશાચવ્યો ન હોય અથિા 
તો ફકત અમકુ જ સાંસ્થા/જગ્યા માટે પસાંદિી ક્રમ દશાચિેલ  હોય અન ેતેઓ પસાંદિીના ક્રમ મજુબની સાંસ્થા/જગ્યા 
મળિાપાત્ર થતી ન હોય તો જે ઉમેદિારોએ તમામ સાંસ્થા/જગ્યા માટે પસાંદિી ક્રમ દશાચિેલ હોય તેિા 
ઉમેદિારોને જગ્યાની ફાળિણી કયાચ બાદ િધેલી જગ્યા ઉપર આિા ઉમેદિારોને સાંસ્થા/જગ્યાની ફાળિણી 
કરિામાાં આિશે.  
 
૧૬. મનિણ ૂકં :  

(૧) ઉમેદિારોની વનમણ ૂાંક માટે પસાંદિી યાદીને ધ્યાનમાાં રાખી વિર્ારિામાાં આિશે. પરાંત ુ૫સાંદિી યાદીમાાં 
સામેલ થિાથી વનમણ ૂાંક માટેનો  હક્ક મળી જતો  નથી.  
(૨) ઉમેદિાર જે જગ્યા ૫ર વનમણ ૂાંક માટે બધી રીતે યોગ્ય છે તે માટે જરૂરી લાિે તિેી તપાસ પછી,  સાંતોર્ ન 

થાય તો તેિા ઉમેદિારની વનમણ ૂાંક કરિામાાં આિશે નરહ. 

(૩) પસાંદિી પામેલ ગપૃ-૧ અને ૨ના ઉમેદિારને બે િર્ચની અજમાયશી સમયિાળા દરમ્પયાનની સેિા અને 
ઠરાિેલ શરતો સાંતોર્કારક રીતે પણુચ કરિાથી તેઓ વનયવમત વનમણુાંકને પાત્ર થશે.  
(૪) વનમણ ૂાંક પામલે ઉમેદિારે જે-તે સાંસ્થાના વનયમો મજુબની/ સરકારશ્રી ઠરાિે તેિી તાલીમ લેિી પડશ ેઅન ે

તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરિાની રહશેે.  

(૫) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોિિાઈ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે તે 
તારીખથી, (બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભચમાાં અનભુિ િણિામાાં આિશે.  
(૬)પસાંદિી પામેલ ગપૃ-૩ના લાયક ઉમેદિારન ે નાણા વિભાિના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાિ 
ક્રમાાંક:ખરર્/૨૦૦૨/૫૭/(પાટચ-૩)/િ-૧મજુબની શરતો અને બોલીઓને આવધન પાાંર્ િર્ચના રફકસ 
પિારની સેિા સાંતોર્કારક રીતે પણુચ કરિાથી તેઓ વનયવમત વનમણુાંકને પાત્ર થશે. 
(૭) ઉમેદિારની વનમણ ૂાંક જે તે સાંસ્થા/જગ્યાના અમલમાાં હોય તેિા ભરતી અને સિેા વનયમો / સરકારશ્રીના 
અથિા સરકારશ્રી ઠરાિે તેિા વનયમોન ેઆવધન રહશેે.  
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(૮) ઉમેદિારને જે સાંસ્થા/જગ્યા માટે વનમણ ૂાંક આપિામાાં આિે તે સાંસ્થા/જગ્યા પર વનયત સમયમાાં હાજર ન થાય 

તો તેઓની વનમણ ૂાંક રદ કરિામાાં આિશે. 
   
૧૭. રે્તિણીઓ :  જો કોઈ ઉમેદિાર  

(૧) તેન ેઉમેદિારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટેકો મેળિિા માટે એટલે કે સાંયકુત પસાંદિી સવમવતના અધ્યક્ષ, સભ્ય 

અથિા કોઈ અવધકારી પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાિિિ લિાડિાનો પ્રયાસ કરિા માટે,  

(૨) બીજાનુાં નામ ધારણ કરિા માટે,  

(૩) બીજા પાસ ેપોતાનુાં નામ ધારણ કરાિિા માટે,  

(૪) બનાિટી ખોટા દસ્તાિેજો અથિા જેની સાથ ેર્ેડાાં કરિામાાં આવ્યા હોય તેિા દસ્તાિેજો સાદર કરિા અથિા 
િેરરીવત આર્રિા માટે,  

