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Gujarat State Forest Development Corporation Ltd.
(A Govt. of Gujarat Undertaking)
“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007
CIN : U02005GJ1976SGC002927

Contractual Vacancies
GSFDC Ltd. invites applications for the various posts of
Accountant (01), Supervisor (02), Assistant Supervisor (03)
and Manager (Accounts) (01) on contractual basis for 11
months. The detailed advertisement is available on our
website www.gsfdcltd.co.in. The last date for application in
prescribed format is 19.04.2022.
14/BRC/2022
Managing Director

ુ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 લાયકાત :

સાય;સ <ેજ=ુએટની ડ<ી (1) ફઝીકસ (2) ક*મે@A (3) બાયોલોB (4)
મેથેમેટકસ પૈકના કોઈપણ એક િવષય સાથે પાસ કર* લ હોવો જોઈએ.

Hમર :

31 વષ.થી વIુ ન હોવી જોઈએ.અJુKિત/અJુ જનKિત અને સામાBક અને
શૈ9ણક રતે પછાત વગન
. ા ઉમેદવાર માટ* પાંચ વષન
. ી Mટછાટ રહ*શે.

અJુભવ :

9ેિOય Pકારની કામગીરનો 01 વષ.નો અJુભવ

કોQR=ુટરJુ ં Sાન :

કોQR=ુટરJુ ં Sાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.

(,)1я

(૧)

સબ ડવી.મેનેજર Uારા ફાળવવામાં આવેલ ગૌણ વન
પેદાશોના લXયાંક િસYધ કરવો

(ર)

ઉZચ ુણવતાવાળ ગૌણ વન પેદાશોJુ ં એકOીકરણ થાય
તેની કાળB રાખવી
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નીચે જણાવેલ \ તે ડવી]નના એરયાના ઉમેદવારોની અરBને Pાથિમકતા
આપવામા આવશે.

+; <! к=;>
^ુજ ડવી]ન ખાતે-01 જ_યા
વિનલ ઉ`ોગ,નવતાડ ખાતે-02 જ_યા

(?) " :
(@) к!

a. 15,000/- -ફકસ Pિત માસ
# :

(A) BC " :

11 માસ
1.માિસક પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Kતના લાભો આપવામાં આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ 2ુજબ મળવાપાO રK આપવામાં આવશે. કરારનો
સમય  ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી રKનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારJુ ં dુકવeુ ં ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અરB મોકલવાની િવગતો

રસ ધરાવતા ઉમેદવારને અમાર વેબસાઈટ પર 2ુક*લ િવગતવાર

Kહ*રાત વાંચી િનયત કર* લ એRલીક*શન ફોમfટ ડાઉનલોડ કર, મા-હતી
ભર, જaર લાયકાત અને અJુભવ gગેના અને @hુલ લીવiગ
સટjફક*ટના બડાણો સ-હત િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.19-42022 kુધીમાં 6.10 pm

kુધીમાં લેખત અરB મોકલી આપવી. આ

સમયમયા.દામાં અરB િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જaર છે .
આ િસવાય અ;ય @વaપે \વી ક*, ઈમેલથી

મળે લ અરBઓ Yયાને

લેવામાં આવશે નહ.તેમજ સમયમયા.દા બાદ મળે લ અરBઓ Yયાને
લેવામાં આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા
Pમાણમાં અરBઓ મળશે તેવા -ક@સામાં ઉમેદવારોની ઉZચલાયકાત
અને સબંિધત જ_યા માટ*ના અJુભવને Yયાને રાખી ઉમેદવારોને
શોટ.લી@ટ

કર

ઈ;ટરn=ુમાં બોલાવાશે.
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BD cc # #9 BE:

(х2 3 F:ш.
'(8)સામા;ય શરતો

(1)મળે લ અરBઓમાંથી શોટ.લી@ટ કરવાJુ, પસંદગી કરવાJુ ં pથા
કોઈપણ ઉમેદવારને ઈ;ટરn=ુ માટ* ર\કટ કરવાનો મેનેજમે;ટનો હકક
અબાિધત રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આRયા વગર સીલેqશન Pોસેસ રદ
કરવાનો મેનેજમે;ટને અબાિધત હકક રહ*શે. (3) િનયત Prોમામાં નહ
મળે લ, અIુર . વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની pથા જaર
PમાણપOો જોડયા િવનાની અરBઓ રદ ગણવામાં આવેશે. (4) જ;મ
તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ* શાળા છોડsાના PમાણપOની નકલ
બડવી જaર છે . (5) મળે લ અરBઓને કંપનીની જaરયાત Pમાણે
શોટ.લી@ટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ.લી@ટ કર* લ ઉમેદવારોને
ઈ;ટરn=ુ માટ* બોલાવવામાં આવશે.

(9)  H
3 " :

આ જ_યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ9ણક લાયકાત, અJુભવ
તથા પસંદગી સિમિત Uારા લેવાનાર પસ.નલ tટરn=ુમાં કર* લ દ* ખાવના
આધાર* к#3

ш. તેમજ \ તે ડવીઝનના નBકના િવ@તારમાંથી

લાયક ઉમેદવાર હશે તેને Pથમ અ<ીમતા આપવામાં આવશે.
(10) અરB મોકલવાની છે uલી
તારખ

તા.19-4-2022 સાં\ 6-10 kુધી.(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 :

(As on 31 /3/2022)

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)

