
ગજુયાત યાજમ લન વલકાવ વનગભ લર. 

લનગગંા, ૭૮, અરકાયુી, લડોદયા 
પોન ન.ં૦ય૬ - ય૩૪૪૮ય/ય૩ય૯ય-૯૩-૯૪ 

email-gsfdcltd@gmail.com 
Website : www.gsfdcltd.co.in  

 

જોઈએ છે સીનીયર એકાઉન્ટન્ટ (કરાર આધારરત) જગ્ યા-01 

વનગભ શઠેની મખુ્મ કચેયી, લડોદયા ખાતે-1 જગ્મા ૧૧ ભાવ ભાટે 
કયાય આધારયત  સીનીયર એકાઉન્ટન્ટની જરૂયીમાત છે. ઉભેદલાયોએ  

તા.18-12-2021 સધુીભા ંઉયોકત વયનાભે વનમત પોભમભા ંરેલખતભા ં

અયજી કયલી. ઉંભય-૩6 લમથી લધ ુ નશી ગાય રૂ.25,000/-
ભાવવક/ કોન્વોરીડેટેડ. (નેગોળીમેફર) ળૈક્ષલિક રામકાત, અનબુલ 

લગેયે લધ ુવલગતો  વનગભની લેફવાઈટ ય ઉરબ્ ધ છે.      
59/ફીઆયવી/2021                           ભેનેજીંગ ડામયેકટય                           
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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 રિસાફની - 01જગ્યા 11 માસ કરાર આધારરત  
વનગભ શઠેની મખુ્મ કચેયી, ળડોદરા ખાતે  સીનીયર રિસાફનીની-01 જગ્મા ઉર ૧૧ ભાવ ભાટે. કયાય આધારયત કભમચાયીની રામકાત અને 
પયજોની  વલગત નીચે મજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળૈક્ષલિક રામકાત :  વયકાય ભાન્ મ ુવુનલમવવટી અથલા ભાન્ મ ળૈક્ષિીક વ્ં થાભાથંી (1) એભ.કોભ. એભફીએ (પામનાન્વ) (2) વી.એ.ઈન્ટય  
ની દલી ભેલેર શોલી જોઈએ 

ઉંભય :   36 લમથી લધ ુનશી.  

અનબુલ :  ઓછાભા ંઓછો  3 લમનો  લરવભટીડ કંનીભા ંએકાઉન્ટને રગત કાભગીયીનો અનબુલ જરૂયી છે.  
કોમ્પ્ુટુયનુ ંજ્ઞાન : ગજુયાત વયકાયના કોમ્પ્ુટુય અંગેના વીવીવી ્રવના વીરેફવમભા ંઆલયી રેલામેર વલમોન ુત્થા ગજુયાતી 

,અંગ્રેજી, રશન્દી બાાન ુજ્ઞાન  શોવુ ંજરૂયી છે. 
(2)પરજો  ળડોદરા મખુ્ય ઓપીસ ખાતે 

  ૧ જુની.એકા.આવી./વીની.એકા.આવી દ્રાયા તૈમાય કયલાભા આલેર યીોર્ટમની ચકાવિી કયી 
અંવતભ ચકુલિી/કાભગીયી ભાટે નાિાકીમ અંકુળકને વલગતો વાદય કયલી. 

ય પ્રોજેકટ ડીલીજનના રશવાફોની ચકાવિી અંગે ક્ષવતઓ ફાફતે ત્રવ્મલશાય કયલો. 
૩ લડીકચેયી/પ્રોજેકટ કચેયીના રશવાફી દ્તાલેજોની નોંધ કોમ્પ્ુટુયભા કયલા અને 

ભાવવક/લાવિક ત્રકો તૈમાય કયલા. 
૪ વલવલધ કામદાઓ અંગે ભાવવક/ લાવિક યીટમન તૈમાય કયી નાિાકીમ અંકુળકને વાદય 

કયલા. રશવાફી વ્ મલશાયો અંગે તેઓના સચુનો નાિાકંીમ અંકુળક વભક્ષ યજુ  કયલા 
 લાવિક રશવાફોને રગતી તભાભ કાભગીયી કયલા, જે તે વલબાગોને રગતો ત્રવ્મલશાય 

કયલો. 
૬ ઈન્ટયનર  ઓડીટ/્ટેચ્ુટુયી ઓડીટ/એ.જી.ઓડીટ ભાટ જરૂયી દ્તાલેજો યૂા ાડી 

ઓડીટ લાધંાઓન ુવનયાકયિ કયવ.ુ  
7 વત્રભાવવક/છ ભાવેક/લાવિક વભમગાાના વનગભની વલવલધ પ્રવવૃતઓના કામમકાયી 

અશલેાર ભાટેની વલગતો ભાટેની તૈમાય કયલી.  
8 લાવિક ફજેટ તૈમાય કયલા ભાટે પ્રાથવભક્વ ત્રવ્મલશાય તથા વલગતો એકત્ર કયલાની 

કાભગીયી કયલી.  
  

