ુ યાત ઇકોરોજીકર એજ્યકુ ેળન એન્ડ યીસર્ચ પાઉન્ડેળન
ગજ
“ગીય” પાઉન્ડેળન, ગાાંધીનગય.
ુ નાઓ
જાહેયાત ક્રભાાંક: ૦૧/૨૦૧૮-૧૯ અંગે ની વલગતલાય સર્
(લેફવાઇટ એડ્રેવ http://ojas.gujarat.gov.in )
___________________________________________
ગુજયાત ઇકોરોજીકર એજ્યુકેળન એન્ડ યીવર્ચ પાઉન્ડેળન (ગીય
પાઉન્ડેળન) કર્ેયીની નીર્ે ત્રકભાાં દળાચલેર જગ્મા ય મોગ્મ ઉભેદલાય વાંદ
કયલા ભાટે ઓનરાઇન અયજી ત્રકો ભાંગાલલાભાાં આલે છે . આ ભાટે ઉભેદલાયે
http://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઇટ યથી તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ (ફોયના
૧૪:૦૦ કરાક) થી તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ (વભમ યાત્રત્રના ૧૧:૫૯ કરાક સુધી)
દયત્રભમાન અયજી કયલાની યશેળે. અયજી કયલા અંગેની ત્રલગતલાય સુર્નાઓ
આગ પકયા નાંફય ૧૨ ભાાં દળાચલેર છે .
જાશેયાત જગ્માનુાં નાભ

ગાય ધોયણ

ક્રભાાંક
૧

૨

૧

લૈજ્ઞાત્રનક
ફી

૩
– રૂ.૧૫,૬૦૦૩૯,૧૦૦

ગ્રેડ

ે રૂ. ૫૪૦૦

જગ્માની લમ

વાંદગીની

વાંખ્મા

ભમાચદા ધ્ધત્રત

૪

૫

૬

૦૧

૪૨

સ્ધાચત્ભક

લચ

યીક્ષા

અને

રૂફરૂ મુરાકાત

ઉયોક્ત ૦૧ જગ્મા બફન-અનાભત છે . અનાભત લગચના ઉભેદલાયો બફનઅનાભત જગ્મા ઉય ઉભેદલાયી કયી ળકે છે . અનાભત લગચના ઉભેદલાયોને

ત્રનમત અયજી પી ભાાં યાશત – છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે. યાં ત ુ અન્મ કોઇણ
પ્રકાયની છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે નશીં.
૩.

ળૈક્ષબણક રામકાત તથા અનુબલ:-

અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ ળૈક્ષબણક રામકાત તથા અનુબલ
૧

૨

૧

લૈજ્ઞાત્રનક
ફી

૩
– ળૈક્ષણિક રામકાત:(i) a Doctorate degree (Ph.D.) in Environment
Science or Chemistry or Bio-chemistry or Biotechnology or Micro-biology or Aquatic Biology or
Marine Biology or Bio Science of any of the
Universities established or incorporated by or under
the Central or State Act in India or any other
educational institution recognized as such or declared
to be a deemed university under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956; and
ુ લ:અનબ
have atleast three years experience in different
aspects of Laboratory Management including
handling of advance instruments and work
experience of analysis of waste water or molecular
biology or Research and Development or Scientific
Activities and Services or Science and Technology
Programme and Planning Development in
Government or Government undertaking Board or
Corporation or Industrial or Academy or Science and
Technology Organization on the post which can be
considered equivalent to the post not below the rank
of Senior and Junior Scientific Assistant, in Gujarat
Ecological Education and Research (GEER)
Foundation, or

ળૈક્ષણિક રામકાત:(ii) a post graduate degree in Environment Science or
Chemistry or Bio-chemistry or Bio-technology or
Micro-biology or Aquatic Biology or Marine
Biology or Bio Science of any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or
State Act in India or any other educational institution
recognized as such or declared to be a deemed
university under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956; and
ુ લ:અનબ
have atleast five years experience in different aspects
of Laboratory Management including handling of
advance instruments and work experience of analysis
of waste water or molecular biology or Research and
Development or Scientific Activities and Services or
Science and Technology Programme and Planning
Development in Government or Government
undertaking Board or Corporation or Industrial or
Academy or Science and Technology Organization
on the post which can be considered equivalent to the
post not below the rank of Senior and Junior
Scientific Assistant, in Gujarat Ecological Education
and Research (GEER) Foundation, after obtaining
the post graduate degree as mentioned above.
૪. કોમ્પ્યટુ ય જ્ઞાન અંગેની રામકાત:ઉભેદલાય

યાજ્મ

તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના

વયકાયના

વયકાયી

ઠયાલ

વાભાન્મ
નાંફય

લશીલટ
–

ત્રલબાગના

વીઆયઆય/૧૦-

૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ થી નક્કી કયે ર અભ્માવક્રભ મુજફ કોમ્પ્યુટય અંગેન ુાં
પ્રાથત્રભક જ્ઞાન (ફેબઝક નોરેજ) ધયાલતા શોલા અંગેન ુાં કોઇણ તારીભી વાંસ્થાનુાં

