
    

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 Manager Accounts(01) 

and Assistant Supervisor(03) 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  07.02.2022. 

2 /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    

���� �� : 	
�.��������-�� ���� (к��� 	�����)    

 !"#!�  ������$�,, "����, &�!�"' х��� 	
�.�������� –�� ���� *�� 11 માસ માટ* 

કરાર આધા-રત કમ.ચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે 2જુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈ9�ણક લાયકાત :  સાય;સ <જે=એુટની ડ�<ી (1) ફ�ઝીકસ (2) ક*મે@A� (3) બાયોલોB (4) 

મેથેમેટ�કસ પૈક�ના કોઈપણ એક િવષય સાથે પાસ કર*લ હોવો જોઈએ.  

Hમર :  31 વષ.થી વI ુન હોવી જોઈએ.અJKુિત/અJ ુજનKિત અને સામાBક અન ે

શૈ9�ણક ર�તે પછાત વગ.ના ઉમેદવાર માટ* પાચં વષ.ની Mટછાટ રહ*શે.  

અJભુવ :  9ેિOય Pકારની કામગીર�નો 01 વષ.નો અJભુવ 

કોQR=ટુરJુ ંSાન : કોQR=ટુરJુ ંSાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(+),��� (૧) સબ ડ�વી.મેનેજર Uારા ફાળવવામા ંઆવેલ ગૌણ વન 

પેદાશોના લXયાકં િસYધ કરવો   

(ર)  ઉZચ �ણુવતાવાળ� ગૌણ વન પેદાશોJુ ંએકOીકરણ થાય 

તેની કાળB રાખવી 
 

  

  

(�) ,��-�. /01:   2����� ���� �!  �к�
  !"# 3$#�456,   

નીચે જણાવલે \ તે  ડ�વી]નના એર�યાના ઉમેદવારોએ  અરBમા ં

ડ�વી]નનો ઉ^લેખ કરવાનો રહ*શે.  

67��8! к9��7: 

રાજપીપલા ડ�વી]ન ખાતે-01 જ_યા 

ગોધરા ડ�વી]ન ખાત-ે01 જ_યા  

`ુનાગઢ ડ�વી]ન ખાત-ે01 જ_યા 

(;) �"�� : b. 15,000/- -ફકસ Pિત માસ    

(<) к���!� 
#� : 11 માસ 

(=) >?�  �"�� : 1.માિસક પગાર ઉપરાતં કોઇપણ Kતના લાભો આપવામા ંઆવશે નહ�. 

 2.સરકારના િનયમ 2જુબ મળવાપાO રK આપવામા ંઆવશે. કરારનો 

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

 3.પગારJુ ંeકુવfુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  



(7) અરB મોકલવાની 

િવગતો 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારન ેઅમાર� વેબસાઈટ પર 2કુ*લ િવગતવાર Kહ*રાત 

વાચંી િનયત કર*લ એRલીક*શન ફોમgટ ડાઉનલોડ કર�, મા-હતી ભર�, જbર� 

લાયકાત અને અJભુવ hગેના અને @iુલ લીવjગ સટkફ�ક*ટના �બડાણો 

સ-હત િનગમની વડ�કચેર�ના સરનામ ે તા.7-2-2022 lધુીમા ં 6.10 pm  

lધુીમા ંલે�ખત અરB મોકલી આપવી. આ સમયમયા.દામા ંઅરB િનગમની 

વડ�કચેર� ખાતે મળ� જવી જbર� છે. આ િસવાય અ;ય @વbપે \વી ક*, 

ઈમેલથી  મળેલ અરBઓ Yયાને લેવામા ંઆવશે નહ�.તેમજ  સમયમયા.દા 

બાદ મળેલ અરBઓ Yયાને લેવામા ં આવશે નહ�.લાયકાત ધરાવતા 

ઉમદેવારો તરફથી ઘણા મોટા Pમાણમા ં અરBઓ મળશે તેવા -ક@સામા ં

ઉમદેવારોની ઉZચલાયકાત અને સબિંધત જ_યા માટ*ના અJભુવને Yયાન ે

રાખી ઉમદેવારોને શોટ.લી@ટ કર� ઈ;ટરo=મુા ં બોલાવાશ.ે અરBના કવર 

પર " 	
�.�������� !� ���� #�45!� >�@ cc �# #�4� >A�5 

$х��-�. �B5ш�.  

