
 

 

 

 

 

 

Gujarat State Forest Development Corporation Ltd. 

(A Govt. of Gujarat Undertaking) 

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

CIN : U02005GJ1976SGC002927 

Contractual Vacancies 

GSFDC Ltd. (A Govt. of Gujarat Undertaking) invites 

applications for the various posts like Senior Plant 

Engineer(01),Manager Accounts(01), Assistant Supervisor(05) 

and Lab technician(01) on contractual basis for 11 months.  

The detail advertisement available on our website 

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

format is 15.12.2021. 

 58/BRC/2021                                 Managing Director 
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http://www.gsfdcltd.co.in/


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 : વીનીમય પ્રાન્ટ ઈજનેય--1 જગ્મા (કયાય આધારયત) 
નનગભ શઠે લડી કચેયી  લડોદયા ખાતે વીનીમય પ્રાન્ટ ઈજનેય --1 જગ્મા ઉય 11 ભાવ ભાટે કયાય 
આધારયત કભમચાયીની રામકાત અને પયજોની  વલગત નીચે મજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળૈક્ષલણક રામકાત :  એભ.ઈ.(વીલીર) એન્ ીન્ મયગગ /ફચેરય ડી્ી ઈન આકીટેકચય. ઈન્ ટીયીમય 
ડીઝાઈનગગભા ં ડી્ીએ લધાયાની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયને પ્રાધાન્ મ 
આલાભા ંઆલળ ે

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

અનબુલ :  એભ.ઈ.(વીલીર) એન્ીનીમય  વાથે પ્રાન્ટ  ઈજનેય તયીકે વયકાયી/ ખાનગી 
વેકટયભા ં05 લમનો અનબુલ / ફેચરય ડી્ી આકીટેકચય વાથે  પ્રાન્ટ 
ઈજનેય તયીકે વયકાયી /ખાનગી વેકટયભા ંઓછાભા ંઓછો  5 લમનો  અનબુલ  

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

 

(2)પયજો (1) લવનર ઉદ્યોગ ભાટે ભોટા ઓડમય ભેલલાની કાભગીયી 
(2)  આઉટ વોવવિગ ભાટેની પ્રરકમા કયી ખયીદીની કાભગીયી 
(૩) લનીર ઉદ્યોગ ભાટે પ્રોડકળન પ્ 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) પ્ 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 વટીપીકેળન ઓપ જોફલકમ ફીર 

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


(12) વયકાયી તથા ખાગની વં્ થા / એજન્વીઓભાથંી યીનોલળેન 
રગત તથા પવનિચય યૂા ાડલા અંગેના ઓડમયો ભેલી વંન્ન 
કયલાની કાભગીયી.  

(13) આ ઉયાતં ભેનેજગગ ડામયેકટયશ્રી તથા જોઈન્ ટ ભેનેજગગ 
ડામયેકટયશ્રી ્ લાયા વપવલાભા ંઆલતી તભાભ કાભગીયી 

 

  

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

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

(5) કયાયનો વભમ : 11 ભાવ 

(6) અન્મ નલગતો : 1.ભાવવક કોન્વોરીડટેેડ ગાય ઉયાતં કોઇણ જાતના રાબો આલાભા ં
આલળે નશી. 

 2.વયકાયના વનમભ મજુફ ભલાાત્ર યજા આલાભા ંઆલળે. કયાયનો 
વભમ યૂો થમા ંફાદ રેણી 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 એપ્રીકેળન પોભેટ ડાઉનરોડ કયી, ભારશતી 
બયી, જરૂયી રામકાત અને અનબુલ અંગેના અને ્કુર રીલગગ 
વટીપીકેટના લફડાણો વરશત વનગભની લડીકચેયીના વયનાભે તા.15-12-

2021 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 ઘણા ભોટા 
પ્રભાણભા ં અયીઓ ભળ ે તેલા રક્વાભા ં ઉભેદલાયોની ઉચ્ચરામકાત 
અને વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલને ધ્માને યાખી ઉભેદલાયોન ે
ળોટમરી્ટ કયી ઈન્ટયવ્યભુા ંફોરાલાળે. અયીના કલય ય " વીનીમય 

પ્રાન્ટ ઈજનેયની જગ્મા ભાટેની અયજી cc એભ ભોટા અક્ષયે રખલાનુું 

યશળેે.  

