Gujarat State Forest Development Corporation Ltd.
(A Govt. of Gujarat Undertaking)
“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007
CIN : U02005GJ1976SGC002927
Contractual Vacancies
GSFDC Ltd. (A Govt. of Gujarat Undertaking) invites
applications for the various posts like Senior Plant
Engineer(01),Manager Accounts(01), Assistant Supervisor(05)
and Lab technician(01) on contractual basis for 11 months.
The detail advertisement available on our website
www.gsfdcltd.co.in. The last date for application in prescribed
format is 15.12.2021.
58/BRC/2021
Managing Director

F

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
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 я  -- я  +, 11 માસ માટ* કરાર

આધા-રત કમ.ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે 2ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ9ણક લાયકાત :

એમ.ઈ.(સીવીલ) એ=>=યર?ગ /બેચલર ડ@ી ઈન આકAટ*કચર. ઈ=ટરયર
ડઝાઈન?ગમાં ડ@ીએ વધારાની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને Dાધા=ય
આપવામાં આવશે

Fમર :

36 વષ.થી વIુ ન હોવી જોઈએ.અKુLિત/અKુ જનLિત અને સામા>ક અને
શૈ9ણક રતે પછાત વગન
. ા ઉમેદવાર માટ* પાંચ વષન
. ી Mટછાટ રહ*શે.

અKુભવ :

એમ.ઈ.(સીવીલ) એ=>નીયરગ સાથે Oલા=ટ ઈજનેર તરક* સરકાર/ ખાનગી
સેકટરમાં 05 વષ.નો અKુભવ / બેચલર ડ@ી આકAટ*કચર સાથે Oલા=ટ
/ %
ઈજનેર તરક* સરકાર /ખાનગી સેકટરમાં ઓછામાં ઓછો 5 વષ.નો -.0

કોROSુટરKુ ં Tાન :

(1)2 я

ુજરાતી , -હU=દ, V@ે> તેમજ કોROSુટરKુ ં Tાન હોWુ ં જXર છે .

(1)

વિનલ ઉYોગ માટ* મોટા ઓડ.ર મેળવવાની કામગીર

(2)

આઉટ સોિસ[ગ માટ*ની D-કયા કર ખરદની કામગીર

(૩)

વનીલ ઉYોગ માટ* Dોડકશન Oલાન?ગ/ સીડSુલીગ કામગીર
તેમજ તમામ કામગીરKુ ં ]ુપરવીઝન.

(4)

આઉટ સોસ^ગની કામગીર કરાવવા Vગે ઈ=_પેકશન અને
કવોલીટ ક=`ોલની કામગીર

(5)

Dોડકટ ડઝાઈન તેમજ _પેશીફક*શન તૈયાર કરવા

(6)

વિનલ ઉYોગ તેમજ વડ કચેર ખાતે સંકલનની કામગીર

(7)

આઈ.એસ.ઓ. Vતગત. વિનલ ઉYોગ લગત તમામ કામગીર

(8)

* ન (ખરદની) કામગીર
Oલા=ટ અને મશીનર અપ@ેડશ

(9)

ઈ. ટ*=ડરર?ગ aવારા Dોકયોરમે=ટ ઓફ મટરયલની કામગીર

(10) વન ભવન તેમજ અ=ય ઓફસની રનોવેશનના Dોbકટની
મોન?ટરગ તથા તમામ કામગીર
(11)

ટ*કનીકલ સટAફક*શન ઓફ જોબવક. બીલ

(12)

સરકાર તથા ખાગની સં_થા / એજ=સીઓમાંથી રનોવેશન
લગત તથા ફિન[ચર  ૂરા પાડવા Vગેના ઓડ.રો મેળવી સંપd
કરવાની કામગીર.

