
 

 

જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ. 

વનગગંા, ૭૮, અલકા રુ , વડોદરા 

ફોન ન.ં૦ર૬પ - ર૩૪૪૮પર/ર૩પપર૯ર-૯૩-૯૪ 
email-gsfdcltd@gmail.com 

CIN :U02005GJ1976SGC002927 

Website : www.gsfdcltd.co.in 

જોઈએ છે  11 માસ (કરાર આધા રત)  

િનગમ હઠળના પોર એકમ .આઈ.ડ .સી. વડોદરા ખાત ે

આ વુે દક ફામાસી  ટ-01  તથા ુ ય કચેર , વડોદરા ખાતે 

લા ટ ઈજનેર-01, સીનીયર લા ટ ઈજનેર-01ની જ ર યાત 

છે. ઉમેદવારોએ તા.22-06-2022 ધુીમા ંઉપરોકત સરનામે 

િનયત ફોમમા ં લે ખતમા ં અર  કરવી. શૈ ણક લાયકાત, 

અ ભુવ , મર અને પગાર વગેર વ  ુ િવગતો િનગમની 

વેબસાઈટ પર ઉપલ  ધ છે.     

32/બીઆરસી/22/                 મેનેજ ગ ડાયરકટર                                                                
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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 
 

 

જોઇએ છે : આ વેુ દક ફામાસી ટ--1 જ યા (કરાર આધા રત) 

િનગમ હઠળના પોર એકમ, આઈડ સી, વડોદરા ખાતે આ વેુ દક ફામાસી ટ--1 જ યા ઉપર 11 માસ માટ કરાર આધા રત કમચાર ની 

લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે જુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈ ણક લાયકાત :  આ વુદે ક ફામાસી ટની જ યા માટ  સ અન ે કો મેટ ક એકટ-1940 અન ેતેમા ંઆવેલ 2008ના ધુારા 

જુબ ઉમદેવાર નીચે જુબની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

1. A degree in Ayurveda or Ayurvedic Pharmacy, Siddha or Unani 
system of medicine as the case may be, conferred by 
University, a State Government Statutory Faculties, Councils 
and Boards of Indian Systems of Medicine recognised by the 
Central Government or a State Government for this purpose   
or 

 
2.  a diploma in Ayurveda, Siddha or Unani system of medicine 

granted by a State Government or an Institution  recognised by 
the Central Government for this purpose, or 

 
3.  a graduate in Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or 

Chemistry or Botany of a University recognised by the Central 
Government with experience of at least two  years in the 
manufacture of drugs pertaining to the Ayurvedic or Siddha or 
Unani system of medicine   or 

 
4. A Vaid or Hakim registered in a State Register Practitioner of 

indigenous systems of medicines having experience of at least 
four years in the manufacture of Siddha or Unani drugs, or 

 
5. a qualification as Pharmacist in Ayurvedic (including Siddha) 

or Unani systems of medicine, possessing experience of not 
less than eight years in the manufacture of Ayurvedic or 
Siddha or Unani drugs as may be recognised by the Central 
Government. 

મર :  33 વષથી વ  ુનહ . અ ુ િત/અ  ુજન િત અને સામા ક અન ેશૈ ણક ર તે પછાત વગના 

ઉમેદવાર માટ પ વષની ટછાટ રહશે  

અ ભુવ :  ઓછામા ંઓછો  01 વષનો મા ય આ વેુ દક  ફામસી વી ક કો.ઓપરટ વ ફામસી, 

લિમટડ કંપની અને રા ય િનગમમા ં ઔષિધ બનાવટનો અ ભુવ હોવો જોઈએ. 01 

વષથી વ  ુઅ ભુવ અને ફામસી અ ુ નાતકની ડ ી ધરાવતા ઉમેદવારને  ાથિમકતા 

આપવામા ંઆવશે.  

પગાર  .30,000/- માિસક (નેગોશીયેબલ) 

કો ટુર ુ ં ાન : જુરાતી , હ દ  અને સં ૃત ભાષા તેમજ કો ટુર ુ ં ાન હો ુ ંજ ર  છે.  

 

(2)ફરજો (૧)  GMP (Good Manufacturing  Practice) ના ધારા-ધોરણ જુબ ઉ  પાદન કરવાની 

કામગીર  કરવી. 



(ર)  ઉ  પાદન એકમમા ંહાલ ઉ  પા દત થતી બનાવટોની ણુવતા ચકાસીને જ ર જણાય 

 યા ં ણુવતાલ ી ફરફાર કરવા. થી ગૌણ વન પેદાશો ુ ંવ મુા ંવ  ુ ૂ  યવધન મળ  

શક. 

