ુ રાત સ્ટ�ટ બાયોટ�કનોલો� િમશન(GSBTM) અને �જ
ુ રાત બાયોટ�કનોલો� �રસચર્ સેન્ટર(GBRC) માટ�
�જ
ુ ત ભરતી માટ�ની �હ�રાત ક્રમાંક-૦૧/૨૦૧૮ અ�સ
ુ ધ
સં�ક
ં ાને પ્રોિવઝનલ આન્સર ક� �ગે � ૂચનાઓ

1. ઉકત �હ�રાતમાં જણાવેલ વૈજ્ઞાિનક-બી અને મેનેજર તેમજ ટ� કનીકલ આસીસ્ટન્ટ અને નાયબ
42

મેનેજર સંવગ�ની લે�ખત કસોટ� તા.૨૩/૦૨/૨૦ના રોજ યો�યેલ છે . �ની પ્રોિવઝનલ આન્સર
ક� અત્રેની કચેર�ની વેબસાઇટ ૫ર પ્રિસઘ્ઘ કરવામાં આવેલ છે .
2. � તે ૫ર�ક્ષામાં હાજર રહ�લ ઉમેદવારો તરફથી પ્રોિવઝનલ આન્સર ક� સંબઘ
ં માં જો કોઇ ર�ુઆત
42

હોય તો, આ સાથેના િનયત ન� ૂનામાં અને ર�ૂઆત કરવાની છે લ્લી તાર�ખ �ુઘીમાં
�એસબીટ�એમની કચેર� ખાતે �બ�માં/ટપાલ મારફતે જ�ર� આઘાર �ુરાવા સ�હત ર�ૂ કરવાની
રહ�શે.
3. ઉમેદવારોએ પોતાને પર�ક્ષામાં મળે લ સીર�ઝની પ્ર� �ુ�સ્તકામાં છપાયેલ પ્ર� ક્રમાંક �ુજબ
42

વાંધા-� ૂચનો ર�ૂ કરવાના રહ�શે.
4. ઉમેદવારોએ ઉક્ત � ૂચના�ુ ં અ� ૂક પાલન કર�ુ ં અન્યથા વાંધા-� ૂચનો �ગે કર� લ ર�ૂઆતો
42

ધ્યાને લેવાશે નહ�.
5. પ્રોિવઝનલ આન્સર ક� બાબતે ઉમેદવારો તરફથી મળે લ ર�ૂઆતનો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવા
42

બાબતે આ સંદભર્માં િનમાયેલ તજજ્ઞ સંસ્થાનો િનણર્ય આખર� રહ�શે.
6. આખર� આન્સર ક� અને લે�ખત કસોટ��ુ ં ૫�રણામ તૈયાર થયા બાદ �એસબીટ�એમની
42

ુ ર વતર્માન૫ત્રમાં કોઇ �હ�રાત પ્રિસઘ્ઘ
વેબસાઇટ ૫ર અ૫લોડ કરવામાં આવશે. આ હ��સ
કરવામાં આવશે નહ�, �ની ન�ઘ લેવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે .

42

તા. ૨૪/૦૨/૨૦૨૦

સ્થળ: ગાંઘીનગર

િમશન િનયામક/િનયામક
�એસબીટ�એમ/�બીઆરસી

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 WRITTEN TEST :…………………………………………………………
With Reference to
Question Paper set given to Candidate

Set of
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/
Justification for your
suggested answer

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 question paper set
given to the candidate with provisional answer key & within the indicated time limit.
Application No :-

Signature of the Candidate : …………………………………………………..

Address of the Candidate:-

Name of the Candidate...............................................
Date: .......................................................................................

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 : ………………………………………………………
લે�ખત કસોટ�ની તાર ખ :……………………………………………………………….
ઉમેદવારોને આપવામાં આવેલ
પ સીર�ઝ ુજબ
પત્ર
સીર�ઝ

ની િવગત

માંક

ોિવ ઝનલ

ૂ ચત

આ સર ક
ુ બ જવાબ
જ
(A/B/C/D)

ઉમેદવારની ર ુ આત.

ઉમેદવારનો
જવાબ
(A/B/C/D)

તમે � ૂચવેલ જવાબનાં
ુ ધ
અ�સ
ં ાને
ર આ
ુ તની િવગત.

સંદભ/ મા હતી

ોત

(નકલ બડવી.)
(1)

ુ તક ંુ નામ.

(2) પાના નંબર.

વેબસાઇટની િવગત

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

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

ની ર આ
ૂ ત લખવી, અ ય

માટ અલગ પાન વાપર .ંુ તમામ

(4)

કાશક ંુ નામ./ સરના .ંુ

(5)

કાશન ંુ વષ.

ૂચનો ઉમેદવારોને આપવામાં આવેલ પ�પત્ર સીર�ઝ અને

ોિવ ઝનલ

આ સર ક સાથેદશાવેલ સમય મયાદામાં મોકલી શકાશે.

અર� નં :ઉમેદવાર� ંુ સરના :ંુ -

ઉમેદવારની સહ�: ................................................
ઉમેદવાર ંુ નામ :- ...............................................
તાર�ખ:- ..................................................

