
 

 

 

 

 

 

    

    

       �જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ. 

       વનગગંા, ૭૮, અલકા�રુ�, વડોદરા 

          ફોન ન.ં૦ર૬પ - ર૩૪૪૮પર/ર૩પપર૯ર-૯૩-૯૪, 
email-gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in 

���� �� ��	
�к�ш�� (�����
� к����) к��� ������ 

�� ��-01 િનગમ હ'ઠળના પોર એકમ +.આઈ.ડ�.સી. વડોદરા 

ખાતે ૧૧ માસ માટ' કરાર આધા4રત ��	 
�к�ш�� (�����
� 

к����)ની જ5ર�યાત છે. ઉમેદવારોએ તા.21-10-2020 ;ધુીમા ં

ઉપરોકત સરનામે િનયત ફોમ<મા ંલે�ખતમા ંઅર+ કરવી. =મર-

35 વષ<થી વB ુ નહ�. અCDુિત/અC ુ જનDિત અને સામા+ક 

અને શૈG�ણક ર�તે પછાત વગ<ના ઉમેદવાર માટ' પાચં વષ<ની 

Jટછાટ રહ'શે. પગાર 5.20,000/-માિસક/ કોKસોલીડ'ટ'ડ (નેગો 

શીએબલ) શૈG�ણક લાયકાત, અCભુવ વગેર' વB ુ િવગતો 

િનગમની વેબસાઈટ પર ઉપલP ધ છે.      

42/બીઆરસી/2020/                      મેનેજRગ ડાયર'કટર                   
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�જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ. 

    વનગગંા, 78, અલકા�રુ�, વડોદરા-390 007 

ફોન ન.ં0265-2344852/2355292-93-94 

e-mail :  gsfdcltd@gmail.com    Website : www.gsfdcltd.co.in    

�� � �� : ��	 
�к�ш��- (�����
� к����)-1 ���� (к��� ������)    

!"# $�%&� '�� �к#,(��)�*�, �)�+�� х��� ��	 
�к�ш�� (�����
� к����)--1 ���� -'� 11 માસ માટ' કરાર આધા4રત 

કમ<ચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે Sજુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈG�ણક લાયકાત :  સરકાર માK ય Tિુનવ<િસટ� અથવા માK ય શૈGણીક સUં થામાથંી  નીચે Sજુબની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 બેચલર ડ�Vી-  બી.ફામ<(આTુ<વેદ) અથવા  

સાયKસમા ંડ�Vી (બોટની/ ક'મેUW� / બાયોક'મેUW�/ માઈXોબાયોલો+) 

અથવા 

એમ.ફામા<. (આTુ<વેદ)વીથ Uપેશીયેલાઈઝેશન ઈન ફામા<UTટુ�કZસ સાયKસીસ  

અથવા 

પોUટ Vે[Tએુશન- માUટર ઓફ સાયKસ (1) બોટની વીથ Uપેશીયેલાઈઝેશન ઈન ફાઈથો ક'મેUW� અથવા (2)  

ક'મેUW� વીથ Uપેશીયેલાઈઝેશન ઈન એનાલીટ�કલ ક'મેUW�  અથવા (3)  ક'મેUW� વીથ Uપેશીયેલાઈઝેશન ઈન 

ઓગ]નીક/ ઈન ઓગ]નીક / ફ�ઝીકલ  

ખોરાક અને ઔષધ િવભાગમાથંી આTુ<વે4દક ઔષધના તમામ _કારના ઉ`પાદન માટ' તાિંaક bય4કત તર�ક' 

માKયતા _ાcત કર'લી હોવી જોઈએ...  

=મર :  35 વષ<થી વB ુનહ�. અCDુિત/અC ુજનDિત અને સામા+ક અને શૈG�ણક ર�તે પછાત વગ<ના ઉમેદવાર માટ' પ 

વષ<ની Jટછાટ રહ'શે  

અCભુવ :  ઓછામા ંઓછો  5 વષ<નો #�.� આTુ<વે4દક  ફામ<સી મા ં�ણુવeા િનયaંણ િવભાગમા ંઅCભુવ હોવો જોઈએ. 