(૫) યથાથચ અથિા ખોટા અથિા મહત્િની મારહતી છુપાિતા હોય તેિા વનિેદનો કરિા માટે, 

(૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદિારીના સાંબાંધમાાં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથિા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેિા માટે, 

(૭) પરીક્ષા દરમ્પયાન િેર વ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોિ કરિા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદિારની ઉત્તરિહીમાાંથી 
નકલ કરિા, પસુ્તક, િાઈડ, કાપલી કે તેિા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ત ગલગખત સારહત્યની મદદથી અથિા 
િાતર્ીત દ્વારા નકલ કરિા કે ઉમેદિારને નકલ કરાિિાની િેરરીવતઓ પૈકી કોઈપણ િેરરીવત આર્રિા માટે, 

(૮) લખાણોમાાં અશ્લીલ ભાર્ા અથિા ગબભત્સ બાબત સરહતની અપ્રસ્તતુ બાબત લખિા માટે,  

(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં અન્ય કોઈ રીતે િેર-િતચણકૂ કરિા માટે,  

(૧૦) પરીક્ષાના સાંર્ાલન માટે રોકેલા સ્ટાફન ેસીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરિા અથિા શારીરરક રીતે ઈજા 

કરિા માટે,  

(૧૧) પિૂચિતી ખાંડોમાાં વનરદિષ્ટ્ટ કરેલા તમામ અથિા કોઈપણ કૃત્ય કરિાનો પ્રયત્ન કરિા માટે અથિા યથા 
પ્રસાંિ મદદિારી કરિા માટે,  

(૧૨) પરીક્ષા આપિા માટે તને ેપરિાનિી આપતા તેના પ્રિેશપત્રમાાં આપિામાાં આિેલ કોઈપણ સરૂ્નાનો ભાંિ 

કરિા માટે, દોવર્ત ઠયાચ હોય તો અથિા દોવર્ત હોિાનુાં જાહરે કયુ ંહોય તો, તે ફોજદારી કાયચિાહીને પાત્ર થિા 
ઉપરાાંત–(ક) તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદિાર હોય તે પરીક્ષામાાંથી તેન ેિેરલાયક ઠરાિી શકશ,ે અથિા (ખ) (૧) સીધી 
પસાંદિી માટે લેિાની કોઈપણ પરીક્ષામાાં બેસિામાાંથી અથિા કોઈપણ રૂબરૂ મલુાકાતમાાંથી અથિા (૨) કોઈપણ 

નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથિા  વનરદિષ્ટ્ટ મદુ્ત માટે બાકાત કરી શકશ.ે પરાંત ુતે અથે પોત ેરજુઆત કરિા ઈચ્છે, 

તો ઉમેદિારને, લેગખતમાાં એિી રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિ ે તે વસિાય ખાંડ (ક) અથિા ખાંડ (ખ) 

હઠેળની કોઈપણ વશક્ષા કરી શકાશે નરહ. (િ) તદઉપરાાંત જો તે અિાઉ સરકારી નોકરીમાાં હોય તો, સાંબાંવધત 

વનયમો હઠેળ વશસ્તભાંિના પિલાાં લઈ શકાશે. 

(૧૩) ઉમેદિાર પોતે કોઈ પણ જગ્યાની આખરી પસાંદિી યાદીમાાં સમાવિષ્ટ્ટ થિા માત્રથી સાંબાંવિત જગ્યા 
ઉપર વનમણુાંક કરિાનો દાિો કરિાને હકકદાર થશે નહીં. વનમણુાંક કરનાર સત્તાવિકારીને પોતાને એિી 
ખાતરી થાય કે ઠરાિેલ વનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી તો જે તે તબકકે આિા ઉમેદિારને તેની વનમણુાંક 
‘રદ’ કરીને પડતો મકુી શકાશે. વનમણુાંક બાબતે જે ત ેસાંસ્થાનો વનણચય આખરી િણાશે.  
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૧૮. અગત્યની સરૂ્નાઓ :   

(૧) ઉમેદિારને પોતાની સાથ ેસેલ્યલુર ફોન, ટેબ્લેટ, કેલ્કયલુેટર અથિા બીજી કોઈ મોબાઈલ સાંદેશા વ્યિહારના 
ઈલેકરોવનક્સ–બ્લ્ય ુ ટ્રુથ સાધનો પરીક્ષા ખાંડમાાં સાથ ે લઈ જિાની છૂટ નથી, જેના ભાંિ બદલ ઉમેદિારો માટે  