'(8)વાભાન્મ ળયતો (1)ભેર અયીઓભાથંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્થા 
કોઈણ ઉભેદલાયને ઈન્ટયવ્ય ુભાટે યીેકકટ કયલાનો ભેનેજભેન્ટનો શકક 



અફાવધત યશળેે.(2) કોઈણ કાયણ આપ્મા લગય વીરેક્ળન પ્રોવેવ યદ 
કયલાનો  ભેનેજભેન્ટને અફાવધત શકક યશળેે. (3) વનમત પ્રફ્રોભાભા ંનશી 
ભેર, અધયુી . લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની ત્થા જરૂયી 
પ્રભાણત્રો જોડમા વલનાની અયીઓ  યદ ગણલાભા ંઆલેળે. (4) જન્ભ 
તાયીખ/ ઉભયની ચકાવણી ભાટે ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની નકર 
લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર અયીઓને કંનીની જરૂયીમાત પ્રભાણે 
ળોટમરી્ટ કયલાભા ંઆલળ ેઅને આલા ળોટમરી્ટ કયેર ઉભેદલાયોને 
ઈન્ટયવ્ય ુભાટે તેભણ ેએકેડભેીક લમભા ંભેલેર  ગણુાકંના 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 
પ્રભાણત્ર 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) વુંદગી : આ જગ્માઓ ય ઉભેદલાયની વદંગી ળૈક્ષલણક રામકાત, અનબુલ 
તથા વદંગી વવભવત દ્રાયા રેલાનાય વમનર ઇંટયવ્યભુા ંકયેર દેખાલના 
આધાયે કયલાભાું આલળે.   

(10) અયી ભોકરલાની છેલ્રી 
તાયીખ  

તા.15-12-2021 વાેંક 6-10 સધુી.(લડીકચેયી ખાતે) 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 30/11/2021) 

 

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 



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.  

 



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 : ભેનેજય (એકાઉન્ટવ) -01 જગ્મા (કયાય આધારયત) 
વનગભ શઠેની મખુ્મ કચેયી, લડોદયા ખાતે -01 જગ્મા ભેનેજય (એકાઉન્ટવ)નીજ્ગગ્માઓ ઉય 11 
ભાવ ભાટે. કયાય આધારયત કભમચાયીની રામકાત અને પયજોની  વલગત નીચે મજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળૈક્ષલણક 
રામકાત :  

વયકાય ભાન્ મ  યવુનલમવવટી અથલા ળૈક્ષણીક વં્  થાભાથંી ચાટમડ એકાઉન્ટન્ટ 
અથલા કો્ટ એકાઉન્ટન્ટ અથલા એભફીએ (પામનાન્ળ)ની દલી ભેલેર શોલી 
જોઈએ 

ઉંભય :  35 લમથી લધ ુનશી.  

અનબુલ :  ઓછાભા ંઓછો  2 લમનો  લરવભટેડ કંનીનો  એકાઉન્ટને રગત કાભગીયીનો 
અનબુલ જરૂયી છે.  

કોમ્પપ્યટુયનુ ં
જ્ઞાન : 

ગજુયાત વયકાયના કોમ્પપ્યટુય અંગેના વીવીવી પ્રવના વીરેફવમભા ંઆલયી 
રેલામેર વલમોન ુત્થા ગજુયાતી ,અં્ેી, રશન્દી બાાન ુજ્ઞાન  શોવુ ંજરૂયી છે. 

