How to apply:
Applications are invited online only. Applicants are requested to submit their application
from 15-04-2015 to 29-04-2015. Following are the steps to fill the online application:
i.

Go to http://ojas.guj.nic.in

ii.

Click on apply now.

iii.

Fill the application form with necessary details like personal details, mobile number,
e-Mail ID, etc.

iv.
v.
vi.

After filling personal details, fill up the educational details.
Click on the additional qualification and fill up the additional qualifications, if any.
Click on the experience details & fill the experience details, in case you want to add
more experience, click ADD MORE Experience.

vii.

Select Yes/ No in self-declaration.

viii.

The application will be saved after clicking the SAVE button & application number
will be generated.

ix.

In case you want to edit the application, click EDIT application button & edit the
details which you want to edit. This facility will be available until you confirmed the
application. Once you confirm the application, it cannot be edit.

x.

Now click upload photograph & type your application number & Date of Birth and
click OK Here you have to upload both Photograph & Signature.
Note: File type should be .jpeg only & individual size should not be more than 10 kb.

xi.

Click on confirm application to confirm the application and type the application
number & Date of Birth, then click OK

xii.

Once you confirmed the application, print the challan and go the nearest Post Office
to deposit the application fees (non-refundable) + Postal service charge is to be
deposited in the Post Office. Collect the copy of Challan for your reference. The Post
office would receive the application fee only upto 01-05-2015 during it working hours.
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ુ રાત પર્ાાવરણ પ્રબંધ સંસ્થાન (ગે મી)
ગજ
ગુજરાત સરકારશ્રીની એક સ્વાયત્ત સંસ્થાન)
પ્લોટ નં.૨૭૨-૨૭૩ પહેલો માળ સે ન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ન્ટ્િર્ાની પાછળ ઘ-૪૧/૨ સે કટર-૧૬ ગાંધીનગર
ફોનઃ(૯૧)૭૯-૨૩૨૪૦૯૬૪ ફેક્સ ફોન નં.(૯૧) ૦૭૯-૨૩૨૪૦૯૬૫
સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત
(જાહેરાત ક્રમાંક: GEMI-03-04/2015)
નીચેની જગ્યાઓ માટે Online અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે .
Post
Code

Name of the Post/Pay Scale

Upper
age
limit

Category wise post/s
Gen

ST

SEBC

30

5

1

2

35

1

-

30

-

30

-

Total
Posts

No. of posts reserved for Women
General

ST

SEBC

8

1

-

1

-

1

-

-

-

-

2

2

-

-

1

-

2

2

-

-

1

(In
years)
1

2

મદદનીશ િયાષવરણ ઇજનેર

(9300-34800) (PB-2) Grade Pay 4600
વહીવટી અનધકારી

(9300-34800) (PB-2) Grade Pay 4600
* સીનનયર વૈજ્ઞાનનક મદદનીશ

3

Fixed Pay `.13700/- for first 5 years
(9300-34800) (PB-2) Grade Pay 4400

4

Fixed Pay `.7800/- for first 5 years
(5200-20200) (PB-1) Grade Pay 1900

* ક્લાકષ કમ ટાઇિીસ્ટ

 જ્ગ્ર્ા ક્રમાંક ૧ માટે - (મદદનીશ પર્ાાવરણ ઇજનેર)


શૈક્ષણણક લાર્કાત:
ઉમેદવાર:-

I.
II.

ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 30 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.
રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યુનનવનસિટી કે સંસ્થામાંથી પ્રથમ દરજ્જામાં એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ
એન્ન્દ્જનીયરીંગ / સીવીલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ શાખામાં વૈકન્પિક એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ નવર્ય સાથે /
કેમીકલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ શાખામાં વૈકન્પિક એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ નવર્ય સાથે સ્નાતકની િદવી
આવશ્યક.

એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ

એન્ન્દ્જનીયરીંગ

કે

એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ

મેનેજમેન્દ્ટ

શાખામાં

અનુસ્નાતકની િદવી ધરાવનારને પ્રાધાન્દ્ય આિવામાં આવશે.
III.

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને તેના
વખતો વખતના સુધારા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરનુ ં િાયાનુ ં જ્ઞાન હોવું જોઇએ.

