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૧. જાહરેાત ક્રમાાંક:-૦૩/૨૦૨૧:  
વિજ્ઞાન અન ે પ્રૌદ્યોગિકી, ગજુરાત સરકાર હસ્તકની ગજુરાત બાયોટેકનોલોજી રરસર્ચ સેન્ટર 

(GBRC) હસ્તકની નીર્ે દર્ાચિેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદિાર પસાંદ કરિા માટે તા. ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તા. 
૦૪/૧૧/૨૦૨૧ (૨૩:૫૯:૦૦ કલાક)  સધુીમાાં અરજીઓ માંિાિિામાાં આિે છે. છેલ્લી તારીખ બાદ મળેલ 
અરજી માન્ય રાખિામાાં આિર્ે નહી. અરજી અને પસાંદિીની પ્રરક્રયા નીર્ે દર્ાચિેલ છે. આ જાહરેાત પૈકી 
ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી કરી તેની અરજીની નકલ ઉમેદિારની સહી તથા કલર પાસપોટચફોટા સાથે 
જીબીઆરસીના સરનામે પોસ્ટ અથિા કુરરયર મારફત મોકલિાની રહરેે્. અરજી કરિાની અને પસાંદિીની 
પ્રરક્રયા નીર્ે દર્ાચિેલ છે.  

જીબીઆરસીની સિંગચિાર જગ્યાઓ: 

જગ્યાનુ ંનામ 
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 
ગબન અનામત 
(સામાન્ય) 

િૈજ્ઞાવનક-ડી અન ેસાંયકુત્ત વનયામક ૧ 
કુલ ૧ 

ખાસ નોંઘ: ઉપર દર્ાચિેલ ખાલી જગ્યાઓની સાંખ્યામાાં ફેરફાર જરૂરી બનર્ે તો તે કરિાનો હકક જીબીઆરસીનો 
રહરે્ે અને તે ઉમદેિારોને સ્િીકાયચ રહરે્ે.  

૨. નાગરરકત્િ:  
ઉમેદિાર ભારતનો નાિરરક હોિો જોઈએ અથિા ગજુરાત મલુ્કી સેિા િિીકરણ અને ભરતી 

(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ની જોિિાઈ મજુબની રાષ્ટ્રીયતા ઘરાિતા હોિા જોઈએ.   

૩. ઉંમર અને તેમા ંછૂટછાટ:   

૩(a) અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ : ૦૪/૧૧/૨૦૨૧(૨૩:૫૯:૦૦ કલાક)  ના રોજ ઉમેદિારે ૧૮(અઢાર) િર્ચ 
પરૂા કરેલ હોિા જોઈએ અન ેઉપલી િયમયાચદા પરૂી કરેલ ન હોિી જોઈએ. ઉપલી િયમયાચદા ટેબલ 
૪(૧) માાં દર્ાચિેલ છે.  

૩(b) ઉંમર અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખના રોજ િણિામાાં આિર્ે.  
 ૩(c) ઉપલી િયમયાચદામાાં જી.એ.ડી. નોટીરફકેર્ન નાંબર GS/36/2015/CRR/11-2008/282323/GS-5 dated- 

23/10/2015 પ્રમાણે કોઈ પણ રકસ્સામા િય મયાચદામા ૪૫ િર્ચથી િધ ુના રકસ્સામા છૂટછાટ મળિા 
પાત્ર નથી. જેના અનસુાંધાનમાાં િયમયાચદામાાં કોઈપણ  છૂટછાટ મળિા પાત્ર નથી. 

 

૪. જીબીઆરસીની  િૈજ્ઞાવનક-ડી અને સયંકુત્ત વનયામકનની  જગ્યાઓની લાયકાત: 

૧  જગ્યાનુ ંનામ વિગતો 

  
  
  

િૈજ્ઞાવનક-ડી 
અને સાંયકુત્ત 

૧  રૈ્ક્ષગણક 

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 
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  વનયામક 
(ગપૃ-૧) 

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 અનભુિ  Minimum 10 years of experience in research and development 

activities in genomics or bioinformatics or conservation 

biotechnology or marine biotechnology or related areas of 

research and development. Any type of fellowship period will not 

be considerd as experience for the post. 

૩ ઉંમર  Not be more than 50 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) ઘરાિતા હોિા 
અંિેનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકચર્ીટ ઘરાિતા 
હોિા જોઈરે્ અથિા સરકાર માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંિેના કોઈ પણ ડીગ્રી અથિા ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્યક તરીકે હોય તેના 
પ્રમાણપત્રો અથિા ઘોરણ ૧૦ અથિા ઘોરણ ૧૨ની પરીક્ષા 
કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પાસ કરેલ હોય તેના પ્રમાણપત્રો 
ઘરાિતા હોિા જોઈરે્.  

