હેર િનિવદા
િજ લા પંચાયત કચેરી, અમદાવાદ
ભ , લાલદરવા , અમદાવાદ
ભરતી અંગેની હેરાત
િજ લા પંચાયત કચેરી, અમદાવાદ માટે નીચે દશાવેલ જ યા માટે ૧૧ માસના કરાર આધારીત સમયગાળા માટે લાયકાત ધરાવતાં
ઉમેદવારો પાસેથી અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
મ
જ યાનું
જ યાની
શૈ િણક લાયકાત
અનુભવ
વયમયાદા
પગાર ધોરણ
નં
નામ
સં યા
(૧) ઓછામાં ઓછી
૧.ઓછામાં ઓછો ૫ વષનો
ભારતની મા ય
ે ટીસ ગ એડવોકેટ તરીકેનો
૦૧
કાયદા
૦૨
૫૦ વષ
માિસક પગાર
યુિનવ સટીમાં કાયદાના
અનુભવ ધરાવતાં હોવા
સલાહકાર
.૬૦,૦૦૦/નાતકની ડી ી
જોઇએ.
ફી સ
ધરાવતાં હોવા જોઇએ. ૨. તે પૈકી નામદાર ગુજરાત
(૨) કાયદાની ે ટીસ
હાઇકોટમાં ઓછામાં ઓછો ૩
માટે મા યતા ા ત
વષની વકીલાતનો અનુભવ
હોવા જોઇએ.
અથવા
(૩) CCC+ level
૩. સરકારી િવભાગો/િવભાગીય
કો યુટર કૌશ યનું ાન કચેરીઓમાં સરકાર વતી
ધરાવતાં હોવા જોઇએ. નામ.સુ ીમ કોટ/ગુજરાત
હાઇકોટ કેસમાં બચાવની
કામગીરીનો ૩ વષનો અનુભવ
(૧) આ હેરાત સંદભ અર પ કનો નમુનો, શૈ િણક લાયકાત, અનુભવ, શરતો તથા અ ય િવગતોની માિહતી િજ લા પંચાયત,
અમદાવાદની વેબસાઇટ https://ahmedabaddp.gujarat.gov.in પરથી મેળવી શકાશે.
(૨) ઉમેદવારે અર પ તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૨ સુધીમાં કચેરી સમયગાળા દર યાન R.P.A.D, વારા જ અર પ ના નમુનામાં જ રી
િવગતો અને સામેલ પ રિશ ૧ થી ૫ સાથે, િજ લા િવકાસ અિધકારી, મહેકમ શાખા, િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલદરવા , અમદાવાદને
મોકલી આપવાની રહેશે. અર
બ િ વકારવામાં આવશે નહી.
આ હેરાત બાબતે તમામ અબાિધત અિધકારો િજ લા િવકાસ અિધકારી,અમદાવાદ હ તકના રહેશ.ે
સહી/તારીખ :૦૬/૦૯/૨૦૨૨
િજ લા િવકાસ અિધકારી
થળ : અમદાવાદ
િજ લા પંચાયત, અમદાવાદ

અર પ નો નમુનો
િજ લા પંચાયત અમદાવાદ ખાતે “કાયદા સલાહકાર” ની ૧૧ માસના કરાર આધારીત જ યા માટેની અર

િત
િજ લા િવકાસ અિધકારી

પાસપોટ
સાઇઝનો

મહેકમ શાખા, િજ લા પંચાયત કચેરી,

ફોટો અહ

લાલદરવા , અમદાવાદ

ચ ટાડવો
૧

ઉમેદવારનું નામ
(અટક, નામ,િપતા/પિતનું નામ)

૨
૩

જ મ તારીખ
અર ની તારીખે મર (મહ મ ૫૦ વષ) વષ ............... માસ...........
િત

(૧)

૪

હાલના રહેઠાણનું સરનામું

૫

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

૬

મોબાઇલ નંબર

૭

ઇ-મેઇલ એ ેસ

૮

ભાષાની

ણકારી

ી (૨) પુ ષ (૩) અ ય

(૧) ગુજરાતી (૨) િહ દી (૩) અં ે

(૪) અ ય

શૈ િણક લાયકાતની િવગત
મ
૧
૨

લાયકાત

યુિનવ સટી/બોડ

િવષય

ટકા

પાસ કયાનું વષ

રીમાકસ

િવષય

ટકા

પાસ કયાનું વષ

રીમાકસ

િવષય

ટકા

પાસ કયાનું વષ

રીમાકસ

કાયદાની વધારાની શૈ િણક લાયકાત
મ
૧
૨

લાયકાત

CCC+ કો યુટર
મ
૧

લાયકાત

યુિનવ સટી/બોડ

ણકારીની િવગત
યુિનવ સટી/બોડ

કાયદાકીય ે ટીસ / અનુભવની િવગતો
૧

બાર કાઉ સીલ ઓફ ગુજરાતના ન ધણી નંબર

૨

બાર કાઉ સીલ ઓફ ઇિ ડયાના ન ધણી નંબર

૩

ે ટીસ ગ એડવોકેટ તરીકેના અનુભવનો સમયગાળો વષમાં ( યુન મ ૦૫ વષ)

