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Gujarat State Forest Development Corporation Ltd.
(A Govt. of Gujarat Undertaking)
“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007
CIN : U02005GJ1976SGC002927

Contractual Appointment – 11 Months
GSFDC willing to appoint candidates on 11 months
contractual basis on various posts like Senior Plant Engineer
(01), Ayurvedic Pharmacist (01). Interested candidates need
to apply in the prescribed format (in writing) in the above
address by date 08-04-2022 for the contractual post of 11
months. For more details like educational qualification,
remuneration and prescribed application format kindly visit
our website www.gsfdcltd.co.in/news and events.
8 /BRC/2022
Managing Director

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
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 я  - я  +, 11 માસ માટ* કરાર

આધા-રત કમ.ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે 2ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ9ણક લાયકાત :

એમ.ઈ.(સીવીલ) એ=>=યર?ગ /બેચલર ડ@ી ઈન આકAટ*કચર. ઈ=ટરયર
ડઝાઈન?ગમાં ડ@ીએ વધારાની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને Dાધા=ય
આપવામાં આવશે

Fમર :

36 વષ.થી વIુ ન હોવી જોઈએ.અKુLિત/અKુ જનLિત અને સામા>ક અને
શૈ9ણક રતે પછાત વગન
. ા ઉમેદવાર માટ* પાંચ વષન
. ી Mટછાટ રહ*શે.

અKુભવ :

એમ.ઈ.(સીવીલ) એ=>નીયરગ સાથે Oલા=ટ ઈજનેર તરક* સરકાર/ ખાનગી
સેકટરમાં 05 વષ.નો અKુભવ / બેચલર ડ@ી આકAટ*કચર સાથે Oલા=ટ
/ %
ઈજનેર તરક* સરકાર /ખાનગી સેકટરમાં ઓછામાં ઓછો 5 વષ.નો -.0

કોROSુટરKુ ં Tાન :

(1)2 я

ુજરાતી , -હU=દ, V@ે> તેમજ કોROSુટરKુ ં Tાન હોWુ ં જXર છે .

(1)

વિનલ ઉYોગ માટ* મોટા ઓડ.ર મેળવવાની કામગીર

(2)

આઉટ સોિસ[ગ માટ*ની D-કયા કર ખરદની કામગીર

(૩)

વનીલ ઉYોગ માટ* Dોડકશન Oલાન?ગ/ સીડSુલીગ કામગીર
તેમજ તમામ કામગીરKુ ં ]ુપરવીઝન.

(4)

આઉટ સોસ^ગની કામગીર કરાવવા Vગે ઈ=_પેકશન અને
કવોલીટ ક=`ોલની કામગીર

(5)

Dોડકટ ડઝાઈન તેમજ _પેશીફક*શન તૈયાર કરવા

(6)

વિનલ ઉYોગ તેમજ વડ કચેર ખાતે સંકલનની કામગીર

(7)

આઈ.એસ.ઓ. Vતગત. વિનલ ઉYોગ લગત તમામ કામગીર

(8)

* ન (ખરદની) કામગીર
Oલા=ટ અને મશીનર અપ@ેડશ

(9)

ઈ. ટ*=ડરર?ગ aવારા Dોકયોરમે=ટ ઓફ મટરયલની કામગીર

(10) વન ભવન તેમજ અ=ય ઓફસની રનોવેશનના Dોbકટની
મોન?ટરગ તથા તમામ કામગીર
(11)

ટ*કનીકલ સટAફક*શન ઓફ જોબવક. બીલ

(12)

સરકાર તથા ખાગની સં_થા / એજ=સીઓમાંથી રનોવેશન
લગત તથા ફિન[ચર  ૂરા પાડવા Vગેના ઓડ.રો મેળવી સંપd
કરવાની કામગીર.

(13)

આ ઉપરાંત મેનેજ?ગ ડાયર* કટરeી તથા જોઈ=ટ મેનેજ?ગ
ડાયર* કટરeી aવારા સfપવામાં આવતી તમામ કામગીર

(3) 2 я. 4/ 56$:

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ..વનગંગા, 78, અલકાુર,
વડોદરા-390 007

(7) , :
(8) к 



(9) -

% :

X. 40,000/- માિસક/ કો=સોલીડ*ટ*ડ (નેગોશીએબલ)
:

11 માસ
1.માિસક કો=સોલીડ*ટ*ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Lતના લાભો આપવામાં
આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાh રL આપવામાં આવશે. કરારનો
સમય  ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી રLનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારKુ ં iુકવjુ ં ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અર> મોકલવાની િવગતો

