સ્ટેટ આઇસીડીએસ સોસાયટીની કરાર આધા�રત જગ્યાની ભરતી બાબત
કિમ�નર�ી,મિહલા અને બાળ િવકાસની કચેરી,
બ્લોક નં ૨૦/૧, ડો.�વરાજ મહેતા ભવન, જૂ ના સિચવાલય, ગાંધીનગર
કિમ�નર�ી, મિહલા અને બાળ િવકાસની કચેરી અંતગર્ત આઈસીડીએસ સોસાયટી હેઠળ કન્સલ્ટન્ટ – લો�સ્ટીક્સ & �ોક્યોરમેન્ટની
૧૧ માસની કરાર આધારીત જગ્યાની ભરતી માટે નીચે જણાવ્યા મુજબની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી Online અર�ઓ
આમંિ�ત કરવામાં આવે છે .
�મ નં.
૧

જગ્યાનું નામ
કન્સલ્ટન્ટ – લો�સ્ટીક્સ & �ોક્યોરમેન્ટ
(૧ જગ્યા – વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે)

લાયકાત
લાયકાત: પૂણકર્ ાલીન MBA અથવા MCom
અનુભવ – સંબંધીત ક્ષે�માં કામગીરીનો ઓછામાં ઓછો ૪ વષર્નો અનુભવ.
વયમયાર્દા – ૪૫ વષર્થી વધુ નહી
માિસક માનદવેતન – �.૪૦,૦૦૦/- થી ૬૦,૦૦૦/-

ઉપર જણાવ્યા મુજબની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો એ તારીખ ૦૧/૦૯/૨૦૧૬ થી ૧૦/૦૯/૨૦૧૬ સુધીમાં મિહલા અને બાળ
િવકાસ િવભાગ, ગાંધીનગરની વેબસાઇટ www.wcd.gujarat.gov.in ઉપર દશાર્વલ
ે લ�ક “Online Application for
the Post of Consultant – Logistics & Procurement” ઉપર Online અર� કરવાની રહેશ.ે ઉપર જણાવ્યા મુજબની
જગ્યા સંબિં ધત વધુ માિહતી વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે .

મેમ્બર સે�ટે રી
સ્ટેટ આઇસીડીએસ સોસાયટી
ગાંધીનગર

VACANCY ANNOUNCEMENT UNDER STATE ICDS SOCIETY
Commissioner of Women & Child Development Department,
Block No.20/1, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar

Online applications are invited from the professionals having eligibility and qualification
mentioned below on 11 months’ contract basis for the post of Consultant – Logistics &
Procurement under ICDS Society at Commissionerate of Women & Child Development,
Gujarat-

Sr.
Post
No.
1 Consultant – Logistics &
Procurement (1- Position at
State office)

Required Qualification
Qualification: Full time MBA or M.Com
Experience: Minimum 4 Years’ Experience in the
relevant field.
Age limit: Should not exceed 45 years
Monthly Honorarium: Rs.40,000 - 60,000/-

Eligible candidates are informed to apply online through the link given as “Online
Application for the post of Consultant – Logistics & Procurement” on Women and Child
Development Department website at www.wcd.gujarat.gov.in The last date of submission
is 01/09/2016 to 10/09/2016 Terms of reference & other details are available
on www.wcd.gujarat.gov.in

Member Secretary
State ICDS Society
Gandhinagar

