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We Provide Environmental Solutions 

GUJARAT ENVIRONMENT MANAGEMENT INSTITUTE (GEMI) 

(An Autonomous Institute of Government of Gujarat) 

Block No. 13, Third Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan (Old Sachivalaya), 

Sector-10B, Gandhinagar. 

T: (91)79-23240964(O), T: (91) 79-23240965(F) 

e-mail: info@gemi-india.org, Website: www.gemi-india.org 

Advertisement for the Direct Recruitment  

Advertisement No. GEMI-02-06/2016 

Online applications are invited for the following post: 

 For Post Code 1- (Assistant Environmental Engineer) 

 Essential Qualification: 

The candidate:- 

I. Should not be less than 18 years and more than 35 of years of age.  

II. Should posses a Bachelor Degree in Engineering from a University or 

Institute recognized by State/Central Government with first class in the 

Environmental Engineering or Civil Engineering with environment as 

elective or Chemical Engineering with environment as elective. Master’s 

degree in Environmental Engineering/Environmental Management shall 

be preferable.  

III. Should have the basic Knowledge of Computer Application as prescribed 

in Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 

1967, as amendment from time to time.  

IV. Should possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi. 

V. Those having Master’s degree in Environmental Engineering/ 

Environmental Management but not having Bachelor’s degree in 

Environment or Civil / Chemical Engineering with environment as elective 

need not apply as they are not eligible. 

 

 For Post Code 2- (Senior Scientific Assistant) 

 Essential Qualification: 

The candidate:- 

Post 
Code 

Name of the Post/Pay Scale Upper age limit 
(In years) 

(as on 15-07-2016) 

Category wise post/s  

Gen  ST SEBC 

Total Posts 

1 Assistant Environmental Engineer 
(`.9300-`.34800) (PB-2) Grade Pay  `.4600 

35 
- - 1 

1 

2 *Senior Scientific Assistant 
(`.9300-`.34800) (PB-2) Grade Pay  `.4400 
Fixed pay 13700 + 1800 Special Allowance 

for First Five Years 

35 - 1 - 1 

3 *Clerk cum Typist 

(`.5200-`.20200) (PB-1) Grade Pay  `.1900 
Fixed pay 7800 + 2200 Special Allowance for 

First Five Years 

35 - 1 - 1 

http://www.gemi-india.org/
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I. Should not be less than 18 years and more than 35 of years of age.  

II. Should be a graduate Degree of a Recognized University or Institute in the 

discipline of Environmental Science/ Chemistry / Bio Chemistry / 

Microbiology / Aquatic Biology / Marine Biology / Bio Science / Bio-

technology.  

III. Should have the basic Knowledge of Computer Application as prescribed in 

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967, 

as amendment from time to time.  

IV. Should possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi. 

 

 For Post Code 3- (Clerk cum Typist) 

 Essential Qualification: 

The candidate:- 

I. The candidate should not be less than 18 years and more than 35 of years 

of age. 

II. Should posses a Bachelor Degree from a Recognized University or Institute 

in Commerce, Arts, Law, Business Administration or Science. 

III. Should have the basic knowledge of Computer Application as prescribed 

in Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 

1967, as amendment from time to time. 

IV. Should possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi. 

V. Candidates having Bachelor’s degree in disciplines other than above shall 

be ineligible. 

 

Applicable conditions: 

1. The applicants who do not fulfil the required qualification will be rejected.  

2. The candidates shall furnish formula/method approved by recognized 

University/Institute for calculation of percentage, when percentage of marks is not 

given by the University. 

3. Age as on the last date fixed for application shall be considered for calculation of 

maximum age limit.   

4. Age relaxation will be given to ST & SEBC male candidates upto 5 years and ST & 

SEBC female candidates upto 10 years as per Government of Gujarat’s GR. No. 

CRR-112008-282323-G5, dated 06-10-2015.    

5. Only Caste Certificates issued by Government of Gujarat shall be considered as 

valid. 
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6. SEBC candidates would be required to produce Non-Creamy Layer certificate as 

on 01-04-2016. 