(2)પયજો  લડોદયા મખુ્મ ઓપીવ ખાતે 

  ૧ લાવિક ફેકટ તૈમાય કયલા ભાટે યજુ કયેર વલગતોની 
ચકાવણી 

ય વત્રભાવવક / છભાવવક / લાવિક વભમગાાની વનગભની 
વલવલધ પ્રવવૃતના કામમકાયી અશલેાર અંગે તૈમાય કયેર 
ભારશતીની ચકાવણી 

૩ લાવિક રશવાફો અંગેની ચકાવણી 
૪ વલવલધ  રશવાફી વ્ મલશાયો અંગે તેઓના સચુનો 

નાણાકંીમ અંકુળક વભક્ષ યજુ  કયલા 
 જુની. એકા. આવી. / રશવાફનીળની કાભગીયી ઉય 

સુયલીઝ્ન  

૬ નાણાકંીમ અંકુળક ્ લાયા વપવલાભા ંઆલતી કાભગીયી 
7 ીએવટી તથા ઈન્કભ ટેક્ષને રગતી તભાભ કાભગીયી. 

 
લવનર ઉદ્યોગ, નલતાડ તા.લાવંદા ી.નલવાયી, ખાતે 

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


1 યચેઝવસ રેઝયની કાભગીયી  
2 વપ્રામય રેઝય, ોસ્ટીગ, ટ્રામર ફેરેન્વની કાભગીયી

  
3 ફીર ાવીંગ કાભગીયી  
4 લનનર ઉદ્યોગ પાઈનર એકાઉન્ટવની કાભગીયી  
5 રશવાફી નલબાગની વુંપરૂ્સ ચકાવર્ી/સુયલીઝ્ન 

કભસચાયીઓને ભાગસદળસન આવુું  
6 ફેંકને રગત/ટીડીએવ,લેટટેક્ષ, ઈએભડી, ફજેટ પાઈર, 

આંકડાળાસ્ત્રી યીોટસ , ફેરેન્વ કન્પભેળન તેભજ 
એવઓઆય, પાઈર, સ્કુરફેંચ રશવાફ યજીસ્ટય, પીઝીકર 
સ્ટોક, આઉટ વોવીગસ લગેયે કાભગીયી  

7 ઔધોગગક ઉત્ાદનના ભાનવક પ્રોગે્રવ યીોટસ  તૈમાય 
કયલા  

8 રશવાફી ટેરીની કાભગીયી  
9 લાનિક પ્રોડકળન સ્ટોકોનો યીોટસ  તૈમાય કયલા  
10 યાઉન્ડ ટીમ્ફય/વાઈઝ્ને રગતી વેલ્વટેક્ષ/ ઈન્કભટેક્ષના 

પોભસ આલાની કાભગીયી  
11 લકસવ ભેનેજયશ્રી વોંે તે કાભગીયી. 

  

(3) પયજનુું સ્થ:   લડીકચેયી .લડોદયા -01 જ્ગગ્મા  

(4) ગાય : રૂ.30,000/- ભાવવક/ કોન્વોરીડટેેડ (નેગોળીમેફર)   

(5) કયાયનો વભમ 
: 

11 ભાવ 

(6) અન્મ નલગતો 
: 

1.ભાવવક કોન્વોરીડટેેડ ગાય ઉયાતં કોઇણ જાતના રાબો આલાભા ં
આલળે નશી. 

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

 3. ગાયનુ ંચકુલણુ ંચેક ભાયપતે કયલાભા ંઆલળે..  

 

(7) અયી 
 

યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અભાયી લેફવાઈટ ય મકેુર વલગતલાય જાશયેાત 



ભોકરલાની 
વલગતો 

લાચંી વનમત કયેર એપ્રીકેળન પોભેટ ડાઉનરોડ કયી, ભારશતી બયી, જરૂયી 
રામકાત અને અનબુલ અંગેના અને ્કુર રીલગગ વટીપીકેટના લફડાણો 
વરશત વનગભની લડીકચેયીના વયનાભે તા.15-12-2021 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 ંઆલળે નશી.તેભજ  વભમભમામદા 
ફાદ ભેર અયીઓ ધ્માને રેલાભા ં આલળે નશી.રામકાત ધયાલતા 
ઉભેદલાયો તયપથી ઘણા ભોટા પ્રભાણભા ં અયીઓ ભળે તેલા રક્વાભા ં
ઉભેદલાયોની ઉચ્ચરામકાત અને વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલને ધ્માને 
યાખી ઉભેદલાયોને ળોટમરી્ટ કયી ઈન્ટયવ્યભુા ંફોરાલાળે. અયીના કલય ય 
" ભેનેજય (એકાઉન્ટવ)ની જગ્મા ભાટેની અયજી cc એભ ભોટા અક્ષયે રખલાનુું 

યશળેે.  

