
GUJARAT ECOLOGICAL EDUCATION & RESEARCH (GEER) FOUNDATION, GANDHINAGAR 

Indroda Nature Park, P.O. Sector-7, Gandhinagar 382 007.GUJARAT (079 - 23977311/ 15). 

The GEER Foundation, Gandhinagar invites eligible candidates for WALK-IN-INTERVIEW for the following 

Project based contractual posts under the various research projects being implemented by the GEER Foundation 

at various location of Gujarat. 

Cadre No. 

of 

Posts 

Essential qualification & exp. Age Salary Remarks Date of 

Walk-in-

Interview 

Junior 

Research 

Fellow 

5 Minimum 60% in M.Sc. Botany/ 

Zoology/ Envt. Science/ Life Science/ 

Forestry from recognized University 

OR  M.Sc. (in above mentioned 

subjects) with min. 1 year relevant 

research experience 

30 Rs.14,000/- 

+ 15% 

HRA 

For field based research 

work at LRK, important 

Wetlands, Estuaries and 

coastal areas of Gujarat. 

1 post for Mandavi field 

station  

 

10/01/2017 

Technical 
Assistants 

8 M.Sc. Botany/ Zoology/ Envt. Science/ 
Life Science/ Forestry from recognized 

University  

OR B.Sc. Botany/ Zoology/ Envt. 

Science/ Life Science/ Forestry from 

recognized University with min.55% 

30 Rs. 8,000/- 
+ 15% 

HRA 

For field based research 
work at important 

Wetlands & Estuaries of 

Gujarat. 

1 post for Bhavnagar/ 

Mangrol field station  

Computer 

Person 

1 MCA/ M.Com./ BCA/ B.com. from 

recognized University;  

CCC Certificate preferable  

30 Rs. 8,000/- 

+ 15% 

HRA 

Proficiency in English & 

Gujarati typing and data 

handling 

11/01/2017 

Note: 1. All the above posts are on contractual basis, the contract period shall be renewed after 11 months up to the project     

duration based on the performance. The contract can be extended beyond the project duration, subject to the 

sanction of new projects. 
           2. Round off %age will not be acceptable under any circumstances for consideration to the aforesaid posts. The fraction 

               of percentage so arrived will be ignored i.e. 59.99% will be treated as less than 60%. 

          3. The number of vacancies is tentative and may increase or decrease. 
          4. The level of educational qualifications prescribed for the posts is minimum. Candidate must possess above 

qualifications/ work experience as on 31.12.2016. 

          5. Technical/Scientific Report Writing Skill is essential for all aforesaid posts. 
Interested and eligible candidates may appear for Walk-in-Interview which will be scheduled at the office of GEER 

Foundation, Gandhinagar as per the above mentioned dates at 9.30 A.M. with a covering letter indicating post applied for, 

latest Curriculum-Vitae, Dissertation Thesis, photocopies of mark sheets along with original certificates for verification, age 

proof and experience letter/ certificate (if applicable). For any query, please contact the Office at above mentioned number. 

Dy. DIRECTOR (R&D) 

 

 

 

 

 



ગજુરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યકેુશન & રીસર્ચ (ગીર) ફાઉન્ડેશન, ગાાંધીનગર 

ઇન્રોડા નેર્ર પાકચ , પો.ઓ.સેક્ટર-૭, ગાાંધીનગર ૩૮૨ ૦૦૭ ગજુરાત (૦૭૯-૨૩૯૭૭૩૧૧/૧૫)  
ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાાંધીનગર ખાતે વિવિધ રીસર્ચ પ્રોજેક્ટ હઠેળ ગજુરાતના જુદાજુદા વિસ્તારોમાાં કામ કરિા માટે યોગ્ય લાયકાત 
ધરાિતા ઉમેદિારોની જરૂરત છે. જે માટે િોક-ઈન-ઇન્ટરવ્ય ુરાખિામાાં આિે છે. જેની વિગત નીરે્ મજુબ છે.  

પોસ્ટ
  

જ્ગગ્યા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભુિ  ઉંમર પગારધોરિ વિશેષ નોંધ િોક-ઇન-
ઇન્ટરવ્યનુી 

તારીખ 

જુવનયર 
રીસર્ચ 
ફેલો 

૫ ઓછામાાં ઓછા ૬૦% એમ.એસ.સી. 
બોટની/ઝુઓલોજી/એન્િા.સાયન્સ/ 
લાઇફ સાયન્સ/ ફોરેસ્રી માન્ય 
યવુનિવસિટીમાાંથી મેળિેલ ડડગ્રી,  
OR   