પ્રભાણત્ર / ભાકચ ળીટ ધયાલતા શોલા જોઇળે અથલા વયકાય ભાન્મ યુત્રનલવીટી
અથલા વાંસ્થાભાાં કોમ્પ્યુટય જ્ઞાન અંગેના કોઇણ ડીગ્રી અથલા ડી્રોભા
અભ્માવક્રભભાાં કોમ્પ્યુટય એક ત્રલમક તયીકે શોમ તેના પ્રભાણત્રો અથલા
ધોયણ ૧૦ અથલા ધોયણ ૧૨ ની યીક્ષા કોમ્પ્યુટયના ત્રલમ વાથે વાય કયે ર
શોમ તેના પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઇળે. આ તફક્કે આવુાં પ્રભાણત્ર ન
ધયાલતા ઉભેદલાયો ણ અયજી કયી ળકળે, યાં ત ુ ત્રનભણુકાં ભેલતા શેરા
આવુાં પ્રભાણત્ર અચુક યજુ કયલાનુાં યશેળે, અન્મથા ત્રનભણુકાં ભેલલાને ાત્ર
ઠયળે નશી.
૫. હશન્દી અને ગુજયાતી બાાનુાં ુયતુાં જ્ઞાન શોવુાં જોઇળે.
૬. યાષ્ટ્રીમતા – ઉભેદલાય
(ક)

બાયતનો નાગહયક શોમ, અથલા

(ખ) નેાનો પ્રજાજન શોમ, અથલા
(ગ)

ભ ૂતાનનો પ્રજાજન શોમ, અથલા

(ઘ) ત્રતફેટનો ત્રનલાચત્રવત શોમ, જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના
ઇયાદાથી વન ૧૯૬૨ના જાન્યુઆયી ભહશનાની ૧ રી તાયીખ શેરાાં
બાયતભાાં આવ્મો શોમ, અથલા
(ર્) મુ બાયતની વ્મક્ક્ત શોમ, અને બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના
ઇયાદાથી ાહકસ્તાન, ફભાચ, શ્રીરાંકા, કેન્મા, યુગાન્ડા, ટાન્ઝાનીમાનુાં વાંયક્ુ ત
પ્રજાવત્તાક (અગાઉના ટાન્ગાત્રનકા અને ઝાાંઝીફાય), ઝામ્પફીઆ, ભરાલી, ઝૈય,
ઇત્રથમોત્રમા જેલા  ૂલચ આહિકાના દે ળો અને ત્રલમેટનાભભાાંથી સ્થાાંતય કયીને
આલી શોમ:

યાં ત ુ (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ર્) લગચ શેઠ આલતા ઉભેદલાય, જેની
તયપેણભાાં યાજ્મ વયકાયે રામકાતનુાં પ્રભાણત્ર આ્યુ શોમ તેલી વ્મહકત શોલી
જોઇળે.
૭. લમભમાચ દા: ઉભેદલાયની લમ ૧૮ લચથી ઓછી શોલી જોઇળે નશી અને લધુભાાં લધુ
લમ ૪૨ લચની શોલી જોઇળે.
૮. લમભમાચ દા ભાટે વનધાચ રયત તાયીખ:- તભાભ ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં
લમભમાચદા ભાટે અયજી કયલાની અંત્રતભ તાયીખને ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે.
તભાભ ફાફતો ભાટે તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ CUT OFF DATE ગણલાની યશેળે.
૯. ઉયોક્ત જગ્માઓ ત્રનમત્રભત ગાય ધોયણથી બયલાભાાં આલળે. વાંદગી
ાભેર રામક ઉભેદલાયને પ્રથભ ફે લચના અજભામળી વભમ ઉય ત્રનભણુકાં
આલાભાાં આલળે અજભામળી વભમગાા દયમ્પમાનની વેલા વાંતોકાયક યીતે
ુણચ કયલાથી તેઓ ત્રનમત્રભત ત્રનભણુકાં ને ાત્ર થળે.
૧૦. સાંદગી પ્રરક્રમા:ુ ય ઉભેદલાયે સ્ધાચત્ભક
જાશેયાતની જગ્મા ઉય વાંદગી ાભલાના શેતવ
યીક્ષા અને રૂફરૂ મુરાકાતની પ્રહક્રમાભાાંથી વાય થલાનુાં યશેળે. યાં ત ુ “ગીય”
પાઉન્ડેળનને મોગ્મ અને જરૂયી રાગળે તો તેભાાં જરૂયી પેયપાય કયી ળકળે. જે તે
જગ્મા ભાટેનો સ્ધાચત્ભક યીક્ષા ભાટેનો અભ્માવક્રભ આ વાથે વાભેર ત્રક-૧
મુજફનો યશેળે.
રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે દવ ઉભેદલાયોને ફોરાલલાભાાં આલળે.