(13)

આ ઉપરાંત મેનેજ?ગ ડાયર* કટરeી તથા જોઈ=ટ મેનેજ?ગ
ડાયર* કટરeી aવારા સfપવામાં આવતી તમામ કામગીર

(3) 2 я. 4/ 56$:

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ..વનગંગા, 78, અલકાુર,
વડોદરા-390 007

(7) , :
(8) к 



(9) -

% :

X. 40,000/- માિસક/ કો=સોલીડ*ટ*ડ (નેગોશીએબલ)
:

11 માસ
1.માિસક કો=સોલીડ*ટ*ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Lતના લાભો આપવામાં
આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાh રL આપવામાં આવશે. કરારનો
સમય  ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી રLનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારKુ ં iુકવjુ ં ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અર> મોકલવાની િવગતો

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર
Lહ*રાત વાંચી િનયત કર* લ એOલીક*શન ફોમkટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી
ભર, જXર લાયકાત અને અKુભવ Vગેના અને _lુલ લીવ?ગ
સટAફક*ટના બડાણો સ-હત િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.15-122021 ]ુધીમાં 6.10 pm

]ુધીમાં લેખત અર> મોકલી આપવી. આ

સમયમયા.દામાં અર> િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જXર છે .
આ િસવાય અ=ય _વXપે bવી ક*, ઈમેલથી

મળે લ અર>ઓ mયાને

લેવામાં આવશે નહ.તેમજ સમયમયા.દા બાદ મળે લ અર>ઓ mયાને
લેવામાં આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા
Dમાણમાં અર>ઓ મળશે તેવા -ક_સામાં ઉમેદવારોની ઉoચલાયકાત
અને સબંિધત જpયા માટ*ના અKુભવને mયાને રાખી ઉમેદવારોને
શોટ.લી_ટ કર ઈ=ટરqSુમાં બોલાવાશે. અર>ના કવર પર "
 я 

я 

"
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 -; " х%. 4/
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'(8)સામા=ય શરતો

(1)મળે લ અર>ઓમાંથી શોટ.લી_ટ કરવાKુ, પસંદગી કરવાKુ ં sથા
કોઈપણ ઉમેદવારને ઈ=ટરqSુ માટ* રbકટ કરવાનો મેનેજમે=ટનો હકક

અબાિધત રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આOયા વગર સીલેtશન Dોસેસ રદ
કરવાનો મેનેજમે=ટને અબાિધત હકક રહ*શે. (3) િનયત Duોમામાં નહ
મળે લ, અIુર . વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની sથા જXર
Dમાણપhો જોડયા િવનાની અર>ઓ રદ ગણવામાં આવેશે. (4) જ=મ
તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ* શાળા છોડvાના Dમાણપhની નકલ
બડવી જXર છે . (5) મળે લ અર>ઓને કંપનીની જXરયાત Dમાણે
શોટ.લી_ટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ.લી_ટ કર* લ ઉમેદવારોને
* ીક વષ.માં મેળવેલ ુણાંકના આધાર*
ઈ=ટરqSુ માટ* તેમણે એક*ડમ
બોલાવવામાં આવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર કમ.ચાર/સેમી
ગવમk=ટ કચેર / Lહ*ર સાહસમાં નોકર કરતા હશે તો અર> Dોપર
ચેનલ મારફતે રwુ કરવાની રહ*શે તેમજ b તે સં_થાKુ ના વાંધા
Dમાણપh અર> જોડ* રwુ કરવાKુ રહ*શે. (7) પસંદગી પામેલ
ઉમેદવાર* અhેના ઓઝkનાઈbશનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે
અગાઉના નોકર રહ*લ સં_થાનો xટા કયા.નો yક
ુ મ રwુ કરવાનો
રહ*શે.(8) ઈ=ટરqSુમાં બોલાવેલ ઉમેદવારને 2ુસાફર ખચ. આપવામાં
આવશે નહ.
(9) , )
4  :

આ જpયાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અKુભવ
તથા પસંદગી સિમિત zારા લેવાનાર પસ.નલ {ટરqSુમાં કર* લ દ* ખાવના
આધાર* к % 4 %ш.

(10) અર> મોકલવાની છે |લી
તારખ

તા.15-12-2021 સાંb 6-10 ]ુધી.(વડકચેર ખાતે)

APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR PLANT ENGINEER 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 30/11/2021)

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)
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
ENGLISH

Date:

Place :

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.