૪

મ નં.૩ પૈકી નામદાર હાઇકોટમાં વકીલાતનો અનુભવ - વષમાં ( યુનતમ- ૦૩
વષ) અથવા
સરકારી િવભાગો /િવભાગીય કચેરીઓમાં સરકાર ી વતી
નામ.હાઇકોટ/નામ.સુ ીમ કોટમાં બચાવની કામગીરીનો અનુભવ - વષમાં
( યુનતમ ૦૩ વષ) (જે તે સં થા તરફથી માણપ મેળવીને સામેલ રાખવા)
સરકારી િવભાગોમાં પેનલ એડવોકેટ તરીકે િનમાયા હોવ/ચાલુ હોવ તો તેવી
કચેરીના નામ ( જે કચેરી તરફથી માણપ મેળવીને સામેલ રાખવા)

૫
૬

૭

અગાઉ P.P/A.G.P & Ad.P.P/Subordinate GP કે કાયદા અિધકારી
તરીકે કામગીરી કરેલ હોય તો તેની િવગત અને સમયગાળો (આધારો સામેલ
રાખવા)
નામ.સુ ીમ કોટ ઓફ ઇિ ડયામાં વકીલાતનો અનુભવ વષમાં અ ય કોઇ િવગત
(જો હોય તો)

૮

છે લા ણ વષમાં કેટલા

A

કેટલા કેસોમાં વકીલાત કરી (સં યા)

B

કેટલા કેસોમાં સફળતા મળી (સં યા)

C

કેટલા કેસોમાં અપીલ અર

D

કેટલી અપીલ અર ઓમાં સફળતા મળી (સં યા)

E

કેટલી પરચુરણ અર ઓ દાખલ કરી (સં યા)

F

કેટલી પરચુરણ અર ઓમાં સફળતા મળી (સં યા)

૯

છે લા ણ વષમાં કેટલા સીવીલ કેસો ચલા યા (સં યા)

A

કેટલા સીવીલ યુટ કેસો દાખલ કયા (સં યા)

B

કેટલા સીવીલ યુટમાં સફળતા મળી (સં યા)

C

કેટલા સીવીલ યુટના ઠરાવ સામે અપીલ અર

D

સીવીલ યુટની કેટલી અપીલ અર ઓમાં સફળતા મળી (સં યા)

E

સરકારી િવભાગો/કચેરીઓ તરફી કુલ કેટલા કેસો ચલાવવામાં આ યા. (સં યા)

F

સરકારી િવભાગો/કચેરીઓ તરફી કુલ કેટલા કેસોમાં સરકારની તરફેણમાં િનણય
આ યા. (સં યા)

મીનલ કેસો ચલા યા ? (સં યા)

દાખલ કરી (સં યા)

દાખલ કરી (સં યા)

(ન ધ : મ નં.૮ (a) થી (f) તથા મ નં.૯ (a) થી (f) ની િવગતોનું પ ક સામેલ રાખવાને બદલે જે તે મ સામે
ફ ત તેની સં યા લખવી)

બાહધરી / એકરાર
૧

ગુજરાતી, િહ દી, તથા અં ે

૨

(પ રિશ -૧)
અર ફોમમાં ભરેલ તમામ િવગતો સાચી હોવા અંગેનું એકરારનામુ (પ રિશ -૨)

ભાષાનું પુરતું

ાન ધરાવતાં હોવા અંગન
ે ું બાહધરી ખત સામેલ છે ?
હા/ના
સામેલ છે ?
હા/ના

૩

રહેઠાણ અને કાયદા સલાહકાર તરીકેના ફરજના થળ અંગન
ે ું એકરારનામુ (પ રિશ -૩)

સામેલ છે ?
હા/ના

૪

ફોજદારી કેસ/ ફરીયાદ, ગેરવત ંક અંગેનું એકરારનામુ (પ રિશ -૪)

સામેલ છે ?
હા/ના

૫

કાયદા સલાહકારની જ યા માટેની લાયકાત, પસંદગીનું ધોરણ, ફરજો, કામગીરી તથા સામેલ છે ?
બોલીઓ અને શરતો વાં યા, સમ યા હોવા અને િ વકાર હોવા અંગન
ે ું એકરારનામુ હા/ના
(પ રિશ -૫)

આધાર / િબડાણ ( હા કે ના લખવું)
મ

િવગત

સામેલ છે ?

