
 

 

 

�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 

Walk-in-interview 
 

���� �� ��	 
�к�ш�� (к��� ������) �� ��-01 

િનગમ હ'ઠળના પોર એકમ +.આઈ.ડ�.સી. વડોદરા ખાતે ૧૧ માસ માટ' કરાર 

આધા4રત ��	 
�к�ш�� ની જ5ર�યાત છે. ઉમેદવારોએ તા.23-10-2019ના રોજ 

રાખેલ વોક-ઈન-ઈ=ટર>?મુા ં   લેબ ટ'કનીશીયનનો જ5ર�  અBભુવ  ધરાવતા હોય 

તેવા ઉમેદવારોએ 11.00 થી 3.00 દરEયાન ઉપરોકત સરનામે હાજર રહ'F.ુ Gમર-35 

વષJથી વK ુનહ�. અBLુિત/અB ુજનLિત અને સામા+ક અને શૈN�ણક ર�તે પછાત 

વગJના ઉમેદવાર માટ' પાચં વષJની Qટછાટ રહ'શે. પગાર 5.15,000/-

માિસક/કો=સોલીડ'ટ'ડ. વK ુિવગતો િનગમની વેબસાઈટ પર ઉપલR ધ છે.      

54/બીઆરસી/19/                                          મેનેજTગ ડાયર'કટર                                                                     
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������ ���� �  �к�!  "# $�. 
    વનગગંા, 78, અલકા�રુ�, વડોદરા-390 007 

ફોન ન.ં0265-2344852/2355292-93-94 

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

Walk-in-interview    

    

��&� �� : ��	 
�к�ш�� --( ���� (к��� ������)    
 "# )�*+� ,�� �к#,.��/0!�,, ,��-�#1"�#/0 х���    ��	 
�к�ш��--( ���� 3,� 11 માસ માટ' કરાર આધા4રત કમJચાર�ની િનમYકૂ 

માટ' તા.23-10-19ના રોજ વોક-ઈન-ઈ=ટર>? ુ 11.00 am. થી 3.00 pm. કલાક દરEયાન રાખેલ છે. [મા ંલાયકાત  ધરાવતા ઉમેદવારોએ િનયત 

ફોમ\ટમા ંઅર+, અસલ ]માણપ^ _થા તમામની નકલ સાથે  હાજર રહ'વા જણાવવામા ંઆવે છે. લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે `જુબ છે. [ 

 (1) લાયકાત  

શૈN�ણક લાયકાત :  સરકાર મા= ય ?િુનવJિસટ� અથવા મા= ય શૈNણીક સdં થામાથંી  નીચે `જુબની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 બેચલર ડ�eી-  બી.ફામJ(આ?ુJવેદ) અથવા  

સાય=સમા ંડ�eી (બોટની/ ક'મેdf� / બાયોક'મેdf�/ માઈgોબાયોલો+)      અથવા 

એમ.ફામાJ. (આ?ુJવેદ)વીથ dપેશીયેલાઈઝેશન ઈન ફામાJd?ટુ�કiસ સાય=સીસ   અથવા 

પોdટ eેj?એુશન- માdટર ઓફ સાય=સ (1) બોટની વીથ dપેશીયેલાઈઝેશન ઈન ફાઈથો ક'મેdf� અથવા (2)  

ક'મેdf� વીથ dપેશીયેલાઈઝેશન ઈન એનાલીટ�કલ ક'મેdf�  અથવા (3)  ક'મેdf� વીથ dપેશીયેલાઈઝેશન ઈન 

ઓગ\નીક/ ઈન ઓગ\નીક / ફ�ઝીકલ  ખોરાક અને ઔષધ િવભાગમાથંી આ?ુJવે4દક ઔષધના તમામ ]કારના 

ઉ_પાદન માટ' તાિં^ક >ય4કત તર�ક' મા=યતા ]ાmત કર'લી હોવી જોઈએ. . મા=ય સdંથાB ુઅથવા મેડ�કલ કોલેજ 

�જુરાત રાjયમાથંી લેબોર'ટર� ટ'કનીશીયન તર�ક'ની મા=યતા વાળો તાલીમ પાસ કયાJB ુ]માણપ^ હોF ુજોઈએ.  