_______________________

(Signature)

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
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માસ માટ* . કરાર આધા-રત કમ.ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે 2ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ9ણક

સરકાર મા=ય

Sુિનવ.િસટ અથવા શૈ9ણીક સં_થામાંથી ચાટ.ડ એકાઉ=ટ=ટ

લાયકાત :

અથવા કો_ટ એકાઉ=ટ=ટ અથવા એમબીએ (ફાયના=શ)ની પદવી મેળવેલ હોવી
જોઈએ

Fમર :

35 વષ.થી વIુ નહ.

અKુભવ :

ઓછામાં ઓછો 2 વષ.નો લિમટ* ડ કંપનીનો એકાઉ=ટને લગત કામગીરનો
અKુભવ જXર છે .

કોROSુટરKું

ુજરાત સરકારના કોROSુટર Vગેના સીસીસી Oલસના સીલેબસ.માં આવર

Tાન :

લેવાયેલ િવષયોKુ sથા ુજરાતી ,V@ે>, -હ=દ ભાષાKુ Tાન હોWું જXર છે .

(1)2 я

/
%&)  AB
૧

@2'

х

વાિષ[ક બbટ તૈયાર કરવા માટ* રwુ કર* લ િવગતોની
ચકાસણી

ર

િhમાિસક / છમાિસક / વાિષ[ક સમયગાળાની િનગમની
િવિવધ DW ૃિતના કાય.કાર અહ*વાલ Vગે તૈયાર કર* લ
મા-હતીની ચકાસણી

૩

વાિષ[ક -હસાબો Vગેની ચકાસણી

૪

િવિવધ -હસાબી qયવહારો Vગે તેઓના ]ુચનો
નાણાંકય Vlુશક સમ9 રwુ કરવા

પ

wુની. એકા. આસી. / -હસાબનીશની કામગીર ઉપર
]ુપરવીન

૬

નાણાંકય Vlુશક aવારા સfપવામાં આવતી કામગીર

7

>એસટ તથા ઈ=કમ ટ* 9ને લગતી તમામ કામગીર.
વિનલ ઉYોગ, નવતાડ તા.વાંસદા >.નવસાર, х
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(3) 2 я. 4/ 56$:

વડકચેર .વડોદરા -01 pયા

(7) , :

X.30,000/- માિસક/ કો=સોલીડ*ટ*ડ (નેગોશીયેબલ)

(8) к 



11 માસ

%

1.માિસક કો=સોલીડ*ટ*ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Lતના લાભો આપવામાં

:
(9) -
:

આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાh રL આપવામાં આવશે. કરારનો
સમય  ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી રLનો પગાર મળશે નહ.
3. પગારKું iુકવjું ચેક મારફતે કરવામાં આવશે..

(7) અર>

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર Lહ*રાત

મોકલવાની

વાંચી િનયત કર* લ એOલીક*શન ફોમkટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી ભર, જXર

િવગતો

લાયકાત અને અKુભવ Vગેના અને _lુલ લીવ?ગ સટAફક*ટના બડાણો
સ-હત િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.15-12-2021 ]ુધીમાં 6.10 pm
]ુધીમાં લેખત અર> મોકલી આપવી. આ સમયમયા.દામાં અર> િનગમની
વડકચેર ખાતે મળ જવી જXર છે . આ િસવાય અ=ય _વXપે bવી ક*,
ઈમેલથી મળે લ અર>ઓ mયાને લેવામાં આવશે નહ.તેમજ સમયમયા.દા
બાદ મળે લ અર>ઓ mયાને લેવામાં આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા Dમાણમાં અર>ઓ મળશે તેવા -ક_સામાં
ઉમેદવારોની ઉoચલાયકાત અને સબંિધત જpયા માટ*ના અKુભવને mયાને
રાખી ઉમેદવારોને શોટ.લી_ટ કર ઈ=ટરqSુમાં બોલાવાશે. અર>ના કવર પર
"

 я

(к+ )

я 

"