IV.

ગુજરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે .
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V.

જેઓ ઉિરોક્ત શાખાની એન્ન્દ્જનીયરીંગમાં છે પલા વર્ષમાં હોય, અને જેનુ ં િરીણામ જુ લાઇ
૨૦૧૫ના પ્રથમ સ્તાહમાં આવનાર હોઇ, તેઓ િણ અરજી કરી શકશે.

VI.

જેઓ એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ કે એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ મેનેજમેન્દ્ટ શાખામાં અનુસ્નાતકની
િદવી ધરાવતા હોય િરં ત ુ એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ અથવા સીવીલ / કેમીકલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ
શાખામાં વૈકન્પિક એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ નવર્ય સાથે સ્નાતકની િદવી ધરાવતા ન હોય તેઓએ
અરજી કરવી નહીં કારણકે તેઓ િાત્રતા ધરાવતા નથી.

 જ્ગ્ર્ા ક્રમાંક ૨ માટે - (વહીવટી અધધકારી)


શૈક્ષણણક લાર્કાત અને અનુભવ:
ઉમેદવાર

I.
II.

ઉંમર 21 વર્ષથી ઓછી અને 35 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.
રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યુનનવનસિટી કે સંસ્થામાંથી પ્રથમ દરજ્જામાં આટષસ/ કોમસષ/
સાયન્દ્સ / બીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન/ સાથે સ્નાતકની િદવી આવશ્યક.

III.
IV.

કચેરીના વહીવટી વ્યવહારનો ઓછામાં ઓછો ત્રણ વર્ન
ષ ો અનુભવ જરૂરી છે .
Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને તેના
વખતો વખતના સુધારા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરનુ ં િાયાનુ ં જ્ઞાન હોવું જોઇએ.

V.
VII.

ગુજરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે .
જેઓ આટષસ/ કોમસષ/ સાયન્દ્સ / બીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન/ સાથે સ્નાતકની પ્રથમ દરજ્જામાં
િદવી ધરાવતા ન હોય તેઓએ અરજી કરવી નહીં કારણકે તેઓ િાત્રતા ધરાવતા નથી.

 જ્ગ્ર્ા ક્રમાંક ૨ માટે - (સીધનર્ર વૈજ્ઞાધનક મદદનીશ )


શૈક્ષણણક લાર્કાત:

ઉમેદવાર:-

I.
II.

ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 30 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.
રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યુનનવનસિટી કે સંસ્થામાંથી એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ સાયન્દ્સ/
ક્રેમેસ્રી/બાયો કેમેસ્રી/ માઇક્રોબાયોલોજી/ એક્વેટીક બાયોલોજી/ મરીન બાયોલોજી/ બાયો
સાયન્દ્સ/ બાયો ટેક્નોલોજી સાથે સ્નાતકની િદવી આવશ્યક. એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ

લેબોરે ટરીમાં

એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ મેનેજમેન્દ્ટના જુ દા જુ દા નવર્યો અને wastewater અને/અથવા air ના
પ ૃથ્થકરણનો અનુભવ ધરાવનારને પ્રાધાન્દ્ય આિવામાં આવશે.
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Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને તેના

III.

વખતો વખતના સુધારા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરનુ ં િાયાનુ ં જ્ઞાન હોવું જોઇએ.
ગુજરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે .

IV.

 જ્ગ્ર્ા ક્રમાંક ૩ માટે - (ક્લાકા કમ ટાઇપીસ્ટ)
શૈક્ષણણક લાર્કાત:



ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 30 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.

I.
II.

રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યુનનવનસિટી કે સંસ્થામાંથી કોમસષ/ આટષસ/ કાયદા/ બીઝનેશ
એડમીનીસ્રેશન/સાયન્દ્સ સાથે સ્નાતકની િદવી આવશ્યક.

III.

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને તેના
વખતો વખતના સુધારા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરનુ ં િાયાનુ ં જ્ઞાન હોવું જોઇએ.

IV.
VIII.

ગુજરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે .
જેઓ કોમસષ/ આટષસ/ કાયદા/ બીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન/સાયન્દ્સ સાથે સ્નાતકની િદવી
ધરાવતા ન હોય તેઓએ અરજી કરવી નહીં કારણકે તેઓ િાત્રતા ધરાવતા નથી.