(ક)

રઘુત્તભ રામકી ધોયણ:સ્ધાચત્ભક યીક્ષા ભાટે ક્લોરીપાઇંગ સ્ટાન્ડડચ (Qualifying
Standard) ૫૦% નુાં યશેળે. જે તે જગ્મા ભાટે વાંદગી માદી તૈમાય કયલા
ભાટે જાશેયાતભાાં દળાચલેર જગ્માની વાંખ્માને રક્ષભાાં રઇ વાંદગી ભાટેન ુાં
રામકી ધોયણ “ગીય” પાઉન્ડેળન નક્કી કયળે.

(ખ) જે તે જગ્મા ભાટેની વાંદગી માદી (ભેયીટ રીસ્ટ) સ્ધાચત્ભક યીક્ષાભાાં
ભેલેર ગુણ અને રૂફરૂ મુરાકાતભાાં ભેલેર ગુણના કુર ગુણના આધાયે
તૈમાય કયલાભાાં આલળે.
(ગ) રૂફરૂ મુરાકાતના ત્રનમત વભમે અને સ્થે શાજય ન યશેનાય ઉભેદલાય
વાંદગીને ાત્ર ફની ળકળે નશીં.
(ઘ) જાશેયાતભાાં દળાચલેર જગ્મા જેટરા ઉભેદલાયોની રામકાતના ક્રભભાાં
રામક ઉભેદલાયોના નાભ દળાચલતી પ્રત્રતક્ષામાદી ણ તૈમાય કયી જાશેય
કયલાભાાં આલળે. પ્રત્રતક્ષામાદી એ વાંદગી માદી નથી. જે ફાફત
ઉભેદલાયોએ રક્ષભાાં રેલાની યશેળે.
૧૧. યીક્ષા પી: પોભચ બયતી લખતે કે ટેગયી ત્રવરેક્ટ કયી ઉભેદલાયોએ યીક્ષા પી બયલાની
યશેળે.
 અનુસ ૂબર્ત જાત્રત, અનુસ ૂબર્ત જનજાત્રત, વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક છાત
લગચ, એક્ષ વત્રલિવભેન, ળાયીહયક ખોડખાાંણ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ
યીક્ષા પી ૫૦% બયલાની યશેળે.
 યીક્ષા પી ેટે વાભાન્મ ક્ક્ષાના ઉભેદલાયોએ રૂI. ૪૦૦/- (અનુસ ૂબર્ત
જાત્રત, અનુસ ૂબર્ત જનજાત્રત, વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક છાત લગચ, એક્ષ

વત્રલિવભેન, ળાયીહયક ખોડખાાંણ ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે રૂI. ૨૦૦/-)
બયી દે લાના યશેળે.
 યીક્ષાની અયજી પી ઓનરાઇન જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan”
ઉય કરીક કયવુાં અને ત્રલગતો બયલી અને ત્માાં “Online Payment of
Fee” ઉય કરીક કયવુ.ાં ત્માયફાદ આેર ત્રલકલ્ોભાાં “Net Banking of
fee” અથલા “Other Payment Mode” ના ત્રલકલ્ોભાાંથી મોગ્મ ત્રલકલ્
વાંદ કયલો અને આગની ત્રલગતો બયલી. પી જભા થમા ફાદ આને
આની પી જભા થઇ ગઇ છે તેવ ુાં સ્ક્રીન ય રખામેલ ુાં આલળે અને ereceipt ભળે જેની Print કાઢી રેલી. જો પ્રહક્રમાભાાં કોઇ ખાભી શળે તો
સ્ક્રીન (Screen) ય આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળે વાંરગ્ન
ફેંક ર્ાર્જિવ ઉભેદલાયે બયલાના યશેળે. જો કોઇ ઉભેદલાય એક કયતાાં લધુ
અયજી કયળે તો કયે ર અયજી ભાટે બયે ર પી યત કયલાભાાં આલળે નશીં.
આ ર્રણ / e-receipt તથા Confirm થમેર અયજી ત્રક
ઉભેદલાયે ોતાની ાવે વાર્લીને યાખલાના યશેળે અને “ગીય”
પાઉન્ડેળન દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલે, ત્માયે જ અયજી ત્રક બફડાણો વહશત
તથા પી બયે રા ર્રણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી. / સ્ીડ ોસ્ટથી
ભોકરલાના યશેળે અથલા “ગીય” પાઉન્ડેળનની કર્ેયીભાાં રૂફરૂ આી
જલાના યશેળે.
 અન્મ કોઇ યીતે પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.
 પી બયાઇ કમાચ ફાદ, કોઇણ વાંજોગોભાાં પી યત ભલાાત્ર થળે નશીં
અથલા ફીજી યીક્ષા ભાટે આલી પીને ધ્માને રઇ ળકાળે નશી.