- : cc 

 -; " х%. 4/

!"ш.
'(8)સામા=ય

(1)મળે લ અર>ઓમાંથી શોટ.લી_ટ કરવાKુ, પસંદગી કરવાKું sથા કોઈપણ

શરતો

ઉમેદવારને ઈ=ટરqSુ માટ* રbકટ કરવાનો મેનેજમે=ટનો હકક અબાિધત
રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આOયા વગર સીલેtશન Dોસેસ રદ કરવાનો
મેનેજમે=ટને અબાિધત હકક રહ*શે. (3) િનયત Duોમામાં નહ મળે લ, અIુર
. વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની sથા જXર Dમાણપhો જોડયા િવનાની
અર>ઓ રદ ગણવામાં આવેશે. (4) જ=મ તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ*
શાળા છોડvાના Dમાણપhની નકલ બડવી જXર છે . (5) મળે લ અર>ઓને
કંપનીની જXરયાત Dમાણે શોટ.લી_ટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ.લી_ટ
કર* લ ઉમેદવારોને ઈ=ટરqSુ માટ* તેમણે એક*ડ*મીક વષ.માં મેળવેલ ુણાંકના
આધાર* બોલાવવામાં આવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર કમ.ચાર/સેમી
ગવમk=ટ કચેર / Lહ*ર સાહસમાં નોકર કરતા હશે તો અર> Dોપર ચેનલ
મારફતે રwુ કરવાની રહ*શે તેમજ b તે સં_થાKુ ના વાંધા Dમાણપh
અર> જોડ* રwુ કરવાKુ રહ*શે. (7) પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર* અhેના
ઓઝkનાઈbશનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે અગાઉના નોકર રહ*લ
સં_થાનો xટા કયા.નો yુકમ રwુ કરવાનો રહ*શે.(8) ઈ=ટરqSુમાં બોલાવેલ

ઉમેદવારને 2ુસાફર ખચ. આપવામાં આવશે નહ. (9) પસંદગી પામેલ
ઉમેદવાર* -દન-15માં ફરજ પર જોડાવવાKું રહ*શે.(10) ઈ=ટરqSુ માટ*
પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોKું શોટ.લી_ટ િનગમની વેબાસાઈટ પર 2ુકવામાં
આવશે. તેથી અર> કયા. બાદ િનગમની વેબસાઈટની 2ુલાકાત કરતા રહ*W.ું
(9) , )
4  :

આ જpયાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અKુભવ તથા
પસંદગી સિમિત zારા લેવાનાર પસ.નલ {ટરqSુમાં કર* લ દ* ખાવના આધાર*
કરવામાં આવશે.

(10) અર>

તા.15-12-2021સાંb 6-10 ]ુધી.(વડકચેર ખાતે)

મોકલવાની છે |લી
તારખ
(11) ઈ=ટરqSુની
તારખ અને
સમય

ઈ=ટરqSુ Vગે એસ.એમ.એસ. તથા ઈમેલથી જણાવવામાં આવેશે.

APPLICATION FOR THE POST OF MANAGER(ACCOUNTS) 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 30/11/2021)

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.

DOB:

Percentage / Grade
obtained

Graduation
Higher Qualification (if
any)

c.

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)

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
я  : 
 

/ %D ->8 я  (к   )
.N,

я, ,, +)" J / ,   х 

/ %D -->8 я  +, 11 માસ માટ*
.N,

કરાર આધા-રત કમ.ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે 2ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ9ણક લાયકાત :

સાય=સ @ેજSુએટની ડ@ી (1) ફઝીકસ (2) ક*મે_` (3) બાયોલો> (4)
મેથેમેટકસ પૈકના કોઈપણ એક િવષય સાથે પાસ કર* લ હોવો જોઈએ.

Fમર :

31 વષ.થી વIુ ન હોવી જોઈએ.અKુLિત/અKુ જનLિત અને સામા>ક અને
શૈ9ણક રતે પછાત વગન
. ા ઉમેદવાર માટ* પાંચ વષન
. ી Mટછાટ રહ*શે.

અKુભવ :

9ેિhય Dકારની કામગીરનો 01 વષ.નો અKુભવ

કોROSુટરKુ ં Tાન :

કોROSુટરKુ ં Tાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.

