ુ રાત સ્ટે ટ બાયોટે કનોલોજી મિશન(GSBTM) અને ગજ
ુ રાત બાયોટે કનોલોજી રરસર્ચ સેન્ટર(GBRC) િાટે
ગજ
ુ ધ
સંયકુ ત ભરતી િાટે ની જાહેરાત ક્રિાંક-૦૧/૨૦૧૮ અનસ
ં ાને પ્રોમિઝનલ આન્સકર કી અંગે સ ૂર્નાઓ

1. ઉકત જાહેરાતમાાં જણાવેલ તમામ સાંવર્ગોની એલલમમનેશન ટે સ્ટ યોજવાની કાયયવાહી આ કચેરી
દવારા હાથ ઘરાયેલ છે . અંગ્રેજી સ્ટે નોગ્રેડ-૨(ગ્રુપ-૩) મસવાયની અન્ય તમામ સાંવર્ગયની
એલલમમનેશન ટે સ્ટ પ ૂણય થયા બાદ વઘુમાાં વઘુ ૨(બે) કામકાજના દદવસો દરમમયાન એલલમેશન
ટેસ્ટમાાં પુછાયેલ પ્રશ્નોની પ્રોમવઝનલ આન્સર કી કચેરીની વેબસાઇટ https://btm.gujarat.gov.in/
પર અ૫લોડ આવશે. માત્ર અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રેડ-૨(ગ્રુપ-૩)ની એલલમમનેશન ટે સ્ટ વણયનાત્મક પ્રકારના
પ્રશ્નો ઘરાવતી હોવાથી, તેની પ્રોમવઝનલ આન્સર કી રજૂ ન કરતા, આખરી ૫દરણામ જાહેર
કરવામાાં આવશે.
2. જે તે ૫રીક્ષામાાં હાજર રહેલ ઉમેદવારો તરફથી પ્રોમવઝનલ આન્સર કી સાંબઘ
ાં માાં જો કોઇ રજુઆત
હોય તો, આ સાથેના મનયત નમ ૂનામાાં અને રજૂઆત કરવાની છે લ્લી તારીખ સુઘીમાાં
જીએસબીટીએમની કચેરી ખાતે રૂબરૂમાાં/ટપાલ મારફતે જરૂરી આઘાર પુરાવા સદહત રજૂ કરવાની
રહેશે.
3. ઉમેદવારોએ પોતાને પરીક્ષામાાં મળે લ સીરીઝની પ્રશ્ન પુસ્સ્તકામાાં છપાયેલ પ્રશ્ન ક્રમાાંક મુજબ
વાાંધા-સ ૂચનો રજૂ ન કરતા, તમામ વાાંધા-સ ૂચનો વેબસાઇટ પર પ્રમસધ્ધ થયેલ પ્રોમવઝનલ
આન્સર કીના પ્રશ્ન ક્રમાાંક મુજબ અને તે સાંદર્યમાાં રજૂ કરવાના રહેશે.
4. પ્રોમવઝનલ આન્સર કી બાબતે ઉમેદવારો તરફથી મળે લ રજૂઆતનો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવા
બાબતે આ સાંદર્યમાાં મનમાયેલ તજજ્ઞોનો મનણયય આખરી રહેશે.
5. ઉમેદવારોએ ઉક્ત સ ૂચનાનુ ાં અચ ૂક પાલન કરવુાં અન્યથા વાાંધા-સ ૂચનો અંર્ગે કરે લ રજૂઆતો
ધ્યાને લેવાશે નહી.
6. આન્સર કી માાં સાચા જવાબ