 એક લખત અયજી કમાચ છી અયજી યત ખેંર્લાની કે યદ કયલાની
ત્રલનાંતી કોઇણ વાંજોગોભાાં સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં.
૧૨. અયજી કયલાની યીત:આ જાશેયાતના વાંદબચભાાં ભાત્ર ઓન રાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં
આલળે. ઉભેદલાયે જાશેયાતભાાં દળાચવ્મા તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ (ફોયના ૧૪:૦૦
કરાક) થી તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ (વભમ યાત્રત્રના ૧૧:૫૯ કરાક સુધી) દયત્રભમાન
http://ojas.gujrat.gov.in ય અયજીત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે (૧) વૌ પ્રથભ
http://ojas.gujarat.gov.in ય જવુ.ાં શલે (૨) “Apply Online” Click કયવુ.ાં
(૩) વાંદગીની જગ્મા ય Click કયલાથી જગ્માની ત્રલગતો ભળે. (૪) તેની
નીર્ે “Apply Now” ય Click કયલાથી Application Format ખુરળે જેભાાં વૌ
પ્રથભ “Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. અશી રાર ફાંદડી (*) ત્રનળાની
શોમ તેની ત્રલગતો પયજીમાત બયલાની યશેળે. (૫) “Personal Details” બયામા
ફાદ “Educational Details” બયલા ભાટે “Educational Qualifications” ય
Click કયવુ.ાં (૬) તેની નીર્ે “Self-Declaration” ય Click કયવુ.ાં ત્માય ફાદ
(૭) ઉયની ળયતો સ્લીકાયલા ભાટે “Yes” ય Click કયવુ.ાં શલે અયજી ુણચ
યીતે બયાઇ ગમેર છે . (૮) શલે “Save” ય Click કયલાથી તભાયી અયજી
ઓનરાઇન સ્લીકાય થળે. (૯) અયજી કમાચ ફાદ ઉભેદલાયનો “Application
Number” Generate થળે. જે ઉભેદલાયે વાર્લીને યાખલાનો યશેળે. (૧૦) શલે
“Upload Photograph” ય Click કયો. અશીં તભાયો “Application
Number” ટાઇ કયો અને તભાયી Birth date type કયો, ત્માય ફાદ OK ય
Click કયવુ.ાં અશી Photo અને Signature Upload કયલાના છે . (Photo નુાં ભા
૫ વે.ભી. ઉંર્ાઇ અને ૩.૬ વે.ભી. શોાઇ અને Signature નુાં ભા ૨.૫ વે.ભી.

રાંફાઇ અને ૭.૫ વે.ભી. શોાઇ યાખલી) (Photo અને Signature Upload
કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature jpg formatભાાં (૧૫ કે.ફી.)
વાઇઝથી લધાયે નશી તે યીતે સ્કેન કયી કોમ્પ્યુટયભાાં વેલ કયે રા શોલા જોઇએ.)
“Browse” Button ની ફાજુભાાં “Upload” Button ય Click કયો. શલે
Choose file ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg format ભાાં તભાયો Photo store
થમેર છે , તે પાઇરને select કયો અને “Open Button” ને Click કયો. શલે
“Browse” Button ની ફાજુભાાં “Upload” Button ય click કયો. શલે તભાયો
Photo દે ખાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે. (૧૧)
શલે ેજના ઉયના બાગભાાં “Confirm Application” તથા Birthdate type
કમાચફાદ OK ય click કયલાથી ૩ ફટન (૧) OK (૨) Show Application
Preview અને (૩) Confirm Application દે ખાળે. ઉભેદલાયે Show
Application preview ય Click કયી ોતાની અયજી જોઇ રેલી. અયજીભાાં
સુધાયો કયલાનો જણામ તો edit કયી રેવ.ુાં તે કન્પભચ કમાચ છી કોઇણ પ્રકાયનો
ુ ચ ર્કાવણી ફાદ જો અયજી સુધાયલાની જરૂય ન
સુધાયો ળક્ય ફનળે નશીં. વાંણ
જણામ તો જ Confirm Application ય Click કયવુ.ાં તેથી ઉભેદલાયની
અયજીનો ઓનરાઇન સ્લીકાય થઇ જળે. અશી Confirm number generate
થળે. જે શલે છીને ફધી જ કામચલાશી ભાટે જરૂયી શોઇ, ઉભેદલાયે વાર્લલાનો
યશેળે. (૧૨) શલે Print Application ય Click કયી અયજીની નકર કાઢી
વાર્લી યાખલી. (૧૩) અયજી કન્પભચ થઇ ગમા ફાદ આગના પકયા ૧૧ ભાાં
આેર સુર્નાઓ અનુવાય પી ઓનરાઇન જભા કયાલલી. ર્રણ/e-receipt
ણ OJAS લેફવાઇટ ઉયથી જ ડાઉનરોડ કયલાનુાં યશેળે. અયજી કન્પભચ
કમાચફાદ પી ન બયનાય ઉભેદલાયની ઉભેદલાયી યદ ગણાળે.

૧૩. સાભાન્મ ળયતો:(૧)

ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાચલેર એક વાંલગચ ભાટે એક જ લખત અયજી
કયલાની યશેળે.