(1)2 я

(૧)

સબ ડવી.મેનેજર zારા ફાળવવામાં આવેલ ગૌણ વન
પેદાશોના લયાંક િસmધ કરવો

(ર)

ઉoચ ુણવતાવાળ ગૌણ વન પેદાશોKુ ં એકhીકરણ થાય
તેની કાળ> રાખવી

(3) 2 я. 4/ 56$:

/  я
cя

%

%к

 

X

"&,

2ુ~ય કચેર, વડોદરા -01
&'% O

к( '@

-હUમતનગર ડવીન ખાતે-01 જpયા
ગોધરા ડવીન ખાતે-01 જpયા
વાંસદા ડવીન ખાતે-01 જpયા
wુનાગઢ ડવીન ખાતે-01 જpયા

(7) , :
(8) к 



(9) -

% :

X. 15,000/- -ફકસ Dિત માસ
:

11 માસ
1.માિસક પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Lતના લાભો આપવામાં આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાh રL આપવામાં આવશે. કરારનો
સમય  ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી રLનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારKુ ં iુકવjુ ં ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અર> મોકલવાની િવગતો

રસ ધરાવતા િનW ૃત કમ.ચારએ અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર

Lહ*રાત વાંચી િનયત કર* લ એOલીક*શન ફોમkટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી
ભર, જXર લાયકાત અને અKુભવ Vગેના અને _lુલ લીવ?ગ
સટAફક*ટના બડાણો સ-હત િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.15-122021 ]ુધીમાં 6.10 pm

]ુધીમાં લેખત અર> મોકલી આપવી. આ

સમયમયા.દામાં અર> િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જXર છે .
આ િસવાય અ=ય _વXપે bવી ક*, ઈમેલથી

મળે લ અર>ઓ mયાને

લેવામાં આવશે નહ.તેમજ સમયમયા.દા બાદ મળે લ અર>ઓ mયાને
લેવામાં આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા
Dમાણમાં અર>ઓ મળશે તેવા -ક_સામાં ઉમેદવારોની ઉoચલાયકાત
અને સબંિધત જpયા માટ*ના અKુભવને mયાને રાખી ઉમેદવારોને
શોટ.લી_ટ


કર

/ %D
.N,

ઈ=ટરqSુમાં બોલાવાશે.
я 

"

અર>ના

- : cc 

કવર

પર

"

 -; "

х%. 4/ !"ш.
'(8)સામા=ય શરતો

(1)મળે લ અર>ઓમાંથી શોટ.લી_ટ કરવાKુ, પસંદગી કરવાKુ ં sથા
કોઈપણ ઉમેદવારને ઈ=ટરqSુ માટ* રbકટ કરવાનો મેનેજમે=ટનો હકક
અબાિધત રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આOયા વગર સીલેtશન Dોસેસ રદ
કરવાનો મેનેજમે=ટને અબાિધત હકક રહ*શે. (3) િનયત Duોમામાં નહ
મળે લ, અIુર . વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની sથા જXર
Dમાણપhો જોડયા િવનાની અર>ઓ રદ ગણવામાં આવેશે. (4) જ=મ
તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ* શાળા છોડvાના Dમાણપhની નકલ
બડવી જXર છે . (5) મળે લ અર>ઓને કંપનીની જXરયાત Dમાણે
શોટ.લી_ટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ.લી_ટ કર* લ ઉમેદવારોને
ઈ=ટરqSુ માટ* બોલાવવામાં આવશે.

(9) , )
4  :

આ જpયાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અKુભવ
તથા પસંદગી સિમિત zારા લેવાનાર પસ.નલ {ટરqSુમાં કર* લ દ* ખાવના
આધાર* к % 4 %ш. તેમજ b તે ડવીઝનના ન>કના િવ_તારમાંથી
લાયક ઉમેદવાર હશે તેને Dથમ અ@ીમતા આપવામાં આવશે.

(10) અર> મોકલવાની છે |લી
તારખ

તા.15-12-2021 સાંb 6-10 ]ુધી.(વડકચેર ખાતે)

APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT SUPERVISOR 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 :

DOB:

(As on 30 /11/2021)

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)
Year of Passing
Degree
a.
b.

8.

Percentage / Grade
obtained

Graduation
Higher Qualification (if
any)

Post qualification experience details (Attach Certificates)
Name of the

Whether PSE / Public

Period

No. of years

Other details of

Company/Office Ltd / Pvt Ltd / SemiGovt. Deptt.