'(8)વાભાન્મ 
ળયતો 

(1)ભેર અયીઓભાથંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્થા કોઈણ 
ઉભેદલાયને ઈન્ટયવ્ય ુભાટે યીેકકટ કયલાનો ભેનેજભેન્ટનો શકક અફાવધત 
યશળેે.(2) કોઈણ કાયણ આપ્મા લગય વીરેક્ળન પ્રોવેવ યદ કયલાનો  
ભેનેજભેન્ટને અફાવધત શકક યશળેે. (3) વનમત પ્રફ્રોભાભા ંનશી ભેર, અધયુી 
. લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની ત્થા જરૂયી પ્રભાણત્રો જોડમા વલનાની 
અયીઓ  યદ ગણલાભા ંઆલેળે. (4) જન્ભ તાયીખ/ ઉભયની ચકાવણી ભાટે 
ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની નકર લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર અયીઓને 
કંનીની જરૂયીમાત પ્રભાણે ળોટમરી્ટ કયલાભા ંઆલળે અને આલા ળોટમરી્ટ 
કયેર ઉભેદલાયોને ઈન્ટયવ્ય ુભાટે તેભણે એકેડભેીક લમભા ંભેલેર  ગણુાકંના 
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 પ્રભાણત્ર 
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) વદંગી ાભેર 
ઉભેદલાયે રદન-15ભા ંપયજ ય જોડાલલાનુ ંયશળેે.(10) ઈન્ટયવ્ય ુભાટે 
વદંગી ાભેર ઉભેદલાયોનુ ંળોટમરી્ટ વનગભની લેફાવાઈટ ય મકુલાભા ં
આલળે. તેથી અયી કમામ ફાદ વનગભની લેફવાઈટની મરુાકાત કયતા યશવે ુ.ં 

(9) વુંદગી : આ જગ્માઓ ય ઉભેદલાયની વદંગી ળૈક્ષલણક રામકાત, અનબુલ તથા 
વદંગી વવભવત દ્રાયા રેલાનાય વમનર ઇંટયવ્યભુા ં કયેર દેખાલના આધાયે 
કયલાભા ંઆલળે.  

(10) અયી 
ભોકરલાની છેલ્રી 
તાયીખ  

તા.15-12-2021વાેંક 6-10 સધુી.(લડીકચેયી ખાતે) 

 

(11) ઈન્ટયવ્યનુી 
તાયીખ અને 
વભમ  

ઈન્ટયવ્ય ુઅંગે એવ.એભ.એવ. તથા ઈભેરથી જણાલલાભા ંઆલેળે.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APPLICATION FOR THE POST OF MANAGER(ACCOUNTS) 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 30/11/2021) 

 

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) 

Paste 

Passport 

size Colour 

Photograph 



 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.  

 



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 : આવી.સુયલાઈઝય-05 જગ્મા (કયાય આધારયત) 
નનગભની  યાજીરા, છોટાઉદેપયુ, ગોધયા ખાતે આવી.સુયલાઈઝય --05 જગ્મા ઉય 11 ભાવ ભાટે 
કયાય આધારયત કભમચાયીની રામકાત અને પયજોની  વલગત નીચે મજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળૈક્ષલણક રામકાત :  વામન્વ ્ેજયએુટની ડી્ી (1) પીઝીકવ (2) કેભે્રી (3) ફામોરોી (4) 
ભેથેભેટીકવ ૈકીના કોઈણ એક વલમ વાથે ાવ કયેર શોલો જોઈએ.  