(૨)

જાશેયાતભાાં દળાચલેર જગ્મા અને તેની વાંખ્માભાાં લધ – ઘટ થલાની
ળક્યતા છે .

(૩)

કોઇ ણ ઉભેદલાય જો એક જ વાંલગચ ભાટે એક થી લધુ અયજી કયળે તો
તેભની અયજી યદ કયલા અંગે ત્રનણચમ કયલાની વત્તા “ગીય” પાઉન્ડેળનની
યશેળે.

(૪)

ત્રલકરાાંગ (વભાન તકો, અત્રધકાયોનુાં યક્ષણ અને ુણબ
ચ ાગીદાયી) ધાયો,
૧૯૯૫ શેઠ અનાભતનો રાબ / પી ભાાં છુટછાટ ભેલલા ત્રલકરાાંગતાની
ઓછાભાાં ઓછી ભાત્રા ૪૦% નક્કી કયલાભાાં આલી છે . આથી ૪૦% કે તેથી
લધુ ભાત્રાભાાં ત્રલકરાાંગતા ધયાલતી વ્મક્ક્તને અનાભતનો રાબ કે પી ભાાં
છુટછાટ ભલાાત્ર થળે.
ળાયીહયક ક્ષત્રતને નીર્ે મુજફની કેટેગયીભાાં લશેંર્લાભાાં આલે છે .
(ક)

અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ્ટ (Blindness or Low Vision)

(ખ) શ્રલણની ખાભી (Hearing Impairment)
(ગ) શરનર્રન ત્રલકરાાંગતા અથલા ભગજનો રકલા (Locomotor
Disability or Cerebral Palsy)

(૫)

વા. અને ળૈ. . લગચના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગચભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા
અંગેન ુાં ત્રનમત નમુનાભાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના યોજ ુયા થમેર
નાણાકીમ લચ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટેન ુાં અવર પ્રભાણત્રનો નાંફય અને
તાયીખ ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે દળાચલલાના યશેળે. જો આવુાં
પ્રભાણત્ર ત્રણ લચ ભાટેન ુાં ભેલેર શોમ તો તેભાાં નાણાકીમ લચ ૨૦૧૭-

૧૮નો વભાલેળ થતો શોલો જોઇળે. વક્ષભ અત્રધકાયી દ્વાયા અામેર આવુાં
પ્રભાણત્ર યજુ ન કયી ળકતા ઉભેદલાયો વાભાન્મ ઉભેદલાયો ભાટે નક્કી
થમેર લમભમાચદાભાાં આલતાાં નશીં શોમ તો તેઓની ઉભેદલાયી યદ થળે.
(૬)

વાભાર્જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગચના હયણીત ભહશરા ઉભેદલાય
આવુાં નોન હક્રત્રભરેમય પ્રભાણત્ર તેભના ત્રતાની આલકના વાંદબચભાાં
ધયાલતાાં શોલા જોઇએ. જો આલા ઉભેદલાય તેભના ત્રતની આલકના
વાંદબચભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર ધયાલતા શળે તો ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં.

(૭)

વાભાન્મ લશીલટ ત્રલબાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠયાલ ક્રભાાંક:
વીઆયઆય/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨) ભાાં ત્રનદે ત્રળત પ્રલતચભાન ત્રનમભો
અનુવાય ત્રલધલા ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે વાંદગીભાાં અગ્રતા આલા
ભાટે તેભને ભે ર કુર ગુણના ૫% ગુણ ઉભેયી આલાભાાં આલળે. યાં ત ુ
તેઓએ બયતી તથા ત્રનભણકાં ૂ વભમે ુન: રગ્ન કયે ર ન શોલા જોઇએ.
ઉયાાંત, “ગીય” પાઉન્ડેળન ભાાંગે ત્માયે તેના તભાભ ુયાલા “ગીય”
પાઉન્ડેળનભાાં અવરભાાં યજુ કયલાના યશેળે.

(૮)

સ્ધાચત્ભક યીક્ષાભાાં તથા રૂફરૂ મુરાકાતના સ્થે ઉભેદલાયે ોતાના
ખર્ે શાજય થલાનુાં યશેળે.

(૯)

સ્ધાચત્ભક યીક્ષા તથા રૂફરૂ મુરાકાત ભાટેનો સ્થ, વભમ અને તાયીખ
ત્રનમાભક, “ગીય” પાઉન્ડેળન દ્વાયા ત્રનમત કયલાભાાં આલળે.

