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પ્રારંભઃ- 

 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ નનર્તં્રણ બોડા રાજ્ર્મા ં પર્ાાવરણના કાર્દાઓના અમલીકરણની 

કામગીરી બજાવે છે. અનભુવે બોડાના ધ્ર્ાન ઉપર આવેલ છે કે, પર્ાાવરણની સમસ્ર્ાઓમા ં

ઘણી સમસ્ર્ાઓ એવી છે કે જેના નનરાકરણ માટે વધ ુસશંોધન અને વધ ુ નવગતો શોધવાની 

(રીસર્ા એન્ ડ ડેવલપમેન્ ટની) તાત્ કાબલક જરુરીર્ાત જણાર્ છે. બોડાના એન્ન્જનીર્ર / વૈજ્ઞાનનકો 

દ્વારા અનભુવ અને કામના સતત સપંકાના કારણે પર્ાાવરણના નવષર્ો ઉપર ઘણી નનપણુતા 

મેળવેલ હોર્ છે તેમજ ઈન્રાસ્રક્ર્ર અને લેબોરેટરી જેવી સનુવધાઓની બાબતે પણ બોડા 

અદ્યતન સાધનો ધરાવે છે. ત્ર્ારે રાજ્ર્મા ં ઘણી ટેકનનકલ સસં્થાઓ આવેલ છે કે જેના 

નવદ્યાથીઓ પ્રર્ાાવરણના નવષર્ો ઉપર અભ્ર્ાસ તેમજ સશંોધનો કરી રહલે છે અને તેના 

નવદ્યાથીઓને તેમના પ્રોજેક્ટ, થીસીસ કે ઇન્ટનાશીપ  માટે એક બહારની સસં્થાની મદદની જરુર 

રહ ે છે. આવા અભ્ર્ાસ ુ નવદ્યાથીઓને ર્ોગ્ર્ સવલત, માગાદશાન અને સનુવધાઓ સરળતાથી 

મળી રહ ેતે હતેથુી આ ર્ોજના દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

આમ, આ ર્ોજનાનો મખુ્ર્ હતે ુ નવદ્યાથીઓન ે પર્ાાવરણ ક્ષેતે્ર બોડાના અનભુવી અનધકારીઓ 

દ્વારા ટેકનનકલ, સાર્ન્સ, કાર્દા તેમજ પ્રર્ોગશાળા નવગેરે નવષર્ો ઉપર સશંોધનોમા ંમાગાદશાન 

તેમજ માળખાકીર્ સનુવધા પરૂી પાડવાનો છે. 

 
 

પ્રસ્તાવનાઃાઃ- 
 

 ઉપરોકત અમલીકરણ માટે બોડાની ૧૯૦મી બઠેક જે તા. ૦૨/૦૭/૨૦૧૩ના રોજ 

મળેલ હતી અને આ બેઠકમા ંઉપરોકત ર્ોજનાને મજૂંરી આપવામા ંઆવલે, અને તે ર્ોજના 

અન્ વર્ે બોડાના સભ્ ર્સબર્વ્ીને સપંણૂા સ્ા સપુરત કરવામા ંઆવેલ, આ મળેલ સ્ાની રુએ 

નીરે્ મજુબની ર્ોજના દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. ભનવષ્ ર્મા ંઆ ર્ોજના ંતતગાત કામગીરી 

કરવા માટે આ જોગવાઈઓને માગાદશાક રુપ ગણવાની રહશેે.  
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અ) વ્યાખયાઃ- 
 

(૧) “ર્ોજના” :  

આ ર્ોજનાને ગજુરાત પ્રદૂષણ નનર્તં્રણ બોડા પ્રોજેક્ટ, થીસીસ, ઇન્ટનાશીપ  કે સશંોધન  

ર્ોજના તરીકે ઓળખવામા ંઆવશે. 

(૨) “સભ્ ર્સબર્વ” :  

સભ્ ર્સબર્વ એટલે બોડાના સભ્ ર્સબર્વ્ી 

(૩) “ઉમેદવાર” :  

આ ર્ોજના ંતતગાત પસદં કરવામા ંઆવે તે નવદ્યાથી. 

(૪) “ફોમા”:   

આ ર્ોજના ંતતગાત અને બબડાણ મજુબ જરૂરી ફોમા. 

 
બ) યોજઃાઅંતર્ગતજોર્વનાાઈ:- 

 

(૧)  ઉમેદવાર બનવાની લાર્કાતઃ-  

ઉમેદવાર પર્ાાવરણ તમેજ બોડાની કામગીરી ને લાગ ુ પડતા નવષર્ ઉપર અભ્ર્ાસ 

કરતો હોવો જોઈએ.  

(૨)  ઉમેદવારની પસદંગીની સ્ાઃ ઉમેદવારની પસદંગીની સ્ા  બોડાના સભ્ ર્સબર્વ્ી 

પાસે રહશેે.  