(૩) નવા પેટ  ટ અને ોપરાઈટર  ોડકટસ તૈયાર કર  તેના ઉ  પાદન અને વેચાણ ગે 

મં ુર  મેળવવાની કામગીર  કરવી. 

(૪) શા  ોકત ઔષધોને તૈયાર કર  તેના ઉ  પાદન અને વેચાણ માટ મં ુર  મળેવવાની 

કામગીર  કરવી. 

(પ)  આ વુ દક ઔષધોની ઉ  પાદન માટ મં ુર  મળેલ છે તવેા ઔષધો ુ ંઉ  પાદન ચા  ુ

કરવામા ંમદદ કરવી. 

(૬)  ઉ  પાદન એકમમા ં આરો  ય દ  હુ અપનાવી એકમનો ઉ  પાદન િવ  તાર ચો  ખો 

રાખવો અને તે બાબતે કામદારોને તાલીમ તથા સમજ આપવી. 

(૭) ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં , ગાધંીનગર તેમજ િવિવધ કચેર ઓ સાથે ઉ  પાદન, 

લાયસ  સ િવગેર માટ તેન ેલગતી કામગીર ુ ંસકંલન કરવાની કામગીર  કરવી. 

(૮) ઉ  પાદન એકમમા ંકામ કરતા કમચાર ઓન ેસમયાતંર િવિવધ તની ન ગ આપવી. 

(૯) હાલના ઉ  પાદનો તેમજ નવા ઉ  પાદનો તૈયાર કરવા માટ ઉ  પાદન યામા ંજ ર 

જણાય  યા ંનવા મશીનો અને સાધન સામ ી ખર દ કરવા ગ ેજ ર  માગદશન 

આપ ુ.ં 

(૧૦) ઉ  પાદન યામા ં ોડકટની ણુવતા ળવવા માટ જ ર  તમામ પગલા ંલેવા અન ે

 ટા  ડડ બનાવવા અને  ટા  ડડ સે  પલોનો સં હ કરવો અન ેિનભાવવો 

(૧૧) ઉ  પાદનને લગતા તમામ રકોડ િનભાવવાના રહશ.ે  
 

(3) ફરજ ુ ં થળ:   .આઈ.ડ .સી,રમણગામડ ,  પોર, .વડોદરા  

(4) પગાર : .30,000/- માિસક/ (નેગોશીયેબલ)   

(5) કરારનો સમય : 11 માસ 

(6) અ ય િવગતો : 1.માિસક કો સોલીડટડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ તના લાભો આપવામા ંઆવશે નહ . 

 2.સરકારના િનયમ જુબ મળવાપા  ર  આપવામા ંઆવશે. કરારનો સમય રૂો થયા ંબાદ લેણી નીકળતી 

ર નો પગાર મળશે નહ .  

 3.પગાર ુ ં કુવ ુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  

(7) અર  મોકલવાની 

િવગતો 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર  વેબસાઈટ પર કુલ િવગતવાર હરાત વાચંી િનયત કરલ એ લીકશન ફોમટ 

ડાઉનલોડ કર , મા હતી ભર , જ ર  લાયકાત અને અ ભુવ ગેના અન ે ુલ લીવ ગ સટ ફ કટના બડાણો સ હત 

િનગમની વડ કચેર ના સરનામે તા.22-06--2022 ધુીમા ં6.10 pm  ધુીમા ંલે ખત અર  મોકલી આપવી. આ 

સમયમયાદામા ંઅર  િનગમની વડ કચરે  ખાત ેમળ  જવી જ ર  છે. આ િસવાય અ ય વ પ ે વી ક, ઈમેલથી  

મળેલ અર ઓ યાને લેવામા ંઆવશે નહ .તેમજ  સમયમયાદા બાદ મળેલ અર ઓ યાને લેવામા ંઆવશે 

નહ .લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો તરફથી ઘણા મોટા માણમા ં અર ઓ મળશ ે તેવા ક સામા ં ઉમદેવારોની 

ઉ ચલાયકાત અન ે સબિંધત જ યા માટના અ ભુવને યાને રાખી ઉમેદવારોને શોટલી ટ કર  ઈ ટર મુા ં

બોલાવાશ.ે અર ના કવર પર "આ વુે દક ફામાસી ટની જ યા માટની અર  cc એમ મોટા અ ર લખવા ુ ંરહશ.ે  

(8) પસદંગી : આ જ યાઓ પર ઉમદેવારની પસદંગી શૈ ણક લાયકાત, અ ભુવ તથા પસદંગી સિમિત ારા લેવાનાર પસનલ 