(૧૦) અયજદાયે ઓન રાઇન અયજી કયલાની યશેળે. ઓન રાઇન અયજી વાથે
કોઇ પ્રભાણત્રો કે દસ્તાલેજ વાભેર કયલાના યશેળે નશીં.
(૧૧) વાંદગી માદીભાાં વભાત્રલષ્ટ્ટ અને ત્રનભણુકાં ને ાત્ર શોમ તેલા ઉભેદલાયો
ત્રનમાભક, “ગીય” પાઉન્ડેળન દ્વાયા ઠયાલલાભાાં આલે તેલી ળાયીહયક

મોગ્મતાની તફીફી તાવ વાય કયલાની યશેળે. આલી ળાયીહયક
મોગ્મતાની તફીફી તાવ વાય ન કયનાય ઉભેદલાય ત્રનભણુકાં ને ાત્ર
ફની ળકળે નશીં. આલા ઉભેદલાયનુાં નાભ વાંદગી માદીભાાંથી યદ
કયલાભાાં આલળે.
(૧૨) વાંદગી માદીભાાં વભાત્રલષ્ટ્ટ અને ત્રનભણુકાં ને ાત્ર શોમ તેલા ઉભેદલાયે
ત્રનમાભક, “ગીય” પાઉન્ડેળન ઠયાલે તેલા નમુનાભાાં અને તેભની સ ૂર્ના
મુજફ વાયા ર્ાહયત્ર અંગેના ુયાલા યજુ કયલાના યશેળે. આલા ુયાલા યજુ
ન કયનાય ઉભેદલાય ત્રનભણુકાં ને ાત્ર ફનળે નશીં અને આલા ઉભેદલાયનુાં
નાભ વાંદગી માદીભાાંથી યદ કયલાભાાં આલળે.
(૧૩) ત્રનમાભક, “ગીય” પાઉન્ડેળનને વાંતો થામ કે વાંફત્રાં ધત ઉભેદલાય પી
વહશતની તભાભ આલશ્મક જરૂયીમાત વાંતોે છે . તો જ તેલા ઉભેદલાયને
સ્ધાચત્ભક યીક્ષા અને / અથલા રૂફરૂ મુરાકાતભાાં પ્રલેળ આલાભાાં
આલળે.
૧૪. સાભાન્મ સ ૂર્નાઓ:(૧)

ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં બયે ર ત્રલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહક્રમા ભાટે
આખયી ગણલાભાાં આલળે અને આ ત્રલગતોના આધાયે સ્ધાચત્ભક
યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. અયજીભાાં દળાચલેર ત્રલગતોના
ુયાલાઓ “ગીય” પાઉન્ડેળન ભાાંગે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશેળે.
અન્મથા અયજી ત્રક જે તે તફક્કે “યદ” ગણલાભાાં આલળે.

(૨)

અયજદાયે અયજી ત્રકભાાં દળાચલેર કેટેગયી (જાત્રત) ભાાં ાછ થી કેટેગયી
ફદરલાની યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે નશીં.

(૩)

ઉભેદલાય અયજી ત્રકભાાં જે પોટો UPLOAD કયે છે . તેની ાવોટચ
વાઇઝના પોટાની એક કયતા લધુ કોીઓ ોતાની ાવે યાખલી અને
યીક્ષા વભમે શાજયી ત્રકભાાં રગાલલાના યશેળે. તેભજ “ગીય”
પાઉન્ડેળન ભાાંગે ત્માયે તેલો જ પોટો યજુ કયલાનો યશેળે.

(૪)

ઉભેદલાય અયજી ત્રક બયતી લખતે જે ભોફાઇર નાંફય દળાચલે છે તે
નાંફય ર્ાલુ જ યાખલો. બત્રલષ્ટ્મભાાં આ યીક્ષાને વાંફત્રાં ધત યીક્ષારક્ષી
સ ૂર્નાઓ ઉભેદલાયને આ દળાચલેર નાંફયના ભોફાઇર ય SMS થી
ભોકરલાભાાં આલળે. તેથી દળાચલેર ભોફાઇર નાંફય ફદરલો નશીં.

(૫)

રામક ઉભેદલાયને ફે લચના અજભામળી ધોયણે જે તે જગ્મા ઉય જે તે
જગ્માના ગાય ધોયણભાાં ગાય ધોયણના ળરૂઆતના તફક્કે ત્રનભણુકાં
વત્તાત્રધકાયી દ્વાયા ત્રનભણુકાં આલાભાાં આલળે. અજભામળી વભમ
દયમ્પમાન વાંફત્રાં ધત ઉભેદલાયે જે તે જગ્માના બયતી ત્રનમભો, મુજફ
ખાતાકીમ યીક્ષા ત્રનમભો, કોમ્પ્યુટય કૌળલ્મ યીક્ષા ત્રનમભો ૨૦૦૬
અથલા “ગીય” પાઉન્ડેળન ઠયાલે તેલી કોમ્પ્યુટય કૌળલ્મ યીક્ષા તથા
ુલચ વેલા તારીભ અને તારીભાન્ત યીક્ષાના ત્રનમભોની જોગલાઇઓ
મુજફ ત્રનમત યીક્ષાઓ ાવ કયલાની યશેળે.

(૬)

આખયી વાંદગી ાભેર ઉભેદલાય ત્રનભણુકાં વત્તાત્રધકાયી ઠયાલે તે
ળયતોને આધીન ત્રનભણુકાં ભેલલાને ાત્ર ઠયળે.