(૩)  આ ર્ોજના હઠેળ કોઈ નવદ્યાથી દ્વારા પર્ાાવરણના નવષર્ ઉપર કોઈ પ્રોજેકટ કરવામા ં

આવતો હોર્, સશંોધન કરવામા ં આવતુ ં હોર્, સ્ નાતક કે અનસુ્ નાતક કક્ષામા ં કોઈ  

થીસીસ કરવામા ં આવતી હોર્ તેવા નવદ્યાથીઓ બોડાની પ્રર્ોગશાળા અને અન્ ર્ 

આનષુાબંગક બાબતોનો ઉપર્ોગ કરી શકશે.   

(૪)  આ ર્ોજના હઠેળ કોઈ ઉમેદવાર પર્ાાવરણના નવષર્મા ં રસ ધરાવતો હોર્ અને આ 

નવષર્ ઉપર ઇન્ટનાશીપ  કરવા માગંતા હોર્ તો તેવા ઉમેદવાર પણ બોડાની 

પ્રર્ોગશાળા/ કર્ેરીઓમા ંહાજર રહી ઇન્ટનાશીપ  કરી શકશે.  
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(ક) યોજઃાઅંતર્ગતશરતો:- 

 

(૧)  આ જોગવાઈ હઠેળ બોડ ૅદ્વારા કોઈપણ પ્રકારની નાણાકંીર્ સહાર્ આપવાની નથી.  

(૨)  ઉમેદવાર દ્વારા કરવામા ંઆવનાર સમગ્ર કામગીરીના નનર્તં્રણ અનધકારી સભ્ર્સબર્વ્ી 

અથવા તેમના દ્વારા નનયકુ્ત કરેલ અનધકારી રહશેે.  

(૩)  ઉમેદવાર મળવાપાત્ર સવલતો, સ્થળ પસદંગી કે અન્ર્ કોઈ પણ પ્રકારનો હક્ક કે દાવો 

પ્રસ્ થાનપત કરી શકશે નહી 

(ર)   ઉમેદવાર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ સશંોધન ંતગેની માહહતી/ ડેટાની એક નકલ સોફ્ટ 

તેમજ હાડ ૅકોપીમા ંસભ્ર્સબર્વ્ીને સપુ્રત કરવાની રહશેે.  

(૩)  સભ્ર્સબર્વ્ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ નનર્તં્રણ બોડાની આ માહહતી/ડેટાનો ઉપર્ોગ/ 

પ્રકાનશત કરી શકશે. 

(૪)   પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર આ ર્ોજના ંતતગાત કામગીરી પણૂા કરે ત્ ર્ારબાદ બોડામા ં

કાર્મી કે કામર્લાઉ નોકરી માટે કોઈ હકક કે દાવો પ્રસ્ થાનપત કરી શકશે નહી. 

(૫)   પસદંગી પામેલ ઉમેદવારે પોતાની કામગીરી દરમ્ ર્ાન નનર્ત કરેલ સમરે્ કામનો 

પ્રગનત અહવેાલ તેઓના નનર્તં્રણ અનધકારી મારફતે સભ્ ર્સબર્વ્ીને રજૂ કરવાનો 

રહશેે. 

(૬)  પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર દ્વારા બે-કાળજી દાખવી બોડાની પ્રર્ોગશાળા કે  માલ-

મીલકતને નકુશાન થર્ેલ ઘ્ ર્ાન પર આવશે તો તે, તેઓ દ્વારા ભરપાઈ કરવાની રહશેે.  

(૭)  પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને કામગીરી દરમ્ ર્ાન કોઈ શારીરીક નકુશાન થશે કે ઈજા 

થશે તેની બોડાની કોઈ જવાબદારી રહશેે નહી.  

(૮) પસદંગી પામેલ ઉમેદવારે બોડાના અનધકારી/ કમાર્ારી સાથે સમેુળ ભર્ાા અને 

સહાનભુનૂતપવૂાકના સબધંો રાખવાના રહશેે.  
 

(૯) આ ર્ોજના ંતતગાત કોઈપણ બાબત અન્ વર્ે બોડાના સભ્ ર્સબર્વ્ીનો નનણાર્ આખરી 

ગણવામા ંઆવશે.  
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FORMAT FOR SUBMISSION APPLICATION FOR 
 

PROJECT WORK / THESIS WORK/ INTERMSHIP/ OTHERS 

1. IDENTIFICATION 
1.1 Project Title : 

Key words: 

Types of Work: PROJECT WORK / THESIS WORK/ INTERMSHIP/ OTHERS 
(specify………………………….) 

1.2 Broad area: 

1.3 Duration in months:  

1.4 Guide (Principal Investigator): 

1.5 Details of Parent Organization 

1.5.1 Name: 

1.5.2 Location: 

1.5.3 Email: 

1.5.4 Contact No. 

1.6 Interested Areas of GPCB to work with:  Technical/ Science/ laboratory/ legal/ 

library 

1.7 Interested Places/ offices of GPCB to work with:  

2 TECHNICAL DETAILS OF PROJECT 
2.1 Background: 

2.2 Description of Project: 

2.3 Work Plan: 

2.4 Output of the Project: 

2.5 Suggested Project Activities: 

3 PERSONNEL DETAILS OF CANDIDATE 

3.1 Name of Candidate: 

3.2 Permanent residence address: 

3.3 Contact no.: 

3.4  Date of Birth: 

3.5 Educational Qualification: 

 ___________________ 

                                                    CANDIDATE 

Date: 
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