કો.ઓ. ફામા<સી, �લિમટ'ડ કંપની અને રા[ય િનગમમા ંઅCભુવ મેળવેલ ઉમેદવારને _ાથિમકતા આપવામા ંઆવશે. 

આTુ<વેદ�ક ફામા<કોપીઆ (એપીઆઈ) Sજુબ ફાઈટો ક'મીકલ, ફામા<કોfનોસીકલ, અને cલાKટ માઈXોબાયોલો+કલ 

gવા ટ'Uટ અને એનાલીશીસના કામોમા ંhાન અને અCભુવ ધરાવનારને અVતાiમ આપવામા ંઆવશે.  

કોjcTટુરCુ ંhાન : �જુરાતી , 4હkKદ�, lVે+ તેમજ કોjcTટુરCુ ંhાન હોmુ ંજ5ર� છે.  
 

(0)2��� (૧)  બધા _કારના કાચા માલની ચકાસણી હાથ ધરવી.  

(ર)  _ોસેસમા ંરહ'લ કાચા માલC ુમોનીટરRગ કરm.ુ  

(૩) તૈયાર થઈ ગયેલ માલની �ણુવeા િનયaંણ માટ' �ણુવeા ચકાસણી હાથ ધરવી.. 

(૪) +એમપી િનયમો Sજુબ Uટોર'જ કર'લ કાચી સામVી, અધ<તૈયાર માલ અને તૈયાર 

માલના Uટોર'જની nUથિતC ુમોનીટરRગ.  

(પ) દવાઓનીએ સેZફ લાઈફ નo� કરવાCુ ંઅને Uટોર'જની જ5ર�યાતC ુર'કડ< રાખm.ુ  

(૬) સમાજના bયાપક 4હતમા ંકોપpર'શન અને શૈG�ણક સUંથાઓ, Tિુનવિસqટ�ઓ, વગેર' 

વrચે hાનCુ ં િવિનમય કરmુ ં 

(૭) +એમપી િનયમો Sજુબ _યોગશાળાના _mિૃતઓ સાર� બને તે બાબતોને _ો`સાહન 

આપmુ ં 

(૮) એમએફપી _ોસેિસkગ સગવડોમા ં;ધુારો કરવો. 
  

  

  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

(3) 2��45� 67&:   +.આઈ.ડ�.સી,રમણગામડ�,  પોર, +.વડોદરા  

(8) '"�� : 5. 20,000/- માિસક/ કોKસોલીડ'ટ'ડ (નેગોશીએબલ)   

(9) к���� *#� : 11 માસ 

(:) ;.� !�"�� : 1.માિસક કોKસોલીડ'ટ'ડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ Dતના લાભો આપવામા ંઆવશે નહ�. 
 2.સરકારના િનયમ Sજુબ મળવાપાa રD આપવામા ંઆવશે. કરારનો સમય �રૂો થયા ંબાદ લણેી 

નીકળતી રDનો પગાર મળશે નહ�.  

 3.પગારCુ ંwકુવxુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  

(7) અર+ મોકલવાની િવગતો રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર� વેબસાઈટ પર Sકુ'લ િવગતવાર Dહ'રાત વાચંી િનયત કર'લ 

એcલીક'શન ફોમ]ટ ડાઉનલોડ કર�, મા4હતી ભર�, જ5ર� લાયકાત અને અCભુવ lગેના અને Uzુલ 

લીવRગ સટ{ફ�ક'ટના �બડાણો સ4હત િનગમની વડ�કચેર�ના સરનામે તા.21-10-2020 ;ધુીમા ં6.10 

pm  ;ધુીમા ંલે�ખત અર+ મોકલી આપવી. આ સમયમયા<દામા ંઅર+ િનગમની વડ�કચેર� ખાતે 

મળ� જવી જ5ર� છે. આ િસવાય અKય Uવ5પે gવી ક', ઈમેલથી  મળેલ અર+ઓ }યાને લેવામા ં

આવશે નહ�.તેમજ  સમયમયા<દા બાદ મળેલ અર+ઓ }યાને લેવામા ંઆવશે નહ�.લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા _માણમા ંઅર+ઓ મળશે તેવા 4કUસામા ંઉમેદવારોની 

ઉrચલાયકાત અને સબિંધત જfયા માટ'ના અCભુવને }યાને રાખી ઉમેદવારોને શોટ<લીUટ કર� 

ઈKટરbTમુા ંબોલાવાશે. અર+ના કવર પર " ��	 
�к�ш�� (�����
� к����) � ���� #�
�� 

;�( cc �# #�
� ;=�� �х��45� �$�ш�. 