શરતો:
1) દરે ક કક્ષાની જગ્યાઓની સંખ્યાનો ઉપલેખ કરવામાં આવ્યો છે . તેમ છતાં, િસંદગી યાદી તૈયાર કયાષ
િછી, સંસ્થાનની જરૂરીયાત મુજબના ઉમેદવારોને નનમણ ૂક આિવામાં આવશે.

2) જરૂરી લાયકાત અને/અથવા માંગેલ નવર્યમાં અનુભવ ન ધરાવતાએ અરજી કરવી નહીં.
3) મહહલાઓ માટેની અનામત જ્જગ્યા માટે જે તે કેટેગરીમાં જો મહહલા ઉમેદવાર ઉિલબ્ધ નહહ થાય તો
તે જ્જગ્યા તે કક્ષાના પુરૂર્ ઉમેદવારને ફાળવી શકાશે.

4) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો નવન અનમાત જ્જગ્યાઓ િર ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. િરં ત ુ આ જ્જગ્યાઓ
િર બબન અનામત કક્ષાના નનયમો લાગુ િડશે.

5) ગુજરાત સરકાર દ્વારા ાહેર કરવામાં આવેલ ાનત પ્રમાણિત્ર જ માન્દ્ય ગણવામાં આવશે.
6) જો ઉમેદવારોની સંખ્યા જગ્યાના પ્રમાણમાં વધારે જણાશે તો લેખીત કસોટીનુ ં આયોજન કરવામાં
આવશે. િરીક્ષાની સંભવીત તારીખ નીચે મુજબ રહેશે:જ્ગ્ર્ા

પરીક્ષા/ ઇન્ટ્ટરર્વ્ુા ની સંભવીત તારીખ

Assistant Environmental Engineer

07-06-2015

Administrative Officer

10-05-2015
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Senior Scientific Assistant

17-05-2015

Clerk cum Typist

24-05-2015

િરીક્ષા માટેનો અભ્યાસક્રમ, પ્રશ્નોના નમુના આ સાથે િહરનશષ્ટમાં આિવામાં આવેલ છે . પ્રશ્નોના નમુના અને
અભ્યાસક્રમ માટે અમારી વેબસાઇટ www. gemi-india.org. ની મુલાકાત લેવી. જો િરીક્ષાની
તારીખમાં કોઈ ફેરફાર/ મુલતવી રાખવાની હશે તો તેના વીશે ાણ કરવામાં આવશે.

7) જ્યારે યુનનવનસિટી દ્વારા ટકાવારી આિવામાં ન આવતી હોય તો માક્સષને ટકાવારીમાં બદલવા અંગેના
સુત્રો ઉમેદવારે રજુ કરવાના રહેશે.

8) ઉંમર મયાષદા તથા અનુભવની અંતીમ તારીખ આિના દ્વારા કરે લ અરજીની તારીખ સુધી જ માન્દ્ય
ગણવામાં આવશે.

9) ગુજરાત સરકારશ્રીના નનયમો મુજબ બબ.અ. કક્ષાના મહહલા ઉમેદવાર અ.જ.ા અને સા.શૈ.િ.વ.
કક્ષાના પુરૂર્ ઉમેદવારને ૫ વર્ષની છુટ આિવામાં આવશે, અને સા.શૈ.િ.વ. તથા અ.જ.ા કક્ષાના
મહહલા ઉમેદવારને ૧૦ વર્ષની છુટ આિવામાં આવશે

10) ગુજરાત સરકારના કમષચારીઓ કે જેઓ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી ધોરણે કે હંગામી ધોરણે
સળંગ છ માસ સુધી કામગીરી બાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ નનમણ ૂક ાહેરાતમાંની જ્જગ્યામાં
દશાષવેલ વયમયાષદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમષચારીઓ માટે Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules 1967 મુજબ તેઓએ બાવેલ સેવાના સમય
અથવા વધુમાં વધુ િાંચ વર્ષની છુટછાટ તે બે િૈકી જે ઓછુ હોય તેટલી છુટછાટ મળશે. વધારે
માહહતી માટે ઉિરોક્ત નનયમનો સંદભષ લેવો.

