ગુજરાત રાજય વન વવકાસ વનગમ લિ.

F

વનગંગા, ૭૮, અિકાપુરી, વડોદરા
ફોન નં.૦ર૬પ - ર૩૪૪૮પર/ર૩પપર૯ર-૯૩-૯૪

email-gsfdcltd@gmail.com
Website : www.gsfdcltd.co.in
જોઈએ છે લે બ ટે કનીશીયન( (ક્વોલીટી કં ટ્રોલ) કરાર આધારરત જગ્યા-૦૧
વનગમ હેઠળના પોર એકમ જી.આઈ.ડી.સી. વડોદરા ખાતે ૧૧ માસ માટે કરાર આધારરત લે બ
ટે કનીશીયન (ક્વોલીટી કં ટ્રોલ)ની જરૂરીયાત છે . ઉમેદવારોએ તા.21-10-2021 સુધીમાં ઉપરોકત
સરનામે વનયત ફોમમમાં િેલખતમાં અરજી કરવી. ંમમર-35 વર્મથી વધુ નહી. અનુજાવત/અનુ
જનજાવત અને સામાજીક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગમન ા ઉમેદવાર માટે પાંચ વર્મન ી છુટછાટ
રહેશે. પગાર રૂ.20,000/-માવસક/કોન્સોિીડેટેડ (નેગોશીએબિ) શૈક્ષલિક િાયકાત, અનુભવ
વગેરે વધુ વવગતો વનગમની વેબસાઈટ પર ઉપિબ્ધ છે .
47/બીઆરસી/21/

મેનેજીંગ ડાયરે કટર

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 : લે બ ટે કનીશીયન (ક્વોલીટી કં ટ્રોલ) 01 જગ્યા (કરાર આધારરત)
નનગમ હેઠળના પોર એકમ,જીઆઈડીસી, વડોદરા ખાતે લે બ ટે કનીશીયન (ક્વોલીટી કં ટ્રોલ) 01 જગ્યા ઉપર 11 માસ માટે કરાર આધારરત
કમમચારીની િાયકાત અને ફરજોની વવગત નીચે મુજબ છે .
(1) િાયકાત
શૈક્ષલિક િાયકાત :

સરકાર માન્ય ુુવનવમવસટી અથવા માન્ય શૈક્ષિીક સં્થામાંથ ી નીચે મુજ બની િાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
બેચિર ડીગ્રી- બી.ફામમ( આુુવ
મ ેદ) અથવા
સાયન્સમાં ડીગ્રી (બોટની/ કે મે્રી / બાયોકે મે્રી/ માઈક્રોબાયોિોજી)
અથવા
એમ.ફામામ. (આુુવ
મ ેદ)વીથ ્પેશીયેિાઈઝેશન ઈન ફામામ્ુુટ ીકલ્સ સાયન્સીસ
અથવા
પો્ટ ગ્રેજ્ુુએશન- મા્ટર ઓફ સાયન્સ (1) બોટની વીથ ્પેશીયેિાઈઝેશન ઈન ફાઈથો કે મે્રી અથવા (2)
કે મે્રી વીથ ્પેશ ીયે િાઈઝેશન ઈન એનાિીટીકિ કે મે્રી

અથવા (3)

કે મે્રી વીથ ્પેશ ીયેિાઈઝેશન ઈન

ઓગેન ીક/ ઈન ઓગેન ીક / ફીઝીકિ
ખોરાક અને ઔર્ધ વવભાગમાંથી આુુવ
મ ેરદક ઔર્ધના તમામ પ્રકારના ઉત્પાદન માટે તાંવિક વ્યરકત તરીકે
માન્યતા પ્રાપ્ત કરે િી હોવી જોઈએ. .
ંમમર :

35 વર્મથી વધુ નહી. અનુજાવત/અનુ જનજાવત અને સામાજીક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવાર માટે પ
વર્મની છુટછાટ રહેશે

અનુભવ :

ઓછામાં ઓછો 5 વર્મનો માન્ય આુુવ
મ ેરદક ફામમસ ી માં ગુિવત્તા વનયંિ િ વવભાગમાં અનુભવ હોવો જોઈએ.
કો.ઓ. ફામામસી, લિવમટે ડ કંપની અને રાજ્ય વનગમમાં અનુભવ મેળવે િ ઉમેદ વારને પ્રાથવમકતા આપવામાં આવશે.
આુુવ
મ ેદ ીક ફામામકોપીઆ (એપીઆઈ) મુજ બ ફાઈટો કે મીકિ, ફામામકોગ્નોસીકિ, અને પ્િાન્ટ માઈક્રોબાયોિોજીકિ
જેવા ટે ્ટ અને એનાિીશીસના કામોમાં જ્ઞાન અને અનુભવ ધરાવનારને અગ્રતાક્ર્મ આપવામાં આવશે.

કોમ્પપ્ુુટરનું જ્ઞાન :
(2)ફરજો

ગુજરાતી , રહિંન્દી, અંગ્રેજી તેમજ કોમ્પપ્ુુટરનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે .
(૧)

બધા પ્રકારના કાચા માિની ચકાસિી હાથ ધરવી.

(ર)

પ્રોસેસમાં રહેિ કાચા માિનુ મોનીટરીંગ કરવુ.

(૩)

તૈયાર થઈ ગયે િ માિની ગુિવત્તા વનયંિિ માટે ગુિવત્તા ચકાસિી હાથ ધરવી..

(૪)

જીએમપી વનયમો મુજબ ્ટોરે જ કરે િ કાચી સામગ્રી, અધમતૈય ાર માિ અને તૈ યાર
માિના ્ટોરે જની સ્્થવતનુ મોનીટરીંગ.