૧
૨
૩
૪
૫
૬

નામ અંગેના પુરાવાની નકલ ( આધાર કાડ/પાન કાડ/ચૂટં ણી કાડ/અ ય)
કાયમી સરનામા અંગેના પુરાવાની નકલ ( આધાર કાડ/પાન કાડ/ચૂંટણી કાડ/અ ય)
જ મ તારીખના પુરાવાની નકલ ( જ મનું માનપ / કુલ લીવ ગ સટ ફીકેટ/અ ય)
કાયદાની પદવી ( નાતક) નું માણપ ની નકલ
કાયદાની પદવી (અનુ નાતક) નું માણપ ની નકલ

૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

અ ય કોઇ ખાસ લાયકાત ( જો ધરાવતાં હોવ તો) માણપ ની નકલ
બાર કાઉ સીલ ઓફ ગુજરાતના ન ધણીનું માણપ ની નકલ
બાર કાઉ સીલ ઓફ ઇિ ડયાના ન ધણીનું માણપ ની નકલ
ે ટીસ ગ એડવોકેટ તરીકેના અનુભવના માણપ ની નકલ
નામદાર ગુજરાત હાઇકોટમાં વકીલાતનો અનુભવના માણપ ની નકલ
નામદાર સુ ીમ કોટ ઓફ ઇ ડીયામાં વકીલાતનો અનુભવ ( જો હોય તો) માણપ ની
નકલ
સરકારી િવભાગો/ િવભાગીય કચેરીઓમાં સરકાર ી વતી નામ.હાઇકોટ/નામ.સુ ીમ કોટમાં
બચાવની કામગીરીના અનુભવના માણપ ની નકલ
સરકારી િવભાગોમાં પેનલ એડવોકેટ તરીકે િનમાયા હોવ/ચાલુ હોવ તો તેવી કચેરીના
માણપ ની નકલ

CCC+ કો યુટર કૌશ યના માણપ ની નકલ

૧૩
૧૪
૧૫

અગાઉ P.P/A.G.P & Ad.P.P/Subordinate GP કે કાયદા અિધકારી તરીકે

૧૬
૧૭

કામગીરી કરેલ હોય તો તેની િવગતની નકલ
પ રિશ ૧ થી ૫ અસલમાં
અ ય કોઇ િવગત ( જો હોય તો) ના આધાર / માણપ ની નકલ
આથી હુ ં નીચે સહી કરનાર બાહધરી આપું છુ ં કે, ઉપરો ત તમામ માિહતી મારી

ણ મુજબ સાચી અને

ખરી છે . જો કોઇપણ તબ કે મારા વારા જણાવેલ િવગતો ખોટી ઠરશે તો મારી િનમ ંક રદ થવાને પા બનશે. તથા
આ

હેરાત સંદભની તમામ બોલીઓ અને શરતો મે વાંચી છે અને તે મને મંજુર અને બંધનકતા રહેશ.ે

તારીખ :
થળ :

ઉમેદવારની સહી

પ રિશ -૧
િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરી માટે કાયદા સલાહકારની ૧૧ માસના કરાર આધારીત જ યા માટેની
અર

સાથે જોડવાનું ગુજરાતી, િહ દી, તથા અં ે

ભાષાનું પુરતું ાન ધરાવતાં હોવા અંગેનું એકરારનામું

નામ : .....................................................

રહે : ......................................................

આથી હુ ં બાહધરી આપું છુ ં કે, મે િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરીમાં કાયદા સલાહકારની
જ યા પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત િનમ ંક માટે અર
એવી, ગુજરાતી, િહ દી, તથા અં ે

કરેલી છે . અને આ કામ માટે આવ યક છે

ભાષા બોલવા, વાંચવા અને લખવા માટેનું પુરતું ાન હુ ં ધરાવું છુ ં .

જે ની ખા ી બદલ હુ ં નીચે સહી ક ં છુ ં .
તારીખ :
થળ :

ઉમેદવારની સહી

પ રિશ -૨
િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરી માટે કાયદા સલાહકારની ૧૧ માસના કરાર આધારીત જ યા માટેની
અર

સાથે જોડવાનું અર

ફોમમાં ભરેલતમામ િવગતો સાચી હોવાં અંગેનું એકરારનામું

નામ : .....................................................
રહે : ......................................................
આથી હુ ં બાહધરી આપું છુ ં કે, મે િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરીમાં કાયદા સલાહકારની
જ યા પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત િનમ ંક માટે અર