(3) પરજનુું સ્થલ:   લડીકચેયી .લડોદયા -01 જ્ગગ્માઓ 

(4) ગાર : રૂ.25,000/- ભાવવક/ કોન્વોરીડેટેડ (નેગોળીમેફર)   

(5) કરારનો સમય : ૧૧ ભાવ 

(6) અન્ય વળગતો : 1.ભાવવક કોન્વોરીડેટેડ ગાય ઉયાતં કોઇિ જાતના રાબો આલાભા ંઆલળે નશી. 
 2.વયકાયના વનમભ મજુફ ભલાાત્ર યજા આલાભા ંઆલળે. કયાયનો વભમ યૂો થમા ંફાદ રિેી નીકતી 

યજાનો ગાય ભળે નશી.  

 3.ગાયનુ ંચકુલણુ ંચેક ભાયપતે કયલાભા ંઆલળે.  

(7) અયજી 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 રીલીંગ વટીપીકેટના લફડાિો વરશત 
વનગભની લડીકચેયીના વયનાભે તા.18-12-2021 સધુીભા ં 6.10 pm  સધુીભા ંરેલખત અયજી ભોકરી આલી. આ 
વભમભમામદાભા ંઅયજી વનગભની લડીકચેયી ખાતે ભી જલી જરૂયી છે. આ વવલામ અન્મ ્લરૂે જેલી કે, ઈભેરથી  
ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશી.તેભજ  વભમભમામદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે 
નશી.રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો તયપથી ઘિા ભોટા પ્રભાિભા ં અયજીઓ ભળે તેલા રક્વાભા ં ઉભેદલાયોની 

mailto:e-mail%20:%20%20gsfdcltd@gmail.com
http://www.gsfdcltd.co.in/


ઉચ્ચરામકાત અને વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલને ધ્માને યાખી ઉભેદલાયોને ળોટમરી્ટ કયી ઈન્ટયવ્ુભુા ં
ફોરાલાળે. અયજીના કલય ય " સીનીયર રિસાનનીની જગ્યા માટેની અરજી cc એમ મોટા અક્ષરે ખળાનુું રિેે.  

'(8)વાભાન્મ ળયતો (1)ભેર અયજીઓભાથંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્થા કોઈિ ઉભેદલાયને ઈન્ટયવ્ુ ુભાટે યીજેકટ 
કયલાનો ભેનેજભેન્ટનો શકક અફાવધત યશળેે.(2) કોઈિ કાયિ આ્મા લગય વીરેક્ળન પ્રોવેવ યદ કયલાનો  
ભેનેજભેન્ટને અફાવધત શકક યશળેે. (3) વનમત પ્રફ્રોભાભા ંનશી ભેર, અધયુી . લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની 
ત્થા જરૂયી પ્રભાિત્રો જોડમા વલનાની અયજીઓ  યદ ગિલાભા ંઆલેળે. (4) જન્ભ તાયીખ/ ઉભયની ચકાવિી ભાટે 
ળાા છોડયાના પ્રભાિત્રની નકર લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર અયજીઓને કંનીની જરૂયીમાત પ્રભાિે ળોટમરી્ટ 
કયલાભા ંઆલળે અને આલા ળોટમરી્ટ કયેર ઉભેદલાયોને ઈન્ટયવ્ુ ુભાટે તેભિે એકેડેભીક લમભા ંભેલેર  ગિુાકંના 
આધાયે ફોરાલલાભા ંઆલળે. (6) જો ઉભેદલાય વયકાયી કભમચાયી/વેભી ગલભેન્ટ કચેયી / જાશયે વાશવભા ંનોકયી 
કયતા શળે તો અયજી પ્રોય ચેનર ભાયપતે  યજુ કયલાની યશળેે તેભજ જે તે વ્ંથાન ુ ના લાધંા પ્રભાિત્ર અયજી 
જોડે યજુ કયલાન ુયશળેે. (7) વદંગી ાભેર ઉભેદલાયે અતે્રના ઓઝેનાઈજેળનભા ંપયજ ય શાજય થતી લખતે 
અગાઉના નોકયી યશરે વ્ંથાનો છૂટા કમામનો હુકભ યજુ કયલાનો યશળેે.(8) ઈન્ટયવ્ુભુા ંફોરાલેર  ઉભેદલાયને  
મવુાપયી ખચમ આલાભા ંઆલળે નશી. (9) વદંગી ાભેર ઉભેદલાયે રદન-15ભા ંપયજ ય જોડાલલાનુ ંયશળેે.(10) 
ઈન્ટયવ્ુ ુભાટે વદંગી ાભેર ઉભેદલાયોનુ ંળોટમરી્ટ વનગભની લેફાવાઈટ ય મકુલાભા ંઆલળે.  

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

(10) અયજી ભોકરલાની 
છેલ્રી તાયીખ  

તા.18-12-2021વાજંે ૬.૧૦સધુી.(લડીકચેયી ખાતે) 

(11) ઈન્ટયવ્ુનુી તાયીખ 
અને વભમ  

ઈન્ટયવ્ુ ુઅંગે એવ.એભ.એવ. તથા ઈભેરથી જિાલલાભા ંઆલળે. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gujarat State Forest Development Corporation Limited, Vadodara 

APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR (ACCOUNTANT) 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.  Email Address :  

5.  Phone / Mobile No.  

6.  Qualification (Attach copy of Certificates) 

  Degree Year of Passing Percentage / Grade 

obtained 

 a. Graduation   

 b. Higher Qualification (if 

any) 

  

 c.    

7..  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 

       

       

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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.  

 