7. For candidates who are already in Gujarat Govt. service, either as a permanent or 

a temporary officiating continuously for six months and had not crossed age limit 

prescribed for the advertised post at the time of his first appointment, the 

relaxation will be 5 years or extent years for which service has been put in by him 

/ her, which ever is less as per Gujarat Civil Services Classification and 

Recruitment (General) Rules 1967. For details refer to the aforesaid rules.    

8. Selected candidates may be posted to any branches/offices in Gujarat as per 

requirements of this Institute or may be transferred in future to places outside 

Headquarters. 

9. The candidate who is presently working in Government/Semi Government/Local 

Bodies will have to apply through proper channel, otherwise their application will 

be rejected.  

10. If the number of the candidates available for interview test is much more than the 

desired number, a written exam shall be held to shortlist the candidates. For 

syllabus of the examination and model questions please visit our website www. 

gemi-india.org. The date of examination, if required to be conducted, will be 

communicated in due course of time. 

11. Provided that no interview shall be conducted for the post of Senior Scientific 

Assistant and Clerk cum Typist as per Government of Gujarat vide notification no. 

GR No. PRC-102015-1223-K, dated 06-11-2015. Candidate shortlisted after written 

test for the post of Clerk cum Typist will however, have to undergo Hands on 

Computer Test for final selection.  

12. Candidates short-listed for the post code 1, prior to the interview and candidates 

selected for post code 2&3, after written examination would be required to produce 

the original proof of birth date, experience certificate(s), educational qualification 

certificates, mark sheets, training certificates etc. along with photo copy of each of 

such document and two recent passport size photographs. 

Disqualification for Appointment: 

No person shall be eligible for appointment to any of the above Services – 

 Unless One is a citizen of India 

 If one has been dismissed from Service by the Central Government or any State 

Government or U.Ts. or any Local Authority 

 If one has been convicted of an offence involving moral turpitude or who is or has 

been permanently debarred or disqualified by any Recruiting or Examination-

conducting Authority from appearing in Competitive Examinations or Selections 
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 If one directly or indirectly influences the Recruiting Authority by any means for 

his/her candidature 

 If he is a man, has more than one wife living. And, if a woman, has married a man 

already having another wife 

 If he/she submits incomplete information or does not submit required documents or 

submit false information.  

Important Notice: 

i. FEE        `. 250/- per application  

ii. DATES 

a. Starting date for submission of On-line Application:  01-07-2016 

b. Closing date for submission of On-line Application:   15-07-2016 

iii. Last date for receipt of fee by Post office      16-07-2016  

       (upto working hours) 

(Dr. Sanjiv Tyagi) 

Date: 01-07-2016           Director, GEMI 

* To be filled up as fix pay policy as per Government Resolution dated 16-02-2006 of Finance Department and 

General Administrative Department’s resolution date 04-06-2009 and amendments/modifications made to 

afore said GRs from time to time.   
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GUJARAT ENVIRONMENT MANAGEMENT INSTITUTE (GEMI) 

(An Autonomous Institute of Government of Gujarat) 

Block No. 13, Third Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan (Old Sachivalaya), 

Sector-10B, Gandhinagar. 

T: (91)79-23240964(O), T: (91) 79-23240965(F) 

e-mail: info@gemi-india.org, Website: www.gemi-india.org 

સીધી ભરતી માટેની જાહરેાત 

(જાહરેાત ક્રમાાંક: GEMI-02-06/2016) 

નીચનેી જગ્યાઓ માટે Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે.  

 

 

 

 જ્ગ્યા ક્રમાાંક ૧ માટે - (મદદનીશ પયાાવરણ ઇજનેર) 

 શૈક્ષણણક લાયકાત: 

ઉમેદવાર:-  
I. ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 35 વર્ષ થી વધ ુન હોવી જોઇએ. 

II. રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યનુનવનસિટી કે સસં્થામાથંી પ્રથમ દરજ્જામા ં

એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ / સીવીલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ શાખામા ં વૈકન્પિક 
એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ નવર્ય સાથે / કેમીકલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ શાખામા ંવૈકન્પિક એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ 

નવર્ય સાથે સ્નાતકની િદવી આવશ્યક.    

III. Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને 
તેના વખતો વખતના સધુારા પ્રમાણ ેકોમ્પ્યટુરપુ ંિાયાપુ ંજ્ઞાન હોવ ુ ંજોઇએ.  

IV. ગજુરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાપુ ંજ્ઞાન હોવ ુ ંજરૂરી છે. 

V. જેઓ એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ એન્ન્દ્જનીયરીંગ કે એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ મેનેજમેન્દ્ટ શાખામા ં
અપસુ્નાતકની િદવી ધરાવતા હોય િરંત ુએન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ અથવા સીવીલ / કેમીકલ 

જ્યા 
ક્રમાાંક 

જ્યાન ાં નામ અને પગાર ધોરણ વય મયાાદા 
(વર્ામાાં) તા. 
15-07-2016 
મ જબ 

કક્ષાવાર જ્ગ્યાઓ    કલૂ 
જ્યાઓ 

બિ.અ   અ.જ.ા  સા.શૈ.િ.વ 

1 Assistant Environmental Engineer 
(`.9300-`.34800) (PB-2) Grade Pay  `.4600 

35 
- - 1 

1 

2 *Senior Scientific Assistant 

(`.9300-`.34800) (PB-2) Grade Pay  `.4400 
Fixed pay 13700 + 1800 Special Allowance for 

First Five Years 

35 - 1 - 1 

3 *Clerk cum Typist 

(`.5200-`.20200) (PB-1) Grade Pay  `.1900 
Fixed pay 7800 + 2200 Special Allowance for 

First Five Years 

35 - 1 - 1 

http://www.gemi-india.org/
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એન્ન્દ્જનીયરીંગ શાખામા ંવૈકન્પિક એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ નવર્ય સાથે સ્નાતકની િદવી ધરાવતા 
ન હોય તેઓએ અરજી કરવી નહીં કારણકે તેઓ િાત્રતા ધરાવતા નથી.  

 જ્ગ્યા ક્રમાાંક ૨ માટે - (સીનનયર વૈજ્ઞાનનક મદદનીશ  ) 

 શૈક્ષણણક લાયકાત: 

ઉમેદવાર:-  

I. ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 35 વર્ષ થી વધ ુન હોવી જોઇએ. 

II. રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યનુનવનસિટી કે સસં્થામાથંી એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ સાયન્દ્સ/ 

કે્રમેસ્રી/િાયો કેમેસ્રી/ માઇક્રોિાયોલોજી/ એક્વેટીક િાયોલોજી/ મરીન િાયોલોજી/ 

િાયો સાયન્દ્સ/ િાયો ટેક્નોલોજી સાથે સ્નાતકની િદવી આવશ્યક.      

III. Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને 

તેના વખતો વખતના સધુારા પ્રમાણ ેકોમ્પ્યટુરપુ ંિાયાપુ ંજ્ઞાન હોવ ુ ંજોઇએ.  
IV. ગજુરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાપુ ંજ્ઞાન હોવ ુ ંજરૂરી છે. 
 

 જ્ગ્યા ક્રમાાંક ૩ માટે - (ક્લાકા કમ ટાઇપીસ્ટ) 

 શૈક્ષણણક લાયકાત: 

I. ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 35 વર્ષ થી વધ ુન હોવી જોઇએ. 
II. રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્દ્ય યનુનવનસિટી કે સસં્થામાથંી કોમસષ/ આટષસ/ કાયદા/ 

િીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન/સાયન્દ્સ સાથે  સ્નાતકની િદવી આવશ્યક.  

III. Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 અને 
તેના વખતો વખતના સધુારા પ્રમાણ ેકોમ્પ્યટુરપુ ંિાયાપુ ંજ્ઞાન હોવ ુ ંજોઇએ.  

IV. ગજુરાતી અથવા હહન્દ્દી ભાર્ાપુ ંજ્ઞાન હોવ ુ ંજરૂરી છે. 

V. જેઓ કોમસષ/ આટષસ/ કાયદા/ િીઝનેશ એડમીનીસ્રેશન/સાયન્દ્સ સાથે સ્નાતકની િદવી 
ધરાવતા ન હોય તેઓએ અરજી કરવી નહીં.  

 

Applicable conditions: 

1. જરૂરી લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારોની અરજી રદ કરવામા ંઆવશે.  