વનરદિષ્ટ્ટ કરાયેલ વશક્ષાને પાત્ર બનશ.ે  

(૨) ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ર્કાસણી દરમ્પયાન કોઈ ઉમેદિાર, આ 

જગ્યાના ભરતી વનયમો, ભરતી પરીક્ષા વનયમો અન ેજાહરેાતની જોિિાઈ તથા લાગ ુપડતા અન્ય હકુમો મજુબ 

લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલમૂ પડશ ેતો તમેની ઉમદેિારી કોઈ પણ તબકે્ક રદ કરિામાાં આિશે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ગબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તને ે ગબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુ

પડશ.ે  

(૪)  જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. 

(૫) મરહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર મરહલા ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ નરહ થાય તો આ જગ્યાઓ સાંબાંવધત 

કેટેિરીના પરુૂર્ ઉમેદિારોને ફાળિિામાાં આિશ(ેસામાન્ય િહીિટ વિભાિના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાિ 
ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/િ-૨ની મદુા નાં ૨(૨) ની જોિિાઈ મજુબ).    
(૬)  જાહરેાતમાાં જે તે કેટેિરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે 

મરહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદિારો માટે અનામત છે 

તેમ િણિાનુાં નથી,  આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારોની પસાંદિી માટે વિર્ારણા થઇ શકે છે, 

પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે.  
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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 

Syllabus for the Elimination Test for the Post of  

Scientist-B / Manager. 

 

ટેસ્ટનો પ્રકાર MCQ: ઓનલાઇન અથિા OMR based     સમય: ૬૦ મીનીટ 

કુલ ગણુ: ૧૦૦ માકચસ 

પાટચ -૧(ગજુરાતી િાઘ્યિ) 
પ્રશ્નપત્રના મિષયો ગણુભાર 

સામાન્ય અભ્યાસ: ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભિૂોળ, સાંસ્કૃવત્ત, ભારતનુાં બ ાંધારણ, 
રમતિમત, સામાન્ય વિજ્ઞાન, િતચમાન પ્રિાહો, કોમ્પ્ચટુરને લિતુાં સામાન્ય જ્ઞાન, ટેસ્ટ 
ઓફ રીિનીંિ, પયાચિરણ, જાહરે િહીિટ, પાંર્ાયતી રાજ, િાગણવતક કસોટીઓ, તારકિક 
કસોટીઓ, બાયોટેકનોલોજી પોલીસી, સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને ઇનોિેશન(STI) 
પોલીસી. 

૧૫ માકચસ 

ગજુરાતી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૧૦ માકચસ 
અંગે્રજી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૧૦ માકચસ 

કુલ ગણુ પાટચ-૧ ૩૫ માકચસ 

 

પાટચ -૨(અંગ્રજી િાઘ્યિ) 
પ્રશ્નપત્રના મિષયો ગણુભાર 

બાયોટેકનોલોજી અને તેને સાંલગ્ન વિજ્ઞાન વિર્યક પ્રશ્નો ૬૫ માકચસ 
કુલ ગણુ પાટચ-૨ ૬૫ માકચસ 

કુલ ગણુ પાટચ-૧ અને પાટચ-૨ ૧૦૦ માકચસ 
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ANNEXURE-III 

Syllabus for the Elimination Test for the Post of  

Technical Assistant /Dy.Manager. 

 

ટેસ્ટનો પ્રકાર MCQ: ઓનલાઇન અથિા OMR based     સમય: ૬૦ મીનીટ 

કુલ ગણુ: ૧૦૦ માકચસ 

પાટચ -૧(ગજુરાતી િાઘ્યિ) 
પ્રશ્નપત્રના મિષયો ગણુભાર 

સામાન્ય અભ્યાસ: ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભિૂોળ, સાંસ્કૃવત્ત, ભારતનુાં બ ાંધારણ, 
રમતિમત, સામાન્ય વિજ્ઞાન, િતચમાન પ્રિાહો, કોમ્પ્ચટુરને લિતુાં સામાન્ય જ્ઞાન, ટેસ્ટ 
ઓફ રીિનીંિ, પયાચિરણ, જાહરે િહીિટ, પાંર્ાયતી રાજ, િાગણવતક કસોટીઓ, તારકિક 
કસોટીઓ, બાયોટેકનોલોજી પોલીસી, સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને ઇનોિેશન(STI) 
પોલીસી. 

