
કરાર આધાર ત કાયદા અિધકાર ની િનમ ુકં બાબતે અર - ડાગં જ લો 

 
 
 
 
 
 

૧. ઉમેદવાર ુ ંનામ ( જુરાતીમા)ં  :- 

 ઉમેદવાર ુ ંનામ  ( ે મા)ં   :- 

૨. માતા ુ ંનામ    :- 

૩. હાલ ુ ંસરના ુ ં   :- 

૪. કાયમી સરના ુ ં            :- 

૫. જ મ તાર ખ   :- 

૬. િત    :- 

૭. નાગ રક વ            :- 

૮. વૈવા હક દરજજો            :- 

૯. શાર રક ર તે અશકત ઉમેદવાર  :- 

૧૦. મોબાઇલ ન ં બર            :- 

૧૧. શૈ ણક લાયકાત    :- 

૧૨. કો ટુરની ાથિમક ણકાર   :- 

૧૩. અ ભુવ    :- 

 અ. હાઇકોટ કાય ે  હઠળની નીચેની કોટમા ંપાચં ક તેથી વ  ુવષનો સરકાર  વ કલ  

                     તર કનો અ ભુવ છે ક કમ? 

 બ. હાઇકોટમા ંપાચં ક તેથી વ  ુવષનો વ કલાત/સરકાર  વ કલ તર કનો અ ભુવ છે ક  

                     કમ? 

 ક. સરકાર ી હ તકની કચેર /બોડ/િનગમ/કાયદાથી થાિપત લીમીટડ કંપનીઓમા ં 

                     પાચં ક તેથી વ  ુવષનો કાયદાક ય બાબતોનો અ ભુવ છે ક કમ? 

૧૪. ણતા હોય તે ભાષાઓ  :-  

ભાષા બોલી શકો વાચંી શકો લખી શકો  

ે     

જુરાતી    

હ દ     

૧૫. અ ય મા હતી જો હોય તો :- 

 
 

થળ :-      ........................................... 

તાર ખ :-         (ઉમેદવારની સહ ) 

 

 

ઉમેદવારનો 

તા તરનો 

ફોટો ાફ 



બાહંધર  

 
 

ુ ં .................................................................................... ખા ી વૂક હર ક ું  ં ક, ઉપર જણાવેલ 

િવગતો સાચી છે, અન ેજો તેમા ંકોઇપણ િવગતો ખોટ  હશે તો તે ગ ેસ મ અિધકાર નો િનણય િતમ રહશે 

અન ેતે મન ેબધંનકતા છે. મે અર  ફોમ સાથ ેસરકાર ીના મહ લુ િવભાગના તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૨ના ઠરાવ 

સાથેના પ રિશ ટ-૧ થી ૩ની તમામ િવગતો, િનયમો અન ેશરતો વાચંીને સમ યા છે તથા આ જ યાના સદર 

ઠરાવમા ંકરલ જોગવાઇ જુબના ભરતી િનયમો મને ક લુ મં ુર છે. ભિવ યમા ં ુ ંઆ ગે કોઇપણ તની 

તકરાર ક વાધંો ઉઠાવીશ ન હ. તેની આથી ખા ી આ ુ ં .ં 

 
 
       ............................................. 

            (ઉમેદવારની સહ )  

         
 

ન ધ :-  સરકાર ીના મહ લુ િવભાગના તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૨ના ઠરાવમા ંકરલ જોગવાઇ જુબ સરકાર ી 

ારા મં ુર ને આધીન િનમ ૂકં આપવામા ંઆવશે. તેમજ િનમ ૂકં થયેથી જ ર  કરારખત તથા બો ડ લખી 

આપવાના રહશે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



પ રિશ ટ-૧ 

કરાર આધા રત િનમ ૂકં પામતા કાયદા અિધકાર ઓની સેવાની અ ય બોલીઓ અન ેશરતો 

 

(૧)  તેઓની આ િનમ ૂકં તેઓ હાજર થાય તે તાર ખથી થમ તબ ે   ૧૧(અ ગયાર) માસની ુ ત 

માટની રહશે.  

(૨) િનમ ૂકં કરનાર ક  િનમ ૂકં  પામનાર  એ બં  ેપ ો એક માસની નોટ શ આપીને કરાર િન ુ તનો 

ત લાવી શકશે.  

(૩)  તેઓએ જ લા કલે ટર કચેર  ખાત ેફરજો બ વવાની રહશે.  

(૪) તેઓની સામા ય ફરજો અન ે જવાબદાર ઓ આ સાથ ે સામેલ પ રિશ ટ-૨મા ં જણા યા માણનેી 

રહશે.  