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર
Lહ*રાત વાંચી િનયત કર* લ એOલીક*શન ફોમkટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી
ભર, જXર લાયકાત અને અKુભવ Vગેના અને _lુલ લીવ?ગ
સટAફક*ટના બડાણો સ-હત િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.08-042022 ]ુધીમાં 6.10 pm

]ુધીમાં લેખત અર> મોકલી આપવી. આ

સમયમયા.દામાં અર> િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જXર છે .
આ િસવાય અ=ય _વXપે bવી ક*, ઈમેલથી

મળે લ અર>ઓ mયાને

લેવામાં આવશે નહ.તેમજ સમયમયા.દા બાદ મળે લ અર>ઓ mયાને
લેવામાં આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા
Dમાણમાં અર>ઓ મળશે તેવા -ક_સામાં ઉમેદવારોની ઉoચલાયકાત
અને સબંિધત જpયા માટ*ના અKુભવને mયાને રાખી ઉમેદવારોને
શોટ.લી_ટ કર ઈ=ટરqSુમાં બોલાવાશે. અર>ના કવર પર "
 я 

я 

"

- : cc 

 -; " х%. 4/

!"ш.
'(8)સામા=ય શરતો

(1)મળે લ અર>ઓમાંથી શોટ.લી_ટ કરવાKુ, પસંદગી કરવાKુ ં sથા
કોઈપણ ઉમેદવારને ઈ=ટરqSુ માટ* રbકટ કરવાનો મેનેજમે=ટનો હકક

અબાિધત રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આOયા વગર સીલેtશન Dોસેસ રદ
કરવાનો મેનેજમે=ટને અબાિધત હકક રહ*શે. (3) િનયત Duોમામાં નહ
મળે લ, અIુર . વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની sથા જXર
Dમાણપhો જોડયા િવનાની અર>ઓ રદ ગણવામાં આવેશે. (4) જ=મ
તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ* શાળા છોડvાના Dમાણપhની નકલ
બડવી જXર છે . (5) મળે લ અર>ઓને કંપનીની જXરયાત Dમાણે
શોટ.લી_ટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ.લી_ટ કર* લ ઉમેદવારોને
* ીક વષ.માં મેળવેલ ુણાંકના આધાર*
ઈ=ટરqSુ માટ* તેમણે એક*ડમ
બોલાવવામાં આવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર કમ.ચાર/સેમી
ગવમk=ટ કચેર / Lહ*ર સાહસમાં નોકર કરતા હશે તો અર> Dોપર
ચેનલ મારફતે રwુ કરવાની રહ*શે તેમજ b તે સં_થાKુ ના વાંધા
Dમાણપh અર> જોડ* રwુ કરવાKુ રહ*શે. (7) પસંદગી પામેલ
ઉમેદવાર* અhેના ઓઝkનાઈbશનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે
અગાઉના નોકર રહ*લ સં_થાનો xટા કયા.નો yક
ુ મ રwુ કરવાનો
રહ*શે.(8) ઈ=ટરqSુમાં બોલાવેલ ઉમેદવારને 2ુસાફર ખચ. આપવામાં
આવશે નહ.
(9) , )
4  :

આ જpયાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અKુભવ
તથા પસંદગી સિમિત zારા લેવાનાર પસ.નલ {ટરqSુમાં કર* લ દ* ખાવના
આધાર* к % 4 %ш.

(10) અર> મોકલવાની છે |લી
તારખ

તા.08-04-2022 સાંb 6-10 ]ુધી.(વડકચેર ખાતે)

APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR PLANT ENGINEER ON
CONTRACTUAL BASIS

Paste
Passport
size Colour
Photograph

1.

Name in full :
a.

Sex: (Male / Female)

b.

Marital Status: (Married /Single)

c.

Mother Tongue:

2.

Address : (Correspondence) :
Address (Permanent) :

3

Place of Birth:

3A.

Date of Birth: (Attach School Leaving
Certificate / Birth Certificate):

4.

5.

Whether SC/ST/Gen/SEBC/Other
Reserved Backward Class(Attach
copy of Certificate if other than
GEN)
Email Address :

6.

Phone / Mobile No.

7.

Qualification (Attach copy of Certificates)
Year of Passing
Degree
a.
b.
c.

Graduation
Higher Qualification (if
any)

Age :
DOB:
(As on 31/03/2022)

Percentage / Grade
obtained

8.

Post qualification experience details (Attach Certificates)
Name of the
Whether PSE / Public
Company/Office Ltd / Pvt Ltd / SemiGovt. Deptt.

