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Snake Research Institute 
Gujarat Forestry Research Foundation, 

Office of the Deputy Conservator of Forests, Valsad North Division, 1st Floor, 

Jilla Seva Sadan-2, Tithal Road, Valsad-396001 

Application form for the post of “Veterinary Doctor” 

 

1. Post applied for: _________________________________ 

2. Name of the applicant: ______________________   

(in block letters)    

3. Father’s name: ____________________________________ 

4. Date of Birth: ____________________________________ 

(Attach birth certificate/ school leaving certificate in support) 

 

5. Present Residential address: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

PIN __________________________   Phone ___________________________________ 

Mobile (1)________________________________ (2) 

E-mail ID_________________________________  
            (a valid and functional e-mail id is a must) 

 

6.    Educational Qualifications (use separate sheet if required): 

 

S. 

No. 
Examination/Degree 

Name of 

Board/ 

University  

Percentage of 

Marks/Final 

Grade 

Subject(s) 
Year of 

Passing 

1 SSC (10th Standard)      

2 HSC (12th Standard)      

3 
Bachelor's Degree 

(…………….) 
    

4 
Master's Degree 

(…………….) 
    

5 PhD (…………)     

6 
Other Degree 

 (if any) 

(…………….) 

    

  (Attach self-attested photocopies of the Mark sheets in support) 

Recent Passport 

size 

photograph 
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7.    Whether MVSc./Ph.D. awarded/ submitted:      (YES/NO) 

           (a) If Yes, indicate the month & year of award/ submission……………. 

 

           (b) Title of MVSc/Ph.D. thesis 

awarded/submitted………………........………………………      

             (Attach self-attested copy of the Degree/Submission certificate in support) 

 

8.   Employment history/ Experience (Years/Months): 
      (In chronological order starting with the most recent): 

      (Attach supporting document of each entry and separate sheet if necessary) 

 

Name and 

address of the 

organization/Ho

spital/Clinic/Pri

vate practice 

Month/Year 

of joining 

Month/Year 

of leaving 

Duration 

in Years/ 

Months 

Designation Tasks Assigned 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

  

 

 

    

 

9.  Training/Workshops/Seminars attended related to advancement in treatment regime of 

animals: (Attach separate sheet if required) 

 

S.no Topic of 

Training/Workshops/Seminars 

Name of Organization Duration 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

10. Experience in treatment of snakes and list of different animals treated: 
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11. List of Research Publications (if any): 
      (Attach separate sheet) 

 

 

12.  If selected for appointment, the minimum period required for joining the post. 

 

 

 

13.  List of Enclosures: 

(a)  Copies of Mark-sheets & certificate of educational qualification  

(b)  Copies of certificate of Research experience, workshops & seminars attended etc. 

(c)  List of research publications with details, reprints of papers published and acceptance 

letters (in case accepted papers/articles etc.).  

(d)  Copies of all other relevant certificate & documents including registration certificate. 

(e) Copy of your life insurance/personal accidental policy, if available. 

 

 

14.  Do you have Life insurance cover/ Personal accidental insurance policy? (Yes/No) 

 

 

 

15. Declaration to be signed by the candidate: 

 

I hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my 

knowledge.  I abide by the action of the institute in case of false information. 

 

 

 

 

 

                        ______________________________ 

      Place:       Name and signature of the applicant 

     

      Date: 

 

 

 

 

Note: 

 

A. Minimum Educational Qualification: Possess (1) a degree in Veterinary Science and 

Animal Husbandry (BVSc & AH) or a degree in Veterinary Science or Animal 

Husbandry (BVSc or AH) from any of the Universities established or incorporated by or 

under the Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as 

such or declared to be deemed University under section 3 of the University Grants 

Commission Act,1956 and have been recognized under Indian Veterinary Council Act, 

1984. 
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B. Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed by the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

C. Possess adequate knowledge of Gujarati & English, Hindi & English or both. 

D. The position mentioned above is purely contractual and for the period of 11 months only. 

If deemed necessary, the position may be renewed based on the performance of the 

candidate. 

E. The age of the applicant on the last date of the application should not exceed 40 years. 

F. The candidate will not be able to claim for the permanent position based on this job. 

G. The position requires extended work hours. 

H. The position demands acceptance to extended work hours. 

I. No TA/DA will be paid for attending the interview. 

J. Candidates should be registered with Veterinary Council of India /Gujarat Veterinary 

Council 

K. Candidates with experience in snake management in a zoo/captive animal facility or 

wildlife Sanctuary/veterinary clinics are desirable.  

L. Last date for submitting the filled application form with relevant documents is 11-05-

2022 upto 06.00 PM. 



 

 સર્પ સશંોધન સસં્થાન 

                     નાયબ વન સરંક્ષકની કચેરી, વલસાડ ઉત્તર વવભાગ,  

                     પહલેો માળ, જીલ્લા સેવા સદન-2,  

                 વિથલ રોડ, વલસાડ- ૩૯૬૦૦૧ 

 

“સ્નેક  ટેકનનનશયન” ની જગ્યા માટે અરજી ફોમપ 

 

 

1. અરજદાર ન  ંનામ (નામ_અટક): _________________   
(બ્લોક અક્ષરોમા)ં    

2. વપિા ન  ંનામ: ____________________________________ 

3. જન્મ િારીખ(DD/MM/YYYY): ___________________________ 

        (જન્મન  ંપ્રમાણપત્ર/શાળા છોડયાન  ંપ્રમાણપત્ર)  

 

4. હાલન  ંરહણેાકં સરનામ :ં ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ર્ીન કોડ __________________________   ફોન ___________________________________ 

મોબાઇલ (1)_________________________  (2)  

ઈમેલ ______________________________ 

(એક માન્ય અને કાયાપત્મક ઈ-મેલ આઈડી આવશ્યક છે) 
 

 

 

 

 

 

 

 

પાસપોટટ  
સાઇઝનો 

ફોટોગ્રાફ અહીં 
ચોંટાડવો 



5.    શૈક્ષણણક લાયકાિ(જો જરૂરી હોય િો અલગ શીટનો ઉપયોગ કરો): 
 

S. 