(૫)  તેઓન ે .૪૦,૦૦૦/- ( ક િપયા ચાલીસ હ ર રુા) માિસક એકિ ત રકમ મળવાપા  રહશે.  

(૬) ઉપર માણનેા એકિ ત વેતન  પર  તેમને કોઇપણ  તના ંભ થા ંમળવાપા   થશે નહ . 

(૭) કરારના સમયગાળા દરિમયાન તેઓન ે એકિ ત વેતનમા ં કોઇપણ કારનો વધારો ક ઇ ફો 

મળવાપા  થશે નહ . મ ધવાર  ભ ુ,ં વચગાળાની રાહત તથા પગારપચંના બી  લાભો 

મળવાપા  થશે નહ .  

(૮)  કરાર સમયગાળા દરિમયાનની નોકર  બદલ વધારા ુ ંપે  શન,બોનસ,એલટ સી,એ  કશમે  ટ ઓફ 

લીવ,પેશગી ક તેવા અ  ય કોઇ કારના નાણંાક ય  લાભો મળવાપા  થશે નહ . 

(૯) કરારના સમયગાળા દરિમયાન તેઓ ુ ંઅવસાન થાય તો તેમણે બ વેલ ફરજના સમયગાળાના 

એકિ ત  વેતનની  લેણી રકમ તેઓના ુ ં ુ ંબીજનોને મળવાપા  થશે. પરં  ુબી  કોઇ નાણંાક ય  

લાભ,એ સેીયા લાભ  ક રહમરાહ નોકર  વા આ ષુાં ગક લાભ મળવાપા  થશે નહ .  

(૧૦)  તેઓના કામકાજનો સમય સ ચવાલય કચેર ના સમય જુબનો રહશે અને તે અ સુાર કચેર મા ં

હાજર  આપવાની રહશે. સગંોપાત વ  ુસમયના કામ માટ કોઇ વળતર ભ ુ ંઆપવામા ં આવશ ે

નહ .  

(૧૧) તેઓન ેવષ  દરિમયાન ૧૨ પર રૂણ ર  કલે ટર ીની વૂ મં ુર થી મળવાપા  થશે અન ેઅ  ય 

કોઇ ર  મળવાપા  થશે નહ . અિનવાય સજંોગોના કારણે જો તેમને વ  ુર  લેવાની થાય તો 

તેવી ગેરહાજર ના સમયગાળા સામે મળતી ઉ ચક ર મમાથંી માણસર  થતી રકમની કપાત 

કરવામા ં આવશ.ે  

(૧૨) તેઓએ કાયમથક ઉપર રહઠાણ રાખવા ુ ં ફર જયાત રહશે અન ે કલે ટર ીની પરવાનગી વગર 

ુ ય મથક છોડ  શકશે નહ .  

(૧૩) તેઓએ સરકાર  કામકાજ અથ વાસ  જવા ુ ંથાય તો તેવા સગેં સરકારના પીબી-૨-મા ંપે બે  ડ 

.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ના  ેડ પે .૫૪૦૦/-ના વગ-૧ના ૂના પગાર ધોરણ જુબ ગણીને તેમને 

મળવાપા  થતા નુ મ પગાર જુબ સુાફર  ભ ુ ંઅન ેદિનક ભ ુ ંમળવાપા  થશે. 

(૧૪) તેઓન ે જુરાત િસિવલ સિવસીસ (ક  ડ ટ સ),૧૯૭૧મા ં  ઠરાવેલ બાબતો બધંનકતા રહશ ેઅન ે

તેનો ભગં થયે કરારનો સમય કોઇપણ તની કાયવાહ  વગર સમા ત કર  શકાશે. 

(૧૫)  તેઓએ આ સાથ ેસામેલ ન નૂા જુબ ુ ંમળનાર માિસક એક ીત વેતનની રકમ ુ ંબો  ડ આપવા ુ ં

રહશે.  
 
 

 
 



પ રિશ ટ-૨ 

કાયદા અિધકાર ીઓએ બ વવાની રહતી સામા ય ફરજો અન ે જવાબદાર ઓની િવગતો 

 

(૧)  કલે ટર  કચેર ના તમામ શાખાના નામ. જુરાત  હાઇકોટ સમ  ચાલતા તમામ કસોની  કામગીર . 

(૨) કલે ટર કચેર   ખાતેની તમામ શાખાઓના નામ. િુ મ કોટ સમ  ચાલતા કસોન ે લગતી 

કામગીર .  