ઉંભય :  31 લમથી લધ ુન શોલી જોઈએ.અનજુાવત/અન ુજનજાવત અને વાભાીક અને 
ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાય ભાટે ાચં લમની છુટછાટ યશળેે.  

અનબુલ :  ક્ષેવત્રમ પ્રકાયની કાભગીયીનો 01 લમનો અનબુલ 

કોમ્પપ્યટુયનુ ંજ્ઞાન : કોમ્પપ્યટુયનુ ંજ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઈએ. 
(2)પયજો (૧) વફ ડીલી.ભેનેજય દ્રાયા પાલલાભા ંઆલરે ગૌણ લન 

ેદાળોના રક્ષમાકં વવધ્ધ કયલો   
(ય)  ઉચ્ચ ગણુલતાલાી ગૌણ લન ેદાળોનુ ંએકત્રીકયણ થામ 

તેની કાી યાખલી 
 

  
  

(3) પયજનુું સ્થ:   ગજુયાત યાજમ લન નલકાવ નનગભ ગરભીટેડ,   

નીચે જણાલેર ેક તે  ડીલીઝ્નના એયીમાના ઉભેદલાયોની અયીને 
પ્રાથવભકતા આલાભા આલળે. 
મખુ્મ કચેયી, લડોદયા -01 જગ્મા 
લડીલીઝ્ન કચેયીઓ 

રશિંભતનગય ડીલીઝ્ન ખાતે-01 જગ્મા 
ગોધયા ડીલીઝ્ન ખાત-ે01 જગ્મા  

લાવંદા ડીલીઝ્ન ખાત-ે01 જગ્મા 
જુનાગઢ ડીલીઝ્ન ખાતે-01 જગ્મા 

(4) ગાય : રૂ. 15,000/- રપકવ પ્રવત ભાવ    

(5) કયાયનો વભમ : 11 ભાવ 

(6) અન્મ નલગતો : 1.ભાવવક ગાય ઉયાતં કોઇણ જાતના રાબો આલાભા ંઆલળે નશી. 
 2.વયકાયના વનમભ મજુફ ભલાાત્ર યજા આલાભા ંઆલળે. કયાયનો 

વભમ યૂો થમા ંફાદ રેણી નીકતી યજાનો ગાય ભળે નશી.  
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 3.ગાયનુ ંચકુલણુ ંચેક ભાયપતે કયલાભા ંઆલળે.  
(7) અયી ભોકરલાની વલગતો યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અભાયી લેફવાઈટ ય મકેુર વલગતલાય 

જાશયેાત લાચંી વનમત કયેર એપ્રીકેળન પોભેટ ડાઉનરોડ કયી, ભારશતી 
બયી, જરૂયી રામકાત અને અનબુલ અંગેના અને ્કુર રીલગગ 
વટીપીકેટના લફડાણો વરશત વનગભની લડીકચેયીના વયનાભે તા.15-12-
2021 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 ઘણા ભોટા 
પ્રભાણભા ં અયીઓ ભળ ે તેલા રક્વાભા ં ઉભેદલાયોની ઉચ્ચરામકાત 
અને વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલને ધ્માને યાખી ઉભેદલાયોન ે
ળોટમરી્ટ કયી ઈન્ટયવ્યભુા ં ફોરાલાળે. અયીના કલય ય " 
આવી.સુયલાઈઝય ની જગ્મા ભાટેની અયજી cc એભ ભોટા અક્ષયે 
રખલાનુું યશળેે.  