'(8)સામા;ય શરતો (1)મળેલ અરBઓમાથંી શોટ.લી@ટ કરવાJ,ુ પસદંગી કરવાJુ ંqથા કોઈપણ 

ઉમદેવારને ઈ;ટરo= ુમાટ* ર�\કટ કરવાનો મેનેજમે;ટનો હકક અબાિધત 

રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આRયા વગર સીલેrશન Pોસેસ રદ કરવાનો  

મેનેજમ;ેટને અબાિધત હકક રહ*શ.ે (3) િનયત Psોમામા ંનહ� મળેલ, 

અIરુ� . વાચંી ન શકાય તેવી, સહ� િવનાની qથા જbર� PમાણપOો જોડયા 

િવનાની અરBઓ  રદ ગણવામા ંઆવેશે. (4) જ;મ તાર�ખ/ ઉમરની 

ચકાસણી માટ* શાળા છોડtાના PમાણપOની નકલ �બડવી જbર� છે. (5) 

મળેલ અરBઓને કંપનીની જbર�યાત Pમાણે શોટ.લી@ટ કરવામા ંઆવશે 

અને આવા શોટ.લી@ટ કર*લ ઉમદેવારોને ઈ;ટરo= ુમાટ* બોલાવવામા ં

આવશ.ે  

(9) �
.D"� : આ જ_યાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શ9ૈ�ણક લાયકાત, અJભુવ તથા 

પસદંગી સિમિત Uારા લેવાનાર પસ.નલ uટરo=મુા ંકર*લ દ*ખાવના આધાર* 

к���#�. 	�ш�. તેમજ \ તે ડ�વીઝનના નBકના િવ@તારમાથંી લાયક 

ઉમદેવાર હશ ેતેને Pથમ અ<ીમતા આપવામા ંઆવશે.  

(10) અરB મોકલવાની 

છે^લી તાર�ખ  

તા.7-2-2022 સા\ં 6-10 lધુી.(વડ�કચેર� ખાતે)  

 



 

APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT SUPERVISOR 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) 

  

     

     

     

8.  Post qualification experience details (Attach Certificates) 

 Name of the Whether PSE / Public Period No. of years Other details of 

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



Company/Office Ltd / Pvt Ltd / Semi- 

Govt. Deptt. 

served served 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.  

 

 



�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    

���� �� : #�!��� (�к�*?4
) -�E ���� (к��� 	�����)    

િનગમ હ*ઠળની 2wુય કચેર�, �6�D�� х��� -�1 જ_યા #�!��� (�к�*?4
)!�F���: *�� 11 

માસ માટ*. કરાર આધા-રત કમ.ચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે 2જુબ છે.  

(1) લાયકાત  

શૈ9�ણક 

લાયકાત :  

સરકાર મા; ય  =િુનવ.િસટ� અથવા શૈ9ણીક સ@ં થામાથંી ચાટ.ડ એકાઉ;ટ;ટ 

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

જોઈએ 

Hમર :  35 વષ.થી વI ુનહ�.  

અJભુવ :  ઓછામા ંઓછો  2 વષ.નો  �લિમટ*ડ કંપનીનો  એકાઉ;ટને લગત કામગીર�નો 

અJભુવ જbર� છે.  

કોQR=ટુરJુ ં

Sાન : 

�જુરાત સરકારના કોQR=ટુર hગેના સીસીસી Rલસના સીલેબસ.મા ંઆવર� 

લેવાયેલ િવષયોJ ુqથા �જુરાતી ,h<ેB, -હ;દ� ભાષાJ ુSાન  હોxુ ંજbર� છે. 

