ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લ., ગાંઘીનગર
જ
ર

ટડ ઓફ સ

ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.,
જ
ુ ત ભવન પાછળ, ‘’છ’’ રોડ, સકટર – ૧૦/બી, ગાંઘીનગર
લોકા ક
ટલીફોન નં (૦૭૯)૨૩૨૫૬૮૦૦, ફકસ – (૦૭૯)૨૩૨૫૬૨૨૦
ઇમેલ : gsphcltd@gmail.com વેબસાઇટ : www.gsphc.gujarat.gov.in

કરાર આધા રત
ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ ક
જ
કરાર આઘાર ત ઘોરણે

કચરલ ઇજનેર

કટશને લગતી કામગીર કર છે . િનગમને ૧૧ માસના

કચરલ ઇજનેર ની િનગમની વડ કચેર ખાતે જ ર યાત હોઇ, તે માટ

યો ય શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા યો ય ઉમેદવાર પાસેથી અર

તથા બાયોડટા (શૈ

ુ વના પમાણપ ો) સાથે િનગમની વડ કચેર ખાતે તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૧
અ ભ
ર તે

ુ ર યર/પો ટ

ારા ઉપરોકત સરનામે મોકલવાની રહશે.

મા હતી િનગમની વેબસાઇટ ૫ર

ુ ીમાં મળ રહ તે
ધ
ગેની િવગતવાર

ુ વામાં આવેલ છે . તે જોઇને ઉમેદવારોએ અર
ક

િનિ ત સમયગાળા બાદ મળે લ અર
CIN U45201GJ1988SGC011453

હરાત

ણક તથા

કરવી તથા

યાનમાં લેવામાં આવશે નહ .
મેનેજ ગ ડ રકટર

GUJARAT STATE POLICE HOUSING CORPORATION LTD.,GANDHINAGAR
FOR CONTRACT BASE STRUCTURAL ENGINEER (M.E.Structural)

Sr.No

Name of division

1.

Head Office, Gandhinagar

Requirement
of Structural
Engineers
03



Education Qualification : M.E.(Structural)



Experience : Minimum 3 Year



Lumpsum emoluments will be minimum of Rs.20,000/- p.m.



Age should not be less than 25 years and not more than 40 years as on 31.08.2021



Above requirement is purely on contractual base for 11 months only. After completion of same,
the contract will automatically be terminated. The candidate cannot claim any permanent right
of this contract in future.



Intrested Candidate Should Send Application Form along with CV, Experience, Education.(Please see
Annexure -1).

MANAGING DIRECTOR
Place : Gandhinagar
Date :
. .2021

ANNEXURE-I
APPLICATION FORM
Recent Passport
size Photo
Position Apply For: _______________________________________
Preference for Location : __________________________________________
Personal Information
Name
Address

Mobile No.
Date of Birth
Age (As on 31.08.2021)
E-mail ID

Educational Qualification
Sr
No.

Degree

Year Of Passing

Percentage (%)

Present Working Detail
Sr.
No.

Company Name

Designation

Period

Total
Exp.

PTO

Previous Experience Detail (Post Qualifaction)
Sr.
No.

Company Name

Designation

Period

Total Length of Experience (As on 31.08.2021):__________________________

Place :________________
Date :________________

Attachment
1.
2.
3.

Candidate Signature

Total
Exp.

