
 
Gujarat State Forest Development 

Corporation Ltd. 

(A Govt. of Gujarat Undertaking) 

“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007 

CIN : U02005GJ1976SGC002927 

Contractual Appointment – 11 Months 
GSFDC is willing to appoint Senior Plant Engineer 
(01) on contractual basis (11 months) Interested 
candidates need to apply in the prescribed format 
(in writing) on the above address by date. 13-01-
2022 for the contractual post of 11 months. For 
more details like educational qualification, 
Experience remuneration and prescribed 
application format, kindly visit our website 
www.gsfdcltd.co.in/news and events.  
  

    68/BRC/2021                Managing Director 

 

F      

http://www.gsfdcltd.co.in/news
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ગજુયાત યાજમ લન વલકાવ વનગભ લર. 
    લનગગંા, 78, અરકાયુી, લડોદયા-390 007 

પોન ન.ં0265-2344852/2355292-93-94 

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

જોઇએ છે : સીનીયર પ્ાન્ટ ઈજનેર--1 જગ્યા (કરાર આધારરત) 
નનગમ હઠેલ ળડી કચેરી  ળડોદરા ખાતે સીનીયર પ્ાન્ટ ઈજનેર --1 જગ્યા ઉર 11 ભાવ ભાટે કયાય 
આધારયત કભમચાયીની રામકાત અને પયજોની  વલગત નીચે મજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળૈક્ષલિક રામકાત :  એભ.ઈ.(વીલીર) એન્ ીન્ મયગગ /ફચેરય ડી્ી ઈન આકકીટટેકચય. (ઈન્ ટીયીમય 
ડીઝાઈનગગભા ંડી્ી ધયાલતા ઉભેદલાયને પ્રાધાન્ મ આલાભા ંઆલળે) 

ઉંભય :  36 લમથી લધ ુન શોલી જોઈએ.અનજુાવત/અન ુજનજાવત અને વાભાીક અને 
ળૈક્ષલિક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાય ભાટે ાચં લમની છુટછાટ યશળેે.  
 

અનબુલ :  વયકાયી/ ખાનગી કંનીભા ંવફંવંઘત કાભગીયીનો 05 લમનો અનબુલ શોલો 
જોઇએ.   

કોમ્પ્યટુયનુ ંજ્ઞાન : ગજુયાતી , રશિંન્દી, અં્ેી તેભજ કોમ્પ્યટુયનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજરૂયી છે.  

 

(2)પરજો (1) લવનર ઉદ્યોગ ભાટે ભોટા ઓડમય ભેલલાની કાભગીયી 
(2)  આઉટ વોવવિગ ભાટેની પ્રરકમા કયી ખયીદીની કાભગીયી 
(૩) લનીર ઉદ્યોગ ભાટે પ્રોડકળન ્ રાનગગ/ વીડયરુીગ કાભગીયી 

તેભજ તભાભ કાભગીયીનુ ંસુયલીઝન. 
(4) આઉટ વોવીગની કાભગીયી કયાલલા અંગે ઈન્ ્ ેકળન અને 

કલોરીટી કન્ રોરની કાભગીયી 
(5) પ્રોડકટ ડીઝાઈન તેભજ ્ ળેીપીકેળન તૈમાય કયલા 
(6) લવનર ઉદ્યોગ તભેજ લડી કચેયી ખાતે વકંરનની કાભગીયી 
(7) આઈ.એવ.ઓ. અંતગતમ લવનર ઉદ્યોગ રગત તભાભ કાભગીયી 
(8) ્ રાન્ ટ અને ભળીનયી અ્ેડળેન (ખયીદીની) કાભગીયી  

(9) ઈ. ટેન્ ડયયગગ ્ લાયા પ્રોકમોયભેન્ ટ ઓપ ભટીયીમરની કાભગીયી   

(10) લન બલન તેભજ  અન્ મ ઓપીવની યીનોલેળનના પ્રોેકકટની 
ભોનગટયીગ તથા તભાભ કાભગીયી  

(11) ટેકનીકર વટકીટપીકેળન ઓપ જોફલકમ ફીર 

(12) વયકાયી તથા ખાગની વં્ થા / એજન્વીઓભાથંી યીનોલળેન  

રગત તથા પવનિચય યૂા ાડલા અંગેના ઓડમયો ભેલી વંન્ન 
કયલાની કાભગીયી.  
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(13) આ ઉયાતં ભેનેજગગ ડામયેકટયશ્રી તથા જોઈન્ ટ ભેનેજગગ 
ડામયેકટયશ્રી ્ લાયા વપવલાભા ંઆલતી તભાભ કાભગીયી 

 

  

(3) પરજન ું સ્થલ:   ગજુયાત યાજમ લન વલકાવ વનગભ લર..લનગગંા, 78, અરકાયુી, 
લડોદયા-390 007 

(4) ગાર : રૂ. 40,000/- ભાવવક/ કોન્વોરીડટેેડ (નેગોળીએફર)   

(5) કરારનો સમય : 11 ભાવ 

(6) અન્ય નળગતો : 1.ભાવવક કોન્વોરીડટેેડ ગાય ઉયાતં કોઇિ જાતના રાબો આલાભા ં
આલળે નશી. 