(૩) જુરાત રા ય બહાર અ  ય કોટ મા ં ા  સફર થયેલ ક થનાર કોટ કસોન ે લગતી તમામ કામગીર .  

(૪) કલે ટર કચરે ને લગતા કોટ કસોની કામગીર ના સદંભ નામ. િુ મ કોટના  રા ય સરકારના 

એડવોકટ, જુરાત હાઇકોટના એડવોકટ અન ેઆ કામે રા ય સરકાર તરફથી ુદ  ુ દ  કામગીર  

સદંભ  રોકવામા ંઆવેલ એડવોકટ સાથ ેસકંલનની કામગીર .  

(૫)  કલે ટર  કચરે ને લગતા કોટ કસો સદંભ સબિંધત શાખાઓના લાયઝનમા ંરહ ને કોટ કસો તથા તેને 

આ ષુાં ગક કામગીર   ઉપરાતં ગત રસ લઇ કોટ કસો સદંભમા ં પેરાવાઇઝ ર મા સ  તૈયાર 

કરવા,સોગદંનામા તૈયાર કરવા,સરકાર  વક લ અથવા સરકાર ી ારા રોકવામા ં આવેલ 

વક લ ીઓને ીફ કરવા તેમજ કસની ુ ત/ નુાવણી દરિમયાન  તે શાખાના સકંલનમા ં  રહ  

કોટ ખાત ેહાજર  આપવાની કામગીર  અન ેકસ ચાલતો હોય યાર  સરકાર  વક લ ી ુ ંLaw Point 

તરફ યાન  દોર  સરકાર ી પ  ેઅસરકારક ર ૂઆત થાય તે જોવાની કામગીર .  

(૬) ઉપરો ત  કામગીર  િસવાય  કલે ટર ી તરફથી કોટ કસોના સદંભમા ં  કોઇ કામગીર  સ પવામા ં

આવ ેતેવી તમામ કારની કામગીર .  

(૭) ઉપ ુ ત કોટ કસો માટ કાયદા અિધકાર ીએ જ ર જણાય ે ચૂના મળે સામા ય કચેર  સમય 

ઉપરાતં, સગં ઉપ થત થયે,રોકાઇન ેતેમજ હર ર ના દવસે પણ કામગીર  બ વવાની રહશે. 

ના માટ કોઇ વધારા ુ ંમહનતા ુ ંક ભ ુ ંમળવાપા  રહશે નહ . 

  



 

પ રિશ ટ-૩ 

Provisions regarding qualification and experience of Legal Officers to be appointed on contractual 
basis in fixed pay. 

 
1. To be eligible for appointment by  direct selection on contractual basis in fixed pay on the 

post of Legal Officers under Revenue Department shall-  
(a)   Nota be more than 40 years of age:  
(b)   Possess- 

(i) a degree in law (Special) or law with  five years course after Higher 
Secondary Certificate (H.S.C.) or any of the Universities incorporated by 
or under the Central or State Act in India or any other educational 
institution recognized by the Government or deemed to be a University 
Grant Commission Act,1956; and  

(ii) The basic knowledge of computer application as prescribed in Gujarat 
Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

(iii) Adequate knowledge of Gujarati and or Hindi.  
(c)   (i)         have about five years experience as a practicing   

Advocate or Attorney or Government Pleader in the Subordinate 
Court of High Court; or  

(ii) Have about five years experience as a practicing advocate or 
attorney or Government Pleader in the High Court; or  

(iii) Have about five years experience of legal matters in local bodies or 
Government undertaking Board/Corporation or Limited Company 
established by law.  

   Provided that such period of practice in concerned Court as 
an Advocate shall be certified by the Registrar General of High Court in case of 
candidate practicing in the High Court or by the Principal Judicial Officer in case 
of candidate practicing in the Court Subordinate to the High Court or Principal 
District Judge of the concerned district or Principal Judge of the City Civil Court 
where a candidate is practicing. 

(d)  The  candidate shall have sufficient knowledge of Gujarati so as to enable him 
to speak, read and write in Gujarati and to translate with ease from Gujarati into 
English and vice-versa such knowledge shall be certified :-  
(i) In case of an advocate practicing in the  High Court by the Registrar 

General and in case of an Advocate in Courts Subordinate to the High 
Court by the Principal Judicial Officer in case of Courts in the city of 
Ahmedabad or  by the Principal District Judge of the  district concerned 
as the case may be,  

(ii) In case of a candidate working in local bodies or Government 
undertaking Board/Corporation or Limited Company established by Law 
in India, by the Head of the Office under whom such candidate is 
working.         

 
 