No. 
પરીક્ષા 

બોડટ / ય વનવવસિટીન  ં
નામ 

ગ ણ/અંવિમ 

ગ્રેડની ટકાવારી 
 

વવષયો 
 

પ્રવેશન  ં
વષટ 
 

પાસ 

થવાન  ં
વષટ 

1 SSC (ધોરણ ૧૦)     
 

 

2 HSC (ધોરણ ૧૨)       

3 ડડપ્લોમા    
 

 

4 ડડગ્રી  
 

   
 

 

  (આધારમા ંમાકપશીટની સ્વ-પ્રમાણણત ફોટોકોર્ી જોડો) 
 

9.   અન ભવ: - 

      (સૌથી તાજેતરથી શરૂ થતા કાલક્રનમક ક્રમમા)ં: 
      (દરેક એન્રીના સહાયક દસ્તાવેજ અને જો જરૂરી હોય તો અલગ શીટ જોડો) 

 

અનકુ્રમ 
નબંર 

 

સસં્થા  નુ ં 
નામ    

સસં્થા  નુ ં
સરનામુ ં

સસં્થા મા ં
જોડાવાનુ ં
મડહનો/ 
વર્પ 

સસં્થા 
છોડવાનુ ં
મડહનો/ 
વર્પ 

સમયગાળો 
(વર્પ) 

હોદ્દો જવાબદારીઓ 

1.   

 

      

2.   

 

      

3.         

4.     

 

 

    

 

10.  ટે્રવનિંગ/વકટશોપ/સવેમનાર (સ્નેક રેસ્ય , સ્નેક હને્ડણલિંગ અને સ્નેક રેસ્ય  માટે આધ વનક સાધનો   
સબંવંધિ): (પ્રમાણર્ત્ર જોડો) 

 

 

11.  જો નનમણકૂ માટે ર્સદં કરવામા ંઆવે, તો ર્ોસ્ટમા ંજોડાવા માટે જરૂરી ન્યનૂતમ સમયગાળો 
 

12. અગાઉ સપટદંશ થયેલ છે? (હા/ના) 



 
13.  ણબડાણોની યાદી: 

(a)  માકટશીટની નકલો અને શકૈ્ષણણક લાયકાિન  ંપ્રમાણપત્ર etc. 

(b) સ્નકે રેસ્ય , સ્નકે હને્ડણલિંગ અને સ્નેક રેસ્ય  માટે આધ વનક સાધનો સબંવંધિ        

િાલીમ/વકટશોપ /સેવમનાર ના પ્રમાણપત્રો/ અન ભવ પ્રમાણપત્રો (જો હોય િો). 
(c) વવગિો સાથેના સશંોધન પ્રકાશનોની સણૂચ, પ્રકાવશિ થયેલા પેપરોની વપ્રન્ટ(જો હોય િો). 
(d)  અન્ય િમામ સબંવંધિ પ્રમાણપત્રો અને દસ્િાવેજોની નકલો. 
(e) જીવન વીમા કવર/ અંગત અકસ્માત વીમા ર્ૉણલસીની નકલ, જો હોય તો. 

 

14.  શુ ંતમારી ર્ાસે જીવન વીમા કવર/ અંગત અકસ્માત વીમા ર્ૉણલસી છે?     (હા/ના)ં 
 

 

15. હ  ંઆથી જાહરે કર ં છ ંકે ઉપર આપવામા ંઆવેલી માહહિી મારી જાણ મ જબ સાચી છે.  હ  ંખોટી 
માહહિીના હકસ્સામા ંસસં્થા ના વનણટય ને માનવા માટે બાધ્ય છ.ં 
 

                        ______________________________ 

      સ્થળ:                 અરજદારન  ંનામ અન ેસહી 
    

   િારીખ: 

 

 

નોંધ: 

1. અરજદાર ગ જરાિી અથવા હહન્દી અથવા બનંે ભાષા ન  ં પરૂત   ંજ્ઞાન ધરાવિા હોવા જોઈશ ે

2. ઉપરોક્િ જગ્યાઓ સપંણૂટપણે અસ્થાયી છે અને ૧૧ માસના પ્રારંણભક સમયગાળા માટે કરારના 
આધારે ભરવામા ંઆવશે. જો કામગીરી સિંોષકારક જણાય અને પ્રોજેક્ટ ની જરૂહરયાિ    
હોય િોજ કરાર હરન્ય ૂકરવામા ંઆવશે.   

3. પસદં કરેલ ઉમેદવાર વનયવમિ વનમણકૂ માટે દાવો કરી કરશે નહીં 
4. જાહરેાિ મ જબ અરજીના છેલ્લા હદવસ ેઅરજદારની મહત્તમ વય મયાટદા ૪૦ વષટની  છે 
5. ઇન્ટરવ્ય મા ંહાજરી આપવા માટે કોઈ TA/DA ચકૂવવામા ંઆવશે નહીં. 
6. પાત્રિા ધરાવિા ઉમેદવારોની સ્પધાટત્મક પરીક્ષા લેવામા ંઆવશે જેમા ંપાસ થનાર 

ઉમેદવારોને વનયમાન સાર મૌણખક પરીક્ષા માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 
7. ભરેલ અરજી ફોમટ જમા કરવાની છેલ્લી િારીખ ૧૧-૦૫-૨૦૨૨ સાજંે 06.00 વાગ્યા સ ધી 

છે. 
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