ટર મુા ંકરલ દખાવના આધાર કરવામા ંઆવશ.ે  

(9) અર  મોકલવાની 

છે લી તાર ખ  

તા.22-06-2022 સાં  6-10 ધુી.(વડ કચેર  ખાતે) 

 

 
 
 

 



 
 

Gujarat State Forest Development Corporation Limited, Vadodara 

APPLICATION FOR THE POST OF AYURVEDIC PHARMACIST 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 30/06/2022) 

 
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) 
  

Paste 
Passport 

size Colour 
Photograph 



 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 

       
       
       
       
9. Details regarding computer knowledge (attach 

certificate) 
 

10. Languages Known (Tick) :  
  
  Read Write Speak 
 GUJARATI    
 HINDI    
 SANSKRIT    

 
 
 
 
Date:        _______________________ 
 
 
Place :                                                           (Signature) 
 
 
NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

જોઇએ છે : સીનીયર લા ટ ઈજનેર--1 જ યા (કરાર આધા રત) 

િનગમ હઠળ વડ  કચેર   વડોદરા ખાતે સીનીયર લા ટ ઈજનેર --1 જ યા ઉપર 11 માસ માટ કરાર 

આધા રત કમચાર ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચ ે જુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈ ણક લાયકાત :  એમ.ઈ.(સીવીલ) એ   યર ગ /બેચલર ડ ી ઈન આક ટકચર. ઈ  ટ ર યર 

ડ ઝાઈન ગમા ં ડ ીએ વધારાની લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારને ાધા  ય 

આપવામા ંઆવશ ે

મર :  36 વષથી વ  ુન હોવી જોઈએ.અ ુ િત/અ  ુજન િત અને સામા ક અને 

શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવાર માટ પાચં વષની ટછાટ રહશે.  
 

અ ભુવ :  એમ.ઈ.(સીવીલ) એ યર ગ સાથે લા ટ  ઈજનરે તર ક સરકાર / ખાનગી 

સેકટરમા ં05 વષનો અ ભુવ / બેચલર ડ ી આક ટકચર સાથે  લા ટ 

ઈજનેર તર ક સરકાર  /ખાનગી સેકટરમા ંઓછામા ંઓછો  5 વષનો  અ ભુવ  

કો ટુર ુ ં ાન : જુરાતી , હ દ , ે  તેમજ કો ટુર ુ ં ાન હો ુ ંજ ર  છે.  

 

(2)ફરજો (1) વિનલ ઉ ોગ માટ મોટા ઓડર મેળવવાની કામગીર  

(2)  આઉટ સોિસગ માટની કયા કર  ખર દ ની કામગીર  

(૩) વનીલ ઉ ોગ માટ ોડકશન  લાન ગ/ સીડ લુીગ કામગીર  

તેમજ તમામ કામગીર ુ ં પુરવીઝન. 

(4) આઉટ સોસ ગની કામગીર  કરાવવા ગ ેઈ   પેકશન અને 

કવોલીટ  ક  ોલની કામગીર  

(5) ોડકટ ડ ઝાઈન તેમજ  પેશીફ કશન તયૈાર કરવા 

(6) વિનલ ઉ ોગ તેમજ વડ  કચેર  ખાતે સકંલનની કામગીર  

(7) આઈ.એસ.ઓ. તગત વિનલ ઉ ોગ લગત તમામ કામગીર  

(8)  લા  ટ અને મશીનર  અપ ડેશન (ખર દ ની) કામગીર   

(9) ઈ. ટ  ડરર ગ  વારા ોકયોરમે  ટ ઓફ મટ ર યલની કામગીર   

(10) વન ભવન તેમજ  અ  ય ઓફ સની ર નોવેશનના ો કટની 

મોન ટર ગ તથા તમામ કામગીર   



(11) ટકનીકલ સટ ફ કશન ઓફ જોબવક બીલ 

(12) સરકાર  તથા ખાગની સં થા / એજ સીઓમાથંી ર નોવશેન 

લગત તથા ફિનચર રૂા પાડવા ગેના ઓડરો મેળવી સપં  

કરવાની કામગીર .  
(13) આ ઉપરાતં મેનેજ ગ ડાયરકટર ી તથા જોઈ  ટ મેનેજ ગ 

ડાયરકટર ી  વારા સ પવામા ંઆવતી તમામ કામગીર  
 

  

(3) ફરજ ુ ં થળ:   જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ..વનગગંા, 78, અલકા રુ , 

વડોદરા-390 007 

(4) પગાર : .50,000/- માિસક/ કો સોલીડટડ (નેગોશીએબલ)   

(5) કરારનો સમય : 11 માસ 

(6) અ ય િવગતો : 1.માિસક કો સોલીડટડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ તના લાભો આપવામા ં

આવશ ેનહ . 