કરેલી છે . અને આ કામ માટે ભરેલ અર

ફોમમાં ભરેલ તમામ િવગતો સાચી અને સચોટ છે . તેમજ આ અંગેના મ રજુ કરેલ તમામ આધારો સાચા
છે . જે ની ખા ી બદલ હુ ં નીચે સહી ક ં છુ ં .
તારીખ :
થળ :

ઉમેદવારની સહી

પ રિશ -૩
િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરી માટે કાયદા સલાહકારની ૧૧ માસના કરાર આધારીત જ યા માટેની
અર

સાથે જોડવાનું રહેઠાણ અને કાયદા સલાહકાર તરીકેના ફરજના થળ અંગેનું એકરારનામું

નામ : .....................................................
રહે : ......................................................
આથી હુ ં બાહધરી આપું છુ ં કે, મે િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરીમાં કાયદા સલાહકારની
જ યા પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત િનમ ંક માટે અર

કરેલી છે . અને આ કામ માટે

(૧) મે, મા રહેઠાણ અમદાવાદ મુ યમથક ઉપર રાખેલ છે . જે નું સરનામું ઉપર દશા યા મુજબ છે.
(૨) મારે િજ લા પંચાયત, અમદાવાદ મુ યમથક ઉપર ફરજ બ વવાની રહેશે. તેમજ અિધકૃત અિધકારીની
પરવાનગી વગર હુ ં કાયમથક છોડીશ નહ .
તારીખ :
થળ :

ઉમેદવારની સહી

પ રિશ -૪
િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરી માટે કાયદા સલાહકારની ૧૧ માસના કરાર આધારીત જ યા માટેની
અર

સાથે જોડવાનું ફોજદારી કેસ/ફરીયાદ, ગેરવત ક અંગેનું એકરારનામું

નામ : .....................................................
રહે : ......................................................
આથી હુ ં બાહધરી આપું છુ ં કે,
(૧) મારી સામે આજદીન સુધી કોઇપણ ફોજદારી કેસ, કોઇપણ અદાલતમાં થયેલ નથી, કે તેવો કોઇ કેસ
રી નથી. ( જો કોઇ ફોજદારી કેસ

રી હોય અથવા ભુતકાળમાં થયેલહોય તો તેનો કેસ નં., તે કયા

કારણસર થયેલ, તે કઇ અદાલતમાં થયેલ અને તેમાં શું પ રણામ આવેલું િવગેરે લાગુ પડતી િવગતો આપવી)
(૨) મારી સામે બાર કાઉ સીલ ઓફ ઇિ ડયા કે કોઇપણ રા યની બાર કાઉ સીલ વારા યવસાિયક
ગેરવત ક માટે કોઇ કાયવાહી થયેલ નથી કે તેવી કાયવાહી

રી નથી. ( જો તેવી કાયવાહી

રી હોય

અથવા ભુતકાળમાં થયેલ હોય તો તેની સંપુણ િવગત આપવી)
(૩) મારી િવ ધ ઉપરો ત રીતે કોઇ કાયવાહી થયેલ હશે અથવા ઉપરો ત િવગતો ખોટી દશાવેલ હશે તો હુ ં
િનમ ંક મેળવવા પા રહીશ નહ અને જો િનમ ંક થયેલ હશે તો તે રદ થવાને પા રહેશ.ે
જે ની ખા ી બદલ હુ ં નીચે સહી ક ં છુ ં .
તારીખ :
થળ :

ઉમેદવારની સહી

પ રિશ -૫
િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરી માટે કાયદા સલાહકારની ૧૧ માસના કરાર આધારીત જ યા માટેની
અર

સાથે જોડવાનું કાયદા સલાહકારની જ યા માટેની લાયકાત, પસંદગીનું ધોરણ, ફરજો, કામગીરી તથા
બોલીઓ અને શરતો વાં યા, સમ યા હોવા અને િ વકાર હોવા અંગેનું એકરારનામુ

નામ : .....................................................
રહે : ......................................................
આથી હુ ં બાહધરી આપું છુ ં કે, મે િજ લા પંચાયત, અમદાવાદની કચેરીમાં કાયદા સલાહકારની
જ યા પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત િનમ ંક માટે અર

કરેલી છે . અને આ જ યા માટેની લાયકાત,

પસંદગીનું ધોરણ, ફરજો, કામગીરી, બોલીઓ અને શરતો વાં યા, સમ યા છે અને તે મને મંજુર અને
બંધનકતા રહેશ.ે જે ની ખા ી બદલ હુ ં નીચે સહી ક ં છુ ં .
તારીખ :
થળ :

ઉમેદવારની સહી

સામા ય સુચનાઓ
1. આ

હેરાત સંદભ થનાર િનમ ંક ત ન હંગામી ધોરણે ( ૧૧ માસ કરાર આધારીત ) કરવામાં આવશે.

