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ુ , વડોદરા
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email-gsfdcltd@gmail.com
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િનગમ હ!ઠળના પોર એકમ %.આઈ.ડ.સી. વડોદરા ખાતે ૧૧ માસ માટ! કરાર આધા0રત
આ1ુવ
2 0ે દક ફામા2 સી3ટની જ5રયાત છે . ઉમેદવારોએ તા.24-3-2017 ?ુધીમાં ઉપરોકત સરનામે
િનયત ફોમ2માં લે@ખતમાં અર% કરવી. Aમર-૩૩ વષ2થી વDુ નહ. અEુFિત/અEુ જનFિત
અને સામા%ક અને શૈI@ણક રતે પછાત વગ2ના ઉમેદવાર માટ! પાંચ વષ2ની Lટછાટ રહ!શે.
પગાર 5.20,000/-માિસક/કોMસોલીડ!ટ!ડ (નેગોશીયેબલ). શૈI@ણક લાયકાત, અEુભવ વગેર!
વDુ િવગતો િનગમની વેબસાઈટ પર ઉપલRધ છે .
14/બીઆરસી/17/

વહવટ િનયામક
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ુ , વડોદરા-390 007
વનગંગા, 78, અલકા ર
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
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/ х  к   --1 я$ 2- 11 માસ માટ! કરાર આધા0રત કમ2ચારની લાયકાત

અને ફરજોની િવગત નીચે Sુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈI@ણક લાયકાત :

સરકાર માMય 1ુિનવ2િસટ અથવા માMય શૈIણીક સં3થામાંથી આ1ુવ
2 ે0દક ફામ2સી ખાસ િવષયમાં 3નાતકની પદવી
મેળવેલ હોવી જોઈએ. ભારત સરકાર Tવારા માMય આ1ુવ
2 0ે દક 1ુિનવ2િસટ માંથી  кમાં 3નાતકની પદવી
મેળવેલ હોવી જોઈએ.
ખોરાક અને ઔષધ િવભાગમાંથી આ1ુવ
2 0ે દક ઔષધના તમામ Vકારના ઉWપાદન માટ! તાંિXક Yય0કત તરક!
માMયતા VાZત કર! લી હોવી જોઈએ.
માMય આ1ુવ
2 0ે દક 1ુિનવ2િસટની રસાયણ શા[, ભૈશજય ક\પના અને ]Yય ^ુણ િવભાગમાં િવશેષતા સાથે
અEુ3નાતક પદવી ધરાવતા અને એમ.બી.એ. ની પદવી ધરાવતા ઉમેદવારને પસંદગી અ_તા આપી શકાશે.
આ જ`યા માટ! પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર! મેડકલ કાઉMસીલ એકટ. 1967 અEુસાર અથવા ફામ2સી એકટ 1948
હ!ઠળ ^ુજરાતી ફામ2સી કાઉMસીલમાં નોકરમાં જોડાયા પહ!લાં જો નોધણી કરાવેલ ના હોય તો નોધણી કરાવવાની
રહ!શે.

Aમર :

33 વષ2થી વDુ નહ. અEુFિત/અEુ જનFિત અને સામા%ક અને શૈI@ણક રતે પછાત વગ2ના ઉમેદવાર માટ! પ
વષ2ની Lટછાટ રહ!શે

અEુભવ :

ઓછામાં ઓછો 3 વષ2નો 3 આ1ુવ
2 ે0દક ફામ2સી માં ઔષિધ બનાવટનો અEુભવ હોવો જોઈએ. કો.ઓપર! ટવ
ફામ2સી, @લિમટ! ડ કંપની અને રાeય િનગમમાં અEુભવ મેળવેલ ઉમેદવારની Vાથિમકતા આપવામાં આવશે.

કોfZ1ુટરEું gાન :
(4)я

^ુજરાતી , 0હhMદ અને સં3iૃ ત ભાષા તેમજ કોfZ1ુટરEું gાન હોkું જ5ર છે .
(૧)
(ર)

GMP (Good Manufacturing Practice) ના ધારા-ધોરણ Sુજબ ઉWપાદન કરવાની કામગીર કરવી.
ઉWપાદન એકમમાં હાલ ઉWપા0દત થતી બનાવટોની ^ુણવતા ચકાસીને જ5ર જણાય Wયાં
^ુણવતાલIી ફ!રફાર કરવા.lથી ગૌણ વન પેદાશોEું વDુમાં વDુ S ૂ\યવધ2ન મળ શક! .