 2.વયકાયના વનમભ મજુફ ભલાાત્ર યજા આલાભા ંઆલળે. કયાયનો 
વભમ યૂો થમા ંફાદ રેિી નીકતી યજાનો ગાય ભળે નશી.  

 3.ગાયનુ ંચકુલણુ ંચેક ભાયપતે કયલાભા ંઆલળે.  
(7) અયી ભોકરલાની વલગતો યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અભાયી લેફવાઈટ ય મકેુર વલગતલાય 

જાશયેાત લાચંી વનમત કયેર એ્રીકેળન પોભેટ ડાઉનરોડ કયી, ભારશતી 
બયી, જરૂયી રામકાત અને અનબુલ અંગેના અને ્કુર રીલગગ 
વટકીટપીકેટના લફડાિો વરશત વનગભની લડીકચેયીના વયનાભે તા.13-01-

2022 સધુીભા ં 6.10 pm  સધુીભા ં રેલખત અયી ભોકરી આલી. આ 
વભમભમામદાભા ંઅયી વનગભની લડીકચેયી ખાતે ભી જલી જરૂયી છે. 
આ વવલામ અન્મ ્લરૂે ેકલી કે, ઈભેરથી  ભેર અયીઓ ધ્માને 
રેલાભા ંઆલળ ેનશી.તેભજ  વભમભમામદા ફાદ ભેર અયીઓ ધ્માને 
રેલાભા ંઆલળે નશી.રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો તયપથી ઘિા ભોટા 
પ્રભાિભા ં અયીઓ ભળ ે તેલા રક્વાભા ં ઉભેદલાયોની ઉચ્ચરામકાત 
અને વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલને ધ્માને યાખી ઉભેદલાયોને 
ળોટમરી્ટ કયી ઈન્ટયવ્યભુા ંફોરાલાળે. અયીના કલય ય " સીનીયર 
પ્ાન્ટ ઈજનેરની જગ્યા માટેની અરજી cc એમ મોટા અક્ષરે ખળાન ું 

રહેે.  

'(8)વાભાન્મ ળયતો (1)ભેર અયીઓભાથંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્થા 
કોઈિ ઉભેદલાયને ઈન્ટયવ્ય ુભાટે યીેકકટ કયલાનો ભેનેજભેન્ટનો શકક 
અફાવધત યશળેે.(2) કોઈિ કાયિ આ્મા લગય વીરેક્ળન પ્રોવેવ યદ 
કયલાનો  ભેનેજભેન્ટને અફાવધત શકક યશળેે. (3) વનમત પ્રફ્રોભાભા ંનશી 
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ભેર, અધયુી . લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની ત્થા જરૂયી 
પ્રભાિત્રો જોડમા વલનાની અયીઓ  યદ ગિલાભા ંઆલેળે. (4) જન્ભ 
તાયીખ/ ઉભયની ચકાવિી ભાટે ળાા છોડયાના પ્રભાિત્રની નકર 
લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર અયીઓને કંનીની જરૂયીમાત પ્રભાિે 
ળોટમરી્ટ કયલાભા ંઆલળે અને આલા ળોટમરી્ટ કયેર ઉભેદલાયોને 
ઈન્ટયવ્ય ુભાટે તેભિ ેએકેડભેીક લમભા ંભેલેર  ગિુાકંના આધાયે 
ફોરાલલાભા ંઆલળે. (6) જો ઉભેદલાય વયકાયી કભમચાયી/વેભી 
ગલભેન્ટ કચેયી / જાશયે વાશવભા ંનોકયી કયતા શળે તો અયી પ્રોય 
ચેનર ભાયપતે  યજુ કયલાની યશળેે તેભજ ેક તે વં્ થાન ુ ના લાધંા 
પ્રભાિત્ર અયી જોડ ેયજુ કયલાન ુયશળેે. (7) વદંગી ાભેર 
ઉભેદલાયે અતે્રના ઓઝેનાઈેકળનભા ંપયજ ય શાજય થતી લખતે 
અગાઉના નોકયી યશરે વં્ થાનો છૂટા કમામનો હુકભ યજુ કયલાનો 
યશળેે.(8) ઈન્ટયવ્યભુા ંફોરાલેર  ઉભેદલાયને  મવુાપયી ખચમ આલાભા ં
આલળે નશી.  

(9) સુંદગી : આ જગ્માઓ ય ઉભેદલાયની વદંગી ળૈક્ષલિક રામકાત, અનબુલ 
તથા વદંગી વવભવત દ્રાયા રેલાનાય વમનર ઇંટયવ્યભુા ંકયેર દેખાલના 
આધાયે કરળામાું આળે.   

(10) અયી ભોકરલાની છેલ્રી 
તાયીખ  

તા.13-01-2022 વાેંક 6-10 સધુી.(લડીકચેયી ખાતે) 
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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 31/12/2021) 

 

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 
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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.  

 