(૭)

ઉભેદલાય ોતે કોઇણ વાંલગચની આખયી વાંદગી માદીભાાં વભાત્રલષ્ટ્ટ
થલા ભાત્રથી વાંફત્રાં ધત જગ્મા ઉય ત્રનભણુકાં કયલાનો દાલો કયલાને
શક્કદાય થળે નશીં. ત્રનભણુકાં કયનાય વત્તાત્રધકાયીને ોતાને એલી ખાતયી
થામ કે “ગીય” પાઉન્ડેળનની વેલા વારૂ તે રૂલ્વ ઓપ ધ ગુજયાત

ઇકોરોજીકર એન્ડ યીવર્ચ (ગીય) પાઉન્ડેળન / ગુજયાત મુલ્કી વેલા
લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ત્રનમભો, ૧૯૬૭ થી ઠયાલેર
ત્રનમભોનુવાય મોગ્મ જણાતો નથી. તો જે તે તફક્કે આલા ઉભેદલાયને
તેની ત્રનભણુકાં „યદ‟ કયીને ડતો મુકી ળકાળે. ત્રનભણુકાં ફાફતે તેઓનો
ત્રનણચમ આખયી ગણાળે.
(૮)

ુ 
આ બયતી પ્રહક્રમા વાંણ
ચ ણે જે તે વાંલગચના પ્રલતચભાન બયતી ત્રનમભોને
આધીન યશેળે.

(૯)

આ જાશેયાત કોઇણ કાયણોવય યદ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની
ુ ચ શક્ક
આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ કયલાનો “ગીય” પાઉન્ડેળન ને વાંણ
/ અત્રધકાય યશેળે અને આ ભાટે કાયણો આલા ફાંધામેર યશેળે નશીં. તેભજ
તેલા વાંજોગોભાાં બયે ર અયજી અને યીક્ષા પી યત ભલાાત્ર થળે
નશીં.

(૧૦) લેફવાઇટ ત્રનમત્રભતણે જોતા યશેલા ઉભેદલાયોને ખાવ બરાભણ છે .
(૧૧) આ જાશેયાત અન્લમે વાંબલત: નલેમ્પફય ૨૦૧૮ થી જાન્યુઆયી ૨૦૧૯ ભાાં
યીક્ષાનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે, તે ધ્માને રઇ ઉભેદલાયોએ
યીક્ષારક્ષી તૈમાયી કયલી.
(૧૨) “ગીય” પાઉન્ડેળન જે કોઇ ઉભેદલાયને (૧) તેને ઉભેદલાયી ભાટે કોઇણ
પ્રકાયે ટેકો ભેલલા ભાટે એટરે કે અધ્મક્ષ, વભ્મ, દાત્રધકાયી અથલા
કોઇ અત્રધકાયી ય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ રાગલગ રગાડલાનો પ્રમાવ કયલા
ભાટે, (૨) ફીજાનુાં નાભ ધાયણ કયલા ભાટે (૩) ફીજા ાવે ોતાનુાં નાભ
ધાયણ કયલા ભાટે, (૪) ફનાલટી ખોટા દસ્તાલેજો અથલા જેની વાથે ર્ેડા
કયલાભાાં આવ્મા શોમ તેલા દસ્તાલેજો વાદય કયલા અથલા ગેયયીત્રત

આર્યલા ભાટે, (૫) મથાથચ અથલા ખોટા અથલા ભશત્લની ભાહશતી
છુાલતા શોમ તેલા ત્રનલેદનો કયલા ભાટે (૬) યીક્ષા ભાટે તેની
ઉભેદલાયીના વાંફધ
ાં ભાાં અન્મ કોઇ અત્રનમત્રભત અથલા અમોગ્મ વાધનોને
આશ્રમ રેલા ભાટે (૭) યીક્ષા દયત્રભમાન ગેયવ્માજફી વાધનોનો
ઉમોગ કયલા ભાટે એટરે કે અન્મ ઉભેદલાયોની ઉત્તયલશીભાાંથી નકર
કયલા, ુસ્તક, ગાઇડ, કારી કે તેલા છાેરા કે શસ્તબરબખત વાહશત્મની
ભદદથી અથલા લાતર્ીત દ્વાયા નકર કયલા કે ઉભેદલાયને નકર
કયલાની ગેયયીત્રતઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીત્રત આર્યલા ભાટે, (૮)
રખાણોભાાં અશ્રીર બાા અથલા બફબત્વ ફાફત વશીતની અપ્રસ્તુત
ુાં કયલા
ફાફત રખલા ભાટે, (૯) યીક્ષા ખાંડભાાં અન્મ કોઇ યીતે ગેયલતચણક
ભાટે, (૧૦) યીક્ષાના વાંર્ારન કયલા ભાટે “ગીય” પાઉન્ડેળનએ યોકેરા
સ્ટાપને વીધી કે આડકતયી યીતે શેયાન કયલા અથલા ળાયીહયક યીતે ઇજા
કયલા ભાટે, (૧૧) ુલચલતી ખાંડોભાાં ત્રનહદિ ષ્ટ્ઠ કયે રા તભાભ અથલા કોઇણ
કૃત્મ કયલાનો પ્રમત્ન કયલા ભાટે અથલા આલા પ્રવાંગે ભદદગાયી અથલા
(૧૨) યીક્ષા ભાટે તેને યલાનગી આતા તેના પ્રલેળ ત્રોભાાં
આલાભાાં આલેરી કોઇણ સુર્નાનો બાંગ કયલા ભાટે દોત્રત ઠમાચ શોમ
તો અથલા દોત્રત શોલાનુાં જાશેય કયુચ શોમ તો પોજદાયી કામચલાશીને ાત્ર
થલા ઉયાાંત (ક) “ગીય” પાઉન્ડેળન તે જે યીક્ષાનો ઉભેદલાય શોમ તો તે
યીક્ષાભાાંથી ગેયરામક ઠયાલી ળકળે અથલા (ખ) (૧) “ગીય” પાઉન્ડેળન
વીધી વાંદગી ભાટે રેલાની કોઇણ યીક્ષાભાાં ફેવલાભાાંથી અથલા
કોઇણ રૂફરૂ મુરાકાત થી અથલા (૨) યાજ્મ વયકાય ોતાના શેઠની