એમ.એસ.સી. (ઉપર દશાચિેલ 
વિષયો મજુબ)્ તેમજ એક િષચનો 
રીસર્ચ અનભુિ  

૩૦ રૂ.૧૪,૦૦૦+ 

૧૫% 
ઘરભાડાભથ્ુાં 

ગજુરાતના વિવિધ 
િેટલેન્ડસ, 
એસ્્યરુીસ & 
દડરયાકાાંઠાના 
વિસ્તારો અને રિમાાં 
ડફલ્ડને  લગતા 
રીસર્ચ કામ તેમજ  
૧ જ્ગગ્યા માાંડિી 
ડફલ્ડ સ્ટેશન માટે 

૧૦/૦૧/૨૦૧૭ 

ટેકનીક્લ 
આસીસ્ટન્ટ 

૮ એમ.એસ.સી. બોટની/ ઝુઓલોજી/ 
એન્િા.સાયન્સ/ લાઇફ સાયન્સ/ 
ફોરેસ્રી માન્ય યવુનિવસિટીમાાંથી 
મેળિેલ ડડગ્રી, OR  

બી.એસ.સી. બોટની/ ઝુઓલોજી/ 
એન્િા.સાયન્સ/ લાઇફ સાયન્સ/ 
ફોરેસ્રી માન્ય યવુનિવસિટીમાાંથી 
મેળિેલ ડડગ્રીમાાં ઓછામાાં ઓછા 
૫૫%  

૩૦ રૂ.૮,૦૦૦+ 

૧૫% 
ઘરભાડાભથ્ુાં 

ગજુરાતના વિવિધ 
િેટલેન્ડસ, 
એસ્્યરુીસ & 
દડરયાકાાંઠાના 
વિસ્તારો અને રિમાાં 
ડફલ્ડને  લગતા 
રીસર્ચ કામ તેમજ 

૧ જ્ગગ્યા ભાિનગર/ 
માાંગરોલ ડફલ્ડ 
સ્ટેશન માટે  

કોમ્પ્યટુર 
આસીસ્ટન્ટ 

૧ એમ.સી.એ./એમ.કોમ./બી.સી.એ./ 
બી.કોમ. માન્ય યવુનિવસિટીમાાંથી 
મેળિેલ ડડગ્રી, િત્તા ‘સી.સી.સી.’ 
સડટિડફકેટને પ્રાથવમકતા મળશે. 

૩૦ રૂ.૮,૦૦૦+૧૫% 
ઘરભાડાભથ્ુાં 

અંગે્રજી તથા 
ગજુરાતી ટાઇવપિંગ 
તેમજ ડેટા 
હને્ડણલિંગના વનષ્િાત 

૧૧/૦૧/૨૦૧૭ 

નોંધ:- ૧. બધી જ જગ્યા ૧૧ માસના કોન્રાક્ટ પર આધાડરત છે, જેમાાં તમારી કામગીરીના આધારે કોન્રાકટમાાં િધારો-ઘટાડો પિ થઈ 
શકે છે. 

       ૨. ઉક્ત જ્ગગ્યાઓ માટે માાંગ્યા મજુબની ટકાિારી હોિી જોઈએ દા.ત. ૫૯.૯૯% હશે તો પિ તેને અિગિિામાાં આિશે અને 
વિર્ારિા માટે કોઇપિ સાંજોગોમાાં સ્િીકાયચ થશે નહી. 

       ૩. ઉપર દશાચિેલ જગ્યાઓમાાં િધારો કે ઘટાડો થઈ શકે છે. 
       ૪. ઉપર દશાચિેલ તમામ જ્ગગ્યાઓ માટે વનયત કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભુિ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ સધુીનો જ ગિિામાાં 

આિશે.  
       ૫.ટેકનીક્લ રીપોટચ લખિાની આિડત હોિી પિ જરૂરી છે. 
યોગ્ય લાયકાત અને રસ ધરાિતા ઉમેદિારો િોક-ઇન-ઇન્ટરવ્ય ુમાટે ગીર ફાઉન્ડશેન, ગાાંધીનગરની કરે્રી ખાતે સિારના ૦૯.૩૦ કલાકે 
હાજર રહિેાન ુાં રહશેે. ઉમેદિારોએ તેમનો બાયોડેટા, ડેસરટેશન થીસીસ, માકચશીટની ઝેરોક્ષકોપી અને ઓરીજીનલ, ઉંમરની સાણબતી માટે 
આઇડેન્ટીટી પ્રફુ અને અનભુિનુાં પ્રમાિપત્ર (લાગ ુપડત ુાં હોય તો) તે સાથે લાિિા જરૂરી છે. કોઈપિ પછૂપરછ માટે ઉપર દશાચિેલ 
નાંબર પર ઓડફસમાાં સાંપકચ કરિાનો રહશેે.                                                                    નાયબ વનયામક (આર&ડી) 
 

 

 

 

 

 


