
 

 

 

�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 
 

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

િનગમ હ'ઠળના નાણાકં�ય +,ુશક િવભાગ,વડોદરા ખાતે ૧૧ માસ માટ' કરાર આધા5રત 

�	
�.�	��
�ш- �� ��-01 �
� �	��
�ш- �� ��-01 ની જ7ર�યાત છે. ઉમેદવારોએ તા.26-

04-2022ના રોજ રાખેલ વોક-ઈન-ઈ@ટરABમુા ંજ7ર�  અCભુવ  ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ 

10.00 થી 12.00 દરFયાન ઉપરોકત સરનામે હાજર રહ� લાયકાત અને અCભુવના GમાણપHોની 

ચકાસણી કરાવી િસની.5હસાબનીશના 12.00 થી 2.00 કલાક તથા 5હસાબનીશના 3.00 થી 5.00 

Walk-in-interview રાખવામા ં આવેલ છે. વM ુ િવગતો િનગમની વેબસાઈટ પર ઉપલN ધ છે.     

21/બીઆરસી/22/                                                           મેનેજOગ ડાયર'કટર                                                                     
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APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR ACCOUNTANT ON WALK IN 

INTERVIEW 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 31/03/2022) 

 

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.  

 

  



 

 

APPLICATION FOR THE POST OF ACCOUNTANT ON WALK IN 

INTERVIEW 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 31/03/2022) 

 

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. 
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િનગમ હ'ઠળની PQુય કચેર�, #)�*�� х���   �	��
�ш
�-!1 જRયા ,-� ૧૧ માસ માટ' કરાર 

આધા5રત કમSચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે Pજુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈW�ણક લાયકાત :  સરકાર મા@ ય BિુનવSિસટ� અથવા મા@ ય શૈWણીક સYં થામાથંી એમ.કોમ.(ર'RBલુર).  

Zમર :  25વષSથી ઓછ� નહ� અને 35 વષSથી વM ુનહ�. અC]ુિત/અC ુજન]િત અને 

સામા^ક અને શૈW�ણક ર�તે પછાત વગSના ઉમેદવાર માટ' પ વષSની _ટછાટ રહ'શે 

Gેફરંસ  મા@ ય શૈWણીક સYં થામાથંી એમ.કોમ.(ર'RBલુર)ની સાથે સી.એ. ઈ@ટર થયેલાને 

Gાથિમકતા આપવામા ંઆવશે.  

અCભુવ :  ઓછામા ંઓછો  3 વષSનો  �લિમટ�ડ કંપનીમા ંએકાઉ@ટને લગત કામગીર�નો 

અCભુવ જ7ર� છે.  

કોF`BટુરCુ ંaાન : �જુરાત સરકારના કોF`Bટુર +ગેના સીસીસી `લસના સીલેબસSમા ંઆવર� લવેાયેલ 

િવષયોC ુbથા �જુરાતી ,+cે^, 5હ@દ� ભાષાC ુaાન  હોdુ ંજ7ર� છે. 

(.)/���  #)�*�� 0(1� 2/3	 х���    
  ૧ eુની.એકા.આસી./સીની.એકા.આસી fારા તૈયાર કરવામા આવેલ 

ર�પોgનh ચકાસણી કર� +િતમ iકુવણી/કામગીર� માટ' 

નાણાક�ય +,ુશકને િવગતો સાદર કરવી. 

ર Gોjકટ ડ�વીજનના 5હસાબોની ચકાસણી +ગે Wિતઓ બાબતે 

પHAયવહાર કરવો. 

૩ વડ�કચેર�/Gોjકટ કચેર�ના 5હસાબી દYતાવેજોની નkધ 

કોF`Bટુરમા કરવા અને માિસક/વાિષlક પHકો તૈયાર કરવા. 

૪ િવિવધ કાયદાઓ +ગે માિસક/ વાિષlક ર�ટSન તૈયાર કર� 

નાણાક�ય +,ુશકને સાદર કરવા. 5હસાબી A યવહારો +ગે 

તેઓના mચુનો નાણાકં�ય +,ુશક સમW રeુ  કરવા 

પ વાિષlક 5હસાબોને લગતી તમામ કામગીર� કરવા, j તે 

િવભાગોને લગતો પHAયવહાર કરવો. 

