
 

 

 

 

 

    

Gujarat State Forest Development Corporation Ltd. 

(A Govt. of Gujarat Undertaking) 

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

CIN : U02005GJ1976SGC002927 

Contractual Vacancies 

GSFDC Ltd. invites applications for the various posts of  

Accountant (01), Supervisor (02), Assistant Supervisor (03) 

and Manager (Accounts) (01) on contractual basis for 11 

months. The detailed advertisement is available on our 

website www.gsfdcltd.co.in. The last date for application in 

prescribed format is 19.04.2022. 

 14/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��� ������)    

િનગમની  )હ+મતનગર-01, છોટાઉદ0�રુ-01 ખાતે  3પુરવાઈઝર-02 જ7યા ઉપર 11 માસ માટ0 કરાર આધા)રત 

કમ:ચાર�ની લાયકાત અને ફરજોની  િવગત નીચે <જુબ છે.   

(1) લાયકાત  

શૈB�ણક લાયકાત :  કોઈપણ માDય EિુનવિસFટ�ની બેચલરની ડ�Gી અથવા સમકB ડ�Gી 

સાયDસ/એDJનીરKગ/ટ0કનોલોJ/ ફામ:સી/મેડ�શનમા ં નીચે જણાવેલ કોઈપણ એક 

િવષય સાથે પાસ  થયેલ હોવો જોઈએ. (1) એGીMલચર (2) બોટની (3) ક0મીNO� (4) 

કોPEટુર એQલીક0શન/સાયDસ (5) એDJનીર�ગ (6) એDવાયરોયમેDટ સાયDસ (7)   

ફોર0NO� (8) JઓલોJ (9) હોટSકTચર (10) ગ�ણત (11) ફ�Jકસ (12) Nટ0ટ�કસ (13) 

એનીમલ હસબDU� (14) VઓલોJ (15) ફામ:સી (16) મેડ�સન (17) બાયોક0મીNO� (18) 

માઈWોબાયોલોJ (19) બાયો ટ0કનોલોJ  

Xમર :  36 વષ:થી વY ુન હોવી જોઈએ.અZ[ુિત/અZ ુજન[િત અને સામાJક અને શૈB�ણક 

ર�તે પછાત વગ:ના ઉમેદવાર માટ0 પાચં વષ:ની \ટછાટ રહ0શે.  

અZભુવ :  Bેિ^ય _કારની કામગીર�નો 02 વષ:નો અZભુવ 

કોPQEટુરZુ ં`ાન : કોPQEટુરZુ ં`ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(�)���� (૧) સબ ડ�વી.મેનેજર bારા ફાળવવામા ંઆવેલ ગૌણ વન પેદાશોના 

લeયાકં િસfધ કરવો   

(ર)  ઉgચ �ણુવતાવાળ� ગૌણ વન પેદાશોZુ ંએક^ીકરણ થાય તેની 

કાળJ રાખવી 
 

  
[ 

 

(�) ����
  !"#:   $
���� ���� % &к�' &%() *+),-./,   

નીચે જણાવેલ i તે  ડ�વીjનના એર�યાના ઉમેદવારોની અરJને _ાથિમકતા 

આપવામા આવશે. 

/1,2% к3��14 

)હ+મતનગર ડ�વીjન ખાતે-01 જ7યા 

છોટાઉદ0�રુ ડ�વીjન ખાતે-01 જ7યા 

(5) �(�� : k. 20,000/- )ફકસ _િત માસ    

(6) к���%� ')� : 11 માસ 

(7) 89� &(�� : 1.માિસક પગાર ઉપરાતં કોઇપણ [તના લાભો આપવામા ંઆવશે નહ�. 
 2.સરકારના િનયમ <જુબ મળવાપા^ ર[ આપવામા ંઆવશે. કરારનો સમય 

�રૂો થયા ંબાદ લેણી નીકળતી ર[નો પગાર મળશે નહ�.  