Gમર :  35 વષJથી વK ુનહ�. અBLુિત/અB ુજનLિત અને સામા+ક અને શૈN�ણક ર�તે પછાત વગJના ઉમેદવાર માટ' પ 

વષJની Qટછાટ રહ'શે  

અBભુવ :  જ5ર� અBભુવ ધરાવતા ઉમેદવારોને ]ાથિમકતા આપવામા ંઆવશે. 

કોEm?ટુરBુ ંnાન : �જુરાતી , 4હo=દ�, peે+ તેમજ કોEm?ટુરBુ ંnાન હોFુ ંજ5ર� છે.  
 

(4)5��� 
(૧)  બધા ]કારના કાચા માલની ચકાસણી હાથ ધરવી.  

(ર)  ]ોસેસમા ંરહ'લ કાચા માલB ુમોનીટરTગ કરF.ુ  

(૩) તૈયાર થઈ ગયેલ માલની �ણુવqા િનયં̂ ણ માટ' �ણુવqા ચકાસણી હાથ ધરવી.. 

(૪) +એમપી િનયમો `જુબ dટોર'જ કર'લ કાચી સામeી, અધJતૈયાર માલ અને તૈયાર માલના 

dટોર'જની rdથિતB ુમોનીટરTગ.  

(પ) દવાઓનીએ સેiફ લાઈફ નs� કરવાBુ ંઅને dટોર'જની જ5ર�યાતB ુર'કડJ રાખF.ુ  

(૬) સમાજના >યાપક 4હતમા ંકોપtર'શન અને શૈN�ણક સdંથાઓ, ?િુનવિસuટ�ઓ, વગેર' વvચે 

nાનBુ ં િવિનમય કરFુ ં 

(૭) +એમપી િનયમો `જુબ ]યોગશાળાના ]Fિૃતઓ સાર� બને તે બાબતોને ]ો_સાહન આપFુ ં 

(૮) એમએફપી ]ોસેિસoગ સગવડોમા ંxધુારો કરવો.  
(6) 5��7�8 9:+:   +.આઈ.ડ�.સી,રમણગામડ�,  પોર, +.વડોદરા  

(;) ,"�� : 5. 15,000/- માિસક/ કો=સોલીડ'ટ'ડ    

(<) к���� !#� : 11 માસ 

(=) >?�  �"�� : 1.માિસક કો=સોલીડ'ટ'ડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ Lતના લાભો આપવામા ંઆવશે નહ�. 

2.સરકારના િનયમ `જુબ મળવાપા^ રL આપવામા ંઆવશે. કરારનો સમય �રૂો થયા ંબાદ લેણી નીકળતી રLનો 

પગાર મળશે નહ�.  

3.પગારBુ ંzકુવYુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  

(7) અર+ મોકલવાની 

િવગતો 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર� વેબસાઈટ પર `કુ'લ િવગતવાર Lહ'રાત વાચંી િનયત કર'લ એmલીક'શન ફોમ\ટ 

ડાઉનલોડ કર�, મા4હતી ભર�, જ5ર� લાયકાત અને અBભુવ pગેના અને d{ુલ લીવTગ સટ|ફ�ક'ટના �બડાણો સ4હત 

િનગમની વડ�કચેર�ના સરનામે તા.23-10-2019ના રોજ વોક-ઈન-ઈ=ટર>?મુા ં 11.00 am. થી 3.00 pm કલાક 

દરEયાન હાજર રહ'F.ુ  � !�:� ��/�� >�.�  �� к��� 5�#@
#�8 � >�. �A��� к�0 !�:� ������ �)�ш�.   

(8) ,!8B"� : આ જ}યાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈN�ણક લાયકાત, અBભુવ તથા પસદંગી સિમિત ~ારા લેવાનાર પસJનલ 

�ટર>?મુા ંકર'લ દ'ખાવના આધાર' к���#�8 ��ш�.  

(9) વોક-ઈન –ઈ=ટર>?મુા ં

હાજર રહ'વાB ુ ંસરના`,ુ 

તાર�ખ અને સમય  

�જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ. 

વનગગંા, 78, અલકા�રુ�, વડોદરા-390 007 

તા.23-10-2019 ના રોજ 11.00 am. થી 3.00 pm કલાક દરEયાન   
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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 01/10/2019) 

 

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.    

8.  Post qualification experience details (Attach Certificates) 

 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 

       

       

       

       

  

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