૬ ઈ@ટરનલ  ઓડ�ટ/Yટ'nBટુર� ઓડ�ટ/એ.^.ઓડ�ટ માટ જ7ર� 

દYતાવેજો �રૂા પાડ� ઓડ�ટ વાધંાઓC ુિનરાકરણ કરd.ુ  

7 િHમાિસક/છ માસેક/વાિષlક સમયગાળાના િનગમની િવિવધ 

Gdિૃતઓના કાયSકાર� અહ'વાલ માટ'ની િવગતો માટ'ની તૈયાર 

કરવી.  

8 વાિષlક બjટ તૈયાર કરવા માટ' Gાથિમsસ પHAયવહાર તથા 

િવગતો એકH કરવાની કામગીર� કરવી.  
  



 

 

(4) /��5(6 789:   વડ�કચેર� .વડોદરા -01 tRયા 

(:) -;�� : 7.15,000/- માિસક/ (5ફકસ) (નેગોશીયેબલ)   

(<) к���
� 	=� : ૧૧ માસ 

(>) �$� �#;�� : 1.માિસક કો@સોલીડ'ટ'ડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ ]તના લાભો આપવામા ંઆવશે 

નહ�. 

 2.સરકારના િનયમ Pજુબ મળવાપાH ર] આપવામા ંઆવશે. કરારનો સમય �રૂો 

થયા ંબાદ લેણી નીકળતી ર]નો પગાર મળશે નહ�.  

 3. સી.એ. ઈ@ટર થયેલ અરજદારો fારા સી.એ. ફાઈનલની તૈયાર� કરવામા ંન 

આવતી હોય તેવા સી.એ. ઈ@ટર થયેલ અરજદારોને Gાધા@ય આપવામા ંઆવશે.   

(7) અર^ 

મોકલવાની િવગતો 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર� વેબસાઈટ પર Pકુ'લ િવગતવાર ]હ'રાત વાચંી 

િનયત કર'લ એ`લીક'શન ફોમvટ ડાઉનલોડ કર�, મા5હતી ભર�, જ7ર� લાયકાત અને 

અCભુવ +ગેના અને Y,ુલ લીવOગ સટwફ�ક'ટના �બડાણો સ5હત િનયત નPનૂામા ં

અર^ સ5હત હાજર રહ'વાC ુરહ'શે.  

(8) -	6*;� : આ જRયાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈW�ણક લાયકાત, અCભુવ તથા પસદંગી 

સિમિત fારા લેવાનાર પસSનલ xટરABમુા ંકર'લ દ'ખાવના આધાર' к�#�=�6 �#ш�.  

(9) અર^ કરવા 

બાબતે  

તા 26-4-2022 ના રોજ િનયત GફોમાSમા ંિવગતો ભર� જ7ર� જ@મ તાર�ખ, 

માકSશીટ તેમજ GમાણપHો સાથે નકલ લઈ હાજર રહ'વાC ુરહ'શે.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ. 

    વનગગંા, 78, અલકા�રુ�, વડોદરા-390 007 

ફોન ન.ં0265-2344852/2355292-93-94 

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

    

���� �� : 	�
��� �	��
�ш - !"���� "" =�	 к��� �����     

િનગમ હ'ઠળની PQુય કચેર�, #)�*�� х���  	�
��� �	��
�ш
�-!1 જRયા ,-� ૧૧ માસ માટ'. 

કરાર આધા5રત કમSચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે Pજુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈW�ણક લાયકાત :  સરકાર મા@ ય BિુનવSિસટ� અથવા મા@ ય શૈWણીક સYં થામાથંી (1) એમ.કોમ. 

એમબીએ (ફાયના@સ) (2) સી.એ.ઈ@ટર  ની પદવી મેળવેલ હોવી જોઈએ 

Zમર :   36 વષSથી વM ુનહ�.  

અCભુવ :  ઓછામા ંઓછો  3 વષSનો  �લિમટ�ડ કંપનીમા ંએકાઉ@ટને લગત કામગીર�નો 

અCભુવ જ7ર� છે.  