'(8)વાભાન્મ ળયતો (1)ભેર અયીઓભાથંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્થા 
કોઈણ ઉભેદલાયને ઈન્ટયવ્ય ુભાટે યીેકકટ કયલાનો ભેનેજભેન્ટનો શકક 
અફાવધત યશળેે.(2) કોઈણ કાયણ આપ્મા લગય વીરેક્ળન પ્રોવેવ યદ 
કયલાનો  ભેનેજભેન્ટને અફાવધત શકક યશળેે. (3) વનમત પ્રફ્રોભાભા ંનશી 
ભેર, અધયુી . લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની ત્થા જરૂયી 
પ્રભાણત્રો જોડમા વલનાની અયીઓ  યદ ગણલાભા ંઆલેળે. (4) જન્ભ 
તાયીખ/ ઉભયની ચકાવણી ભાટે ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની નકર 
લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર અયીઓને કંનીની જરૂયીમાત પ્રભાણે 
ળોટમરી્ટ કયલાભા ંઆલળ ેઅને આલા ળોટમરી્ટ કયેર ઉભેદલાયોને 
ઈન્ટયવ્ય ુભાટે ફોરાલલાભા ંઆલળે.  

(9) વુંદગી : આ જગ્માઓ ય ઉભેદલાયની વદંગી ળૈક્ષલણક રામકાત, અનબુલ 
તથા વદંગી વવભવત દ્રાયા રેલાનાય વમનર ઇંટયવ્યભુા ંકયેર દેખાલના 
આધાયે કયલાભાું આલળે. તભેજ ેક ત ેડીલીઝનના નીકના વલ્તાયભાથંી 
રામક ઉભેદલાય શળે તેને પ્રથભ અ્ીભતા આલાભા ંઆલળે.  

(10) અયી ભોકરલાની છેલ્રી 
તાયીખ  

તા.15-12-2021 વાેંક 6-10 સધુી.(લડીકચેયી ખાતે) 

 
 
 
 



 

APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT 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 30 /11/2021) 

 

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) 

  

     

     

     

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.  

 



 

 

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 : રેફ ટેકનીળીમન (ક્લોરીટી કુંટ્રોર) 01 જગ્મા (કયાય આધારયત) 
નનગભ શઠેના ોય એકભ,જીઆઈડીવી, લડોદયા ખાતે રેફ ટેકનીળીમન (ક્લોરીટી કુંટ્રોર) 01 જગ્મા ઉય 11 ભાવ ભાટે કયાય 
આધારયત કભમચાયીની રામકાત અન ેપયજોની  વલગત નીચ ેમજુફ છે.  

(1) રામકાત  

ળકૈ્ષલણક રામકાત :  વયકાય ભાન્ મ યવુનલમવવટી અથલા ભાન્ મ ળૈક્ષણીક વં્  થાભાથંી  નીચ ેમજુફની રામકાત ધયાલતા 
શોલા જોઈએ.  
 ફચેરય ડી્ી-  ફી.પાભમ(આયુમલદે) અથલા  
વામન્વભા ંડી્ી (ફોટની/ કેભે્ રી / ફામોકેભે્ રી/ ભાઈક્રોફામોરોી) 
અથલા 
એભ.પાભામ. (આયુમલદે)લીથ ્ળેીમરેાઈઝેળન ઈન પાભામ્યટુીકલ્વ વામન્વીવ  
અથલા 
ો્ટ ્ેજ્યએુળન- ભા્ટય ઓપ વામન્વ (1) ફોટની લીથ ્ેળીમેરાઈઝળેન ઈન પાઈથો કેભે્ રી 
અથલા (2)  કેભે્ રી લીથ ્ળેીમરેાઈઝેળન ઈન એનારીટીકર કેભે્ રી  અથલા (3)  કેભે્ રી 
લીથ ્ળેીમરેાઈઝળેન ઈન ઓગેનીક/ ઈન ઓગેનીક / પીઝીકર  
ખોયાક અન ે ઔધ વલબાગભાથંી આયુમલરેદક ઔધના તભાભ પ્રકાયના ઉત્ાદન ભાટે તાવંત્રક 
વ્મરકત તયીકે ભાન્મતા પ્રાપ્ત કયેરી શોલી જોઈએ. 
.  
ભાન્મ વં્ થાન ુ અથલા ભડેીકર કોરજે ગજુયાત યાજ્મભાથંી રફેોયેટયી ટેકનીળીમન તયીકેની 
ભાન્મતા લાો તારીભ ાવ કમામન ુપ્રભાણત્ર શોવ ુજોઈએ. 