11) િસંદગી િામેલા ઉમેદવારોને સંસ્થાનની ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી કોઇિણ કચેરીમાં સંસ્થાનની
જરૂરીયાત મુજબ નનમણ ૂક અિવામાં આવશે. અને ભનવષ્યમાં બદલીને િાત્ર િણ રહેશે.

12) હાલમાં સરકારી/અધષસરકારી કચેરીઓમાં ફરજો બાવતા ઉમેદવારોએ મુકરર સમય મયાષદામાં
તેઓની અરજી તેમની કચેરી મારફત મોકલી આિવાની રહેશે.

13) એક કરતા વધુ જ્જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ દરે ક જ્જગ્યા માટે અલગ અરજી
કરવાની રહેશે.
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14) ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાત વખતે જન્દ્મ તારીખ, ાનત (અનામત ઉમેદવારો માટે) અનુભવને લગતા
પ્રમાણિત્ર, રેનીંગને લગતા પ્રમાણિત્ર અને શૈક્ષબણક લાયકાતને લગતા િદવી પ્રમાણિત્ર તથા
ગુણિત્રકોની અસલ તેમજ પ્રમાબણત નકલો તથા તાજેતરના બે િાસિોટષ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ રજુ
કરવાના રહેશે.

15) સા. અને શૈ. િ. વગષના ઉમેદવારોએ નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણિત્ર તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૫ િછીનુ ં
આિવાનુ ં રહેશે.

16) જે ઉમેદવારે લાયકાત મુજબ છે પલી િરીક્ષા આિેલ હોય િરં ત ુ િરીણામ બાકી હોય તેવા ઉમેદવારો
અરજી કરીશકશે. િરં ત ુ લેખીત િરીક્ષા/ઇન્દ્ટરવ્યુ વખતે િરીણામ બતાવવાનુ ં રહેશે. િરં ત ુ, અરજી ફોમષ
ભરવા માટે ઉમેદવારે તેમને છે પલા સેમેસ્ટર સુધી મળે લ માક્સષની ટકાવારી જે તે કોલમમાં મુકવાની
રહેશે.

17) ઉિરોક્ત ઉપલેખ કરે લ નનયમોમાં ઇજનેરીમાં સ્નાતક અથવા અનુસ્નાતક િદવીમાં ઉિરોક્ત નવર્યોમાં
ટેક્નોલોજીનો સમાવેશ િણ થાય છે .

ધનમણક
ં માટે ગેરલાર્ક:
નીચે મુજબનો ઉમેદવાર ભરતીના કોઇપણ સ્તરે ધનમણકને પાત્ર રહેશે નહીં


જો ભારતનો નાગરીક્્વ ન હોય



જો કેન્દ્ર સરકાર અથવા કોઇ રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્દ્ર શાસીત પ્રદે શ અથવા કોઇ સ્થાનનક ઓથોહરટી દ્વારા
સેવામાંથી બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય



જો કોઇ વ્યહકત ગુનાહહત પ્રવ્રુનત્તમાં સંડોવણી થયેલ હોય અથવા કોઇિણ ભરતી સનમનત દ્વારા
સ્િધાષ્મક િરીક્ષા અથવા િસંદગીમાં કાયમી ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવેલ હોય



જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે ભરતી સનમનતને ઉિર દબાણ લાવવાનુ ં પ્રયાસ
કરવામાં આવેલ હોય



જો ઉમેદવાર પુરૂર્ હોય અને એક કરતા વધારે િ્ની ધરાવતો હોય અને જો ઉમેદવાર મહહલા હોય
અને તે જે પુરૂર્ને એક િ્ની હોવા છતા તે પુરૂર્ સાથે લગ્ન કરે લ હોય

Page 5 of 7

We Provide Environmental Solutions



જો તે/તેણીની અધુરી માહહતી અથવા જરૂરી પ્રમાણિત્રો રજુ કરે લ ન હોય થવા ખોટી માહહતી રજુ
કરે લ હોય

મહત્વની નોંધ:
i.

ii.

iii.