9.
10.

Period
served
From
To

No. of years
served

Other details of
experience

Details regarding computer knowledge (attach
certificate)
Languages Known (Tick) :
Read

Write

Speak

GUJARATI
HINDI
ENGLISH

Date:

Place :

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.

_______________________

(Signature)

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
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માટ* કરાર આધા-રત કમ.ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે 2ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ9ણક લાયકાત :

આSુવ
. ેદક ફામા.સી_ટની જpયા માટ* }pસ અને કો_મેટક એકટ-1940 અને તેમાં
આવેલ 2008ના ]ુધારા 2ુજબ ઉમેદવાર નીચે 2ુજબની લાયકાત ધરાવતા
હોવા જોઈએ.
1. A degree in Ayurveda or Ayurvedic Pharmacy, Siddha or
Unani system of medicine as the case may be, conferred
by University, a State Government Statutory Faculties,
Councils and Boards of Indian Systems of Medicine
recognised by the Central Government or a State
Government for this purpose or
2.

a diploma in Ayurveda, Siddha or Unani system of
medicine granted by a State Government or an
Institution recognised by the Central Government for
this purpose, or

3. a graduate in Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or
Chemistry or Botany of a University recognised by the
Central Government with experience of at least two
years in the manufacture of drugs pertaining to the
Ayurvedic or Siddha or Unani system of medicine or
4. A Vaid or Hakim registered in a State Register
Practitioner of indigenous systems of medicines having
experience of at least four years in the manufacture of
Siddha or Unani drugs, or
5. a qualification as Pharmacist in Ayurvedic (including
Siddha) or Unani systems of medicine, possessing
experience of not less than eight years in the
manufacture of Ayurvedic or Siddha or Unani drugs as
may be recognised by the Central Government.
Fમર :

33 વષ.થી વIુ નહ. અKુLિત/અKુ જનLિત અને સામા>ક અને શૈ9ણક
રતે પછાત વગન
. ા ઉમેદવાર માટ* પ વષ.ની Mટછાટ રહ*શે

અKુભવ :

ઓછામાં ઓછો 3 વષ.નો



આSુવ
. ે-દક ફામ.સી માં ઔષિધ બનાવટનો

અKુભવ હોવો જોઈએ. કો.ઓપર* ટવ ફામ.સી, લિમટ*ડ કંપની અને રાય

િનગમમાં અKુભવ મેળવેલ ઉમેદવારની Dાથિમકતા આપવામાં આવશે.
ુજરાતી , -હU=દ અને સં_lૃત ભાષા તેમજ કોROSુટરKુ ં Tાન હોWુ ં જXર છે .

કોROSુટરKુ ં Tાન :

(1)2 я

(૧)

GMP (Good Manufacturing Practice) ના ધારા-ધોરણ 2ુજબ
ઉsપાદન કરવાની કામગીર કરવી.

(ર)

ઉsપાદન એકમમાં હાલ ઉsપા-દત થતી બનાવટોની ુણવતા
ચકાસીને જXર જણાય sયાં ુણવતાલ9ી ફ*રફાર કરવા.bથી
ગૌણ વન પેદાશોKુ ં વIુમાં વIુ 2 ૂ|યવધ.ન મળ શક*.

(૩)

નવા પેટ=ટ અને Dોપરાઈટર Dોડકટસ તૈયાર કર તેના
ઉsપાદન અને વેચાણ Vગે મંwુર મેળવવાની કામગીર કરવી.

(૪)

શા_hોકત ઔષધોને તૈયાર કર તેના ઉsપાદન અને વેચાણ
માટ* મંwુર મેળવવાની કામગીર કરવી.

(પ)

b આSુવk-દક ઔષધોની ઉsપાદન માટ* મંwુર મળે લ છે તેવા
ઔષધોKુ ં ઉsપાદન ચાુ કરવામાં મદદ કરવી.

(૬)

ઉsપાદન એકમમાં આરોpયDદ qSુહ અપનાવી એકમનો
ઉsપાદન િવ_તાર ચોખો રાખવો અને તે બાબતે કામદારોને
તાલીમ તથા સમજ આપવી.

(૭)

ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તંh, ગાંધીનગર તેમજ િવિવધ
કચેરઓ સાથે ઉsપાદન, લાયસ=સ િવગેર* માટ* તેને લગતી
કામગીરKુ ં સંકલન કરવાની કામગીર કરવી.

(૮)

ઉsપાદન એકમમાં કામ કરતા કમ.ચારઓને સમયાંતર* િવિવધ
Lતની `*ન?ગ આપવી.

