ુ રાત ઔધો ગક િવકાસ િનગમ
જ
ુ રાત સરકાર થાિપત ઉપ મ)
( જ
ઉ ોગ ભવન, લોક નં. 3, 4 અને 5, સેકટર-11, ગાંધીનગર.
પીનકોડ- ૩૮૨ ૦૧૧ ફોનનં:૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૭૧,૯૮૭૯૧૧૦૧૦૩
વોક-ઈન-ઈ ટર

ુ

ગુજરાત ઔધોિગક િવકાસ િનગમ ારા ૧૧ માસની મુદત માટે કરાર ઉપર સીનીયર ઈજનેરની
િનમણુકં કરવા અરજી મંગાવવામાં આવે છે . સદર કરારની મુદત કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખી પુન: િનમણુકં
આપી શકાશે.
અનુ

જગ્યાનું નામ

નં
૧

શૈક્ષિણક લાયકાત

જગ્યાની
સંખ્યા

સીનીયર

ઈજનેર

૧

(જાહેર આરોગ્ય)

સીવીલ એન્જીનીયરીંગમાં બી.ઈ./બી.ટે ક તથા સેનીટરી
એન્જીનીયરીંગ/

એન્વાયરમેન્ટ

એન્જીનીયરીંગ

નો

અભ્યાસ.
ુ વ
અ ભ


અરજદાર મુખ્ય ઈજનેર અથવા સમકક્ષ હો ા પરથી કેન્દર્ સરકાર / રાજ્ય સરકાર માંથી છે લા
પાંચ વષમ
ર્ ાં િનવ ૃ



થયેલ હોવો જોઈએ.

અરજદારને ૨૫ વષર્નો રાજ્ય સરકાર/કેન્દર્ સરકારના િવભાગમાં જાહેર આરોગ્ય / સેનેટરી /
પયાર્વરણ પર્ો ક્ટસ અંગે પર્ી‐ટે ન્ડરીંગ અને પો ટ‐ટે ન્ડરીંગની કામગીરી સિહત સફળતાપ ૂવર્ક
અમલીકરણનો અનુભવ હોવો જોઈએ.



ગુજરાત સરકાર ી હ તકના િવભાગમાં આ પર્કારની કામગીરીના અનુભવને પર્ાધાન્ય આપવામાં
આવશે.



અગર્ેજી, િહન્દી તથા ગુજરાતી ભાષાની જાણકારી ઈચ્છનીય છે .

કામગીર તથા જવાબદાર
પસંદગી પામેલ અરજદારે નીચે મુજબની કામગીરીની દે ખરે ખ રાખવાની રહેશે.


ચાલુ તેમજ નવા પર્ો ક્ટસ - જીઆઈડીસીના ઈપીસી / પીપીપી પધ્ધિતથી હાથ ધરે લ કામો માટે
જાહેર આરોગ્ય / પયાર્વરણને લગતી કામગીરી કરવાની રહેશે.



અરજદારે જાહેર આરોગ્ય / પયાર્વરણને લગતા પર્ો કટસ માટે જ રી મંજુરી સંબિં ધત સક્ષમ
સ ા પાસેથી મેળવવાની કામગીરી કરવાની રહેશે.



બીન સરકારી સં થા સિહત કોઇ પણ સક્ષમ સ ા ારા જાહેર આરોગ્ય / પયાર્વરણને લગત કે સ
બાબતે જીઆઈડીસી તેમજ રાજ્ય સરકારના િહતમાં કાયદાકીય પ ૂતર્તા કરવાની કામગીરી
કરવાની રહેશે.



અરજદારે ઉપરોક્ત કામગીરી માટે જ્યારે પણ જ રીયાત ઉપિ થત થાય ત્યારે ગુજરાતમાં
મુસાફરી કરવાની રહેશે.



કામના િદવસો આધારીત પર્િત માસ માનદ વેતન ચ ૂકવવામાં આવશે.

 અરજદારની કાયર્ક્ષમતાને લક્ષમાં લઇ સદર કરારની મુદતમાં વધારો કરવામાં આવશે.
 આ બાબતમાં રસ ધરાવતા અરજદારે નીચે મુજબની તારીખ, સમય અને

થળ ઉપર

બ

મુલાકાત માટે જ રી દ તાવેજો અસલમાં તથા તેની એક વપર્માિણત નકલ સાથે હાજર રહેવાનુ
રહેશે.
 ઈન્ટર યુની તારીખ

: ૦૨/૦૧/૨૦૨૧

 સમય

: સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે



થળ

: ગુજરાત ઔધોિગક િવકાસ િનગમ,બ્લોક નં ૪
તર્ીજો માળ, ઉધોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧



આ બાબતે અન્ય કોઈ માિહતી માટે નીચેના નંબર પર સંપકર્ સાંધવો.



ગુજરાત ઔધોિગક િવકાસ િનગમ-ફોન નં +૯૧ ૯૮૭૯૧૧૦૧૦૩



E‐Mail Address :‐ xenph@gidcgujarat.org

અિધક્ષક ઈજનેર (જા આ)
જીઆઈડીસી, ગાંધીનગર