2. અર

ફોમનો

નમુનો

િજ લા

પંચાયત

અમદાવાદની

વેબસાઇટ

https://ahmedabaddp.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે તે નમુનામાં જ અર

ટાઇપ

કરાવીને કરવાની રહેશે.
3. ઉમેદવારે અર

િજ લા િવકાસ અિધકારી, મહેકમ શાખા, િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલદરવા ,

અમદાવાદને મોકલી આપવાની રહેશે.
4. ઉમદવારે અર

આર.પી.એ.ડી વારા જ મોકલી આપવાની રહેશ.ે અ ય કોઇ રીતે જે મ કે કુરીયર, બ

રીતે આવેલ અર ઓ યાને લેવામાં આવશે નહી. અને અર પ ના કવર ઉપર “જ યાનું નામ કાયદા
સલાહકાર” એમ પ લખવું.
5. ઉમેદવાર મા ય યુિનવ સટી/સં થામાથી લાયક પદવી ધરાવતો હોવો જોઇએ.
6. ગુજરાતી, િહ દી અને અં ે

ભાષા ઉપરનું ભુ વ હોવું જોઇએ.

7. ઉમેદવાર બાર કાઉિ સલ ઓફ ગુજરાતમાં અને બાર કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયામાં ન ધણી ધરાવતો હોવો
જોઇએ. અને તેની સનદની નકલ અર

સાથે અચુક રજુ કરવી.

8. ઉમેદવારે પોતાનો તાજે તરનો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અર
9. ઉમેદવારે અર

ફોમમાં અચુક લગાવવાનો રહેશે.

સાથે શૈ િણક લાયકાત, મર તથા અનુભવ િવગેરે અંગેના માણપ ોની માિણત નકલો

ફર યાત પણે સામેલ કરવાની રહેશે.
10. લઘુ મ લાયકાત ા ત કયા બાદના અનુભવને ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.
11. જે નામદાર કોટમાં

ે ટીસ કરી હોય તે કોટના િ સીપલ જજ સાહેબ ી અથવા ર

ે ટીસ કયાનું માણપ ફર યાત અર

ાર ી વારા

સાથે રજુ કરવાનું રહેશે.

12. અ ય કોઇ સરકારી કચેરી કે અધસરકારી કચેરીમાં અનુભવ માટે સંબિધત કચેરી વારા આપવામાં આવેલ
િનમ ંક તારીખ તથા પુણ થતાં તારીખ સાથેના માણપ ફર યાત અર
13. અનુભવ બાબતે જ રી માણપ ો રજુ ન થવાના ક સામાં અર

સાથે રજુ કરવાનું રહેશે.

રદબાતલ કરવામાં આવશે.

14. ઉમેદવારે અર પ કમાં તમામ િવગતો ભરવાની રહેશે. અધુરી િવગતોવાળી અર , િનયત નમુનામાં ન હોય
તેવી અર , અધુરા ામણપ ો, તેમજ છે લી તારીખ બાદ મળેલ અર ઓ અમા ય ગણવામાં આવશે.
15. અર પ માં દશાવેલ તમામ િવગતોમાં બાદમાં કોઇપણ સંજોગોમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં આવશે નહી.
16. આ

હેરાત સંદભ લેવાનાર િનણયો કે સુચનાઓ િજ લા પંચાયતની વેબસાઇટ ઉપર વખતોવખત મુકવામાં

આવશે. જે ની ઉમેદવારે

તે વેબસાઇટની મુલાકાત લઇ ચકાસણી કરવાની રહેશે. તે માટે અલગથી કોઇ

ણ કરવામાં આવશે નહી.
17.

હેરાતમાં દશાવેલ ઓછામાં ઓછી લાયકાત ઉપરાંત કાયદાની ઉ ચ શૈ િણક લાયકાત અને વધુ અનુભવ
ધરાવતાં ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અિ મતા આપવામાં આવશે.

18. આ અર

ફ ત ઉમેદવારી ન ધાવવા પુરતી િસમીત રહેશે. અર

કરવાથી ઉમેદવારની પસંદગી થઇ ગયેલ છે

તેમ માની લેવાનું રહેશે નહી.
19. જ ર જણાયે આ જગા માટે ઉમેદવારની પસંદગી માટે લેિખત પરી ા યોજવી કે મૌિખક ઇ ટર યુ રાખવું કે
સીધી પસંદગી કરવી તે અંગે તમામ અબાિધત અિધકારો આ અંગે બનાવેલ પસંદગી સિમિતને રહેશે. લેિખત
પ ર ા/ મૌિખક ઇ ટર યુ યો વાના ક સામાં કચેરી વારા મુસાફરી કે અ ય કોઇ ખચ આપવામાં આવશે
નહી. ઉમેદવારે વ-ખચઉપિ થત થવાનું રહેશ.ે
20. આવેલ અર ઓમાથી પસંદગી પર વે તમામ હ કો પસંદગી સિમિતને આધીન રહેશે.