2. જ્યારે યનુનવનસિટી દ્વારા ટકાવારી આિવામા ંન આવતી હોય તો માક્સષને ટકાવારીમા ં

િદલવા અંગેના માન્દ્ય યનુનવનસિટી કે સસં્થા દ્વારા પ્રમાબણત સતુ્રો ઉમેદવારે રજુ કરવાના 

રહશેે.  
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3. ઉંમરની મયાષદા માટે અરજીની અંતીમ તારીખને માન્દ્ય ગણવામા ંઆવશે.  

4. ગજુરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાકં: CRR-112008-282323-G5 તા. ૦૬-૧૦-૨૦૧૫ 

મજુિ, અ.જ.ા અને સા.શૈ.િ.વ. કક્ષાના પરુૂર્ ઉમેદવારને ૫ વર્ષની છુટ આિવામા ં

આવશે, અને અ.જ.ા અને સા.શૈ.િ.વ. કક્ષાના મહહલા ઉમેદવારને ૧૦ વર્ષની છુટ 

આિવામા ંઆવશે   

5. ગજુરાત સરકાર દ્વારા ાહરે કરવામા ંઆવેલ ાનત પ્રમાણિત્ર જ માન્દ્ય ગણવામા ંઆવશે. 

6. સા. અને શૈ. િ. વગષના  ઉમેદવારોએ નોન-ક્રીમીલયેર પ્રમાણિત્ર તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ 

િછીપુ ંઆિવાપુ ંરહશેે. 

7. ગજુરાત સરકારના કમષચારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ંકાયમી ધોરણે કે 

હગંામી ધોરણે સળંગ છ માસ સધુી કામગીરી િાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ નનમણકૂ 

ાહરેાતમાનંી જ્જગ્યામા ંદશાષવેલ વયમયાષદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમષચારીઓ માટે 

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967 

મજુિ તેઓએ િાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુા ંવધ ુિાચં વર્ષની છુટછાટ તે િ ે

િૈકી જે ઓછુ હોય તેટલી છુટછાટ મળશે. વધારે માહહતી માટે ઉિરોક્ત નનયમનો સદંભષ 

લેવો.  

8. િસદંગી િામેલા ઉમેદવારોને સસં્થાનની ગજુરાત રાજ્યમા ંઆવેલી કોઇિણ કચેરીમા ં

સસં્થાનની જરૂરીયાત મજુિ નનમણકૂ અિવામા ંઆવશે. અને ભનવષ્યમા ંિદલીને િાત્ર 

િણ રહશેે.  

9. હાલમા ંસરકારી/અધષસરકારી કચેરીઓમા ં ફરજો િાવતા ઉમેદવારોએ મકુરર સમય 

મયાષદામા ંતેઓની અરજી તેમની કચેરી મારફત મોકલી આિવાની રહશેે.  

10. જો ઉમેદવારોની સખં્યા વધારે જણાશે તો ઉમેદવારોની ઇન્દ્ટરવ્ય ુમાટેની િસદંગી યાદી 

માટે લેખીત કસોટીપુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. પ્રશ્નોના નમનુા અને અભ્યાસક્રમ માટે 

અમારી વેિસાઇટ www. gemi-india.org. ની મલુાકાત લેવી. જો િરીક્ષા લવેી જરૂરી 

જણાશે તો, તેની  તારીખની ાણ નનનિત સમયગાળામા ંકરવામા ંઆવશે.    

11. ગજુરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ ન.ં PRC-102015-1223-K, તારીખ  06-11-2015 મજુિ, વરીષ્ઠ 

વૈજ્ઞાનનક મદદનીશ અને ક્લાકષ કમ ટાઇિીસ્ટની જગ્યાઓ માટે રૂિરૂ મલુાકાત 
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(interview) રાખવામા ંઆવશે નહહ. ક્લાકષ કમ ટાઇિીસ્ટની જગ્યા માટે લેખીત િરીક્ષાના 

આધારે short-listed થયેલા ઉમેદવારોએ, આખરી િસદંગી માટે Computer Hands on  

Test િાસ કરવાની રહશેે.  