ફી
a. બીન અનામતકક્ષાના ઉમેદવારો માટે :

`. 500/-

b. મહહલા ઉમેદવાર અને સા.શૈ.િ.વ. અને અ.જ.ા કક્ષાના પુરૂર્ ઉમેદવાર માટે:

`. 250/-

તારીખ
a. On-line અરજી શરૂ થવાની તારીખ:

15-04-2015

b. On-line અરજી કરવાની છે પલી તારીખ:

29-04-2015

િોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા અરજી ફી સ્વીકારવાની છે પલી તારીખ

01-05-2015

(તેમની કચેર ી સમય દરમ્પયાનનો રહેશે. )

* નાણા નવભાગના તારીખ 16-02-2006ના ઠરાવ અને General Administrative Department તારીખ 04-06-2009 ના ઠરાવ અને
તેમના વખતો વખતના સુધારા મુજબ આ જ્જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

(ડૉ. સંજીવ ્યાગી)
તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૫

નનયામક, ગેમી
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અરજી કરવાની રીત:
અરજી ફક્ત ઓનલાઇન કરવાની છે . ઉમેદવારોએ અરજી તા. 15-04-2015 થી 29-04-2015 સુધી ઓનલાઇન કરવાની
રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના િગલા લેવા

i.

http://ojas.guj.nic.in િર ાઓ

ii.

Apply Now િર ન્ક્લક કરો.

iii.

તમારી અંગત નવગતો જેવીકે મોબાઇલ નંબર, ઈ મેલ આઈડી વગેરે જેવી જરૂરી તમામ નવગતો સાથે અરજી
ફોમષ ભરો

iv.
v.
vi.

અંગત નવગતો ભયાષ િછી, તમારી શૈક્ષબણક નવગતો ભરો.
જો વધારાની વધારાના લાયકાત હોય તો, additional qualification િર ન્ક્લક કરો

Experience details િર ન્ક્લક કરો અને તમારી અનુભવની નવગતો ભરો. જો તમે વધુ અનુભવ ઉમેરવા
માંગતા હો તો ADD MORE Experience િર ન્ક્લક કરો.

vii.

Self-declaration માં Yes/ No િસંદ કરો

viii.

SAVE button િર ક્લીક કયાષ િછી આિની અરજી SAVE થશે અને અરજી નંબર આવશે

ix.

જો તમે તમારી અરજીમાં સુધારા વધારા કરવા માંગતા હો તો EDIT button િર ક્લીક કરો. જ્યાં
સુધી તમે અરજી confirmed નહીં કરો ્યાં સુધી અરજીમાં સુધારા વધારા કરી શકાશે. અરજી
confirmed થઇ ગયા િછી સુધારા વધારા થઇ શકશે નહીં.

x.

Upload photograph િર ક્લીક કયાષ બાદ અરજી નંબર અને જન્દ્મ તારીખ નાંખ્યા િછી OK બટન
િર ક્લીક કરવાથી સહી અને ફોટો અિલોડ કરી શકશો.
નોંધ: ફોટા અને સહીની સાઇઝ ૧૦ કેબી થી વધારે ના હોવી જોઇએ અને ટાઇિ .jpeg હોવી જોઇએ.

xi.

અરજી કન્દ્ફમષ કરવા માટે confirm application બટન િર ક્લીક કરો અને અરજી નંબર અને જન્દ્મ
તારીખ નાખી OK બટન િર ક્લીક કરો.

xii.

અરજી કન્દ્ફમષ થયા બાદ challan પ્રીન્દ્ટ કરો અને નજીકની િોસ્ટ ઓફીસમાં અરજી ફી તથા િોસ્ટ
સવીસ ચાર્જ સાથે જમાં કરાવો. અને challanની નકલ તમારા સંદભષ માટે રાખો. િોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા
અરજી ફી તા. 01-05-2015 સુધી જ તેમની કચેરી સમય દરમ્પયાન સ્વીકારવામાં આવશે
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GUJARAT ENVIRONMENT MANAGEMENT INSTITUTE (GEMI)

(An Autonomous Institute of Government of Gujarat)
Plot No. 272-273, First Floor, B/h Central Bank of India,
GH-41/2, Sector-16, Gandhinagar.
T: (91)79-23240964(O), T: (91) 79-23240965(F)
e-mail: info@gemi-india.org, Website: www.gemi-india.org

1. Syllabus for the post of Assistant Environmental Engineer’s examination

Sr.