૧૫ માકચસ 

ગજુરાતી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૧૦ માકચસ 
અંગે્રજી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૧૦ માકચસ 

કુલ ગણુ પાટચ-૧ ૩૫ માકચસ 

 

પાટચ -૨(અંગ્રજી િાઘ્યિ) 
પ્રશ્નપત્રના મિષયો ગણુભાર 

બાયોટેકનોલોજી અને તેને સાંલગ્ન વિજ્ઞાન વિર્યક પ્રશ્નો ૬૫ માકચસ 
કુલ ગણુ પાટચ-૨ ૬૫ માકચસ 

કુલ ગણુ પાટચ-૧ અને પાટચ-૨ ૧૦૦ માકચસ 
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ANNEXURE-IV 

Syllabus for the Elimination Test for the Post of  

Accounts-cum-Administrative Officer/Assistant / Accountant. 

 

પે૫રનુાં માઘ્યમ : ગજુરાતી        સમય: ૬૦ મીનીટ 

ટેસ્ટનો પ્રકાર MCQ: ઓનલાઇન અથિા OMR based  

 
પ્રશ્નપત્રના મિષયો ગણુભાર 

સામાન્ય અભ્યાસ: ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભિૂોળ, સાંસ્કૃવત્ત, પયાચિરણ, રમતિમત, 
સામાન્ય વિજ્ઞાન, િતચમાન પ્રિાહો, કોમ્પ્ચટુરને લિતુાં સામાન્ય જ્ઞાન, ટેસ્ટ ઓફ 
રીિનીંિ, િાગણવતક કસોટીઓ, તારકિક કસોટીઓ,  

૩૦ માકચસ 

ભારતનુાં બ ાંધારણ, જાહરે િહીિટ, પાંર્ાયતી રાજ, સરકારી યોજનાઓ, જાહરે રહસાબ 
અને જાહરે નાણાનો િહીિટ અને ઓડીટ. 

૩૦ માકચસ 

અંગે્રજી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૨૦ માકચસ 

ગજુરાતી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૨૦ માકચસ 
કુલ ગણુ ૧૦૦ માકચસ 
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ANNEXURE-V 

Syllabus for the Elimination Test for the Post of  

Typist-cum-clerk. 

 

પે૫રનુાં માઘ્યમ : ગજુરાતી        સમય: ૬૦ મીનીટ 

ટેસ્ટનો પ્રકાર MCQ : ઓનલાઇન અથિા OMR based  

 

પ્રશ્નપત્રના મિષયો ગણુભાર 

સામાન્ય અભ્યાસ: ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભિૂોળ, સાંસ્કૃવત્ત, ભારતનુાં બ ાંધારણ, 
રમતિમત, સામાન્ય વિજ્ઞાન, િતચમાન પ્રિાહો, કોમ્પ્ચટુરને લિતુાં સામાન્ય જ્ઞાન, ટેસ્ટ 
ઓફ રીિનીંિ, પયાચિરણ, જાહરે િહીિટ, સરકારી યોજનાઓ, િાગણવતક કસોટીઓ, 
તારકિક કસોટીઓ. 

૬૦ માકચસ 

અંગે્રજી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૨૦ માકચસ 

ગજુરાતી ભાર્ાનુાં કૌશલ્ય ૨૦ માકચસ 
કુલ ગણુ ૧૦૦ માકચસ 
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ANNEXURE-VI 

Syllabus for the Written Test for the Post of  

Scientist-B/ Manager. 

 

Duration: 2 hours        Total Marks: 200 

Part-I (Gujarati Meduim) 

 

Subject Marks 

Gujarati language and Grammer 25 

English language and Grammer 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. 
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ANNEXURE-VII 

Syllabus for the Written Test for the Post of  

Technical Assistant / Dy.Manager. 

Duration: 2 hours        Total Marks: 200 

Part-I (Gujarati Meduim) 

 

Subject Marks 

Gujarati language and Grammer 25 

English language and Grammer 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. 
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ANNEXURE-VIII 

Syllabus for the Written Test for the Post of  

Accounts-cum-Administrative Officer/Assistant / Accountant. 

 

Duration: 2 hours        Total Marks: 200 

Part-I (Gujarati Meduim) 

 

 

Subject Marks 

Gujarati language and Grammer 25 

English language and Grammer 25 

Total 50 marks 

 

Part-II (Gujarati Meduim) 

 

 Marks 

Constitution of India with special reference to Fundamental Rights, 

Directive Principles, State List, Central List, Concurrent List, Article 

309, Provision for Schedule Castes/ Schedule Tribes, Societies 

Registration Act-1860. 