9.
10.

served
From

served

experience

To

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)

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
я  : G " к
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(d% ' к4 F) > я  +, 11 માસ માટ* કરાર

આધા-રત કમ.ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે 2ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ9ણક લાયકાત :

સરકાર મા=ય Sુિનવ.િસટ અથવા મા=ય શૈ9ણીક સં_થામાંથી નીચે 2ુજબની લાયકાત ધરાવતા
હોવા જોઈએ.
ે ) અથવા
બેચલર ડ@ી- બી.ફામ.(આSુવ
. દ
સાય=સમાં ડ@ી (બોટની/ ક* મ_ે ` / બાયોક* મ_ે `/ માઈોબાયોલો>)
અથવા
ે )વીથ _પેશીયેલાઈઝેશન ઈન ફામા._Sુટક|સ સાય=સીસ
એમ.ફામા.. (આSુવ
. દ
અથવા
પો_ટ @ેSુએશન- મા_ટર ઓફ સાય=સ (1) બોટની વીથ _પેશીયેલાઈઝેશન ઈન ફાઈથો ક* મ_ે `
અથવા (2)

ક* મ_ે ` વીથ _પેશીયેલાઈઝેશન ઈન એનાલીટકલ ક* મ_ે `

અથવા (3)

ક* મ_ે `

વીથ _પેશીયેલાઈઝેશન ઈન ઓગkનીક/ ઈન ઓગkનીક / ફઝીકલ
ખોરાક અને ઔષધ િવભાગમાંથી આSુવ
. -ે દક ઔષધના તમામ Dકારના ઉsપાદન માટ* તાંિhક
qય-કત તરક* મા=યતા DાOત કર* લી હોવી જોઈએ.
.
મા=ય સં_થાKુ અથવા મેડકલ કોલેજ ુજરાત રાયમાંથી લેબોર* ટર ટ* કનીશીયન તરક* ની
મા=યતા વાળો તાલીમ પાસ કયા.K ુ Dમાણપh હોWુ જોઈએ.
Fમર :

35 વષ.થી વIુ નહ. અKુLિત/અKુ જનLિત અને સામા>ક અને શૈ9ણક રતે પછાત વગ.ના
ઉમેદવાર માટ* પ વષ.ની Mટછાટ રહ*શે

અKુભવ :

જXર અKુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને Dાથિમકતા આપવામાં આવશે.

કોROSુટરKું Tાન :

ુજરાતી , -હU=દ, V@ે> તેમજ કોROSુટરKું Tાન હોWું જXર છે .

(1)2 я

(૧)

બધા Dકારના કાચા માલની ચકાસણી હાથ ધરવી.

(ર)

Dોસેસમાં રહ*લ કાચા માલKુ મોનીટર?ગ કરWુ.

(૩)

તૈયાર થઈ ગયેલ માલની ુણવા િનયંhણ માટ* ુણવા ચકાસણી હાથ
ધરવી..

(૪)

>એમપી િનયમો 2ુજબ _ટોર* જ કર* લ કાચી સામ@ી, અધ.તય
ૈ ાર માલ અને
તૈયાર માલના _ટોર* જની _થિતKુ મોનીટર?ગ.

(પ)

દવાઓનીએ સે|ફ લાઈફ ન કરવાKું અને _ટોર* જની જXરયાતKુ ર* કડ.
રાખWુ.

(૬)

સમાજના qયાપક -હતમાં કોપર* શન અને શૈ9ણક સં_થાઓ, Sુિનવિસ[ટઓ,
વગેર* વoચે TાનKું િવિનમય કરWું

(૭)

>એમપી િનયમો 2ુજબ Dયોગશાળાના DW ૃિતઓ સાર બને તે બાબતોને
Dોsસાહન આપWું

(૮)

એમએફપી DોસેિસUગ સગવડોમાં ]ુધારો કરવો.