કોF`BટુરCુ ંaાન : �જુરાત સરકારના કોF`Bટુર +ગેના સીસીસી `લસના સીલેબસSમા ંઆવર� લવેાયેલ 

િવષયોC ુbથા �જુરાતી ,+cે^, 5હ@દ� ભાષાC ુaાન  હોdુ ંજ7ર� છે. 

(.)/���  #)�*�� 0(1� 2/3	 х���    
  ૧ eુની.એકા.આસી./સીની.એકા.આસી fારા તૈયાર કરવામા આવેલ 

ર�પોgનh ચકાસણી કર� +િતમ iકુવણી/કામગીર� માટ' 

નાણાક�ય +,ુશકને િવગતો સાદર કરવી. 

ર Gોjકટ ડ�વીજનના 5હસાબોની ચકાસણી +ગે Wિતઓ બાબતે 

પHAયવહાર કરવો. 

૩ વડ�કચેર�/Gોjકટ કચેર�ના 5હસાબી દYતાવેજોની નkધ 

કોF`Bટુરમા કરવા અને માિસક/વાિષlક પHકો તૈયાર કરવા. 

૪ િવિવધ કાયદાઓ +ગે માિસક/ વાિષlક ર�ટSન તૈયાર કર� 

નાણાક�ય +,ુશકને સાદર કરવા. 5હસાબી A યવહારો +ગે 

તેઓના mચુનો નાણાકં�ય +,ુશક સમW રeુ  કરવા 

પ વાિષlક 5હસાબોને લગતી તમામ કામગીર� કરવા, j તે 

િવભાગોને લગતો પHAયવહાર કરવો. 

૬ ઈ@ટરનલ  ઓડ�ટ/Yટ'nBટુર� ઓડ�ટ/એ.^.ઓડ�ટ માટ જ7ર� 

દYતાવેજો �રૂા પાડ� ઓડ�ટ વાધંાઓC ુિનરાકરણ કરd.ુ  

7 િHમાિસક/છ માસેક/વાિષlક સમયગાળાના િનગમની િવિવધ 

Gdિૃતઓના કાયSકાર� અહ'વાલ માટ'ની િવગતો માટ'ની તૈયાર 

કરવી.  



 

 

8 વાિષlક બjટ તૈયાર કરવા માટ' Gાથિમsસ પHAયવહાર તથા 

િવગતો એકH કરવાની કામગીર� કરવી.  
  

(4) /��5(6 789:   વડ�કચેર� .વડોદરા -01 tRયાઓ 

(:) -;�� : 7.25,000/- માિસક/ કો@સોલીડ'ટ'ડ (નેગોશીયેબલ)   

(<) к���
� 	=� : ૧૧ માસ 

(>) �$� �#;�� : 1.માિસક કો@સોલીડ'ટ'ડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ ]તના લાભો આપવામા ંઆવશે 

નહ�. 

 2.સરકારના િનયમ Pજુબ મળવાપાH ર] આપવામા ંઆવશે. કરારનો સમય �રૂો 

થયા ંબાદ લેણી નીકળતી ર]નો પગાર મળશે નહ�.  

 3.પગારCુ ંiકુવzુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  

(7) અર^ 

મોકલવાની િવગતો 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર� વેબસાઈટ પર Pકુ'લ િવગતવાર ]હ'રાત વાચંી 

િનયત કર'લ એ`લીક'શન ફોમvટ ડાઉનલોડ કર�, મા5હતી ભર�, જ7ર� લાયકાત અને 

અCભુવ +ગેના અને Y,ુલ લીવOગ સટwફ�ક'ટના �બડાણો સ5હત િનયત નPનૂામા ં

અર^ સ5હત હાજર રહ'વાC ુરહ'શે.  

(8) -	6*;� : આ જRયાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈW�ણક લાયકાત, અCભુવ તથા પસદંગી 

સિમિત fારા લેવાનાર પસSનલ xટરABમુા ંકર'લ દ'ખાવના આધાર' к�#�=�6 �#ш�.  

(9) અર^ કરવા 

બાબતે  

તા 26-4-2022 ના રોજ િનયત GફોમાSમા ંિવગતો ભર� જ7ર� જ@મ તાર�ખ, 

માકSશીટ તેમજ GમાણપHો સાથે નકલ લઈ હાજર રહ'વાC ુરહ'શે.. 

 
 

 

 

 