 3.પગારZુ ંnકુવoુ ંચેક મારફતે કરવામા ંઆવશે.  



(7) અરJ મોકલવાની િવગતો રસ ધરાવતા ઉમેદવારને અમાર� વેબસાઈટ પર <કુ0લ િવગતવાર [હ0રાત 

વાચંી િનયત કર0લ એQલીક0શન ફોમpટ ડાઉનલોડ કર�, મા)હતી ભર�, જkર� 

લાયકાત અને અZભુવ qગેના અને Nrુલ લીવKગ સટSફ�ક0ટના �બડાણો સ)હત 

િનગમની વડ�કચેર�ના સરનામે તા.19-04-2022 3ધુીમા ં 6.10 pm  3ધુીમા ં

લે�ખત અરJ મોકલી આપવી. આ સમયમયા:દામા ંઅરJ િનગમની વડ�કચેર� 

ખાતે મળ� જવી જkર� છે. આ િસવાય અDય Nવkપે iવી ક0, ઈમેલથી  મળેલ 

અરJઓ fયાને લેવામા ં આવશે નહ�.તેમજ  સમયમયા:દા બાદ મળેલ 

અરJઓ fયાને લેવામા ં આવશે નહ�.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી 

ઘણા મોટા _માણમા ં અરJઓ મળશે તેવા )કNસામા ં ઉમેદવારોની 

ઉgચલાયકાત અને સબિંધત જ7યા માટ0ના અZભુવને fયાને રાખી ઉમેદવારોને 

શોટ:લીNટ કર� ઈDટરtEમુા ંબોલાવાશે. અરJના કવર પર " 	
������ %, 

���� )�-.%, 8�: cc �) )�-� 8;�. +х��
  �=.ш�.  

'(8)સામાDય શરતો (1)મળેલ અરJઓમાથંી શોટ:લીNટ કરવાZ,ુ પસદંગી કરવાZુ ંvથા કોઈપણ 

ઉમેદવારને ઈDટરtE ુમાટ0 ર�iકટ કરવાનો મેનેજમેDટનો હકક અબાિધત 

રહ0શે.(2) કોઈપણ કારણ આQયા વગર સીલેMશન _ોસેસ રદ કરવાનો  

મેનેજમેDટને અબાિધત હકક રહ0શે. (3) િનયત _wોમામા ંનહ� મળેલ, અYરુ� . 

વાચંી ન શકાય તેવી, સહ� િવનાની vથા જkર� _માણપ^ો જોડયા િવનાની 

અરJઓ  રદ ગણવામા ંઆવેશે. (4) જDમ તાર�ખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ0 

શાળા છોડxાના _માણપ^ની નકલ �બડવી જkર� છે. (5) મળેલ અરJઓને 

કંપનીની જkર�યાત _માણે શોટ:લીNટ કરવામા ંઆવશે અને આવા શોટ:લીNટ 

કર0લ ઉમેદવારોને ઈDટરtE ુમાટ0 બોલાવવામા ંઆવશે.  

(9) �' @(, : આ જ7યાઓ પર ઉમેદવારની પસદંગી શૈB�ણક લાયકાત, અZભુવ તથા 

પસદંગી સિમિત bારા લેવાનાર પસ:નલ yટરtEમુા ં કર0લ દ0ખાવના આધાર0 

к��)�  �ш�. તેમજ i તે ડ�વીઝનના નJકના િવNતારમાથંી લાયક 

ઉમેદવાર હશે તેને _થમ અGીમતા આપવામા ંઆવશે.  

(10) અરJ મોકલવાની છેTલી 

તાર�ખ  

તા.19-04-2022 સાiં 6-10 3ધુી.(વડ�કચેર� ખાતે)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPLICATION FOR THE POST OF  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 /03/2022) 

 

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) 

  

     

     

     

     

     

     

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.  

 

 