૫ ભાર્ાઓની  
જાણકારી   

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

૬ પિાર ધોરણ 
(પે મેરીક્સ)  

રૂા.૭૮,૮૦૦-૨,૦૯,૨૦૦(લેિલ-૧૨)(સાતમાાં પિાર પાંર્ મજુબ)  

 
૫. પગાર ધોરણ : 

૫(a) પે મેરીક્સ - રૂા.૭૮,૮૦૦-૨,૦૯,૨૦૦(લેિલ-૧૨) તથા વનયમોનસુાર મળિાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ 
(૭ મા પિારપાંર્ મજુબ).  

૫(b) અજમાયર્ી સમય દરમ્પયાન ઉપરોકત દર્ાચિેલ જગ્યામા ઈજાફો આપિામાાં આિર્ે નરહ. તેમ છતાાં 
સક્ષમ સત્તાવધકારી દ્વારા અજમાયર્ી સમય સાંતોર્કારક રીતે પણૂચ થયે ઈજાફો માંજૂર કરિામાાં 
આિરે્. 

૫(c) ગજુરાત સરકારની નોકરીમા હોય તેિી વ્યક્ક્તઓનો પિાર ગજુરાત મલુ્કી સેિા વનયમો અનસુાર       
ઉપયુચકત પિાર ધોરણમા વનયત કરિામાાં આિરે્. 

૫(d) ફરજો: સરકાર તરફથી સાંબાંવધત જગ્યા માટે િખતો િખત સોંપિામાાં આિ તે કામિીરી.  
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૬. વિધિા ઉમેદિાર:  
  સામાન્ય િરહિટ વિભાિના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાિ ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૮૬ 

/૨૨૧૩/િ(૨)માાં વનદેવર્ત પ્રિતચમાન વનયમો અનસુાર વિધિા મરહલા ઉમેદિારોને પસાંદિીમાાં અગ્રતા 
આપિા માટે તેમને મળેલ કુલ ગણુના ૦૫ (પાાંર્) ટકા ગણુ ઉમેરી આપિામાાં આિર્,ે પરાંત ુતઓેએ ભરતી 
પ્રક્રીયા તથા વનમણ ૂાંક સમયે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોિા જોઇએ. ઉપરાાંત જીબીઆરસીની કર્ેરી માાંિે ત્યારે તેના 
જરૂરી તમામ પરુાિાઓ અસલમાાં જીબીઆરસીની કર્ેરીમાાં રજુ કરિાના રહરેે્. 

 

૭. રમતગમતમા ંભાગ લીઘેલ ઉમેદિાર:-  
માન્ય રમતિમતની માન્ય સ્પઘાચઓમાાં વિજેતા થયા/ભાિ લીઘલે હોિાના વનયત નમનુાના 

પ્રમાણપત્ર ઘરાિતા ઉમેદિારોએ સામાન્ય િહીિટ વિભાિના તા.૨૫/૨/૧૯૮૦ના ઠરાિ 
ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/િ૨ તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાિ 
ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ િ.૨ તથા સામાન્ય િહીિટ વિભાિના ઠરાિ 
ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૯/યઓુ/૪૧૧૦/િ-૨ તા.૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ િખતો િખતના સરકારશ્રીના 
ઠરાિોની જોિિાઈ મજુબ વનયત કયાચ મજુબના સત્તાવઘકારી પાસેથી વનયત નમનૂામાાં મેળિેલ જરૂરી 
પ્રમાણપત્ર જીબીઆરસી માાંિે ત્યારે રજૂ કરિાનુાં રહરેે્. આવ ુપ્રમાણપત્ર ઘરાિનાર ઉમેદિાર જ રમતના 
િઘારાના મળિાપાત્ર ગણુ માટે હકકદાર થરે્. અરજીપત્રકના કોલમમાાં Sports વિિતો દર્ાચિનાર ઉમેદિારે 
જીબીઆરસી માાંિે ત્યારે ઉકત્ત ઠરાિથી વનયત નમનૂામાાં ઠરાિેલ આવ ુપ્રમાણપત્ર રજૂ નહી કરી ર્કે તો 
આિા ઉમેદિારને Sports ના િઘારાના ગણુ મળિાપાત્ર થરે્ નહી. 

