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ગુજરાત રાજય વન વવકાસ વનગમ લિ.
વનગંગા, ૭૮, અિકાપુરી, વડોદરા

ફોન નં.૦ર૬પ - ર૩૪૪૮પર/ર૩પપર૯ર-૯૩-૯૪

email-gsfdcltd@gmail.com
Website : www.gsfdcltd.co.in
જોઈએ છે આર્યવ
ુ ે દિક ફાર્ાુસીસ્ટ કકાાા આાાદા) જગ્યા-૦૧
વનગમ હેઠળના પોર એકમ જી.આઈ.ડી.સી. વડોદરા ખાતે ૧૧
માસ માટે કરાર આધારરત આર્ુવ
ુ ેરદક ફામાુસીસ્ટની જૂરરીયાત ેે .
ઉમેદવારોએ તા.03-૦3-2022 સુધીમાં ઉપરોકત સરનામે વનયત
ફોમુમાં િેલ ખતમાં અરજી કરવી. ઉંમર-૩૩ વર્ુથી વધુ નહી.
અનુજાવત/અનુ જનજાવત અને સામાજીક અને શૈક્ષલિક રીતે
પેાત વગુન ા ઉમેદવાર માટે પાંચ વર્ુ ની છુટેાટ રહેશે. પગાર
ૂર.25,000/-માવસક/

કોન્સોિીડેટેડ

(નેગોશીયેબિ).

િાયકાત, અનુભવ વગેરે વધુ વવગતો

વનગમની વે બસાઈટ પર

ઉપિબ્ધ ેે .
5/બીઆરસી/22/

શૈક્ષલિક

મેનેજીંગ ડાયરે કટર

F

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

Contractual Appointment – 11 Months
GSFDC is willing to appoint candidate on 11 months contractual
basis on the post Ayurvedic Pharmacist (01).Interested
candidates need to apply in the prescribed format at the above
address by 03-03-2022. Age Limit : 33 years (With relaxation
as per Rules) Monthly Pay : Rs.25,000/- (Consolidated)
(Negotiable). For more details like educational qualification,
remuneration and prescribed application format kindly visit our
website www.gsfdcltd.co.in / news and events.
6/BRC/2022
Managing Director

ગુજરાત રાજય વન વવકાસ વનગમ લિ.
વનગંગા, 78, અિકાપુરી, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com

Website : www.gsfdcltd.co.in

જોઇએ છે : આર્યવ
ુ ે દિક ફાર્ાુસ ીસ્ટ--1 જગ્યા કકાાા આાાદા)
નિગર્ હેઠળિા પોા એકર્,જીઆઈડીસી, વડોિાા ખા)ે આર્યવ
ુ ે દિક ફાર્ાુસીસ્ટ--1 જગ્યા ઉપા 11 માસ માટે કરાર આધારરત કમુચારીની
િાયકાત અને ફરજોની વવગત નીચે મુજ બ ેે .
(1) િાયકાત
શૈક્ષલિક િાયકાત :

આર્ુવ
ુ ેદ ીક ફામાુસ ીસ્ટની જગ્યા માટે

ડ્ર્ગગ્સ અને કોસ્મેટીક એકટ-1940 અને તેમાં આવેિ 2008ના સુધારા

મુજબ ઉમેદવાર નીચે મુજબની િાયકાત 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.
ઉંમર :

33 વર્ુથી વધુ નહી. અનુજાવત/અનુ જનજાવત અને સામાજીક અને શૈક્ષલિક રીતે પેાત વગુના ઉમેદવાર
માટે પ વર્ુની છુટેાટ રહેશે

અનુભવ :

ઓેામાં ઓેો 3 વર્ુનો ર્ાન્ય આર્ુવ
ુ ેરદક ફામુસ ી માં ઔર્વધ બનાવટનો અનુભવ હોવો જોઈએ.
કો.ઓપરે ટીવ ફામુસી, લિવમટે ડ કંપની અને રાજ્ય વનગમમાં અનુભવ મેળવે િ ઉમેદવારની પ્રાથવમકતા
આપવામાં આવશે.

કોમ્પ્ર્ુટરનું જ્ઞાન :

ક2 ફાજો

ગુજરાતી , રહિંન્દી અને સંસ્કૃ ત ભાર્ા તેમજ કોમ્પ્ર્ુટરનુ ં જ્ઞાન હોવુ ં જૂરરી ેે .

(૧)

GMP (Good Manufacturing Practice) ના ધારા-ધોરિ મુજબ ઉત્પાદન કરવાની
કામગીરી કરવી.

(ર)

ઉત્પાદન એકમમાં હાિ ઉત્પારદત થતી બનાવટોની ગુિવતા ચકાસીને જૂરર જિાય
ત્યાં ગુિવતાિક્ષી ફે રફાર કરવા.ી થી ગવિ વન પેદાશોનુ ં વધુમ ાં વધુ મ યયવધુન મળી
શકે .

(૩)

નવા પેટન્ટ અને પ્રોપરાઈટરી પ્રોડકટસ તૈય ાર કરી તેન ા ઉત્પાદન અને વેચાિ ગેગે
મંજુરી મેળવવાની કામગીરી કરવી.

