જાહેરાત
ુ રાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વિકાસ સોસાયટી (GSIDS)ની કચેરી માટે ૧૧
ગજ
માસના કરાર આધારરત માવસક ફીક્સ પગારના ધોરણે સીનીયર પ્રોજેક્ટ એસોસીયેટ્સ કમ
કન્સલ્ટન્ટની-૬ જગ્યાઓ અને સીનીયર પ્રોજેક્ટ એસોસીયેટ્સની-૭ જગ્યાઓ ભરિા માટે
ુ બની અરજી જરૂરી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણણત
લાયક ઉમેદિારો પાસેથી વનયત નમ ૂના મજ
ુ ીમાાં મળી જાય તે રીતે મોકલી આપિા જણાિિામાાં
નકલો સાથે તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૭ સધ
આિે છે . િધ ુ વિગતો િેબસાઇટ http://gujhd.gujarat.gov.in પરથી મળશે. અરજી નીચેના
સરનામે મોકલિાની રહેશે.
વનયામક અને સભ્ય સણચિ
ુ રાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વિકાસ સોસાયટી (GSIDS)ની કચેરી
ગજ
બીજો માળ, અથથશાસ્ત્ર અને આંકડાશાત્ર વનયામકની કચેરી કમ્પાઉન્ડ
સેક્ટર – ૧૮, પોલીસ ભિનની બાજુમાાં, ગાાંધીનગર – ૩૮૨૦૦૯.
સહી/વનયામક અને સભ્ય સણચિ
GSIDS

Gujarat Social Infrastructure Development Society
Govt. of Gujarat, Gandhinagar
Application Format for SPAC/ SPA
1. Application for Posts:

[(√ ) the position ]

SPAC

SPA

only

only

Passport

SPAC
& SPA
Both

size
Photo

Personal Details:
2. Name:________________________________________________________
(Surname) (First Name)

(Father/Husband Name)

3. Present Address: ______________________________________________
_____________________________________________________________
Dist: _______________ ___________Pin Code:___________________
4. Mobile No:____________________ E-mail: ________________________
5. Gender:

Male

Female

6. Marital Status:
7. Date of Birth:

Married
/

Unmarried

/

(DD/MM/YY)

8. Basic knowledge of Computer:

Yes

9. Language Proficiency:

Read

Language
English
Hindi
Gujarati

No
Write

Speak

10. Educational Qualification:
Sr.
No.

11.

Degree

Subject

Percentage

University/
Organisation

Passing
Year

Additional Qualification:
1.
2.
3.

11.

Work Experience Details:
Sr.
No
.

Post held

Time Period
From-To

Total . Period
Year/Month

Nature to
Duty

Govt./
Private

Remarks

1.
2.
3.

13.

Qualification/Experience in Statistical Software Packages (if any)

14.

I, ----------------------------------- hereby declare that, State Government or any
State Govt. Institutions has never disqualified me nor continuing disqualification
period. The above details are correct according to my knowledge and if there is
any incorrect details, GSIDS office decision will be binding on me.

Date :

Signature of Applicant
Name:

ુ રાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વિકાસ સોસાયટી - ગાાંધીનગર
ગજ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા માનિ વિકાસને લગતી વિવિધ વિભાગો દ્વારા અમલમાાં મ ૂકાતી વિવિધ યોજનાઓ તેમજ
ુ ા યોજના અને મીશનમોડ કાયથક્રમની અમલીકરણ માટેની કામગીરી માટે ના અભ્યાસ અને
વિકાસશીલ તાલક
મ ૂલ્યાાંકન માટે સીનીયર પ્રોજેક્ટ એસોસીએટ્સ કમ કન્સલટન્ટ અને સીનીયર પ્રોજેક્ટ એસોસીએટ્સની જગ્યાઓ
કરારથી ભરિાની છે .
અ.નાં.

જગ્યાનું ાંુ નામ

ફીકસ પગાર

જગ્યા

ુ િ
શૈક્ષણણક લાયકાત અને અનુંભ

૧.

સીનીયર પ્રોજેક્ટ

રૂા.

૬ (છ)

-The Candidate should be at least Post Graduate in

એસોસીએટ્સ કમ

પ્રવત માસ

૩૦૦૦૦/-

કન્સલટન્ટ

ર.

(૧)

સીનીયર પ્રોજેક્ટ

રૂા.

ર૦૦૦૦/-

એસોસીએટ્સ

પ્રવત માસ

૭(સાત)

Economics/or

Mathematics/or

Sociology/or

Statistics/or should have Master Degree in
Management (MBA) having experience of at least
one or
two years in the related field. The
candidates who -have degree of M.Phil, P.hd. who
have
presented
research
papers
in
Seminars/Conferences
or
having
teaching
experience would be given preference. Welldeveloped IT skills will be an essential requirement.
-The candidate having experience of similar type of
work in State Government will be given preference.
-The candidate should be at least Post Graduate in
Economics/or Mathematics/or Sociology/ or
Statistics/or should have master Degree in
Management(MBA)
-The candidate who have research or work
experience in relevant field would be given
preference. Well-developed IT skills will be an
essential requirement.

ુ ીમાાં માત્ર રજી. પોસ્ટ એડી/સ્પીડપોસ્ટ/કુ રીયર થી
તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૭ સધ

મળે લ અરજીઓ જ

સ્િીકારિામાાં આિશે. વનયામક અને સભ્ય સણચિ, GSIDS, અથથશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર વનયામકની કચેરી
કમ્પાઉન્ડ, સેકટર-૧૮, ગાાંધીનગર
(૨)

ુ ો િેબસાઇટ http://gujhd.gujarat.gov.inપર આપેલ છે .
અરજીનો નમન

(૩)

સહી કરે લ અરજી સાથે પ્રમાણણત કરે લ પ્રમાણપત્રો જોડિાના રહેશે.

(૪)

જાહેરાતમાાં દશાથ િેલ તમામ શરતો પરરપ ૂણથ થશે તે જ અરજી ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે.

(પ)

બન્ને જગ્યા માટે અરજી કરનાર ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિાની રહેશે અને જે જગ્યા માટે
ઉમેદિારી નોંધાિેલ છે તેનો ઉલ્લેખ કરિાનો રહેશે.

(૬)

ુ િની વિગત દશાથ િિાની રહેશે.
અનુંભ
સહી/વનયામક અને સભ્ય સણચિ
GSIDS