૮. સામાન્ય શરતો:  
૮(a) ભરતી પ્રરક્રયા અંિેની તમામ કાયચિાહી જીબીઆરસી દ્વારા અને જરૂર જણાય ત્યાાં ર્ેરમેનશ્રી, પસાંદિી 

સવમવતની માંજૂરીથી હાથ ઘરિાની રહરેે્. સમગ્ર ભરતી પ્રરક્રયા દરવમયાન કોઇ વિરે્ર્ મદૃુો ઉ૫ક્સ્થત 
થર્ે તો ત ેબાબતે ર્ેરમેનશ્રી, પસાંદિી સવમવત અન ેસગર્િશ્રી, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાિનો 
વનણચય આખરી રહરેે્.  

૮(b) અરજી કયાચ બાદ પરત ખેંર્ી ર્કારે્ નરહ કે તેમાાં ફેરફાર કરી ર્કારે્ નહી. 
       ૮(c) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ વિિત ખોટી બતાિેલ હર્ ેતો તેનુાં અરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ 

કરિામાાં આિર્ે તથા તણેે લાયકીગણુ (Qualifing Marks)મેળિેલ હર્ે કે ઉમેદિાર પસાંદિી પામેલ હર્ ે

તો પણ તેની ઉમેદિારી રદ િણાર્.ે  

૮(d) ફી ભયાચ બાદ રીફાંડ મળિાપાત્ર નથી.  
૮(e) ગજુરાત સરકારના કમચર્ારી આ જાહરેાત સાંદભચમાાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્.ે પરાંત ુતેની જાણ ઉમેદિારે 

પોતાના વિભાિ/ખાતા/કર્ેરીન ેઅચકૂ કરિાની રહરેે્ અને જાણ કરેલ હોિાનો પરુાિો જીબીઆરસી માાંિ ે
ત્યારે રજૂ કરિાનુાં રહરેે્.      
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૮(f) આ જાહરેાત કોઈ પણ કારણોસર રદ કરિાની કે તેમાાં ફેરફાર કરિાની આિશ્યકતા ઉભી થરે્ તો 
તેમ કરિાનો જીબીઆરસીને સાંપણુચ હકક/અવઘકાર રહરેે્ અને આ માટે કારણો આપિા બાંઘાયેલ રહરેે્ 
નહીં. તેમજ તેિા સાંજોિોમાાં ભરેલ અરજી ફી પરત મળિાપાત્ર થરે્ નહીં.  

 

૯. અરજી ફી :   
ઉમેદિારે અરજી ફી રૂ। ૫૦૦/- ચકૂિિાની રહરેે્. આ જાહરેાત અનસુાંધાને અિર કોઈ ઉમેદિાર દ્વારા ફી 

ચકૂિેલ નહીં હોય અથિા ઉક્ત દર્ાચિેલ ફી કરતાાં ઓછી ફી ભરેલ હર્ ેતો તઓેની અરજી રદ્દ થિા પાત્ર ઠરર્.ે 

૧૦. Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:-  

  આ જાહરેાતના સાંદભચમાાં જીબીઆરસી દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિર્ે. ઉમેદિાર 
તારીખ ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તારીખ ૦૪/૧૧/૨૦૨૧ રાવત્રના ૨૩.૫૯ સધુીમાાં https://job.gbrc.res.in પર 
ઓનલાઇન અરજી ભરી ર્કારે્. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીર્ ે મજુબના (૧) થી (૧૪) Steps 

અનસુરિાના રહરેે્. 
૧૦(a) ઉમેદિારે અરજી ર્રૂ કરતાાં પહલેા નીર્ે મજુબની ફાઇલ્સ તૈયારી રાખિી રહતાિહ છે.  

વિિત ફૉમચટ/મારહતી 
Passport Photograph JPEG/JPG (Max. 15KB) 
Signature JPEG/JPG (Max. 15KB) 
Graduate Final year marksheet PDF (Max. 250KB) 
Postgraduate Final year marksheet PDF (Max. 250KB) 
Ph.D. Declaration/Notification certificate PDF (Max. 250KB) 
Ph.D. Degree certificate PDF (Max. 250KB) 
Relevent Experience certificate(s) PDF (Max. 250KB) 
CV or Resume PDF (Max. 250KB) 
Fees Paid receipt from SBI JPEG/JPG (Max. 250KB) 

 

