ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.

F

વનગંગા, ૭૮, અલકાુર, વડોદરા
ફોન નં.૦ર૬પ - ર૩૪૪૮પર/ર૩પપર૯ર-૯૩-૯૪

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

к (к   ) я -

િનગમ હ'ઠળની +ુ,ય કચેર, વડોદરા ખાતે-1 જ1યા ૧૧ માસ માટ' કરાર આધા6રત



кની જ7રયાત છે . ઉમેદવારોએ તા.17-09-2020 ?ુધીમાં ઉપરોકત સરનામે િનયત
ફોમ@માં લેખતમાં અરA કરવી. Bમર-૩5 વષ@થી વFુ નહ પગાર 7.30,000/-માિસક/
કોHસોલીડ'ટ'ડ. (નેગોશીયેબલ) શૈNણક લાયકાત, અPુભવ વગેર' વFુ િવગતો

િનગમની

વેબસાઈટ પર ઉપલSધ છે .
34/બીઆરસી/2020

મેનજ
ે Uગ ડાયર' કટર

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
я  : 
િનગમ હ'ઠળની +ુ,ય કચેર, 

к-- я  (к   )

 х -1 જ1યા 

к

" # $ 11 માસ માટ'. કરાર આધા6રત કમ@ચારની

લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે +ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈNણક લાયકાત :

સરકાર માHય Yુિનવ@િસટ અથવા માHય શૈNણીક સંZથામાંથી (1) એમ.કોમ. એમબીએ (ફાયનાHસ) (2) સી.એ.ઈHટર

Bમર :

35 વષ@થી વFુ નહ.

ની પદવી મેળવેલ હોવી જોઈએ
અPુભવ :

ઓછામાં ઓછો 3 વષ@નો લિમટડ કંપનીમાં એકાઉHટને લગત કામગીરનો અPુભવ જ7ર છે .

કો\]YુટરPું ^ાન :

ુજરાત સરકારના કો\]Yુટર _ગેના સીસીસી ]લસના સીલેબસ@માં આવર લેવાયેલ િવષયોPુ `થા ુજરાતી
,_aેA, 6હHદ ભાષાPુ ^ાન હોbું જ7ર છે .

(%)& я


૧

 '()

#&* х

cુ ની.એકા.આસી./સીની.એકા.આસી dારા તૈયાર કરવામા આવેલ રપોe્@ ની ચકાસણી કર
_િતમ gુકવણી/કામગીર માટ' નાણાકય _hુ શકને િવગતો સાદર કરવી.

ર
૩

iોjકટ ડવીજનના 6હસાબોની ચકાસણી _ગે Nિતઓ બાબતે પklયવહાર કરવો.
વડકચેર/iોjકટ કચેરના 6હસાબી દZતાવેજોની નmધ કો\]Yુટરમા કરવા અને
માિસક/વાિષnક પkકો તૈયાર કરવા.

૪

િવિવધ કાયદાઓ _ગે માિસક/ વાિષnક રટ@ ન તૈયાર કર નાણાકય _hુ શકને સાદર
કરવા. 6હસાબી lયવહારો _ગે તેઓના ?ુચનો નાણાંકય _hુ શક સમN રcુ કરવા

પ

વાિષnક 6હસાબોને લગતી તમામ કામગીર કરવા, j તે િવભાગોને લગતો પklયવહાર
કરવો.

૬

ઈHટરનલ ઓડટ/Zટ'oYુટર ઓડટ/એ.A.ઓડટ માટ જ7ર દZતાવેજો  ૂરા પાડ
ઓડટ વાંધાઓPુ િનરાકરણ કરbુ.

7

િkમાિસક/છ માસેક/વાિષnક સમયગાળાના િનગમની િવિવધ ibૃિતઓના કાય@કાર
અહ'વાલ માટ'ની િવગતો માટ'ની તૈયાર કરવી.

8

વાિષnક બjટ તૈયાર કરવા માટ' iાથિમrસ પklયવહાર તથા િવગતો એકk કરવાની
કામગીર કરવી.

(+) & я,(- ./0:

વડકચેર .વડોદરા -01 s1યા

(1) $2 :

7.30,000/- માિસક/ કોHસોલીડ'ટ'ડ (નેગોશીયેબલ)

(3) к 

 4

(5) 6

72 :

:

11 માસ
1.માિસક કોHસોલીડ'ટ'ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ uતના લાભો આપવામાં આવશે નહ.
2.સરકારના િનયમ +ુજબ મળવાપાk રu આપવામાં આવશે. કરારનો સમય  ૂરો થયાં બાદ લેણી નીકળતી
રuનો પગાર મળશે નહ.
3.પગારPું gુકવvું ચેક મારફતે કરવામાં આવશે.