(૯)

હાલના ઉsપાદનો તેમજ નવા ઉsપાદનો તૈયાર કરવા માટ*
ઉsપાદન D-યામાં જXર જણાય sયાં નવા મશીનો અને સાધન
સામ@ી ખરદ કરવા Vગે જXર માગ.દશ.ન આપWુ.ં

(૧૦) ઉsપાદન D-યામાં Dોડકટની ુણવતા Lળવવા માટ* જXર
તમામ પગલાં લેવા અને _ટા=ડડ. બનાવવા અને _ટા=ડડ.
સે2પલોનો
સં@હ કરવો અને િનભાવવો
્
(૧૧)

ઉsપાદનને લગતા તમામ ર* કોડ. િનભાવવાના રહ*શે.

(3) 2 я. 4/ 56$:

>.આઈ.ડ.સી,રમણગામડ, પોર, >.વડોદરા

(7) , :

X.25,000/- માિસક/ કો=સોલીડ*ટ*ડ (નેગોશીયેબલ)

(8) к 



(9) -

% :

:

11 માસ
1.માિસક કો=સોલીડ*ટ*ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Lતના લાભો આપવામાં આવશે

નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાh રL આપવામાં આવશે. કરારનો સમય  ૂરો
થયાં બાદ લેણી નીકળતી રLનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારKુ ં iુકવjુ ં ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.
(7) અર>

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર Lહ*રાત વાંચી

મોકલવાની િવગતો

િનયત કર* લ એOલીક*શન ફોમkટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી ભર, જXર લાયકાત અને
અKુભવ Vગેના અને _lુલ લીવ?ગ સટAફક*ટના બડાણો સ-હત િનગમની
વડકચેરના સરનામે તા.08-04-2022 ]ુધીમાં 6.10 pm

]ુધીમાં લેખત અર>

મોકલી આપવી. આ સમયમયા.દામાં અર> િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી
જXર છે . આ િસવાય અ=ય _વXપે bવી ક*, ઈમેલથી
લેવામાં આવશે નહ.તેમજ

મળે લ અર>ઓ mયાને

સમયમયા.દા બાદ મળે લ અર>ઓ mયાને લેવામાં

આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા Dમાણમાં અર>ઓ
મળશે તેવા -ક_સામાં ઉમેદવારોની ઉoચલાયકાત અને સબંિધત જpયા માટ*ના
અKુભવને mયાને રાખી ઉમેદવારોને શોટ.લી_ટ કર ઈ=ટરqSુમાં બોલાવાશે. અર>ના
/ )к 2 ?
કવર પર ">?%

5

я 

"

- : cc 

 -; "

х%. 4/ !"ш.

(8) , )
4  :

આ જpયાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અKુભવ તથા પસંદગી
સિમિત zારા લેવાનાર પસન
. લ {ટરqSુમાં કર* લ દ* ખાવના આધાર* к % 4 %ш.

(9) અર>
મોકલવાની છે |લી
તારખ

તા. 08-04-2022 સાંb 6-10 ]ુધી.(વડકચેર ખાતે)

Gujarat State Forest Development Corporation Limited, Vadodara
APPLICATION FOR THE POST OF AYURVEDIC PHARMACIST ON
CONTRACTUAL BASIS
Paste
Passport
size Colour
Photograph

1.

Name in full :
a.

Sex: (Male / Female)

b.

Marital Status: (Married /Single)

c.

Mother Tongue:

2.

Address : (Correspondence) :
Address (Permanent) :

3

Place of Birth:

3A.

Date of Birth: (Attach School Leaving
Certificate / Birth Certificate):

4.

Age :

(As on 31/03/2022)

5.

Whether SC/ST/Gen/SEBC/Other
Reserved Backward Class(Attach
copy of Certificate if other than
GEN)
Email Address :

6.

Phone / Mobile No.

7.

Qualification (Attach copy of Certificates)
Year of Passing
Degree
a.
b.
c.

Graduation
Higher Qualification (if
any)

DOB:

Percentage / Grade
obtained

8.

Post qualification experience details (Attach Certificates)
Name of the
Whether PSE / Public
Company/Office Ltd / Pvt Ltd / SemiGovt. Deptt.

9.
10.

Period
served
From
To

No. of years
served

Other details of
experience

Details regarding computer knowledge (attach
certificate)
Languages Known (Tick) :
Read

Write

Speak

GUJARATI
HINDI
SANSKRIT

Date:

Place :

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.

_______________________

(Signature)