૧૦(b) સૌ પ્રથમ https://job.gbrc.res.in પર જવુાં આ િેબ પોટચલ પર પસાંદિીના સાંિિચ સામે 
“REGISTER HERE” પર ક્ક્લક કરી ઉમેદિારે પોતાની પ્રાથવમક મારહતી ભરિાની રહરેે્. અહી 
પ્રાથવમક મારહતી અંતિચત ઉમેદિારે પોતાની વિિત, ભાર્ાની મારહતી, ફી ભયાચની મારહતી. આ 
પ્રાથવમક મારહતી ભયાચ બાદ ઉમેદિારે પોતાનો ઈ-મઇેલ આઈડી િેરીફાય કરિાનો રહરેે્. (અહી 
આપેલ મોબાઈલ નાંબર તથા ઈ-મઇેલ આઈડી ઉમેદિાર નો ખદુનો હોય તે રહતાિહ છે તેમજ 
સાંપણૂચ ભરતી પ્રરક્રયા પણૂચ થાય ત્યાાં સધુી આપેલ નાંબર ર્ાલ ુરહ ેતેની તકેદારી રાખિી).  

૧૦(c) “Language Details (ભાર્ાની મારહતી)” માાં ઉમેદિારે પોતાને આિડતી ભાર્ાઓ બાબતેની 
વિિતો ટીક કરિી.  

૧૦(d) ઉમેદિારે પોતાનો સારી ગણુિત્તા અને ઓળખી ર્કાય તથા સ્િીકાયચ હોય એિો ફોટો અપલોડ 
કરિાનો રહ ેછે. (Photo અને Signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature 

.jpg Formatમાાં (15 KB) સાઇિ થી િધારે નરહ તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Choose 

File” Button પર  Click કરો હિે Open ના સ્ક્રીનમાાંથી  જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો 
photo store થયલે છે તે ફાઇલને  ત્યાાંથી Select કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હિે આજ 
રીતે Signature પણ upload કરિાની રહર્ે.  
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૧૦(e) ઉપરોક્ત સ્ટેપ પણૂચ થયેથી ઉમેદિારને ઈમેઇલ િેરરરફકેર્ન કરિાનુાં રહરેે્. એક િખત ઈમેઈલ 
િેરરરફકેર્ન થયા બાદ ઉમેદિારે પોટચલમાાં લૉગિન કરિાનુાં રહરેે્ અને પોતાની રૈ્ક્ષગણક તથા 
અનભુિની મારહતી આપિાની રહરેે્. 

૧૦(f) “Education Details (ર્ૈક્ષગણક લાયકાત)” માાં ઉમેદિારે પોતે મેળિેલી રૈ્ક્ષગણક લાયકાતોની 
વિિતો આપેલ કોષ્ટ્ટકમાાં વિિતે ભરિાની રહરેે્. જે રૈ્ક્ષગણક લાયકાતમાાં ટકાિારી ન આપિામાાં 
આિે ત્યાાં “શનૂ્ય” ભરિાની રહરેે્. અહી ઉમેદિારે જાહરેાતમાાં આપેલ વિર્ય પૈકી કોઈ પણ એક 
વિર્ય સાથે રડગ્રી હોિી અવનિાયચ છે. 

૧૦(g) રૈ્ક્ષગણક લાયકાતમાાં ટકાિારી ન આપિામાાં આિી હોય તો ઉમેદિારે ટકાિારી માાં રૂપાાંતર 
કરીને મારહતી ભરિાની રહરેે્.  

૧૦(h) Experience Details (અનભિુની મારહતી) માાં ઉમેદિારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળિેલ 
અનભુિ/નોકરીના િર્ચ અને તારીખની ક્રમાનસુાર વિિતો ભરિી.  

૧૦(i) અનભુિની મારહતીમાાં ફેલોર્ીપ મેળિેલ અનભુિ માન્ય િણિામાાં આિરે્ નહીં તેની ઉમેદિારે 
નોંધ લેિી. 

૧૦(j) એક કરતાાં િધ ુિખત કરેલ અરજીના રકસ્સામાાં પ્રથમ અરજી માન્ય િણિામાાં આિરે્. 
૧૦(k) અરજી કરતાાં પહલેા ઉમેદિારે ફી જમા કરાિિાની રહરેે્. અને કોઈ પણ સાંજોિોમાાં અરજી ફી 

પાછી મળિાપાત્ર રહરેે્ નહીં. 
૧૦(l) આ જાહરેાત અંતિચત દરેક ઉમેદિારે પોતાની ચકૂિિાની થતી ફી  SBI- Collect 