Particular

Marks

No
1

(Total Marks 100)
Environmental Chemistry: Beer – Lambert’s Law – 15 Marks
Limitations – UV visible spectroscopy – basic principles
– application – Atomic absorption spectroscopy –
Principles

–

Principles

applications
and

chromatograph

–

distribution

of

applications,

microorganisms—Water,
organisms,

Gas

Air

coliforms—fecal

and

Soil,

Indicator

coliforms,

E.

coli,

Streptococcus, Clostridium, Ecotoxicology—toxicants
and toxicity, factors influencing toxicity, effects—acute,
chronic,

bio

concentration,

bioaccumulation,

bio

magnification, bioassay, bio monitoring.
Principles of Physical Chemistry: Reversible reactions,
equilibrium constant, Le-Chatelier principle. Reaction
rate Order and molecularity, kinetic equations of
different orders, reversible and consecutive reactions.
Catalysis-type,

characteristics,

activation

energy,

mechanism of catalyst action, acid base catalysts. Photo
catalysis. Adsorption-classification, adsorption of gases
on solids, adsorption from solutions, ion exchange
adsorption, applications, Longmuir theory
Environmental

quality

measurement

laboratory:

Physical and chemical characteristics of water – pH,
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Electrical conductivity, Turbidity, Alkalinity, Acidity,
Hardness, Sulphates, Fluorides, Nitrates. Analysis of
solids content of water: Total solids, suspended solids,
volatile solids, non volatile solids, Residual chlorine
analysis,

Optimum

coagulant

dose,

Break

point

Chlorination.
Concept of dissolved oxygen, BOD and COD - Ambient
air quality Analysis: Determination of SPM, CO, NOx
and SOx.
Soil Analysis: pH, Conductivity, Cation exchange
capacity, Sodium Adsorption ratio
2

Physico-chemical process for water and wastewater 15 Marks
treatment:

Water

Quality-Physical,

biological

parameters

of

water-

chemical
Water

and

Quality

requirement - Potable water standards -Wastewater
Effluent standards -Water quality indices. Water
purification

systems

in

natural

systems-Physical

processes-chemical processes and biological processesPrimary,

Secondary

and

tertiary

treatment-Unit

operations-unit processes.
Mixing, Clarification - Sedimentation; Types; Aeration
and gas transfer – Coagulation and flocculation,
coagulation

processes

-

stability

of

colloids

-

destabilization of colloidstransport of colloidal particles,
Clariflocculation.
Adsorption,

adsorption

equilibria-

adsorption

isotherms, Disinfection - chlorine dioxide; chloramines;
ozonation; UV radiation
Ion

Exchange-processes,

Processes,

Reverse

Application
osmosis,

Membrane

Ultrafiltration,

Page 2 of 8

We Provide Environmental Solutions

Electrodyalisis.
3

Solid and hazardous waste management: Types and 10 Marks
Sources of solid and hazardous wastes - Need for solid
and hazardous waste management - Legislations on
management and handling of municipal solid wastes,
hazardous wastes, and biomedical wastes.
Handling and segregation of wastes at source – storage
and collection of municipal solid wastes – Analysis of
Collection systems - Need for transfer and transport –
Transfer stations - labeling and handling of hazardous
wastes.

4

Air quality management: Air pollutants – Sources and 10 Marks
classification of pollutants and their effect on human
health vegetation and property- Effects - Reactions of
pollutants and their effects-Smoke, smog and ozone
layer disturbance - Greenhouse effect – Ambient and
stack sampling.
Atmospheric diffusion of pollutants

-

Transport,

transformation and deposition of air contaminants - Air
sampling & pollution measurement methods - Ambient
air quality and emission standards - Air pollution
indices
5

Ground Water Contamination & Pollution Transport: 5 Marks
Introduction: Ground water and the hydrologic cycles,
Ground

water

contamination,
problem,
Physical

as

a

Ground

Ground

water

properties and

resource,

Ground

water

a

and

as

water

Geotechnical

geologic

processes,

principles, Darcy's Law,

Hydraulic Head and Fluid Potential Piezometer and
Nests, Hydraulic conductivity and permeability
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6