 2.સરકારના િનયમ જુબ મળવાપા  ર  આપવામા ંઆવશે. કરારનો 

સમય રૂો થયા ંબાદ લેણી નીકળતી ર નો પગાર મળશે નહ .  

 3.પગાર ુ ં કુવ ુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  

(7) અર  મોકલવાની િવગતો રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર  વબેસાઈટ પર કુલ િવગતવાર 

હરાત વાચંી િનયત કરલ એ લીકશન ફોમટ ડાઉનલોડ કર , મા હતી 

ભર , જ ર  લાયકાત અને અ ભુવ ગેના અને ુલ લીવ ગ 

સટ ફ કટના બડાણો સ હત િનગમની વડ કચરે ના સરનામે તા.22-06-

2022 ધુીમા ં 6.10 pm  ધુીમા ં લે ખત અર  મોકલી આપવી. આ 

સમયમયાદામા ંઅર  િનગમની વડ કચરે  ખાતે મળ  જવી જ ર  છે. 

આ િસવાય અ ય વ પે વી ક, ઈમેલથી  મળેલ અર ઓ યાન ે

લેવામા ંઆવશ ેનહ .તેમજ  સમયમયાદા બાદ મળેલ અર ઓ યાન ે

લેવામા ંઆવશ ેનહ .લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો તરફથી ઘણા મોટા 

માણમા ં અર ઓ મળશે તેવા ક સામા ં ઉમદેવારોની ઉ ચલાયકાત 

અને સબિંધત જ યા માટના અ ભુવને યાન ે રાખી ઉમેદવારોને 

શોટલી ટ કર  ઈ ટર મુા ંબોલાવાશ.ે અર ના કવર પર " સીનીયર 

લા ટ ઈજનેરની જ યા માટની અર  cc એમ મોટા અ ર લખવા ુ ં

રહશે.  

'(8)સામા ય શરતો (1)મળેલ અર ઓમાથંી શોટલી ટ કરવા ,ુ પસદંગી કરવા ુ ં થા 



કોઈપણ ઉમેદવારન ેઈ ટર  ુમાટ ર કટ કરવાનો મેનેજમે ટનો હકક 

અબાિધત રહશે.(2) કોઈપણ કારણ આ યા વગર સીલે શન ોસેસ રદ 

કરવાનો  મેનેજમે ટને અબાિધત હકક રહશે. (3) િનયત ોમામા ંનહ  

મળેલ, અ રુ  . વાચંી ન શકાય તેવી, સહ  િવનાની થા જ ર  

માણપ ો જોડયા િવનાની અર ઓ  રદ ગણવામા ંઆવેશે. (4) જ મ 

તાર ખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ શાળા છોડ ાના માણપ ની નકલ 

બડવી જ ર  છે. (5) મળેલ અર ઓને કંપનીની જ ર યાત માણ ે

શોટલી ટ કરવામા ંઆવશ ેઅને આવા શોટલી ટ કરલ ઉમદેવારોને 

ઈ ટર  ુમાટ તેમણ ેએકડમીક વષમા ંમેળવેલ  ણુાકંના આધાર 

બોલાવવામા ંઆવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર  કમચાર /સેમી 

ગવમ ટ કચરે  / હર સાહસમા ંનોકર  કરતા હશે તો અર  ોપર 

ચેનલ મારફતે  ર ુ કરવાની રહશે તેમજ  તે સં થા  ુ ના વાધંા 

માણપ  અર  જોડ ર ુ  કરવા  ુરહશે. (7) પસદંગી પામેલ 

ઉમદેવાર અ ેના ઓઝનાઈ શનમા ંફરજ પર હાજર થતી વખતે 

અગાઉના નોકર  રહલ સં થાનો ટા કયાનો ુકમ ર ુ કરવાનો 

રહશે.(8) ઈ ટર મુા ંબોલાવેલ  ઉમેદવારન ે સુાફર  ખચ આપવામા ં

આવશ ેનહ .  

(9) પસદંગી : આ જ યાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈ ણક લાયકાત, અ ભુવ 

તથા પસદંગી સિમિત ારા લવેાનાર પસનલ ટર મુા ંકરલ દખાવના 

આધાર કરવામા ંઆવશે.   