(https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/) મારફત ભરિાની રહરેે્ જેની પ્રકીયા નીર્ ેદર્ાચિેલ છે.  
૧૦(l).i  સૌપ્રથમ “I have read and accepted the terms and conditions stated above” ર્ેક બોક્સ  

“click” કયાચ બાદ “Proceed” પર “click” કરવુાં. 
૧૦(l).ii ત્યારબાદ “State of Corporate / Institution * ” ઓ્ર્ન માાંથી “Gujarat” વસલેકટ કરવુાં 

તથા “Type of Corporate / Institution * ” પૈકી “Govt. Department” વસલેકટ કરી go 

બટન પે્રસ કરવુાં  
૧૦(l).iii ત્યારબાદ “Govt Department Name*” પકૈી “GUJARAT BIOTECHNOLOGY 

RESEARCH CENTRE” વસલેકટ કરી go બટન પે્રસ કરવુાં 
૧૦(l).iv ત્યારબાદ ઉમેદિારે “Select Payment Category*” લાગ ુ પડતા સાંિિચને પસાંદ કરી  

માાંિિામાાં આિેલ દરેક મારહતી ભરી પસાંદિીની પેમેન્ટ સવુિધા મારફતે પેમેન્ટ કરવુાં.  
૧૦(l).v સફળ પેમેન્ટ બાદ ઉમેદિારે પેમેન્ટ રેફરન્સ નાંબર નોંવધ લેિો તથા પેમેન્ટ રરસી્ટ સેિ 

કરી લેિી જેનો ઉપયોિ અરજી માટે કરિાનો રહરેે્. 
 

૧૦(m) દરેક ઉમેદિારે અરજી કયાચ બાદમાાં વપ્રન્ટ કરેલી એ્લીકેર્નમાાં વનયત જગ્યાએ પોતાનો ફોટો  
 ર્ોટાડી, સહી કરિાની રહરેે્.  

૧૦(n) ઉમેદિારે સહી કરેલ અરજી ની વપ્રન્ટ, તમેજ જરૂરી બધાજ દસ્તાિેજ જીબીઆરસીને “જાહરેાત 

ક્રમાકં અને સિંગચનુ ંનામ” લખી નીર્નેા સરનામા ઉપર પોસ્ટ અથિા કુરરયર મારફત મોકલી 
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આપિાની રહરેે્. (ઉમેદિારે અરજી કર્ેરીને 0૯/૧૧/૨૦૨૧, ૧૮:૦૦:૦૦ િાગ્યા સધુી માાં 
પહોર્ડિાની રહરેે્. તેમજ, ત્યાર બાદ આિેલ અરજી માન્ય િણિામાાં આિર્ે નહીં અન ે
ઉમેદિારી રદ્દ િણિામાાં આિર્ે). 

 

 

સરનામુ:ં  
ગજુરાત બાયોટેકનોલોજી રરસર્ચ સેન્ટર, 

રડપાટચ મેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, 

એમ.એસ. ગબલ્ડિંગ, ૬ઠ્ઠો માળ,  

ઘ-રોડ, સેક્ટર-૧૧, 

ગાધંીનગર, ગજુરાત ૩૮૨૦૧૧.  
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૮૫૦૦. 

૧૦(o) અરજી મળ્યા બાદ જીબીઆરસી દ્વારા તેની પ્રાથમીક ર્કાસણી કરિામાાં આિર્ે. જેમાાં ઉમેદિાર 
દ્વારા ભરિામાાં આિેલ ફીની મારહતી િેરીફાય કયાચબાદ અરજી આિળની ર્કાસણી માટે લેિામાાં 
આિર્ે. 

૧૦(p) આ ભરતી જાહરેાત અન્િયે કુલ જગ્યાની સાંખ્યા સામે નોંધાયેલ કુલ online Application 

(Duplicate Applications તથા પ્રાથવમક ર્કાસણી માાં અયોગ્ય ઠરેલ અરજી બાદ કયાચ પછી Valid 

Online Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ કરતાાં િધ ુહોય ત્યારે તે જાહરેાત અન્િયે પ્રથમ લેગખત 
કસોટી યોજિામાાં આિર્ે અને લેગખત કસોટીના પરરણામને ઉમેદિારો પાસેથી અરજીપત્રક અને 
જરૂરી દસ્તાિેજો મેળિી આિળની કાયચિાહી કરિામાાં આિરે્. પરાંત ુજો સીધી પસાંદિીથી ભરતી 
અન્િયે જીબીઆરસી દ્વારા પ્રવસદ્ધ થયેલ જાહરેાત અન્િયે નોંધાયેલ કુલ Online Valid 

Applications ની સાંખ્યા ૨૫ કે તેથી ઓછી હોય તો બધા જ ઉમેદિારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા 
જાહરેાતની જોિિાઈ મજુબ જરૂરી તમામ દસ્તાિેજ માંિાિી પ્રથમ અરજી ર્કાસણી બાદ લેગખત 
કસોટી યોજિામાાં આિર્ે. 

