
 
 
 
 

 

1. ઉકત જાહરેાતમાાં જણાવેલ વૈજ્ઞાનિક-બી અિે મેિેજર તેમજ ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ અિે િાયબ 
મેિેજર સાંવર્ગોિી એલલનમિેશિ ટેસ્ટ તા.૨૫/૦૮/૧૯િા રોજ યોજાયેલ છે. જેિી પ્રોનવઝિલ 
આન્સર કી અત્રેિી કચેરીિી વેબસાઇટ ૫ર પ્રનસઘ્ઘ કરવામાાં આવેલ છે.  

2. જે તે ૫રીક્ષામાાં હાજર રહલે ઉમેદવારો તરફથી પ્રોનવઝિલ આન્સર કી સાંબાંઘમાાં જો કોઇ રજુઆત 
હોય તો, આ સાથેિા નિયત િમિૂામાાં અિે રજૂઆત કરવાિી છેલ્લી તારીખ સઘુીમાાં 
જીએસબીટીએમિી કચેરી ખાતે રૂબરૂમાાં/ટપાલ મારફતે જરૂરી આઘાર પરુાવા સહહત રજૂ કરવાિી 
રહશેે. 

3. ઉમેદવારોએ પોતાિે પરીક્ષામાાં મળેલ સીરીઝિી પ્રશ્ન પસુ્સ્તકામાાં છપાયલે પ્રશ્ન ક્રમાાંક મજુબ 
વાાંધા-સચૂિો રજૂ કરવાિા રહશેે. 

4. ઉમેદવારોએ ઉક્ત સચૂિાનુાં અચકૂ પાલિ કરવુાં અન્યથા વાાંધા-સચૂિો અંરે્ગ કરેલ રજૂઆતો 
ધ્યાિે લેવાશે િહી.  

5. પ્રોનવઝિલ આન્સર કી બાબતે ઉમેદવારો તરફથી મળેલ રજૂઆતિો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવા 
બાબતે આ સાંદર્ભમાાં નિમાયેલ તજજ્ઞ સાંસ્થાિો નિણભય આખરી રહશેે.  

6. આખરી આન્સર કી અિ ે એલલનમિેશિ ટેસ્ટનુાં ૫હરણામ તૈયાર થયા બાદ જીએસબીટીએમિી 
વેબસાઇટ ૫ર અ૫લોડ કરવામાાં આવશે. આ હતેસુર વતભમાિ૫ત્રમાાં કોઇ જાહરેાત પ્રનસઘ્ઘ 
કરવામાાં આવશે િહી, જેિી િોંઘ લેવા ઉમેદવારોિે જણાવવામાાં આવે છે. 

 
 
 
 

તા. ૨૬/૦૮/૨૦૧૯                     નમશિ નિયામક/નિયામક     
સ્થળ: ર્ગાાંઘીિર્ગર              જીએસબીટીએમ/જીબીઆરસી 

ગજુરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી મિશન(GSBTM) અને ગજુરાત બાયોટેકનોલોજી રરસર્ચ સેન્ટર(GBRC) િાટે 
સયંકુત ભરતી િાટેની જાહરેાત ક્રિાકં-૦૧/૨૦૧૮ અનસુધંાને પ્રોમિઝનલ આન્સર કી અંગે સરૂ્નાઓ 



 NAME OF THE POST :…………………………………………………………………………

DATE OF ELIMINATION TEST :…………………………………………………………

With	Reference	to		
Question	Paper	set given to Candidate

Answer	as	per	
Provisional	

Key	
(A/B/C/D)

Candidate’s	
Suggested	
Answer	

(A/B/C/D)

Candidate’s	Application	

Question	
No		 Question	Details	

Details	of	Application/
Justification for your 

suggested answer

Resource	Material	

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

(Copy	to	be	Enclosed)	

(1)Name	of	The	Book

(2) Page	No.

(3) Name	of	the	Author

(4) Name	and	Address	of
the	Publisher	

(5)	Year	of	the	Publication

Details	of	the	
Website	

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. 

Signature of the Candidate : …………………………………………………..  Application No :- 

Address of the Candidate:- Name of the Candidate............................................... 

Date: .......................................................................................

 Application Format for representation on provisional answer key in 
continuation of Advertisement No. 01/2018 for 

Joint Recruitment of GSBTM & GBRC

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

Set of
Question
Paper	



જ યા ં ુનામ : ………………………………………………………

એ�લિમનેશન ટ�સ્ટની તાર ખ :………………………………………………………………. 

ઉમેદવારોને આપવામાં આવેલ 
પ  સીર�ઝ ુજબ 

ોિવ ઝનલ 

આ સર ક  

જુબ જવાબ  

(A/B/C/D) 

ઉમેદવારનો 

ૂચત 

જવાબ 

(A/B/C/D)

ઉમેદવારની ર ુઆત.

તમે �ચૂવેલ જવાબનાં
અ�સુધંાને  

ર આુતની િવગત. 

સદંભ/ મા હતી ોત 

(નકલ બડવી.) 
વેબસાઇટની િવગત   

માકં  
ની િવગત 

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

(1) ુ તક ુ ંનામ.

(2) પાના નબંર. 

(3) લેખક ુ ંનામ.

(4) કાશક ુ ંનામ./ સરના ુ.ં

(5) કાશન ુ ંવષ. 

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

ન ધઃ- એક પાના ઉપર એક જ ની ર આૂત લખવી, અ ય  માટ અલગ પાન વાપર ં.ુ તમામ ૂચનો ઉમેદવારોને આપવામા ંઆવેલ પ�પત્ર સીર�ઝ અને ોિવઝનલ 

આ સર ક  સાથેદશાવેલ સમય મયાદામાં મોકલી શકાશે. 

ઉમેદવાર ંુ નામ :- ...............................................

ઉમેદવારની સહ�: ................................................ અર� નં :- 

ઉમેદવાર�ુ ંસરના ં:ુ-
તાર�ખ:- .................................................. 

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

 પત્ર 
સીર�ઝ