(7) અરA મોકલવાની

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર +ુક'લ િવગતવાર uહ'રાત વાંચી િનયત કર' લ એ]લીક'શન ફોમwટ

િવગતો

ડાઉનલોડ કર, મા6હતી ભર, જ7ર લાયકાત અને અPુભવ _ગેના અને Zhુ લ લીવUગ સટxફક'ટના બડાણો સ6હત
િનગમની વડકચેરના સરનામે તા.17-09-2020 ?ુધીમાં 6.10 pm ?ુધીમાં લેખત અરA મોકલી આપવી. આ
સમયમયા@ દામાં અરA િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી જ7ર છે . આ િસવાય અHય Zવ7પે jવી ક', ઈમેલથી
મળે લ અરAઓ yયાને લેવામાં આવશે નહ.તેમજ

સમયમયા@ દા બાદ મળે લ અરAઓ yયાને લેવામાં આવશે

નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા iમાણમાં અરAઓ મળશે તેવા 6કZસામાં ઉમેદવારોની

ઉoચલાયકાત અને સબંિધત જ1યા માટ'ના અPુભવને yયાને રાખી ઉમેદવારોને શોટ@ લીZટ કર ઈHટરlYુમાં
બોલાવાશે. અરAના કવર પર " 
'(8)સામાHય શરતો

к

я  48

6 9 cc 4 4 6: 8 ;х,(- <8ш.

(1)મળે લ અરAઓમાંથી શોટ@ લીZટ કરવાPુ, પસંદગી કરવાPું `થા કોઈપણ ઉમેદવારને ઈHટરlYુ માટ' રjકટ
કરવાનો મેનેજમેHટનો હકક અબાિધત રહ'શે.(2) કોઈપણ કારણ આ]યા વગર સીલેrશન iોસેસ રદ કરવાનો
મેનેજમેHટને અબાિધત હકક રહ'શે. (3) િનયત i|ોમામાં નહ મળે લ, અFુર . વાંચી ન શકાય તેવી, સહ િવનાની
`થા જ7ર iમાણપkો જોડયા િવનાની અરAઓ રદ ગણવામાં આવેશ.ે (4) જHમ તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ'
શાળા છોડ}ાના iમાણપkની નકલ બડવી જ7ર છે . (5) મળે લ અરAઓને કંપનીની જ7રયાત iમાણે શોટ@ લીZટ
કરવામાં આવશે અને આવા શોટ@ લીZટ કર' લ ઉમેદવારોને ઈHટરlYુ માટ' તેમણે એક'ડ'મીક વષ@માં મેળવેલ ુણાંકના
આધાર' બોલાવવામાં આવશે. (6) જો ઉમેદવાર સરકાર કમ@ચાર/સેમી ગવમwHટ કચેર / uહ'ર સાહસમાં નોકર
કરતા હશે તો અરA iોપર ચેનલ મારફતે રcુ કરવાની રહ'શે તેમજ j તે સંZથાPુ ના વાંધા iમાણપk અરA
જોડ' રcુ કરવાPુ રહ'શે. (7) પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર' અkેના ઓઝwનાઈjશનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે
અગાઉના નોકર રહ'લ સંZથાનો ટા કયા@ નો ુકમ રcુ કરવાનો રહ'શે.(8) ઈHટરlYુમાં બોલાવેલ ઉમેદવારને
+ુસાફર ખચ@ આપવામાં આવશે નહ. (9) પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર' 6દન-15માં ફરજ પર જોડાવવાPું રહ'શે.(10)
ઈHટરlYુ માટ' પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોPું શોટ@ લીZટ િનગમની વેબાસાઈટ પર +ુકવામાં આવશે.

(9) $- 2 :

આ જ1યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈNણક લાયકાત, અPુભવ તથા પસંદગી સિમિત dારા લેવાનાર પસ@નલ
ટરlYુમાં કર' લ દ' ખાવના આધાર' к 4- ш.

(10) અરA મોકલવાની

તા.17-09-2020 સાંj 6-10 ?ુધી.(વડકચેર ખાતે)

છે લી તારખ
(11) ઈHટરlYુની તારખ
અને સમય

ઈHટરlYુ _ગે એસ.એમ.એસ. તથા ઈમેલથી જણાવવામાં આવશે.

Gujarat State Forest Development Corporation Limited, Vadodara
APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR (ACCOUNTANT) ON
CONTRACTUAL BASIS

Paste
Passport
size Colour
Photograph

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):

4.

Age :

DOB:

(As on 30/09/2020)

5.

Whether SC/ST/Gen/SEBC/Other
Reserved Backward Class(Attach
copy of Certificate if other than
GEN)
Email Address :

6.

Phone / Mobile No.

7.

Qualification (Attach copy of Certificates)
Degree
Year of Passing
a.
b.

Percentage / Grade
obtained

Graduation
Higher Qualification (if
any)

c.
8.

Post qualification experience details (Attach Certificates)
Name of the
Whether PSE / Public
Company/Office Ltd / Pvt Ltd / Semi-

Period
served

No. of years
served

Other details of
experience

From

Govt. Deptt.

9.
10.

To

Details regarding computer knowledge (attach
certificate)
Languages Known (Tick) :
Read

Write

Speak

GUJARATI
HINDI
ENGLISH

Date:

Place :

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.

_______________________

(Signature)