(પ)

દવાઓનીએ સે લ્ફ િાઈફ નક્કી કરવાનુ ં અને ્ટોરે જની જરૂરીયાતનુ રે કડમ રાખવુ.

(૬)

સમાજના વ્યાપક રહતમાં કોપોરે શન અને શૈક્ષલિક સં્થાઓ, ુુવનવવસિટીઓ, વગેરે
વચ્ચે જ્ઞાનનું વવવનમય કરવું

(૭)

જીએમપી વનયમો મુજબ પ્રયોગશાળાના પ્રવ ૃવતઓ સારી બને તે બાબતોને પ્રોત્સાહન
આપવું

(૮)

(3) ફરજન ં સ્થળ:

એમએફપી પ્રોસેવસિંગ સગવડોમાં સુધ ારો કરવો.

જી.આઈ.ડી.સી,રમિગામડી, પોર, જી.વડોદરા

(4) પગાર :

રૂ. 20,000/- માવસક/ કોન્સોિીડેટેડ (નેગોશીએબિ)

(5) કરારનો સમય :

11 માસ

(6) અન્ય નવગતો :

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

(7) અરજી મોકિવાની વવગતો

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમારી વેબસાઈટ પર મુકે િ વવગતવાર જાહેર ાત વાંચી વનયત કરે િ
એપ્િીકે શન ફોમેટ ડાઉનિોડ કરી, મારહતી ભરી, જરૂરી િાયકાત અને અનુભવ અંગેના અને ્કુ િ
િીવીંગ સટીફીકે ટના લબડાિો સરહત વનગમની વડીકચેર ીના સરનામે તા.21-10-2021 સુધીમાં 6.10
pm સુધીમાં િેલખત અરજી મોકિી આપવી. આ સમયમયામદ ામાં અરજી વનગમની વડીકચેર ી ખાતે
મળી જવી જરૂરી છે . આ વસવાય અન્ય ્વરૂપે જેવી કે , ઈમે િથી મળે િ અરજીઓ ધ્યાને િેવામાં
આવશે નહી.તેમજ

સમયમયામદ ા બાદ મળે િ અરજીઓ ધ્યાને િેવ ામાં આવશે નહી.િાયકાત

ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘિા મોટા પ્રમાિમાં અરજીઓ મળશે તેવા રક્સામાં ઉમેદવારોની
ઉચ્ચિાયકાત અને સબંવધત જગ્યા માટે ના અનુભવને ધ્યાને રાખી ઉમે દ વારોને શોટમ િી્ટ કરી
ઈન્ટરવ્ુુમાં બોિાવાશે. અરજીના કવર પર " લે બ ટે કનીશીયન (ક્વોલીટી કં ટ્રોલ) ની જગ્યા માટેની
અરજી cc એમ મોટા અક્ષરે લખવાન ં રહેશે.
'(8)સામાન્ય શરતો

(1)મળે િ અરજીઓમાંથી શોટમ િી્ટ કરવાનુ, પસંદ ગી કરવાનું ત્થા કોઈપિ ઉમેદવારને ઈન્ટરવ્ુુ
માટે રીજેકટ કરવાનો મેનેજમેન્ટનો હકક અબાવધત રહેશે.(2) કોઈપિ કારિ આપ્યા વગર
સીિેક્શન પ્રોસેસ રદ કરવાનો મેનેજમેન્ટને અબાવધત હકક રહેશે. (3) વનયત પ્રફ્રોમામાં નહી
મળે િ, અધુર ી . વાંચી ન શકાય તેવી, સહી વવનાની ત્થા જરૂરી પ્રમાિપિો જોડયા વવનાની
અરજીઓ રદ ગિવામાં આવેશે. (4) જન્મ તારીખ/ ઉમરની ચકાસિી માટે શાળા છોડયાના
પ્રમાિપિની નકિ લબડવી જરૂરી છે . (5) મળે િ અરજીઓને કંપનીની જરૂરીયાત પ્રમાિે શોટમ િી્ટ
કરવામાં આવશે અને આવા શોટમ િી્ટ કરે િ ઉમેદવારોને ઈન્ટરવ્ુુ માટે તેમ િે એકે ડેમીક વર્મમાં
મેળવે િ ગુિાંક ના આધારે બોિાવવામાં આવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકારી કમમચારી/સેમી
ગવમેન્ટ કચેર ી / જાહેર સાહસમાં નોકરી કરતા હશે તો અરજી પ્રોપર ચેન િ મારફતે રજુ કરવાની
રહેશે તેમજ જે તે સં્થાનુ ના વાંધ ા પ્રમાિપિ અરજી જોડે રજુ કરવાનુ રહેશે. (7) પસંદગી
પામેિ ઉમેદવારે અિેના ઓઝેનાઈજેશનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે અગાઉના નોકરી રહેિ
સં્થાનો છૂટા કયામનો હુકમ રજુ કરવાનો રહેશે.(8) ઈન્ટરવ્ુુમાં બોિાવે િ ઉમેદવારને મુસાફરી
ખચમ આપવામાં આવશે નહી.

(9) પસંદગી :

આ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદ ગી શૈક્ષલિક િાયકાત, અનુભવ તથા પસંદગી સવમવત દ્રારા
િેવાનાર પસમન િ ઇંટરવ્ુુમ ાં કરે િ દે ખાવના આધારે કરવામાં આવશે .

(10) અરજી મોકિવાની છે લ્િી તારીખ

21-10-2021 સાંજે 6-10 સુધી.(વડીકચેરી ખાતે)

APPLICATION FOR THE POST OF LABORATORY TECHNICIAN 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 01/10/2021)

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.

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
ENGLISH

Date:

Place :

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.

_______________________

(Signature)