(૪)

શાસ્રોકત ઔર્ધોને તૈયાર કરી તેન ા ઉત્પાદન અને વેચાિ માટે મંજુર ી મેળવવાની
કામગીરી કરવી.

(પ)

ી  આર્ુવેરદક ઔર્ધોની ઉત્પાદન માટે મંજુરી મળે િ ેે તેવા ઔર્ધોનુ ં ઉત્પાદન ચા ુ
કરવામાં મદદ કરવી.

(૬)

ઉત્પાદન એકમમાં આરોગ્યપ્રદ ્ર્ુહ અપનાવી એકમનો ઉત્પાદન વવસ્તાર ચોખો
રાખવો અને તે બાબતે કામદારોને તાિીમ તથા સમજ આપવી.

(૭)

ખોરાક અને ઔર્ધ વનયમન તંર , ગાંધ ીનગર તેમ જ વવવવધ કચેર ીઓ સાથે ઉત્પાદન,
િાયસન્સ વવગેરે માટે તેને િગતી કામગીરીનુ ં સંકિન કરવાની કામગીરી કરવી.

(૮)

ઉત્પાદન એકમમાં કામ કરતા કમુ ચારીઓને સમયાંતરે વવવવધ જાતની રેને નીંગ આપવી.

(૯)

હાિના ઉત્પાદનો તેમજ નવા ઉત્પાદનો તૈયાર કરવા માટે ઉત્પાદન પ્રરાયામાં જૂરર
જિાય ત્યાં નવા મશીનો અને સાધન સામી ી ખરીદ કરવા ગેગે જૂરરી માગુદ શુન
આપવુ.ં

(૧૦)

ઉત્પાદન પ્રરાયામાં પ્રોડકટની ગુિવતા જાળવવા માટે જૂરરી તમામ પગિાં િેવા અને
સ્ટાન્ડડુ બનાવવા અને સ્ટાન્ડડુ સેમ્પપિોનો સંી હ કરવો અને વનભાવવો

(૧૧)

ઉત્પાદનને િગતા તમામ રે કોડુ વનભાવવાના રહેશે.

ક3 ફાજન ું ય સ્થળ:

જી.આઈ.ડી.સી,રમિગામડી, પોર, જી.વડોદરા

ક4 પગાા :

ૂર.2 5,000/- માવસક/ કોન્સોિીડેટેડ (નેગોશીયેબિ)

ક5 કાાાિો સર્ય :

11 માસ

ક6 અન્ય નવગ)ો :

1.માવસક કોન્સોિીડેટેડ પગાર ઉપરાંત કોઇપિ જાતના િાભો આપવામાં આવશે નહી.
2.સરકારના વનયમ મુજ બ મળવાપાર રજા આપવામાં આવશે. કરારનો સમય પ રો થયાં બાદ િેિી નીકળતી
રજાનો પગાર મળશે નહી.
3.પગારનું ચુકવણું ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અરજી મોકિવાની

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમારી વેબસાઈટ પર મુકે િ વવગતવાર જાહેર ાત વાંચી વનયત કરે િ એ્િીકેશન ફોમેટ

વવગતો

ડાઉનિોડ કરી, મારહતી ભરી, જૂરરી િાયકાત અને અનુભવ ગેગેન ા અને સ્કુ િ િીવીંગ સટીફીકેટના લબડાિો સરહત
વનગમની વડીકચેર ીના સરનામે તા.03-03-2022 સુધીમાં 6.10 pm

સુધીમાં િેલ ખત અરજી મોકિી આપવી. આ

સમયમયાુદામાં અરજી વનગમની વડીકચેરી ખાતે મળી જવી જૂરરી ેે . આ વસવાય અન્ય સ્વૂરપે ી વી કે, ઈમેિથી
મળે િ અરજીઓ ધ્યાને િેવ ામાં આવશે નહી.તેમજ

સમયમયાુદા બાદ મળે િ અરજીઓ ધ્યાને િેવામાં આવશે

નહી.િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘિા મોટા પ્રમાિમાં અરજીઓ મળશે તેવ ા રકસ્સામાં ઉમેદવારોની
ઉચ્ચિાયકાત અને સબંવધત જગ્યા માટેન ા અનુભવને ધ્યાને રાખી ઉમેદવારોને શોટુ િીસ્ટ કરી ઈન્ટર્ર્ુમાં
બોિાવાશે. અરજીના કવર પર "આર્યુવેદિક ફાર્ાુસ ીસ્ટિી જગ્યા ર્ાટેિ ી અાજી cc એર્ ર્ોટા અક્ષાે લખવાનયું ાહેશે.
(8) પસુંિગી :

આ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈક્ષલિક િાયકાત, અનુભવ તથા પસંદગી સવમવત દ્રારા િેવાનાર પસુન િ
ઇંટર્ર્ુમાં કરે િ દે ખાવના આધારે કાવાર્ાું આવશે.

(9) અરજી મોકિવાની
ેે યિી તારીખ

-

તા.03-03-2022 સાંી  6-10 સુધી.(વડીકચેરી 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 28/02/2022)

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)
Degree
Year of Passing
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)

[