૧૦(q) મળેલ બધીજ અરજીની પ્રાથવમક ર્કાસણી કયાચ બાદ માન્ય અરજીઓ (Valid Applications)નુાં 
ગલસ્ટ જીબીઆરસીની િેબસાઇટ ઉપર મકૂિામાાં આિરે્. તેમજ યોગ્ય ઉમેદિારોને ઈ-મેઇલ થી 
જાણ કરિામાાં આિર્ે. આ સાથે અમાન્ય અરજીઓ (Invalid –Rejected Applciations)નુાં ગલસ્ટ 
પણ િેબ સાઇટ ઉપર મકૂિામાાં આિરે્. જાહરે કરેલ યાદીમાાં કોઈ પણ પ્રકારનો િાદ-વિગ્રહ 
અિર જણાયતો જે-તે ઉમેદિારે જાતે જીબીઆરસીને જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે માત્ર ઈ-મેઇલ દ્વારા 
અરજી/આિેદન કરિાનુાં રહરેે્. આ માટેનો માન્ય સમય ૩ રદિસ પરૂતો જ રહરેે્ તે બાદ મળેલ 
કોઈ પણ અરજીને ધ્યાન ેલિેામાાં આિર્ ેનહીં.  

૧૦(r) ઉપરોક્ત પ્રરક્રયા પણૂચ થયેથી આખરી માન્ય અરજીઓ (Final Valid Applications)નુાં ગલસ્ટ 
જીબીઆરસી િેબસાઇટ પર રાખિામાાં આિર્ે. 
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૧૦(s) દરેક ઉમેદિારને જીબીઆરસી અથિા તેની વનયકુ્ત કરેલી સાંસ્થા દ્વારા ઈ-મેઇલ અન/ેઅથિા 
પત્ર દ્વારા પરીક્ષા અથ ેકોલ-લેટર મોકલિામાાં આિર્ે. જેમાાં પરીક્ષા સેન્ટર, સમય, ઉમેદિારની 
મારહતી તેમજ અિત્યની પરીક્ષા લક્ષી સરૂ્નાઓનો સમાિેર્ કરિામાાં આિર્ે. 

૧૦(t) કોઈ પણ ઉમેદિાર ને કોલ-લટેર િિર પરીક્ષા ખાંડમાાં પ્રિેર્ આપિા દેિામાાં આિરે્ નહીં. 
 

૧૧.પસદંગીની પ્રરક્રયા:- 
જાહરેાતની જગ્યા ઉપર પસાંદિી પામિાના હતેસુર તમામ ઉમેદિારે Screening Test બાદ ઉમેદિારે 

મૌગખક કસોટીની પ્રરક્રયામાાંથી પસાર થિાનુાં રહરેે્. પરાંત ુપસાંદિી સવમવતને યોગ્ય અન ેજરૂરી લાિર્ ેતો તેમાાં 
જરૂરી ફેરફાર કરી ર્કર્ે.  
૧૧(a) Screening Test: 

(i) ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે સૌ પ્રથમ Screening Test યોજિામાાં આિર્ે. પસાંદિી સવમવત દ્વારા 
વનયત કરાયેલ લાયકી ગણુ ઘરાિતા ઉમેદિારોને મૌગખક કસોટી માટે બોલિિામાાં આિરે્. 
Screening Test માાં ૫૦% કરતાાં ઓછા ગણુ મેળિનાર ઉમેદિારોને મૌગખક કસોટી માટે પસાંદ 
કરિામાાં આિર્ે નહી. આ કસોટીના અંતે ભરિાપાત્ર જગ્યાના આર્રે ૬ (છ) િણા ઉમેદિારોને 
મૌગખક કસોટી માટે પસાંદ કરિામાાં આિરે્. 

(ii) Screening Test ૨૦૦ માકચસની, ૨૦૦ પ્રશ્નોની અને MCQ પ્રકારની રહરેે્ અને ઓનલાઇન 
અથિા OMR based લેિામાાં આિર્ે. Screening Test માટે ૧૨૦ વમવનટનો સમય રહરેે્. 