21. ઉમેદવારે અથવા તેના વતી કોઇપણ યિ ત લાગવગનો

ય

કે પરો

રીતે ઉપયોગ કરશે તો તેવા

22. ઉમેદવારે કોઇપણ િવગત ખોટી બતાવેલ હશે અથવા ભરતી અથવા ભરતી

યા દરિમયાન ખોટી માલુમ

ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.
પડશે તો તેમની અર

તે તબ કે રદ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારની પસંદગી થયેલ હશે તો તે િનમ ંક રદ

ગણાશે. તેમજ ભિવ યમાં ઉમેદવારે િનમ ક સમયે રજુ કરેલ જ મ તારીખ, શૈ િણક લાયકાત, વય,
અનુભવ અ ય િવગેરે પુરાવા ખોટા માલુમ પડશે કે શંકા પદ જણાશે તો િનમ ંક પામેલ ઉમેદવાર િવ ધ
િનયમોનુસાર કાયદેસરની કાયવાહી કરી િનમ ંક રદ કરવામાં આવશે.
23. આપેલ

હેર ખબર કે ભરતી કોઇ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો

તેવા સંજોગોમાં સંપુણ હ ક/અિધકાર અ ન
ે ી કચેરીના રહેશે. જે બાબતની કોઇ પણ

કારની પ તા

આપવા અ ેની કચેરી બંધાયેલ નથી.
બોલીઓ અને શરતો
1. આ હેરાત સંદભ થનાર િનમ ંક ત ન હંગામી ધોરણે ( ૧૧ માસ કરાર આધારીત) કરવામાં આવશે. અને
આ જ યા માટે િનયત કરવામાં આવેલ માિસક ફ સ પગાર મળશે.
2. કાયદા સલાહકારએ િનમ ંક પ મ યા તારીખથી દન-૭માં િજ લા પંચાયત ખાતે હાજર થવાનું રહેશ.ે
જો તેઓ તેમ કરવામાં િન ફળ જશે તો, તેઓને આ િનમ ંક િ વકાય નથી તેમ ગણીને આગળની કાયવાહી
કરવામાં આવશે.
3. િનમ ંક કરારના ધોરણે ગણવામાં આવશે. અને કરારની મુદત ૧૧ માસની રહેશે. કરારની મુદત પુણ થયેથી
અપાયેલ િનમ ંકનો આપોઆપ અંત આવેલો ગણાશે.
4. િનમ ંક પામેલ ઉમેદવારે કચેરી વારા િનયત કરાયેલ નમુનામાં બાહધરી આપવાની રહેશે.
5. કાયદા સલાહકારની જ યા પર માિસક .૬૦૦૦૦/- ના એક ીત વેતન પર કોઇપણ તના ભ થા કે પગાર
પંચના લાભો મળવાપા થશે નહી. તથા વચગાળાની રાહત તથા બી લાભો મળવા પા થશે નહી.
6. કરારના સમયગાળા દર યાનની નોકરી બદલ પે શન, બોનસ, એલ.ટી.સી, એ કેશમે ટ ઓફ લીવ, પેશગી, કે
તેવો અ ય નાણાંકીય લાભો મળવાપા થશે નહી.
7. કરારના સમયગાળા દર યાન અવસાનના ક સામાં બ વેલ ફરજના સમયગાળાની એક ીત લેણી રકમ
કુટુંબીજનોને મળવાપા થશે. બી કોઇ નાણાંકીય લાભ, એ
ેસીયા લાભ કે રહેમરાહે નોકરી જે વા
આનુષંિગક લાભ મળવાપા થશે નહી.
8. કાયદા સલાહકારને સરકારી કામે વાસ પર જવાનું થાય તો સરકાર ીના વતમાન ધોરણો મુજબ મુસાફરી
ભ થુ અને દૈિનક ભ થુ મળવાપા રહેશ.ે
9. યવસાયવેરાની કપાત િનયમોનુસાર ફ સ પગારમાંથી કરવામાં આવશે.
10. કાયદા સલાહકારને ૧૧ (અિગયાર) પરચુરણ ર મળવાપા થશે, તે િસવાય અ ય કોઇ ર મળવાપા થશે
નહી. તે િસવાયની કોઇ ર ભોગવવામાં આવે તો તે ર ના દવસના પગારની કપાત િનયમોનુસાર કરવામાં
આવશે.
11. કાયદા સલાહકારને કાયમથક પર રહેઠાણ રાખવાનું ફર યાત રહેશે. અને અિધકૃત અિધકારીની પરવાનગી
વગર કાયમથક છોડી શકશે નહી. ( કાયદા સલાહકાર સરકારી કામ માટે ચોવીસ કલાક બંધાયેલા હોવાથી
તેમની સેવાની જ ર પડે યારે અચુક હાજર થવાનું રહેશે)
12. કાયદા સલાહકારએ પોતાના ઇ-મેઇલ તથા મોબાઇલ નંબર િજ લા પંચાયતના નોડલ ઓફીસર, મોનીટર ગ
શાખાને પુરા પાડવાના રહેશે.
13. કાયદા સલાહકારએ િજ લા િવકાસ અિધકારી ન કી કરે તે કચેરી ખાતે ફરજો બ વવાની રહેશ.ે
14. કરાર આધારીત િનમ ંક હોઇ કાયદા સલાહકારને સરકારી મહેકમ ઉપર સમાવેશ થવા માટેનો કોઇ હ ક
રહેશે નહી.
15. પસદંગી સિમિત કામગીરીની દર માસે સમી ા કરશે, અને આ સેવાઓ અસંતોષકારક જણાશે તો એક
માસની નોટીસ આપી સેવાઓનો અંત લાવી શકશે.
16. કાયદા સલાહકારને ગુજરાત િસિવલ સ વિસસ (ક ડ ટ) સ-૧૯૭૧ માં ઠરાવેલ બાબતો બંધનકતા રહેશ.ે
અને તેનું ભંગ થયેથી કરારનો સમય કોઇપણ તની કાયવાહી કયા વગર િજ લા પંચાયત સમા ત કરી
શકાશે.