Environmental impact assessment: Evolution of EIA – 10 Marks
Concepts – Methodologies – Screening – Scoping – Base
line studies - Mitigation – Matrices – Check list.
Rapid and Comprehensive EIA – Legislative and
Environmental

clearance

procedures

in

India

–

Prediction tools for EIA.
Assessment of impacts – Air – Water – Soil – Noise –
Biological.
Socio cultural environment – Public participation –
resettlement and rehabilitation.
7

International Conventions on environment – Stockholm, 5 Marks
Rio – 1992, Johannesburg, Rio – 2012; Montreal Protocol,
Kyoto Protocol

8

Environmental Legislation and Management System: 10 Marks
Introduction : Indian Constitution and Environmental
Protection

–

National

Environmental

policies

–

Precautionary Principle and Polluter Pays Principle –
Concept

of

absolute

liability

–

multilateral

environmental agreements and Protocols – Montreal
Protocol,

Kyoto

agreement,

Rio

declaration

–

Environmental Protection Act, Water (P&CP) Act, Air
(P&CP)

Act

–

Institutional

framework

(SPCB/CPCB/MOEF)
Water (P & Cp) Act, 1974: Power & functions of
regulatory agencies - responsibilities of Occupier,
Provision relating to prevention and control, Scheme of
Consent to establish, Consent to operate – Conditions of
the consents – Outlet – Legal sampling procedures, State
Water Laboratory – Appellate Authority – Penalties for
violation of consent conditions etc. Provisions for
closure/directions in apprehended pollution situation.
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Air (P & Cp) Act, 1981: Power & functions of regulatory
agencies - responsibilities

of Occupier, Provision

relating to prevention and control, Scheme of Consent to
establish, Consent to operate – Conditions of the
consents – Outlet – Legal sampling procedures, State Air
Laboratory – Appellate Authority – Penalties for
violation of consent conditions etc. Provisions for
closure/directions in apprehended pollution situation.
Environment (Protection) Act 1986: Genesis of the Act –
delegation of powers – Role of Central Government EIA Notification – Sitting of Industries – Coastal Zone
Regulation - Responsibilities of local bodies mitigation
scheme etc., for Municipal Solid Waste Management Responsibilities of Pollution Control Boards under
Hazardous

Waste

rules

and

that

of

occupier,

authorization – Biomedical waste rules – responsibilities
of generators and role of Pollution Control Boards
Basic Knowledge of Industrial Safety
9

Reasoning and Logic, Basic Mathematics

5 Marks

10

General Knowledge question on State, National and 15 Marks
International issues. Current Events including Politics,
Sports, Culture, Literature, Awards, Films, Science,
Space Research, Current News, Finance, Budget

Note:

There shall be negative marking. For each incorrect answer, 0.25 marks

will be deducted from the candidates’ total marks. No negative marks will be
awarded, if the options in the answer are kept blank.
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2. Syllabus for the post of Senior Scientific Assistant’s examination

Sr.

Particular

Marks

No
1

(Total Marks 100)
Method for Preservation and Analysis of Water and 20 Marks
Wastewater for Temperature, pH, Color, Specific
Conductance, Turbidity, Alkalinity, Total Solids, Total
Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Oil and
Grease,

Dissolved

Oxygen,

Biochemical

Oxygen

Demand, Calcium, Magnesium and Total Hardness,
Sodium

and

Potassium,

Fluoride,

Ammoniacal

Nitrogen, Total Kjeldahl Nitrogen, Heavy Metals
2

Use, Calibration and Principle of Laminar Air Flow, 15 Marks
Incubators, pH Meter, Conductivity Meter, UV Visible
Spectrophotometer,

Flame

Photometer,

Gas

Chromatograph
3

Toxicity for Fish, Toxicity Factor, Bio assay Test on Fish

5 Marks

4

Washing and Sterilization, Inoculation Techniques, 5 Marks
Incubation, Multiple Tube Fermentation Technique for
members of coliform group, Membrane Filter Technique
for members of Coliform group

5

Quality Control, Quality Assurance and safety measures 10 Marks
in Laboratory.
National