12. જ્જગ્યા ક્રમાકં ૧ માટે short-listed થયેલા ઉમેદવારોએ રૂિરૂ મલુાકાત િહલેા અને જ્જગ્યા 

ક્રમાકં ૨ અને ૩ માટે લેખીત િરીક્ષા િાદ short-listed થયલેા ઉમદેવારોએ, જન્દ્મ તારીખ, 

ાનત (અનામત ઉમેદવારો માટે) અપભુવને લગતા પ્રમાણિત્ર, રેનીંગને લગતા 

પ્રમાણિત્ર અને શૈક્ષબણક લાયકાતને લગતા િદવી પ્રમાણિત્ર તથા ગણુિત્રકોની અસલ 

તેમજ પ્રમાબણત નકલો તથા તાજેતરના િે િાસિોટષ  સાઇઝના ફોટોગ્રાફ રજુ કરવાના 

રહશેે. 

નનમણ ૂાંક માટે ગેરલાયક: 

નીચે મ જબનો ઉમેદવાર ભરતીના કોઇપણ સ્તરે નનમણકૂને પાત્ર રહશે ેનહીં  

 જો ભારતનો નાગરીક્્વ ન હોય 

 જો કેન્દ્ર સરકાર અથવા કોઇ રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્દ્ર શાસીત પ્રદેશ અથવા કોઇ સ્થાનનક ઓથોહરટી 

દ્વારા સવેામાથંી િરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય 

 જો કોઇ વ્યહકત ગનુાહહત પ્રવ્રનુિમા ંસડંોવણી થયેલ હોય અથવા કોઇિણ ભરતી સનમનત દ્વારા 

સ્િધાષ્મક િરીક્ષા અથવા િસદંગીમા ંકાયમી ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવેલ હોય  

 જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે ભરતી સનમનતને ઉિર દિાણ લાવવાપુ ં

પ્રયાસ કરવામા ંઆવેલ હોય  

 જો ઉમેદવાર પરુૂર્ હોય અને એક કરતા વધારે િ્ની ધરાવતો હોય અને જો ઉમેદવાર મહહલા 

હોય અને તે  જે પરુૂર્ને એક િ્ની હોવા છતા તે પરુૂર્ સાથે લગ્ન કરેલ હોય  

 જો તે/તેણીની અધરુી માહહતી અથવા જરૂરી પ્રમાણિત્રો રજુ કરેલ ન હોય થવા ખોટી માહહતી 

રજુ કરેલ હોય  

 

 

મહત્વની નોંધ: 
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i. ફી         `. 250/-  

ii. તારીખ 

On-line અરજી શરૂ થવાની તારીખ:   01-07-2016 

On-line અરજી કરવાની છેપલી તારીખ:   15-07-2016 

iii. િોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા અરજી ફી સ્વીકારવાની છેપલી તારીખ   16-07-2016 

(તેમની કચેરી સમય દરમ્પયાનનો રહશેે.)  

* નાણા નવભાગના તારીખ  16-02-2006ના ઠરાવ અને  General Administrative Department તારીખ 04-06-2009 ના ઠરાવ 

અને તમેના વખતો વખતના સધુારા મજુિ આ જ્જગ્યાઓ ભરવામા ંઆવશે.  

 

 

(ડૉ. સજંીવ ્યાગી) 
તા. 01-07-2016             નનયામક, ગમેી 
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How to apply:  

Applications are invited online only. Applicants are requested to submit their application 

from 01-07-2016 to 15-07-2016. Following are the steps to fill the online application:  

i. Go to http://ojas.gujarat.gov.in 

ii. Click on apply now.  

iii. Fill the application form with necessary details like personal details, mobile number, 

e-Mail ID, etc.  

iv. After filling personal details, fill up the educational details.  

v. Click on the additional qualification and fill up the additional qualifications, if any. 

vi. 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 16-07-2016 during it working hours. 

 

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