કોઇણ નોકયીભાાંથી કામભી યીતે અથલા ત્રનહદિ ષ્ટ્ઠ મુદ્દત ભાટે ગેયરામક /
ફાકાત કયી ળકળે.

તાયીખ:સ્થ:- ગાાંધીનગય.

વનમાભક,
“ગીય” પાઉન્ડેળન
ગાાંધીનગય.

ત્રક – ૧
Syllabus for the post of Scientist B
Part I
Syllabus for written test
Duration 90 Minutes
(A) General Knowledge (50 Marks)
અનુ. નાં
૧

150 Marks

અભ્માવક્રભની ત્રલગત
બાયતની ભ ૂગો – બૌગોણરક, આવથિક, સાભાજીક, કુ દયતી સાંળાધન અને લસ્તી
ુ યાતના ખાસ સાંદબચ સરહત.
અંગે ની ફાફતો – ગજ

૨

ુ યાતના ખાસ
બાયતનો સાાંસ્કૃવતક લાયસો – સારહત્મ, કરા અને સ્થાત્મો – ગજ
સાંદબચ સરહત.

૩

ુ યાતના ખાસ સાંદબચસરહત.
બાયતનો ઇવતહાસ- ગજ

૪

બાયતની અથચવ્મલસ્થા

૫

બાયતીમ નાગરયક ળાસ્ત્ર
(ક) બાયતન ાંુ ફાંધાયિ
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂભ ૂત અવધકાયો અને પયજો
(૩) ભાગચ દળચક વસધધાાંતો
(૪) સાંસદ, વલધાનસબા,
(૫) ઉચ્ર્ ફાંધાયિીમ દાવધકાયીઓ – કેન્ર અને યાજ્મના
(૬) ન્મામતાંત્ર
ુ ૂણર્ત જાવત, અનસ
ુ ૂણર્ત જનજાવત અને સભાજના છાત લગો ભાટેની
(૭) અનસ
જોગલાઇઓ
(૮) સ્થાવનક સ્લયાજ્મની સાંસ્થાઓ
(૯) નાિા ાંર્
(૧૦) એટની જનયર
(ખ) ફાંધાયિીમ તથા લૈધાવનક સાંસ્થાઓ – બાયતન ાંુ ચટ
ાં ૂ િી ાંર્, સાંઘ, રોક સેલા
આમોગ, યાજ્મ રોક સેલા આમોગ, કોમ્પ્રોરય એન્ડ ઓરડટય જનયર, કેન્રીમ
સતકચ તા આમોગ, રોકાર તથા રોકાયક્ુ ત, કેન્રીમ ભારહતી આમોગ અને

યાજ્મ ભારહતી આમોગ.
૬

સાભાન્મ ફૌધ્ધધક ક્ષભતા કસોટી (General Mental Ability Test)

૭

સાભાન્મ વલજ્ઞાન, માચ લયિ, ઇન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્યવુ નકેળન ટેકનોરોજી

૮

યોજ ફયોજના પ્રાદે વળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહત્લના ફનાલો, ખેર
જગત સરહત.

(B) Science (100 Marks)
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7

Details of Syllabus
Environmental Chemistry
Environmental Ecology
Environmental Microbiology and Environmental Biotechnology
Biochemistry
Aquatic and Marine Ecology
Environment Management System
Analytical Laboratory Techniques and Instrumentation

For,
(A) The Standard and the course content of the syllabus shall be of a 12th standard
level. Medium is Gujarati.
(B) The standard and the course content of the syllabus shall be of a Graduate
degree level. Medium is English.
Note:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

The objective type written test shall consist of Multiple Choice Question
(MCQ) and O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.
Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of
0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the candidate
does not intend to answer the question, he/she may select this option. If the
candidate selects this option, the negative marks shall not be given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question, then it
shall carry a negative mark of 0.25.

Part II
Personality Test - 20 Marks