(iii) િૈજ્ઞાવનક-ડી અન ેસાંયકુત્ત વનયામકની જગ્યાઓ માટે Screening Test નો વસલબેસ Annexure-

II મજુબનો રહરેે્. 
૧૧(b) મૌગખક કસોટી:   

 (i) Screening Test માાં પસાંદિી સવમવતએ વનયત કરેલ લાયકી ગણુ(qualifying marks) મેળિનાર 
ઉમેદિારો પૈકી ભરતી માટે દર્ાચિેલ ખાલી જગ્યાના આર્રે ૬ (છ) િણા ઉમેદિારોને 
મૌગખક કસોટી માટે બોલાિિામાાં આિરે્. 

(ii) આ કસોટીમાાં ઉમેદિારે હાજર રહવે ુાં ફરજજયાત છે. િેરહાજર રહનેાર ઉમેદિારો પસાંદિી માટે 
પાત્રતા ઘરાિર્ે નહી. 

૧૧(c) િેઇટેજ:   

Screening Test ન ુિેઇટેજ ૫૦% અને મૌગખક કસોટીનુાં િેઇટેજ ૫૦% રહરેે્. Screening Test અન ે
મૌગખક કસોટી બાંનેનુાં િેઇટેજ ૫૦% થી ઓછુ થર્ે ત ેઉમેદિાર પસાંદિીને પાત્ર િણાર્ે નહીં.  જે 
તે જગ્યાની પસાંદિી યાદી તૈયાર કરિા માટે જાહરેાતમાાં દર્ાચિેલ જગ્યાની સાંખ્યાને ઘ્યાને લેિામાાં 
આિર્ે.  

 

૧૨. પરરણામ :    

૧૨(a) આખરી પસાંદિી પામેલ, પ્રવતક્ષા યાદી(wait listed) ૫રના તથા મૌગખક કસોટી માટે લાયકી 
ગણુ(qualifying marks) મેળિેલ ઉમેદિારોની વિિતો જીબીઆરસીની િેબસાઈટ પર મકૂિામાાં 
આિર્ે.  
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૧૨(b) પસાંદિી નહી પામેલ ઉમેદિારોની વિિત અન ેતેઓએ screening test માાં મેળિલે ગણુ ૫ણ 

જીબીઆરસીની િબેસાઇટ પર મકૂિામાાં આિર્ે. 
 

૧૨(c) પ્રવતક્ષા યાદી (waiting list) ની જોગિાઇઓ: 

પ્રવતક્ષા યાદીની મદુત અન ે પ્રવતક્ષા યાદીના ઉપયોિ અંિેની જોિિાઇઓ ગજુરાત સરકારના 
સામાન્ય િહીિટ વિભાિના તારીખ ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાિ ક્રમાાંક પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/િ-૨ 

મજુબની રહરેે્ તેમજ સરકારશ્રીના આ અંિેના િખતો િખત ના ઠરાિ મજુબની રહરેે્. 

૧૩. વનમણ  કં :  

૧૩(a) ઉમેદિારોની વનમણ ૂાંક માટે પસાંદિી યાદીને ધ્યાનમાાં રાખી વિર્ારિામાાં આિર્ે. પરાંત ુ ૫સાંદિી    
યાદીમાાં સામેલ થિાથી વનમણ ૂાંક માટેનો  હક્ક મળી જતો  નથી.  

૧૩(b) ઉમેદિાર જે જગ્યા ૫ર વનમણ ૂાંક માટે બધી રીતે યોગ્ય છે ત ેમાટે જરૂરી લાિે તેિી તપાસ પછી,  
સાંતોર્ ન થાય તો તેિા ઉમેદિારની વનમણ ૂાંક કરિામાાં આિર્ે નરહ. 

૧૩(c) પસાંદિી પામેલ ઉમદેિારને બે િર્ચની અજમાયર્ી સમયિાળા દરમ્પયાનની સેિા અને ઠરાિેલ 
ર્રતો સાંતોર્કારક રીતે પણુચ કરિાથી તેઓ વનયવમત વનમણુાંકને પાત્ર થરે્.  

૧૩(d) વનમણ ૂાંક પામેલ ઉમેદિારે જે-તે સાંસ્થાના વનયમો મજુબની/ સરકારશ્રી ઠરાિે તેિી તાલીમ લેિી 
પડર્ ેઅને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરિાની રહરેે્.  

૧૩(e) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોિિાઈ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે ત ે
તારીખથી, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભચમાાં અનભુિ િણિામાાં આિરે્.  