(+),���  �6�D�� G�H� :,7
 х���    
  ૧ વાિષyક બ\ટ તૈયાર કરવા માટ* ર`ુ કર*લ િવગતોની 

ચકાસણી 

ર િOમાિસક / છમાિસક / વાિષyક સમયગાળાની િનગમની 

િવિવધ Pxિૃતના કાય.કાર� અહ*વાલ hગે તૈયાર કર*લ 

મા-હતીની ચકાસણી 

૩ વાિષyક -હસાબો hગેની ચકાસણી 

૪ િવિવધ  -હસાબી o યવહારો hગે તેઓના lચુનો 

નાણાકં�ય hiુશક સમ9 ર`ુ  કરવા 

પ `ુની. એકા. આસી. / -હસાબનીશની કામગીર� ઉપર 

lપુરવી]ન  

૬ નાણાકં�ય hiુશક ~ વારા સ�પવામા ંઆવતી કામગીર� 

7 Bએસટ� તથા ઈ;કમ ટ*9ને લગતી તમામ કામગીર�. 

 

વિનલ ઉ�ોગ, નવતાડ તા.વાસંદા B.નવસાર�, х��� 



1 ��9��
I $���!� к�#"��7  

2 
J$��� $���, ��/47", K��$ L�$�?
!� к�#"��7

  

3 L�$ ��
M" к�#"��7  

4 � !$ *N�" ,��!$ �к�*?4
!� к�#"��7  

5 �B
�L�  �O�"!� 
.P QRI 9к�
R�/�����8! 

к#I9��7:!� #�"IDшI! 	�T�.  

6 LUк!� $"�/4767�
,��445A, ��#67, LV4 ,��$, 

Wк6�ш�X� �7��4I , L�$�?
 к?,#Yш! ��#� 

�
:	�, ,��$, /Z�$LU9 �B
�L �@/4�, ,7��к$ 

/4�к, 	*4 
�
�"I �"��5 к�#"��7  

7 [��3"к *\��D!!� #� 
к ]� �̂
 �7��4I  �_��� 

к���  

8 �B
�L� 45$�!� к�#"��7  

9 �� `aк ]�6кш! /4�к�!� �7��4I  �_��� к���  

10 ��*?6 47bL�/
��8!� $"�� 
�c
45A/ �?к#45A!� 

,�#I 	���!� к�#"��7  

11 �кI
 #�!���d� 
e�� �� к�#"��7. 
  

(�) ,��-�. /01:   વડ�કચેર� .વડોદરા -01 �_યા  

(;) �"�� : b.40,000/- માિસક/ કો;સોલીડ*ટ*ડ (નેગોશીયેબલ)   

(<) к���!� 
#� 

: 

11 માસ 

(=) >?�  �"�� 

: 

1.માિસક કો;સોલીડ*ટ*ડ પગાર ઉપરાતં કોઇપણ Kતના લાભો આપવામા ં

આવશે નહ�. 

 2.સરકારના િનયમ 2જુબ મળવાપાO રK આપવામા ંઆવશ.ે કરારનો 

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

 3. પગારJુ ંeકુવfુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે..  

 

(7) અરB 
 

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર� વેબસાઈટ પર 2કુ*લ િવગતવાર Kહ*રાત 



મોકલવાની 

િવગતો 

વાચંી િનયત કર*લ એRલીક*શન ફોમgટ ડાઉનલોડ કર�, મા-હતી ભર�, જbર� 

લાયકાત અને અJભુવ hગેના અન ે @iુલ લીવjગ સટkફ�ક*ટના �બડાણો 

સ-હત િનગમની વડ�કચેર�ના સરનામે તા.07-02-2022 lધુીમા ં 6.10 pm  

lધુીમા ંલે�ખત અરB મોકલી આપવી. આ સમયમયા.દામા ંઅરB િનગમની 

વડ�કચેર� ખાતે મળ� જવી જbર� છે. આ િસવાય અ;ય @વbપે \વી ક*, 

ઈમેલથી  મળેલ અરBઓ Yયાને લવેામા ંઆવશે નહ�.તેમજ  સમયમયા.દા 

બાદ મળેલ અરBઓ Yયાને લેવામા ં આવશે નહ�.લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા Pમાણમા ં અરBઓ મળશે તવેા -ક@સામા ં

ઉમેદવારોની ઉZચલાયકાત અને સબિંધત જ_યા માટ*ના અJભુવને Yયાને 

રાખી ઉમેદવારોને શોટ.લી@ટ કર� ઈ;ટરo=મુા ંબોલાવાશે. અરBના કવર પર 

" #�!��� (�к�*?4
)!� ���� #�45!� >�@ cc �# #�4� >A�5 $х��-�. 