(3) 2 я./4 56$:

>.આઈ.ડ.સી,રમણગામડ, પોર, >.વડોદરા

(7) , :

X. 20,000/- માિસક/ કો=સોલીડ*ટ*ડ (નેગોશીએબલ)

(8) к 



(9) -

% :

:

11 માસ
1.માિસક કો=સોલીડ*ટ*ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Lતના લાભો આપવામાં આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાh રL આપવામાં આવશે. કરારનો સમય  ૂરો થયાં
બાદ લેણી નીકળતી રLનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારKું iુકવjું ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અર> મોકલવાની િવગતો

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર Lહ*રાત વાંચી
િનયત કર* લ એOલીક* શન ફોમkટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી ભર, જXર લાયકાત અને
અKુભવ Vગેના અને _lુ લ લીવ?ગ સટAફક* ટના બડાણો સ-હત િનગમની વડકચેરના
સરનામે તા.15-12-2021 ]ુધીમાં 6.10 pm ]ુધીમાં લેખત અર> મોકલી આપવી. આ
સમયમયા.દામાં અર> િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જXર છે . આ િસવાય અ=ય
_વXપે bવી ક* , ઈમેલથી

મળે લ અર>ઓ mયાને લેવામાં આવશે નહ.તેમજ

સમયમયા.દા બાદ મળે લ અર>ઓ mયાને લેવામાં આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા Dમાણમાં અર>ઓ મળશે તેવા -ક_સામાં ઉમેદવારોની
ઉoચલાયકાત અને સબંિધત જpયા માટ* ના અKુભવને mયાને રાખી ઉમેદવારોને
શોટ. લી_ટ કર ઈ=ટરqSુમાં બોલાવાશે. અર>ના કવર પર " G " к ш
к4 F)
'(8)સામા=ય શરતો

я 

"

- : cc 

(d% '

 -; " х%./4 !"ш.

(1)મળે લ અર>ઓમાંથી શોટ. લી_ટ કરવાKુ, પસંદગી કરવાKું sથા કોઈપણ ઉમેદવારને
ે મે=ટનો હકક અબાિધત રહ*શ.ે (2) કોઈપણ કારણ
ઈ=ટરqSુ માટ* રbકટ કરવાનો મેનજ
ે મે=ટને અબાિધત હકક રહ*શ.ે (3)
આOયા વગર સીલેtશન Dોસેસ રદ કરવાનો મેનજ
િનયત Duોમામાં નહ મળે લ, અIુર . વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની sથા જXર
Dમાણપhો જોડયા િવનાની અર>ઓ રદ ગણવામાં આવેશ.ે (4) જ=મ તારખ/
ઉમરની ચકાસણી માટ* શાળા છોડvાના Dમાણપhની નકલ બડવી જXર છે . (5) મળે લ
અર>ઓને કંપનીની જXરયાત Dમાણે શોટ. લી_ટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ. લી_ટ
કર* લ ઉમેદવારોને ઈ=ટરqSુ માટ* તેમણે એક* ડ*મીક વષ.માં મેળવેલ ુણાંકના આધાર*
બોલાવવામાં આવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર કમ.ચાર/સેમી ગવમk=ટ કચેર / Lહ*ર
સાહસમાં નોકર કરતા હશે તો અર> Dોપર ચેનલ મારફતે રwુ કરવાની રહ*શે તેમજ
b તે સં_થાKુ ના વાંધા Dમાણપh અર> જોડ* રwુ કરવાKુ રહ*શ.ે (7) પસંદગી પામેલ
ઉમેદવાર* અhેના ઓઝkનાઈbશનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે અગાઉના નોકર રહ*લ
સં_થાનો xટા કયા.નો yુકમ રwુ કરવાનો રહ*શ.ે (8) ઈ=ટરqSુમાં બોલાવેલ ઉમેદવારને
2ુસાફર ખચ. આપવામાં આવશે નહ.

(9) , )
4  :

આ જpયાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અKુભવ તથા પસંદગી
સિમિત zારા લેવાનાર પસ.નલ {ટરqSુમાં કર* લ દ* ખાવના આધાર* к % 4 %ш.

(10) અર> મોકલવાની છે |લી તારખ

15-12-2021 સાંb 6-10 ]ુધી.(વડકચેર 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 30/11/2021)

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)