17. કરારના સમયગાળા દરિમયાન અ ય જે કોઇ અગ યની માિહતી સંબિધત કાયદા સલાહકારને યાનમાં કે
ણમાં આવે તે માિહતી કાયદા સલાહકાર ખુ લી કરશે નહી, ગટ કરશે નહી, કે હેર કરશે નહી. પોતે જે
માિહતી ા ત કરે તે અંગે કાયદા સલાહકારએ ગુ તતા ળવવાની રહેશે.
18. કરાર આધારીત િનમ ંક માટે ઉપર મુજબની કરારની શરતો અને બોલીઓ ઉપરાંત સરકાર ી તરફથી
વહીવટી િહતમાં બી કોઇ જ રી શરતો ન કી થાય તે િનમ ંક પામનાર કાયદા સલાહકારને બંધનકતા
રહેશ.ે
કાયદા સલાહકારની ફરજો/કામગીરી બાબત
1. કાયદાકીય બાબતો અંગે સરકાર પ ે સરકાર વતી નામ.કોટમાં બચાવ માટે સીધે સીધી રજુ આત માટે ઉપિ થત
રહેવાનું થશે નહી. પરંતુ સરકારના સંબિધત સરકારી વકીલ તથા પેનલ વકીલને કેસની

ીફ સાથે કેસની

િવગતોથી અવગત કરાવવાના રહેશે તથા કાયદાકીય બાબતો અંગે િજ લા પંચાયત કચેરીના સંબિધત પેનલ
વકીલ ી સાથે તથા િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના િનયં ણ હેઠળ કામગીરી બ વવાની રહેશે.
2. કાયદા સલાહકારએ િજ લા પંચાયત કચેરી ક ાએ કેસોના મોનીટર ગ, સુપરવીઝન, સંકલન અને કેસની ીફ
તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવાની રહેશે. દર માસે કેટલા કોટ કેસોનો િનકાલ થયો, તે પૈકી કેટલા કેસોમાં સરકાર
પ ે તેમજ કેટલા કેસોમાં સરકાર િવ ધ ચુકાદા આ યા તેની કોટ / કેસવારની ચો કસ માિહતી િજ લા
િવકાસ અિધકારી ીને દર સ તાહે અચુક રજુ કરવાની રહેશ.ે
3. િજ લા પંચાયત કચેરીને સંબિધત લીગલ મેટસમાં જ રી સલાહ આપી, સરકારી વકીલ ી/પેનલ વકીલ ીને
સહાય પ કેસની િવગતો સાથે ીફ તૈયાર કરી જ રી કાયદાકીય સલાહ આપવી.
4. Law Officers (Appointment and Condition of service) and conduct of Legal affairs of
Government rules-2009 ની માયાદામાં સરકારના કાયદા સલાહકાર (સરકારી વકીલ) ને યો ય માિહતી
સમયસર પુરી પાડવાની રહેશ.ે
5. રીસચ (સંશોધન) ની કામગીરી કરવાની રહેશ.ે
6. Statement of fact અને ન ધ તથા પેરાવાઇઝ રીમાકસ તૈયાર કરવા, દ તાવે પુરાવા/પુતતા કરી સંબિધત
નામ.કોટના સરકારી વકીલ/પેનલ વકીલ ીને પુરા પાદવાના રહેશે.
7. સરકાર વતી સમયસર એફીડેવીટ-ઇન-રી લાય તૈયાર કરી સમયસર (Well in time) દાખલ કરવા અને તે
મુજબ