�B5ш�.  

'(8)સામા;ય 

શરતો 

(1)મળેલ અરBઓમાથંી શોટ.લી@ટ કરવાJ,ુ પસદંગી કરવાJુ ંqથા કોઈપણ 

ઉમેદવારને ઈ;ટરo= ુમાટ* ર�\કટ કરવાનો મનેજેમ;ેટનો હકક અબાિધત 

રહ*શે.(2) કોઈપણ કારણ આRયા વગર સીલેrશન Pોસસે રદ કરવાનો  

મનેેજમે;ટને અબાિધત હકક રહ*શ.ે (3) િનયત Psોમામા ંનહ� મળેલ, અIરુ� 

. વાચંી ન શકાય તવેી, સહ� િવનાની qથા જbર� PમાણપOો જોડયા િવનાની 

અરBઓ  રદ ગણવામા ંઆવશેે. (4) જ;મ તાર�ખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ* 

શાળા છોડtાના PમાણપOની નકલ �બડવી જbર� છે. (5) મળેલ અરBઓને 

કંપનીની જbર�યાત Pમાણે શોટ.લી@ટ કરવામા ંઆવશે અને આવા શોટ.લી@ટ 

કર*લ ઉમેદવારોને ઈ;ટરo= ુમાટ* તમેણે એક*ડ*મીક વષ.મા ંમેળવેલ  �ણુાકંના 

આધાર* બોલાવવામા ંઆવશે. (6) જો ઉમદેવાર સરકાર� કમ.ચાર�/સમેી 

ગવમg;ટ કચેર� / Kહ*ર સાહસમા ંનોકર� કરતા હશે તો અરB Pોપર ચેનલ 

મારફતે  ર`ુ કરવાની રહ*શે તમેજ \ તે સ@ંથાJ ુ ના વાધંા PમાણપO 

અરB જોડ* ર`ુ કરવાJ ુરહ*શે. (7) પસદંગી પામલે ઉમેદવાર* અOેના 

ઓઝgનાઈ\શનમા ંફરજ પર હાજર થતી વખતે અગાઉના નોકર� રહ*લ 

સ@ંથાનો �ટા કયા.નો �ુકમ ર`ુ કરવાનો રહ*શે.(8) ઈ;ટરo=મુા ંબોલાવેલ  



ઉમેદવારને  2સુાફર� ખચ. આપવામા ંઆવશે નહ�. (9) પસદંગી પામલે 

ઉમેદવાર* -દન-15મા ંફરજ પર જોડાવવાJુ ંરહ*શે.(10) ઈ;ટરo= ુમાટ* 

પસદંગી પામલે ઉમેદવારોJુ ંશોટ.લી@ટ િનગમની વેબાસાઈટ પર 2કુવામા ં

આવશે. તથેી અરB કયા. બાદ િનગમની વેબસાઈટની 2લુાકાત કરતા રહ*x ુ.ં 

(9) �
.D"� : આ જ_યાઓ પર ઉમદેવારની પસદંગી શૈ9�ણક લાયકાત, અJભુવ તથા 

પસદંગી સિમિત Uારા લેવાનાર પસ.નલ uટરo=મુા ં કર*લ દ*ખાવના આધાર* 

કરવામા ંઆવશ.ે  

(10) અરB 

મોકલવાની છે^લી 

તાર�ખ  

તા.07-02-01-2022\ 6-10 lધુી.(વડ�કચેર� ખાતે) 

 

(11) ઈ;ટરo=નુી 

તાર�ખ અને 

સમય  

ઈ;ટરo= ુhગે 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. [ 


