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ગજુયાત યાજમ લન વલકાવ વનગભ લર. 
    લનગગંા, 78, અરકાપયુી, લડોદયા-390 007 
પોન ન.ં0265-2344852/2355292-93-94 

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

જોઇએ છે : સફ ડીળીઝ્ન મેનેજર--05 જગ્યા (કરાર આધારરત) 
નનગમની ળડી કચેરી  ળડોદરા અને ડીળીઝ્ન કચેરીઓ  ખાતે સફ ડીળીઝ્ન મેનેજર --05 જગ્યા ઉર 11 
ભાવ ભાટે કયાય આધારયત કભમચાયીની રામકાત અને પયજોની  વલગત નીચે મજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળૈક્ષલિક રામકાત :   ભાન્ મ ુવુનલમવવટી ભાીંી ્નાતકની દલીભા ં 60  ીી લુ ુ ભાકમવ ભેલેર શોલા 
જોઈએ.  અીલા વભકક્ષ ડીગ્રી વામન્વ / એંજીનીમયીંગ / ટેકનોરોજી / પાભમવી/ 
ભેડીવીનભા ં 60   ભાકમવ ધયાલતા નીચે મજુફની રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ.  
(1) એગ્રરીકલ્ચય (2) ફોટની (3) કેભે્રી (4) કોમ્પ્ુટુય એ્રીકેળન/ વામન્વ (5) 
એંજીનીમયીંગ (6) મામલયિ વલજ્ઞાન (7) પોયે્રી (8) જીમોરોજી (9) શોટીકલ્ચય (10) 
ભેીેટીકવ (11) પીઝીકવ (12) ્ટેટે્ટીક (13) એનીભર હ્બ્વરી એન્ડ લેટયનયી વામન્વ 
(14) ઝુઓરોજી (15) પાભામવી (16) ભેડીળન (17) ફામોકેભે્રી (18) ભાઈક્રોફામોરોજી 
(19) ફામોટેકનોરોજી   

ઉંભય :  36 લમીી લુ ુન શોલી જોઈએ. 
અનબુલ :  03 લમનો  ક્ષેવિમ પ્રકાયની કાભગીયીની અનબુલ ધયાલતા શોલા જોઈએ. પોયે્રીભા ં

અનબુલને પ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલળે. 
કોમ્પ્ુટુયનુ ંજ્ઞાન : કોમ્પ્ુટુયન ુજ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

 

(2)પરજો (૧) ડીલી.ભેનેજય દ્રાયા પાલલાભા ંઆલેર ગૌિ લન ેદાળોના રક્ષમાકં 
એજન્ટો તીા તાફા શઠેના ભશકેભને પાલી તે વવધ્ધ કયલાની 
કાભગીયી કયલી.  

(ય)  ઉચ્ચ ગિુલતાલાી ગૌિ લન ેદાળોનુ ંએકિીકયિ કયવ ુઅને તેના 
વગં્રશ દયમ્પમાન આ ગિુલતા જલામ યશ ેતે પ્રભાિે વ્મલ્ીા કયલી. 

(૩) ગૌિ લન ેદાળોનો ્ટોક તીા તેના ્ટોક યજી્ટય વ્મલસ્્ીત યીતે 
વનબાલલા.  

 

(3) પરજન ું સ્થલ:   ગજુયાત યાજમ લન વલકાવ વનગભ લરભીટેડ,  
મખુ્મ કચેયી, લડોદયા ખાતે- 01 જગ્મા 
ગાધંીનગય ડીલીઝન ખાતે- 01  જગ્મા 
રશિંભતનગય ડીલીઝન- ખાતે- 01  જગ્મા  
યાજીરા ડીલીઝ્ન  ખાતે-01  જગ્મા  
લાવંદા ડીલીઝન ખાતે-01 જગ્મા 

(4) ગાર : રૂ. 30,000/- રપકવ પ્રવત ભાવ    
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(5) કરારનો સમય : 11 ભાવ 

(6) અન્ય નળગતો : 1.ભાવવક ગાય ઉયાતં કોઇિ જાતના રાબો આલાભા ંઆલળે નશી. 
 2.વયકાયના વનમભ મજુફ ભલાાિ યજા આલાભા ંઆલળે. કયાયનો વભમ 

પયૂો ીમા ંફાદ રેિી 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.20-12-2021 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, ઈભેરીી  ભેર 
અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશી.તેભજ  વભમભમામદા ફાદ ભેર અયજીઓ 
ધ્માને રેલાભા ં આલળે નશી.રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો તયપીી ઘિા ભોટા 
પ્રભાિભા ં અયજીઓ ભળે તેલા રક્વાભા ં ઉભેદલાયોની ઉચ્ચરામકાત અને 
વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલને ધ્માને યાખી ઉભેદલાયોને ળોટમરી્ટ કયી 
ઈન્ટયવ્ુભુા ંફોરાલાળે. અયજીના કલય ય " સફ ડીળીઝ્ન મેનેજરની જગ્યા 
માટેની અરજી cc એમ મોટા અક્ષરે ખળાન ું રહેે.  

'(8)વાભાન્મ ળયતો (1)ભેર અયજીઓભાીંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્ીા 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, અુયુી . 
લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની ત્ીા જરૂયી પ્રભાિિો જોડમા વલનાની 
અયજીઓ  યદ ગિલાભા ંઆલેળે. (4) જન્ભ તાયીખ/ ઉભયની ચકાવિી ભાટે 
ળાા છોડયાના પ્રભાિિની નકર લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર અયજીઓને 
કંનીની જરૂયીમાત પ્રભાિે ળોટમરી્ટ કયલાભા ંઆલળે અને આલા ળોટમરી્ટ 
કયેર ઉભેદલાયોને ઈન્ટયવ્ુ ુભાટે ફોરાલલાભા ંઆલળે.  

(9) સુંદગી : આ જગ્માઓ ય ઉભેદલાયની વદંગી ળૈક્ષલિક રામકાત, અનબુલ તીા 
વદંગી વવભવત દ્રાયા રેલાનાય વમનર ઇંટયવ્ુભુા ં કયેર દેખાલના આધાયે 
કરળામાું આળ.ે તેભજ જે તે ડીલીઝનના નજીકના વલ્તાયભાીંી રામક 
ઉભેદલાય શળે તેને પ્રીભ અગ્રીભતા આલાભા ંઆલળે.  

(10) અયજી ભોકરલાની છેલ્રી 
તાયીખ  

 તા.20-12-2021 સધુીભા ં6.10 pm  .(લડીકચેયી ખાતે)  

 



 

APPLICATION FOR THE POST OF SUB DIVISIONAL MANAGER 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.    

8.  Post qualification experience details (Attach Certificates) 

 Name of the 

Company/Office 

Whether PSE / Public 

Ltd / Pvt Ltd / Semi- 

Period 

served 

No. of years 

served 

Other details of 

experience 

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



Govt. Deptt. 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.  

 

 

 

 

 

 

 