યુડીશીયલ / વોઝી

યુડીશીયલ કચેરીઓ/હાઇકોટ-સુ ીમકોટ સમ સરકારનું િહત-પ અસરકારક

રીતે કોટ સમ રજુ થાય અને સરકારનું િહત જળવાઇ રહે તે અંગે પુરતી કાળ

લેવાની રહેશે.

8. કાયદા સલાહકાર તરીકે િનમ ંક પામનારા એડવોકેટ ીએ નેશનલ લીટીગેશન પોલીસી અને ટેટ લીટીગેશન
પોલીસી અ વયે રા ય સરકાર વતી કે રા ય સરકાર સામે દાખલ થયા હોય તેવા કેસોના મોનીટર ગ અને
પુરા કરાવવા માટે નીચેની બાબતોને યાને રાખવાની રહેશે.
Focusing on core issues involved in the litigation and addressing them squarely.
Managing and conducting litigation in a cohesive, coordinated and time bound
manner.
Ensuring that correct facts and all relevant document will be placed before the court.
Pending cases with the government as party to be reviewed on priority basis to
enable quick disposal.
Propose monitoring and review mechanism to sensitize government in important
cases and avoid delay.
9. િજ લા પંચાયત કચેરીના કેસોની સં યા, તેનું વગ કરણ અને કયા ટેજ પર કેસ છે તે અંગન
ે ી માિહતી એકઠી
કરવાની રહેશે. તેનું ઓનલાઇન પોટલ પર મોનીટર ગ કરવાનું રહેશે.
10. કાયદા સલાહકારએ કોટ મેટરનું http://iilms.gujarat.gov.in/ પોટલ ઉપર સતત મોનીટર ગ કરીને
િજ લા પંચાયત કચેરી ક ાએ દાખલ થતાં કેસોની એ ી સદરહુ ં પોટલ પર સમયસર થાય તે બાબત
સુિનિ ચત કરવાની રહેશે.

11. કાયદા સલાહકારએ િજ લા પંચાયત કચેરીના નામ.હાઇકોટ, સુ ીમ કોટ, તેમજ અ ય સબ ઓડ નેટ કોટ,
ી યુન સ કે અ ય ઓથોરીટી સમ જે કેસો ચાલતા હોય નું અપડેશન દરેક તબ કે કરવાનું રહેશ.ે અને જે
કોઇ હુ કમ કે અંિતમ ચુકાદો આવે કે તે ચુકાદાથી િજ લા પંચાયત કચેરીના નોડલ અિધકારીને તથા િજ લા
િવકાસ અિધકારીને લેિખતમાં વાકેફ કરવાના રહેશે.
12. કોટમાં દરેક તારીખે િજ લા િવકાસ અિધકારી ી તેમજ નોડલ અિધકારી ી જણાવે તો તે કેસમાં હાજરી
આપવાની રહેશે.
13. િજ લા પંચાયત કચેરીના કેસોમાં હુ કમ કે વચગાળાના હુ કમ સંબંધે િજ લા િવકાસ અિધકારી ીને તેમજ
નોડલ અિધકારી ીને

ણ કરવાની રહેશે.

14. કાયદા સલાહકારએ િજ લા પંચાયત કચેરીના કેસો િસવાય મહ વની બાબતોમાં કે

યાં કોઇ કાયદાકીય કે

હકીકતના આધારે અિભ ાય આપવાનો અપેિ ત થતો હોય તો તે કાયદા િવભાગના પરામશમાં મેળવવાનો
થતો હોય તો તે આપવાનો/મેળવી આપવાનો રહેશે.
15. સરકાર ીમાં ખાસ િવભાગના કેસો જે સરકાર ીની અગ યની પોલીસીને અસરકતા હોય તેનું સતત
મોનીટર ગ કરવાનું રહેશે. અને તેનાથી િજ લા િવકાસ અિધકારી ીને અવગત કરવાના રહેશે.
16. આ ઉપરાંત, િજ લા િવકાસ અિધકારી ી વખતો વખત કોટ કેસ સંબધી જે કાયવાહી સ પે તે કરવાની રહેશે.
17. કાયદા સલાહકારની કામગીરી પર સંપુણપણે િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું િનયં ણ રહેશ.ે

સહી/િજ લા િવકાસ અિધકારી
અમદાવાદ