'(8)સામાKય શરતો (1)મળેલ અર+ઓમાથંી શોટ<લીUટ કરવાC,ુ પસદંગી કરવાCુ ં`થા કોઈપણ ઉમેદવારને ઈKટરbT ુ

માટ' ર�gકટ કરવાનો મેનેજમેKટનો હકક અબાિધત રહ'શે.(2) કોઈપણ કારણ આcયા વગર 

સીલે�શન _ોસેસ રદ કરવાનો  મેનેજમેKટને અબાિધત હકક રહ'શે. (3) િનયત _�ોમામા ંનહ� 

મળેલ, અBરુ� . વાચંી ન શકાય તેવી, સહ� િવનાની `થા જ5ર� _માણપaો જોડયા િવનાની 

અર+ઓ  રદ ગણવામા ંઆવેશે. (4) જKમ તાર�ખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ' શાળા છોડ�ાના 

_માણપaની નકલ �બડવી જ5ર� છે. (5) મળેલ અર+ઓને કંપનીની જ5ર�યાત _માણે શોટ<લીUટ 

કરવામા ંઆવશે અને આવા શોટ<લીUટ કર'લ ઉમેદવારોને ઈKટરbT ુમાટ' તેમણે એક'ડ'મીક વષ<મા ં

મેળવેલ  �ણુાકંના આધાર' બોલાવવામા ંઆવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર� કમ<ચાર�/સેમી 

ગવમ]Kટ કચેર� / Dહ'ર સાહસમા ંનોકર� કરતા હશે તો અર+ _ોપર ચેનલ મારફતે  ર�ુ કરવાની 

રહ'શે તેમજ g તે સUંથાC ુ ના વાધંા _માણપa અર+ જોડ' ર�ુ કરવાC ુરહ'શે. (7) પસદંગી 

પામેલ ઉમેદવાર' અaેના ઓઝ]નાઈgશનમા ંફરજ પર હાજર થતી વખતે અગાઉના નોકર� રહ'લ 

સUંથાનો �ટા કયા<નો �ુકમ ર�ુ કરવાનો રહ'શે.(8) ઈKટરbTમુા ંબોલાવેલ  ઉમેદવારને  Sસુાફર� 

ખચ< આપવામા ંઆવશે નહ�.  

(9) '*�+"� : આ જfયાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈG�ણક લાયકાત, અCભુવ તથા પસદંગી સિમિત �ારા 

લેવાનાર પસ<નલ �ટરbTમુા ંકર'લ દ'ખાવના આધાર' к���#�� ��ш�.  

(10) અર+ મોકલવાની છેZલી તાર�ખ  તા.21-10-2020 સાgં 6-10 ;ધુી.(વડ�કચેર� ખાતે) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

APPLICATION FOR THE POST OF LABORATORY TECHNICIAN ON 

CONTRACTUAL BASIS 

 

   

 

 

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): 

Age :                    DOB: 

(As on 30/11/2020) 

 

4.  Whether SC/ST/Gen/SEBC/Other 

Reserved Backward Class(Attach 

copy of Certificate  if  other than 

GEN) 

 

5.  Email Address :  

6.  Phone / Mobile No.  

7.  Qualification (Attach copy of Certificates) 

  Degree Year of Passing Percentage / Grade 

obtained 

 a. Graduation   

 b. Higher Qualification  

(if any) 

  

 c.    

 d.    

8.  Post qualification experience details (Attach Certificates) 

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



 

 

 Name of the 

Company/Office 

Whether PSE / Public 

Ltd / Pvt Ltd / Semi- 

Govt. Deptt. 

Period 

served 

No. of years 

served 

Other details of 

experience 

From To 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

9. Details regarding computer knowledge (attach 

certificate) 

 

10. Languages Known (Tick) :  

  

  Read Write Speak 

 GUJARATI    

 HINDI    

 ENGLISH    

 

 

 

 

Date:        _______________________ 

 

 

Place :                                                           (Signature) 

 

 

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.  

 

 


