
 

 

 

 

 

    

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 
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�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    
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િનગમ હ)ઠળની -.ુય કચેર�, ������ х��� -�1 જ2યા 	�
��� (�к�����)
!"���# �$� 11 

માસ માટ). કરાર આધા6રત કમ7ચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે -જુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈ>�ણક 

લાયકાત :  

સરકાર મા@ ય  Aિુનવ7િસટ� અથવા શૈ>ણીક સCં થામાથંી ચાટ7ડ એકાઉ@ટ@ટ 

અથવા કોCટ એકાઉ@ટ@ટ અથવા એમબીએ (ફાયના@શ)ની પદવી મેળવેલ હોવી 

જોઈએ 

Hમર :  35 વષ7થી વJ ુનહ�.  

અKભુવ :  ઓછામા ંઓછો  2 વષ7નો  �લિમટ)ડ કંપનીનો  એકાઉ@ટને લગત કામગીર�નો 

અKભુવ જNર� છે.  

કોOPAટુરKુ ં

Qાન : 

�જુરાત સરકારના કોOPAટુર Rગેના સીસીસી Pલસના સીલેબસ7મા ંઆવર� 

લેવાયેલ િવષયોK ુSથા �જુરાતી ,RTેU, 6હ@દ� ભાષાK ુQાન  હોVુ ંજNર� છે. 

(%)&���  ������ '()� #&*� х���    
  ૧ વાિષXક બYટ તૈયાર કરવા માટ) રZુ કર)લ િવગતોની 

ચકાસણી 

ર િ[માિસક / છમાિસક / વાિષXક સમયગાળાની િનગમની 

િવિવધ \Vિૃતના કાય7કાર� અહ)વાલ Rગે તૈયાર કર)લ 

મા6હતીની ચકાસણી 

૩ વાિષXક 6હસાબો Rગેની ચકાસણી 

૪ િવિવધ  6હસાબી ` યવહારો Rગે તેઓના aચુનો 

નાણાકં�ય Rbુશક સમ> રZુ  કરવા 

પ Zુની. એકા. આસી. / 6હસાબનીશની કામગીર� ઉપર 

aપુરવીcન  

૬ નાણાકં�ય Rbુશક e વારા સfપવામા ંઆવતી કામગીર� 

7 Uએસટ� તથા ઈ@કમ ટ)>ને લગતી તમામ કામગીર�. 
  

(+) &��,(- ./0:   વડ�કચેર� .વડોદરા -01 g2યા  



(1) $2�� : N.40,000/- માિસક/ કો@સોલીડ)ટ)ડ (નેગોશીયેબલ)   

(3) к���
� �	� : 11 માસ 

(4) 5�� 6�2�� : 1.માિસક કો@સોલીડ)ટ)ડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ iતના લાભો આપવામા ં

આવશે નહ�. 

 2.સરકારના િનયમ -જુબ મળવાપા[ રi આપવામા ંઆવશે. કરારનો 

સમય �રૂો થયા ંબાદ લેણી નીકળતી રiનો પગાર મળશે નહ�.  

 3. પગારKુ ંkકુવlુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે..  

 

(7) અરU મોકલવાની 

િવગતો 

 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર� વેબસાઈટ પર -કુ)લ િવગતવાર 

iહ)રાત વાચંી િનયત કર)લ એPલીક)શન ફોમmટ ડાઉનલોડ કર�, મા6હતી 

ભર�, જNર� લાયકાત અને અKભુવ Rગેના અને Cbુલ લીવnગ 

સટoફ�ક)ટના �બડાણો સ6હત િનગમની વડ�કચેર�ના સરનામે તા.19-04-

2022 aધુીમા ં 6.10 pm  aધુીમા ં લે�ખત અરU મોકલી આપવી. આ 

સમયમયા7દામા ંઅરU િનગમની વડ�કચેર� ખાતે મળ� જવી જNર� છે. 