ઉંભય :  35 લમથી લધ ુનશી. અનજુાવત/અન ુજનજાવત અને વાભાીક અને ળકૈ્ષલણક યીત ેછાત લગમના 
ઉભદેલાય ભાટે  લમની છુટછાટ યશળે ે  

અનબુલ :  જરૂયી  અનબુલ ધયાલતા ઉભદેલાયોન ેપ્રાથવભકતા આલાભા ંઆલળ.ે  

કોમ્પપ્યટુયનુ ંજ્ઞાન : ગજુયાતી , રશિંન્દી, અં્ેી તભેજ કોમ્પપ્યટુયનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજરૂયી છે.  
 

(2)પયજો (૧)  ફધા પ્રકાયના કાચા ભારની ચકાવણી શાથ ધયલી.  
(ય)  પ્રોવવેભા ંયશરે કાચા ભારન ુભોનીટયગગ કયવ.ુ  

(૩) તમૈાય થઈ ગમેર ભારની ગણુલત્તા વનમતં્રણ ભાટે ગણુલત્તા ચકાવણી શાથ 
ધયલી.. 

(૪) ીએભી વનમભો મજુફ ્ટોયેજ કયેર કાચી વાભ્ી, અધમતમૈાય ભાર અન ે
તમૈાય ભારના ્ટોયેજની સ્્થવતન ુભોનીટયગગ.  

() દલાઓનીએ વલે્પ રાઈપ નક્કી કયલાનુ ંઅને ્ટોયેજની જરૂયીમાતન ુયેકડમ 
યાખવ.ુ  

(૬) વભાજના વ્માક રશતભા ંકોોયેળન અન ેળૈક્ષલણક વં્ થાઓ, યવુનલવવિટીઓ, 
લગેયે લચ્ચ ેજ્ઞાનનુ ં વલવનભમ કયવુ ં 
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(૭) ીએભી વનમભો મજુફ પ્રમોગળાાના પ્રવવૃતઓ વાયી ફન ેતે ફાફતોને 
પ્રોત્વાશન આવુ ં 

(૮) એભએપી પ્રોવવેવિંગ વગલડોભા ંસધુાયો કયલો. 
 

 
 

 
 

(3) પયજનુું સ્થ:   ી.આઈ.ડી.વી,યભણગાભડી,  ોય, ી.લડોદયા  

(4) ગાય : રૂ. 20,000/- ભાવવક/ કોન્વોરીડેટેડ (નગેોળીએફર)   

(5) કયાયનો વભમ : 11 ભાવ 

(6) અન્મ નલગતો : 1.ભાવવક કોન્વોરીડેટેડ ગાય ઉયાતં કોઇણ જાતના રાબો આલાભા ંઆલળ ેનશી. 
 2.વયકાયના વનમભ મજુફ ભલાાત્ર યજા આલાભા ંઆલળ.ે કયાયનો વભમ યૂો થમા ં

ફાદ રણેી નીકતી યજાનો ગાય ભળ ેનશી.  

 3.ગાયનુ ંચકુલણુ ંચકે ભાયપત ેકયલાભા ંઆલળ.ે  

(7) અયી ભોકરલાની વલગતો યવ ધયાલતા ઉભદેલાયોએ અભાયી લફેવાઈટ ય મકેુર વલગતલાય જાશયેાત લાચંી 
વનમત કયેર એપ્રીકેળન પોભટે ડાઉનરોડ કયી, ભારશતી બયી, જરૂયી રામકાત અને 
અનબુલ અંગેના અન ે્કુર રીલગગ વટીપીકેટના લફડાણો વરશત વનગભની લડીકચયેીના 
વયનાભ ેતા.15-12-2021 સધુીભા ં6.10 pm  સધુીભા ંરલેખત અયી ભોકરી આલી. આ 
વભમભમામદાભા ંઅયી વનગભની લડીકચયેી ખાત ેભી જલી જરૂયી છે. આ વવલામ અન્મ 
્લરૂ ે ેકલી કે, ઈભરેથી  ભેર અયીઓ ધ્માન ે રેલાભા ં આલળ ે નશી.તભેજ  
વભમભમામદા ફાદ ભેર અયીઓ ધ્માને રલેાભા ં આલળ ે નશી.રામકાત ધયાલતા 
ઉભદેલાયો તયપથી ઘણા ભોટા પ્રભાણભા ંઅયીઓ ભળે તેલા રક્વાભા ં ઉભદેલાયોની 
ઉચ્ચરામકાત અન ે વફવંધત જગ્મા ભાટેના અનબુલન ે ધ્માન ે યાખી ઉભદેલાયોને 
ળોટમરી્ટ કયી ઈન્ટયવ્યભુા ંફોરાલાળ.ે અયીના કલય ય " રેફ ટેકનીળીમન (ક્લોરીટી 
કુંટ્રોર) ની જગ્મા ભાટેની અયજી cc એભ ભોટા અક્ષયે રખલાનુું યશળેે.  