Measurement Uncertainty, Z Score,

Accreditation

Board

for

Testing

and

Calibration Laboratories (NABL), Good Laboratory
Practices, Preparation of Analysis Report
6

Ambient Air Quality Monitoring - Criteria Parameters 10 Marks
NOX, SOX, PM2.5, PM10

7

Soil Parameters

5 Marks
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pH, Conductivity, Carbonate, Bicarbonate, Organic
Carbon, Sodium, Potash, Phosphorus and Heavy Metals
8

Acid Rain, Global Warming, Ozone Depletion, Green 5 Marks
House Gases and Oil Spills

9

Basic concepts of National Environment Policy – 2006, 5 Marks
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974,
Air (prevention and control of pollution) act, 1981 and
Environment Protection Act 1986

10

Reasoning and Logic, Basic Mathematics

5 Marks

11

General Knowledge question on State and National 15 Marks
issues. Current Events including Politics, Sports,
Culture, Literature, Awards, Films, Science, Space
Research,

Current

News,

Finance,

Budget.

Basic

question on Constitution of India

Note:

There shall be negative marking. For each incorrect answer, 0.25 marks

will be deducted from the candidates’ total marks. No negative marks will be
awarded, if the options in the answer are kept blank.
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3. Syllabus for the post of Clerk cum Typist’s examination

ક્લાર્ક ર્મ ટાઇપીસ્ટની જગ્યા માટેની પરીક્ષા માટેનો અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબનો રહેશે.
અ.નં
૧

વિષય

ગુણ

ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાર્રણ

૩૦

રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ અને વાકયમાાં પ્રયોગ
કહેવતોનો અર્થ
સાંધિ ધવગ્રહ અને જોડાણ
જોડણી
સમાસનો ધવગ્રહ અને ઓળખ
ધવરૂદ્ધાર્થ અને સમાનાર્ી
કતથરીમાાંર્ી અને કમણ
થ ી અને કમણ
થ ીમાાંર્ી કતથરીમાાં રૂપાાંતર
છાંદ અને અલાંકાર
ધવશેષણ, ક્રિયા ધવશેષણ, કૃદાંત, ધનપાત
ગુજરાતી લલિંગ વ્યવસ્ર્ા
૨
૩

અંર્ ગણીત (ધોરણ દસ (૧૦) ના સ્તરનું રહેશે.)

૨૦

English Grammar

૨૫

Tenses
Voice: Active and Passive
Narration: Direct and Indirect.
Transformation of Sentences: Assertive to Negative
Interrogative, Exclamatory and Vice-versa
Use of Articles and Determiners
Use of Prepositions
Correction of sentences including subject, Verb, Agreement
Degree of Adjectives, Connectives and Words wrongly used
Glossary
Synonyms
Antonyms
One word substitution
Forming new words by using prefixes and suffixes
૪

સમાન્ય જ્ઞાન અને બુદ્ધિ ર્ૌશલ્ય

૨૫

સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર તર્ા
વતમ
થ ાન ઘટનાઓ જેમાાં રાજનીધત, રમતો, સાંસ્કૃધત, સાક્રહત્ય, એવોડથ, ક્રિલ્મ્સ,
ધવજ્ઞાન, વતથમાન સમાચાર, િાઇનાન્સ, બજેટ વગેરે જેવા ધવષયો પરના રહેશે. આ
ઉપરાાંત બુદ્ધદ્ધ કૌશલ્મય માટે ના તાક્રકિક પ્રશ્નો રહેશે.
કૂલ

Note: પરીક્ષામાં

૧૦૦

નેગેટીિ માર્ીંગ રાખિામાં આિેલ છે . દરે ખ ખોટા જિાબ માટે, ઉમેદિારના કલ
ૂ

ગુણમાંથી પ્રશ્ન દીઠ ૦.૨૫ ગુણ બાદ ર્રિામાં આિશે. પરં ત ુ ઉમેદિાર દ્વારા જો ર્ોઇપણ વિર્લ્પ પસંદ
ર્રિામાં આિશે નહહ આિે તો ર્ોઇ નેગેટીિ માક્સક આપિામાં આિશે નહીં.
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