આ િસવાય અ@ય CવNપે Yવી ક), ઈમેલથી  મળેલ અરUઓ qયાને 

લેવામા ંઆવશે નહ�.તેમજ  સમયમયા7દા બાદ મળેલ અરUઓ qયાને 

લેવામા ંઆવશે નહ�.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા 

\માણમા ં અરUઓ મળશે તેવા 6કCસામા ં ઉમેદવારોની ઉsચલાયકાત 

અને સબિંધત જ2યા માટ)ના અKભુવને qયાને રાખી ઉમેદવારોને 

શોટ7લીCટ કર� ઈ@ટર`Aમુા ં બોલાવાશે. અરUના કવર પર " 	�
��� 

(�к�����)
! ���� 	��7
! 5�8 cc �	 	��� 59�7 :х��,(- �;7ш�.  

'(8)સામા@ય શરતો (1)મળેલ અરUઓમાથંી શોટ7લીCટ કરવાK,ુ પસદંગી કરવાKુ ંSથા 

કોઈપણ ઉમેદવારને ઈ@ટર`A ુમાટ) ર�Yકટ કરવાનો મેનેજમે@ટનો હકક 

અબાિધત રહ)શે.(2) કોઈપણ કારણ આPયા વગર સીલેuશન \ોસેસ રદ 

કરવાનો  મેનેજમે@ટને અબાિધત હકક રહ)શે. (3) િનયત \vોમામા ંનહ� 

મળેલ, અJરુ� . વાચંી ન શકાય તેવી, સહ� િવનાની Sથા જNર� 

\માણપ[ો જોડયા િવનાની અરUઓ  રદ ગણવામા ંઆવેશે. (4) જ@મ 



તાર�ખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ) શાળા છોડwાના \માણપ[ની નકલ 

�બડવી જNર� છે. (5) મળેલ અરUઓને કંપનીની જNર�યાત \માણે 

શોટ7લીCટ કરવામા ંઆવશે અને આવા શોટ7લીCટ કર)લ ઉમેદવારોને 

ઈ@ટર`A ુમાટ) તેમણે એક)ડ)મીક વષ7મા ંમેળવેલ  �ણુાકંના આધાર) 

બોલાવવામા ંઆવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર� કમ7ચાર�/સેમી 

ગવમm@ટ કચેર� / iહ)ર સાહસમા ંનોકર� કરતા હશે તો અરU \ોપર 

ચેનલ મારફતે  રZુ કરવાની રહ)શે તેમજ Y તે સCંથાK ુ ના વાધંા 

\માણપ[ અરU જોડ) રZુ કરવાK ુરહ)શે. (7) પસદંગી પામેલ 

ઉમેદવાર) અ[ેના ઓઝmનાઈYશનમા ંફરજ પર હાજર થતી વખતે 

અગાઉના નોકર� રહ)લ સCંથાનો yટા કયા7નો zુકમ રZુ કરવાનો 

રહ)શે.(8) ઈ@ટર`Aમુા ંબોલાવેલ  ઉમેદવારને  -સુાફર� ખચ7 આપવામા ં

આવશે નહ�. (9) પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર) 6દન-15મા ંફરજ પર 

જોડાવવાKુ ંરહ)શે.(10) ઈ@ટર`A ુમાટ) પસદંગી પામેલ ઉમેદવારોKુ ં

શોટ7લીCટ િનગમની વેબાસાઈટ પર -કુવામા ંઆવશે. તેથી અરU કયા7 

બાદ િનગમની વેબસાઈટની -લુાકાત કરતા રહ)Vુ.ં 

(9) $�-�2! : આ જ2યાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈ>�ણક લાયકાત, અKભુવ 

તથા પસદંગી સિમિત {ારા લેવાનાર પસ7નલ |ટર`Aમુા ંકર)લ દ)ખાવના 

આધાર) કરવામા ંઆવશે.  

(10) અરU 

મોકલવાની છે}લી 

તાર�ખ  

તા.19-04-2022Y 6-10 aધુી.(વડ�કચેર� ખાતે) 

 

(11) ઈ@ટર`Aનુી 

તાર�ખ અને સમય  

ઈ@ટર`A ુRગે એસ.એમ.એસ. તથા ઈમેલથી જણાવવામા ંઆવેશે.  

 
 

 
 

 

 

 

 



APPLICATION FOR THE POST OF MANAGER(ACCOUNTS) ON 

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 31/1/2022) 

 

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.    

     

     

     

     

     

     

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



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 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

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.  

 