'(8)વાભાન્મ ળયતો (1)ભેર અયીઓભાથંી ળોટમરી્ટ કયલાન,ુ વદંગી કયલાનુ ંત્થા કોઈણ ઉભદેલાયન ે
ઈન્ટયવ્ય ુભાટે યીેકકટ કયલાનો ભેનજેભને્ટનો શકક અફાવધત યશળે.ે(2) કોઈણ કાયણ 
આપ્મા લગય વીરકે્ળન પ્રોવવે યદ કયલાનો  ભેનજેભને્ટન ેઅફાવધત શકક યશળે.ે (3) 
વનમત પ્રફ્રોભાભા ંનશી ભેર, અધયુી . લાચંી ન ળકામ તેલી, વશી વલનાની ત્થા જરૂયી 
પ્રભાણત્રો જોડમા વલનાની અયીઓ  યદ ગણલાભા ંઆલેળ.ે (4) જન્ભ તાયીખ/ 
ઉભયની ચકાવણી ભાટે ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની નકર લફડલી જરૂયી છે. (5) ભેર 
અયીઓન ેકંનીની જરૂયીમાત પ્રભાણ ેળોટમરી્ટ કયલાભા ંઆલળ ેઅન ેઆલા ળોટમરી્ટ 
કયેર ઉભદેલાયોન ેઈન્ટયવ્ય ુભાટે તભેણ ેએકેડેભીક લમભા ંભેલરે  ગણુાકંના આધાયે 
ફોરાલલાભા ંઆલળ.ે (6) જો ઉભેદલાય વયકાયી કભમચાયી/વભેી ગલભને્ટ કચયેી / જાશયે 
વાશવભા ંનોકયી કયતા શળ ેતો અયી પ્રોય ચનેર ભાયપત ે યજુ કયલાની યશળે ેતભેજ 
ેક ત ેવં્ થાન ુ ના લાધંા પ્રભાણત્ર અયી જોડે યજુ કયલાન ુયશળે.ે (7) વદંગી ાભરે 
ઉભદેલાયે અત્રનેા ઓઝનેાઈેકળનભા ંપયજ ય શાજય થતી લખત ેઅગાઉના નોકયી યશરે 
વં્ થાનો છૂટા કમામનો હુકભ યજુ કયલાનો યશળે.ે(8) ઈન્ટયવ્યભુા ંફોરાલરે  ઉભદેલાયન ે 
મવુાપયી ખચમ આલાભા ંઆલળ ેનશી.  

(9) વુંદગી : આ જગ્માઓ ય ઉભદેલાયની વદંગી ળકૈ્ષલણક રામકાત, અનબુલ તથા વદંગી 
વવભવત દ્રાયા રલેાનાય વમનર ઇંટયવ્યભુા ંકયેર દેખાલના આધાયે કયલાભાું આલળ.ે  

(10) અયી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ  15-12-2021 વાેંક 6-10 સધુી.(લડીકચયેી ખાતે) 
 
 



APPLICATION FOR THE POST OF LABORATORY TECHNICIAN 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 30/11/2021) 

 

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) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

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.  

 
 
 
 
 

 