40 marks 

Annual Development Programme-Gujarat, Annual Budget Provisions 

under Different Important Sectors, etc.- Gujarat. State Economy in the 

context of global and national scenario of biotechnology sector. 

25 marks 

Important Schemes, Policies and Programmes of Government of 

Gujarat with special reference to Industry, Biotechnology, Science and 

Technology, Environment, Biodiversity, Public Health, Education, 

Social Justice, Tribal Development,. 

25 marks 

Questions related to Applied knowledge of Inquiry, Applied Budget, 

L.A.Q.s, Audit Para, Right to Information Act-2005. Sustainable 

development Goals(SDGS), Purchase policy of Government of 

Gujarat, Public administration and Administration of Consolidated 

fund / Public fund, CAG related provisions and principles of Accounts 

& Audit 

30 marks 

General Studies on History, Geography & Culture of Gujarat,  Current 

Affairs of Gujarat and India. 
30 marks 

Total 150 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. 
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ANNEXURE-IX 

General Syllabus for the Written Examination for the Post of  

English Stenographer Grade II (Group III). 

 

Paper I English Duration  Marks 

  3 hours 100 

This paper shall comprise of writing a paragraph of about 10 to 15 lines in English on a given 

description subject; translation from English into Gujarati Language (not literal but free translation); 

translation from Gujarati into English; precis writing; letter writing and grammar. The marks as 

specified below shall generally be allotted to the question to be set on each at the following sub-heads, 

namely:- 

 Marks 

Writing a paragraph of about 10 to 15 lines in English 15 

Translation from English into Gujarati 

(Not literal but Free translation) 
15 

Translation from Gujarati into English 15 

Precis writing 10 

Letter writing 15 

Grammar 30 

Total 100 

 

The standard of question paper in English shall be the same as in the Higher Secondary School 

Certificate Examination. 

The Board shall have discretion to fix qualifying marks in this paper. 

Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in this paper as may be fixed by 

Joint Selection Committee shall be called for shorthand test. 

 

Paper II Shorthand Test Duration Marks 

  15 Minutes 100 

 

Paper II: Shorthand Test  

 

The candidate shall be required to take dictation of two passages in English, each of four minutes 

duration, dictated at the speed of 100 words per minutes and transcribe the same passages on 

typewriter in fifty minutes. 

 

Paper III Gujarati Duration Marks 

  3 hours 100 

This shall comprise of essay writing, precise writing and grammar. The marks as specified below 

shall generally be allotted to the questions to be set on each of the following sub-head, namely:- 

 Marks 

Essay 40 

Precis Writing 10 

Letter Writing 20 

Grammar 30 

Total 100 

The standard of question paper of Gujarati shall be the same as in the Higher Secondary School 

Certificate Examinations. 

Joint Selection Committee has discretion to fix qualifying marks in this paper. 
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ANNEXURE-X 

General Syllabus for the Written Examination for the Post of  

Typist cum Clerk (Group III). 

 

Part I-Syllabus for the written test(Gujarat Medium). 

Subject Marks Duration 

General Studies on 

History, Geography and Culture of Gujarat, Constitution of India, State 

Government Policy for (1) Industrial Development (2) Biotechnology Policy (3) 

Science and Technology Development (4) Agriculture and Animal Husbandary (5) 

Development of weaker sections of Society  

100 90 minutes 

Gujarati language and Grammer 25 

English language and Grammer 25 

Total 150 Marks 

Note:- 

(1) The standard and the course content of the syllabus shall be of Twelfth standard of the 

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

(2) The question papers shall be of the objective type (Multiple choice questions). Every 

attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of 0.25. 

Part II-Syllabus for the Computer Proficiency Practical test 90 minutes. 

1. Gujarati Typing Test. 20 Marks 

2. English Typing Test. 20 Marks 

3. Preparing slides for presentation based on data provided. (5 slides) 15 Marks 

4. Preparing excel spreadsheet and answering an arithmetic problem. 15 Marks 

5. Error check and spelling correction in given ward document 

-Comment remove    –Spelling check 

-Margin setting         –Table insert 

-Text highlight 

15 Marks 

6. Writing an E-mail to notified recipient address. 15 Marks 

 Total 100 Marks 

Note: 1. The speed of typing shall not be less than 6500 key depressions with accuracy per hour. (To 

be tested for 10 minutes for each language). 
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