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Today’s Learning Points

વૈજ્ઞાનિક ભરતી એટલે શ ું 
ભરતીિો અર્થ વૈજ્ઞાનિક ભરતીિો ખ્યાલ 

કર્થચારીિી ભરતીિી નવનિ અિે પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 
કર્થચારીિા પ્રાપ્તિત્ર્ાિો
પસુંદગી અિે નિર્ણકૂનવનિ 



1. ભરતીિો અર્થ અિે  વૈજ્ઞાનિક ભરતીિો ખ્યાલ 1. ભરતીિો અર્થ અિે  વૈજ્ઞાનિક ભરતીિો ખ્યાલ 

ફિલીપો 
“ભરતી એટલે સુંભનવત કર્થચારીઓ શોિીિે તેર્િે વ્યવ્ર્ાતુંત્રિા કાયથ ર્ાટે અરજી કરવા 
આકર્થવાન ું કાયથ.”

ડેલયોડર 
“કર્થચારી વ્યવ્ર્ાિા સર્યપત્રકિી જર ફરયાત સુંતોર્વા ર્ાટે ર્ાિવશક્તતિી પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 
શોિવાિી પ્રફિયા એટલે ભરતી તેર્ાું યોગ્ય સુંખ્યાર્ાું કાયથક્ષર્ કર્થચારીદળિી પસુંદગીન ું કાયથ 
સરળ બિાવવા ર્ાટે ર્ાિવશક્તતિે આકર્થવા ર્ાટેિા િોરણોિો અર્લ કરવાિો સર્ાવેશ 
ર્ઇ જાય છે.” 

ફિલીપો 
“ભરતી એટલે સુંભનવત કર્થચારીઓ શોિીિે તેર્િે વ્યવ્ર્ાતુંત્રિા કાયથ ર્ાટે અરજી કરવા 
આકર્થવાન ું કાયથ.”

ડેલયોડર 
“કર્થચારી વ્યવ્ર્ાિા સર્યપત્રકિી જર ફરયાત સુંતોર્વા ર્ાટે ર્ાિવશક્તતિી પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 
શોિવાિી પ્રફિયા એટલે ભરતી તેર્ાું યોગ્ય સુંખ્યાર્ાું કાયથક્ષર્ કર્થચારીદળિી પસુંદગીન ું કાયથ 
સરળ બિાવવા ર્ાટે ર્ાિવશક્તતિે આકર્થવા ર્ાટેિા િોરણોિો અર્લ કરવાિો સર્ાવેશ 
ર્ઇ જાય છે.” 



વૈજ્ઞાનિક ભરતી એટલે શ ું ? વૈજ્ઞાનિક ભરતી એટલે શ ું ? 

(અ) યોગ્ય સર્યે 
(બ) યોગ્ય સુંખ્યા 

(ક) યોગ્ય લાયકાત 
(ડ) યોગ્ય જગ્યા 



કર્થચારીિી ભરતીિી નવનિ અિે પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 

સુંચાલકીય અિે બબિસુંચાલકીય કર્થચારી 

બબિસુંચાલકીય કર્થચારીઓિી ભરતીિી નવનિ 

(અ) કર્થચારીઓિી જરૂફરયાતિો અંદાજ અિે આયોજિ 
(બ) કાયથનવશ્લેર્ણ અિે જરૂરી લાયકાતો િક્કી કરવી 

(ક) કર્થચારીઓિા પ્રાપ્તિત્ર્ાિિો સુંપકથ 
(ડ) પસુંદગી અિે નિર્ણકૂિી નવનિ 



કર્થચારીિા પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 

(અ) આંતફરક પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 
(પ્રત્યક્ષ પધ્િનત )

(અ) આંતફરક પ્રાપ્તિત્ર્ાિો 
(પ્રત્યક્ષ પધ્િનત )

1. વતથર્ાિ કર્થચારીઓિે બઢતી
આપીિે 

2. વતથર્ાિ કર્થચારીિી બદલી કરીિે 
3. વતથર્ાિ કર્થચારીિા સગા- સુંબુંિી 
4. ભતૂપવૂથ કર્થચારીઓિે બોલાવીિે 
5. વઇફટિંગ બલ્ટ (પ્રતીક્ષા યાદી) િી 

ર્દદ 

(બ) ભરતીિા બાહ્ય પ્રાપ્તિત્ર્ાિો    
(પરોક્ષ પધ્િનત) 

(બ) ભરતીિા બાહ્ય પ્રાપ્તિત્ર્ાિો    
(પરોક્ષ પધ્િનત) 

1. શાળા- કૉલેજ દ્વારા 
2. ય નિ. રોજગાર કચેરી દ્વારા 
3. સરકારી રોજગાર નવનિર્ય કચેરી
4. ર્જૂરસુંિો દ્વારા 
5. વેપારી ર્ુંડળો દ્વારા 
6. જોબરો દ્વારા ભરતી 
7. કોન્ટ્રાતટરો દ્વારા ભરતી 
8. અન્ટ્ય કુંપિીઓર્ાુંર્ી 
9. જાહરેાત દ્વારા અરજી ર્ુંગાવીિે 



પસુંદગી અિે નિર્ણકૂનવનિ 

1. ઉરે્દવારન ું ્વાગત અિે પ્રાર્નર્ક મ લાકાત
2. અરજી અિે ચકાસણી 
3. લેબિત કસોટીઓ 
4. મ લાકાત- ઇન્ટ્ટરવ્ય ૂ
5. ભતૂકાળિી કારફકદી તપાસવી 
6. પ્રાર્નર્ક પસુંદગી 
7. શારીફરક તપાસ 
8. આિર પસુંદગી 
9. નિર્ણકૂપત્ર આપે 
10. કાયથિરજ સોંપણી 