(10) અર  મોકલવાની છે લી 

તાર ખ  

તા.22-06-2022 સાં  6-10 ધુી.(વડ કચરે  ખાતે) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR PLANT ENGINEER 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 30/06/2022) 

 
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 



 

Gujarat State Forest Development Corporation Ltd., 
“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007 

Email: gsfdcltd@gmail.com  website: www.gsfdcltd.co.in  

Annexure -I 

Gujarat State Forest Development Corporation Ltd. urgently requires “Plant Engineer” on Contractual 
Vadodara Head Office. 

 Plant Engineer- 01 Post – Contractual (11 months only) 
  HQ Vadodara 
 
[ 
 

MinimumQualifications: B.E Mechenical. Additional Degree/Diploma in Electrical 
Engineering will be given preference.  
Certifcate in Interior designing and/or Computer Aided 
Designing (CAD) will considerd as an additional qualification. 

 
 

Age Limit: Be not more than 35 years of age.  
  
 
Experience: -Having worked in a reputated organization for 3 years in responsible 

position with sufficient experience in Planning of Production & Material, 
Maintainace, Cost Reduction and Auto CAD techniques in Engineering Firm. 
Experience of wood working unit will be an added advantage. Experience of 
Supervision at site and to get the orders for Furniture work, experience of 
Interior Designing will be given preference.  

 
 

Computer Knowledge: -Having basic knowledge of computer is essential.  
 
Other details for the Contractual vacancy: 
 

(1)  Period of Contract : 11 months only 

(2)  Consolidated Emoluments : Rs. 25,000/- per month. 

(3)  Last Date of receiving application : 22-06-2022 

(4)  Application should be sent in the prescribed format attached herewith as (Annexure-

I) Only. All the required document proof as claimed in application form should be 

attached with the application form. Application should be submitted by Post /Courier 

or in person only. Application received via email will not be entertained. 

(5)  Selection Procedure: The vacancies would be filled up on the basis of qualification, 
experience and performance in personal interview by the selection committee.  

 

 



 

Annexure II 

Gujarat State Forest Development Corporation Limited 

TERMS & CONDITIONS: 

1. GSFDC reserves the right to post selected candidates in any place in 
Gujarat State depending upon the requirement of the Company. 
 

2. It is to be noted that the copy of testimonials submitted by Candidates 
should be made either True Copy or Self Attested. 
 

3. Application having insufficient information, documents or the 
applications received after due date will not be considered. 
 

4. Shortlisted candidates have to appear for Inteview at their own cost. 
 

5. Canvasing in any form or in bringing any Political or outside influence 
(applicable or othetwise) will render rejection of application. 
 

6. No routine queries/ correspondence regarding any individual application 
will be entertained. 
 

7. Management reserves the right to reject the application without 
assigning any reason. 
 

8. Management can raise standard of specifications to restrict the number 
of candidates. 
 

9. Number of posts can be increased / decreased at the discretion of 
Management. 
 

10 The recruitment process can be cancelled / suspended / terminated 
without assigning any reason. The decision of Management will be final 
and no appeal will be entertained                                                                                                
 

 

11 The Interview date and time will be informed by SMS and Email 
[ 

 
 



 
 

Gujarat State Forest Development Corporation Limited 
“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara-7 

 
Application for the Post of Plant Engineer 

                                                                                          
   

 

 

1.  Name in full :  

 a. Sex: (Male / Female)  

 b. Marital Status: (Married /Single)  

2.  Address : (Correspondence) :  
 
 
 

  Address  (Permanent) :   
 
 
 

3  Place of Birth:  

3A.  Date of Birth: (Attach School Leaving 
Certificate / Birth Certificate): 

DOB:                               Age 

(As on 30/06/2022)          -yr-mm-days           

4.  Whether SC/ST/SEBC/Gen  
 (Attach copy of Certificate  to claim 
Age relaxation only) 

 

5.  Email Address :  

6.  Phone / Mobile No.  

7.  Qualification (Attach copy of Certificates) 
  Degree Year of Passing Percentage / Grade 

obtained 
 a. HSC   
 b. Diploma   
 c. B.E.(Mech.)   
 d Post Graduation   

Paste 
Passport 

size Colour 
Photograph 



 e Any Other   
8.  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    

 
11.    Details of Special Achievements, if any (If required, separate sheet may be attached) : 
 
12.       Declaration: 
            I hereby declare that the above mentioned details are ture to the best of my knowledge 

and no facts are tried to be concealed. If it is proved that the given details are not correct 
then I am bound to accept any action being taken by GSFDC-Ltd. I also accept the terms 
and conditions of the GSFDC-Ltd. as mentioned in Annexure-II  

 
 
 
 Date:        _______________________ 
 
 
Place:                                                           (Signature) 
 
 
  

*Before filling up the application form for the post, please read Advertisement carefully. 

 

 

 