(૩)

નવા પેટMટ અને Vોપરાઈટર Vોડકટસ તૈયાર કર તેના ઉWપાદન અને વેચાણ oગે મંpુર

(૪)

શા3Xોકત ઔષધોને તૈયાર કર તેના ઉWપાદન અને વેચાણ માટ! મંpુર મેળવવાની કામગીર

મેળવવાની કામગીર કરવી.
કરવી.
(પ)

l આ1ુવ0q દક ઔષધોની ઉWપાદન માટ! મંpુર મળે લ છે તેવા ઔષધોEું ઉWપાદન ચાrુ કરવામાં
મદદ કરવી.

(૬)

ઉWપાદન એકમમાં આરો`યVદ Y1ુહ અપનાવી એકમનો ઉWપાદન િવ3તાર ચોsખો રાખવો અને તે
બાબતે કામદારોને તાલીમ તથા સમજ આપવી.

(૭)

ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તંX, ગાંધીનગર તેમજ િવિવધ કચેરઓ સાથે ઉWપાદન, લાયસMસ
િવગેર! માટ! તેને લગતી કામગીરEું સંકલન કરવાની કામગીર કરવી.

(૮)

ઉWપાદન એકમમાં કામ કરતા કમ2ચારઓને સમયાંતર! િવિવધ Fતની t! નuગ આપવી.

(૯)

હાલના ઉWપાદનો તેમજ નવા ઉWપાદનો તૈયાર કરવા માટ! ઉWપાદન V0vયામાં જ5ર જણાય Wયાં
નવા મશીનો અને સાધન સામ_ી ખરદ કરવા oગે જ5ર માગ2દશ2ન આપkુ.ં

(૧૦)

ઉWપાદન V0vયામાં Vોડકટની ^ુણવતા Fળવવા માટ! જ5ર તમામ પગલાં લેવા અને 3ટાMડડ2
બનાવવા અને 3ટાMડડ2 સેfપલોનો સં_હ કરવો અને િનભાવવો

(૧૧)

ઉWપાદનને લગતા તમામ ર! કોડ2 િનભાવવાના રહ!શે.

(5) я67 8,:

%.આઈ.ડ.સી,રમણગામડ, પોર, %.વડોદરા

(9) - :

5.20,000/- માિસક/ કોMસોલીડ!ટ!ડ (નેગોશીયેબલ)
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11 માસ
1.માિસક કોMસોલીડ!ટ!ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Fતના લાભો આપવામાં આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ Sુજબ મળવાપાX રF આપવામાં આવશે. કરારનો સમય

ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી

રFનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારEું yુકવzું ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.
(7) અર% મોકલવાની

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર Sુક!લ િવગતવાર Fહ!રાત વાંચી િનયત કર! લ એZલીક! શન ફોમqટ

િવગતો

ડાઉનલોડ કર, મા0હતી ભર, જ5ર લાયકાત અને અEુભવ oગેના અને 3iુ લ લીવuગ સટ{ફક! ટના @બડાણો સ0હત
િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.24-3-17 ?ુધીમાં 6.10 pm

?ુધીમાં લે@ખત અર% મોકલી આપવી. આ

સમયમયા2 દામાં અર% િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જ5ર છે . આ િસવાય અMય 3વ5પે lવી ક! , ઈમેલથી
મળે લ અર%ઓ |યાને લેવામાં આવશે નહ.તેમજ

સમયમયા2 દા બાદ મળે લ અર%ઓ |યાને લેવામાં આવશે

નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા Vમાણમાં અર%ઓ મળશે તેવા 0ક3સામાં ઉમેદવારોની
ઉ~ચલાયકાત અને સબંિધત જ`યા માટ! ના અEુભવને |યાને રાખી ઉમેદવારોને શોટ2 લી3ટ કર ઈMટરY1ુમાં
બોલાવાશે. અર%ના કવર પર " к  
(8) - 
7  :

ટરY1ુમાં કર! લ દ! ખાવના આધાર! к 7  ш.
(9) અર% મોકલવાની
છે \લી તારખ

 я$  *  <. cc    <>* х 67 )*ш.

આ જ`યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈI@ણક લાયકાત, અEુભવ તથા પસંદગી સિમિત ]ારા લેવાનાર પસ2નલ

24-3-16 સાંl 6-10 ?ુધી.(વડકચેર ખાતે)

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 01/03/2017)

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)