મનશાનીથી માકય કરે લ હશે જેને ઘ્યાને લેવા લઇને રજૂઆત

કરવાની રહેશે.
7. વાાંઘા સ ૂચનો રજૂ કરવાની આખરી તારીખ બાદ વઘુમાાં વઘુ ૧૦(દસ) કામકાજના દદવસોમાાં આ
આન્સર કી આખરી (ફાઇનલ) કરીને જીએસબીટીએમની વેબસાઇટ ૫ર અ૫લોડ કરવામાાં આવશે
અને આ આન્સર કીના આઘારે આખરી ૫દરણામ જાહેર કરવામાાં આવશે.
8. આખરી આન્સર કી અને એલલમમનેશન ટે સ્ટનુ ાં ૫દરણામ તૈયાર થયા બાદ જીએસબીટીએમની
ુ ર વતયમાન૫ત્રમાાં કોઇ જાહેરાત પ્રમસઘ્ઘ
વેબસાઇટ ૫ર અ૫લોડ કરવામાાં આવશે. આ હેતસ
કરવામાાં આવશે નહી, જેની નોંઘ લેવા ઉમેદવારોને જણાવવામાાં આવે છે .

તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૯
સ્થળ: ર્ગાાંઘીનર્ગર

મમશન મનયામક/મનયામક
જીએસબીટીએમ/જીબીઆરસી

Application Format for representation on provisional answer key in
continuation of Advertisement No. 01/2018 for
Joint Recruitment of GSBTM & GBRC

NAME OF THE POST :…………………………………………………………………………
DATE OF ELIMINATION TEST :…………………………………………………………
With Reference To
Website Published Question Paper
Question
No

Question Details

Answer as per
Provisional
Key
(A/B/C/D)

Candidate’s
Suggested
Answer
(A/B/C/D)

Candidate’s Application
Details of Application

Resource Material
(Copy to be Enclosed)
(1)Name of The Book

(2) Page No.
(3) Name of the Author

Details of the
Website
Name and Link of
the particular/
specific page of
the Website

(4) Name and Address of
the Publisher

(A)
(B)
(C)
(D)

(5) Year of the Publication

Note:-Application for each question shall be made on Separate page in the above given format. All objections shall be sent with reference to the web site
published question paper with provisional answer key & within the indicated time limit.

Name of the Candidate :-

Date of Application : …………………………………………………..

Application No :Address :-

Signature of the Candidate...............................................

GSBTM અને GBRC માટ� સં�ુકત ભરતી માટ�ની �હ�રાત ક્રમાંક-૦૧/૨૦૧૮ અ�ુસંધાને
પ્રોિવઝનલ આન્સર ક� બાબતે ર�ૂઆતનો ન�ૂનો

જ યા ંુ નામ : ………………………………………………………
એ�લિમનેશન ટ�સ્ટની તાર ખ :……………………………………………………………….

વેબસાઇટ પર

ુ લ
ક

પ

ની િવગત

માંક

ુ બ
જ

ોિવ ઝનલ
આ સર ક
ુ બ જવાબ
જ
(A/B/C/D)

ઉમેદવારની ર ુ આત.

ઉમેદવારનો
ૂ ચત
જવાબ
(A/B/C/D)

સંદભ/ મા હતી

ર ુ આતની િવગત.

ોત

(નકલ બડવી.)
(1)

ુ તક ંુ નામ.

વેબસાઇટની િવગત

વેબસાઇટનાં
ચો�સ પેજ�ુું નામ
અને તેની લ�ક
દશાર્વવી

(2) પાના નંબર.

(3) લેખક ંુ નામ.
(A)
(B)
(C)
(D)
ન ધઃ- એક પાના ઉપર એક જ

ની ર ૂઆત લખવી, અ ય

માટ અલગ પાન વાપર .ંુ તમામ

(4)

કાશક ંુ નામ./ સરના .ંુ

(5)

કાશન ંુ વષ.

ૂચનો વેબસાઇટ પર

કુ લ

ોિવ ઝનલ આ સર ક સાથેના

પ

સંદભ તેમાં દશાવેલ સમય મયાદામાં મોકલી શકાશે.

ઉમેદવાર ંુ નામ :-

અર ની તાર ખ : ................................................

અર� નં :સરના :ંુ -

ઉમેદવારની સહ ..................................................