૧૩(f) ઉમેદિારની વનમણ ૂાંક જે તે સાંસ્થા અમલમાાં હોય તિેા ભરતી અને સેિા વનયમો / સરકારશ્રીના અથિા 
સરકારશ્રી ઠરાિે તેિા વનયમોને આવધન રહરેે્.  

૧૩(g) ઉમેદિારને જે જગ્યા માટે વનમણ ૂાંક આપિામાાં આિ ેતે જગ્યા પર વનયત સમયમાાં હાજર ન થાય તો 
તેઓની વનમણ ૂાંક રદ કરિામાાં આિર્ે. 

   
૧૪. રે્તિણીઓ :  જો કોઈ ઉમેદિાર  

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

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

૧૪(b) બીજાનુાં નામ ધારણ કરિા માટે,  

૧૪(c) બીજા પાસ ેપોતાનુાં નામ ધારણ કરાિિા માટે,  

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

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

૧૪(f) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદિારીના સાંબાંધમાાં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથિા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય 

લેિા માટે,  

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

પૈકી કોઈપણ િેરરીવત આર્રિા માટે,  

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

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

૧૪(j) પરીક્ષાના સાંર્ાલન માટે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરિા અથિા ર્ારીરરક રીતે ઈજા 

કરિા માટે,  

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

૧૪(l) પરીક્ષા આપિા માટે તેન ેપરિાનિી આપતા તેના પ્રિેર્પત્રમાાં આપિામાાં આિલે કોઈપણ સરૂ્નાનો 
ભાંિ કરિા માટે, દોવર્ત ઠયાચ હોય તો અથિા દોવર્ત હોિાનુાં જાહરે કયુું હોય તો, તે ફોજદારી કાયચિાહીને 

પાત્ર થિા ઉપરાાંત–(ક) તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદિાર હોય તે પરીક્ષામાાંથી તેન ેિેરલાયક ઠરાિી ર્કર્,ે 

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 
ર્કર્.ે પરાંત ુતે અથ ેપોત ેરજુઆત કરિા ઈચ્છે, તો ઉમેદિારને, લેગખતમાાં એિી રજુઆત કરિાની તક 

આપિામાાં આિ ે તે વસિાય ખાંડ (ક) અથિા ખાંડ (ખ) હઠેળની કોઈપણ વર્ક્ષા કરી ર્કારે્ નરહ. (િ) 

તદઉપરાાંત જો તે અિાઉ સરકારી નોકરીમાાં હોય તો, સાંબાંવધત વનયમો હઠેળ વર્સ્તભાંિના પિલાાં લઈ 

ર્કારે્. 

૧૪(m) ઉમેદિાર પોતે કોઈ પણ જગ્યાની આખરી પસાંદિી યાદીમાાં સમાવિષ્ટ્ટ થિા માત્રથી સાંબાંવઘત 
જગ્યા ઉપર વનમણુાંક કરિાનો દાિો કરિાને હકકદાર થરે્ નહીં. વનમણુાંક કરનાર સત્તાવઘકારીને 
પોતાને એિી ખાતરી થાય કે ઠરાિેલ વનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી તો જે તે તબકકે આિા 
ઉમેદિારને તેની વનમણુાંક ‘રદ’ કરીને પડતો મકુી ર્કારે્. વનમણુાંક બાબતે જીબીઆરસીનો વનણચય 
આખરી િણાર્ે.  

 

૧૫. અગત્યની સ  ર્નાઓ :   

૧૫(a) ઉમેદિારને પોતાની સાથ ે સેલ્યલુર ફોન, ટેબ્લેટ, કેલ્કયલુેટર અથિા બીજી કોઈ મોબાઈલ સાંદેર્ા 
વ્યિહારના ઈલેકરોવનક્સ–બ્લ્ય ુટ્રુથ સાધનો પરીક્ષા ખાંડમાાં સાથે લઈ જિાની છૂટ નથી, જેના ભાંિ 

બદલ ઉમેદિારો માટે  વનરદિષ્ટ્ટ કરાયેલ વર્ક્ષાને પાત્ર બનર્.ે 

૧૫(b) 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 

હકુ1 મો મજુબ લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલમૂ પડર્ ેતો તેમની ઉમેદિારી કોઈ પણ તબકે્ક રદ 

કરિામાાં આિર્ે. 
૧૫(c) જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી 

ર્કે 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 Screening Test for the Post of  

Scientist-D & Joint Director 

 

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 

15 Marine Biotechnology  

 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. 

 


