
લાચં ત િવરોધી રૂો, જુરાત રાજય, અમદાવાદ ખાતે કરારના ધોરણે કાયદા સલાહકારની જ યાઓ ઉપર 
િનમ કૂ 

           ર ટાચાર અને લાનચની બદી બાબતે સાષર જનતામાન ા િૃત રવત્વા પામેલ છે. વધતી જતી બ 

બદીને અટકાવવા માન ખાસ કરીને લાનચ બપનાર અને લેનાર બનને પષે મેળાપીપણાથી થતા  અને 

ર ટાચારમાનથી બનતી બવકના રમાણમાન અસમાન સનપિતના કેસો શોધી અને અટકાવવા લાનચ ત િવરોધી 
રૂો એ એક સરકારી ાહરેિહતમાન કામ કરતી સષમ સન થા છે. ર ટાચાર ના દૂી અિભયાનની અસરકારકતા 

માટે લાનચ ત િવરોધી રૂો ખાતે કાયદા સલાહકારની સરકાર ી ારા મનજૂર થયેલ જ્યા યપર કરારના 
ધોરણે િનમ ૂનક બપવાની છે. 

જ યાઓ:  ૭ 

સભંિવત િનમ કૂ ુ ં થળ 

(૧)  એ.સી.બી. ુ્ ય મથક, એ.સી.બી., .ુરા., અમદાવાદ- ૧ જ્યા 

(૨) મદદનીશ િનયામક, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમની કચેરી, અમદાવાદ  - ૧ જ્યા 

(૩) મદદનીશ િનયામક, એ.સી.બી. વડોદરા એકમની કચેરી, વડોદરા-૧ જ્યા 

(૪) મદદનીશ િનયામક, એ.સી.બી. સરુત એકમની કચરેી, સરુત-૧ જ્યા 

(૫) મદદનીશ િનયામક, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમની કચરેી, રાજકોટ- ૧ જ્યા 

(૬) મદદનીશ િનયામક, એ.સી.બી. જૂનાગઢ એકમની કચેરી, જૂનાગઢ - ૧ જ્યા 

(૭) મદદનીશ િનયામક, એ.સી.બી. બોડ્ર એકમની કચેરી, જૂ - ૧ જ્યા 

  

 -   યમેદવારે મ ટર  ુમાટે બ હે  ુમાટે બનાવવામાન બવેલ કિમટી સમષ બપવામાન બવે   

     તે તારીખ સમયે અને થળે હાજર રહવેા ુ ન રહશેે. 

-    મ ટર નુી હાજરી માટે યમેદવારને કોમ ભાડા ભ ુન ચકૂવવામાન બવશે નહી. 

લ ુ મ શૈ ણક લાયકાત: 

• મા ય િુનવિસ્ટીમાનથી કાયદા નાતકની પદવી મેળવેલ હોવી જોમએ. 

અપે ત ણુવ ા : 



-     કાયદા ષરેેમાન અરગ ય વકીલ સાથે કામગીરીનો અ ભુવ 

-     અસીલ માટે લડવામાન બવેલ કેસમાન તરફેણમાન બવેલ ચકુાદા િનમ ૂનક માટે ણુવ ા 

       ગણાશે. 

-      માટે ઓછામાન ઓ  બવો એક ચકુાદો (નકલ સાથે)દશા્વી તેની િવગત બપવાની     

           રહશેે. 

-         નુાને  લગતા કાયદા ુ ન ઞાન તેમજ અ ભુવ ઘરાવતા હોવા જોભએ. 

-        લાનચના કેસોનો અ ભુવ ધરાવતા યમેદવારોને રાધા ય બપવામાન બવશે. 

                          િનમ કૂ પામતા યમેદવારે કરાર બધાિરત િનમ ૂનક હોમ, નકકી કરાયેલ ધોરણ સુારનો કરાર 
કરવાનો રહશેે કરારની શરતો સરકાર ી તથા રૂો ારા થતા િનયમો અને તેમાન થતાન વખતો-વખતના 
સધુારા િનમ કૂ પામતા યમેદવારને બનધનકતા્ રહશેે. િનમ કૂ પામતા યમેદવારને કરવાના થતાન કરાર 
અ વયેની બોલીઓ તથા શરતો બ સાથે િનરીષણ અથ્ કેુલ છે. 

  

  

પ રિશ ટ-૧ 

૧૧ માસના સમય માટ કરારના ધોરણે અપાતી/માન  વેતનથી િનમ ૂકંો ગેની બોલી અને શરતો 

૧.      ી (િનમ ૂનક અપાતા યમેદવાર ુન નામ) તેઓ હાજર થાય તે તારીખથી રથમ તબકકે ૧૧ 

માસની દુત માટેની રહશેે. 

૨.      િનમ ૂનક કરનાર કે િનમ ૂનક પામનાર બન ે પષો એક માસની નોિટસ બપીને કરાર િન િુકતનો 
ંત લાવી શકશે. 

૩.      તેઓએ એ.સી.બી. ુ્ ય મથક તથા મદદનીશ િનયામક, અમદાવાદ એકમ/વડોદરા એકમ/સરુત 

એકમ/રાજકોટ એકમ/જૂનાગઢ એકમ/બોડ્ર- જૂ  એકમની કચેરી ખાતે ફરજો બાવવાની રહશેે. 

  

૪.      તેઓની સામા ય ફરજો અને જવાબદારીઓ બ સાથે સામેલ પિરિશ ટ-૨માન જણા યા રમાણેની 
રહશેે. 

  



૫.      તેઓને . ૪૦,૦૦૦/-(ંકે િપયા વીસ હાર પરૂા) માિસક એકિરત રકમ મળવાપાર રહશેે. 

  

૬.      યપર રમાણેના એકિરત વેતન પર તેમને કોમપણ ાતના ભ થા મળવાપાર થશે નહી. 

૭.      કરારના સમયગાળા દરિમયાન તેઓને એકિરત વેતનમાન કોમપણ રકારનો વધારો કે માફો, 
મ ઘવારી ભ ુન, વચગાળાની રાહત તથા પગારપનચના બીા કોમ પણ રકારના લાભો મળવાપાર થશે 
નહી. 

૮.      કરારના સમયગાળા દરિમયાનની નોકરી બદલ વધારા ુ ન બોનસ, એલ.ટી.સી. લીવ એ કેસમે ટ, 

પેશગી કે તેવા અ ય કોમ પણ રકારના નાણાકીય લાભો મળવાપાર થશે નહી. 

૯.      કરારના સમયગાળા દરિમયાન તેઓ ુન અવસાન થાય તો તેમણ ેબાવેલ ફરજના સમયગાળાના 
એકિરત વેતનની લેણી રકમ તેઓના કુટુનબીજનોને મળવાપાર થશે. પરન  ુબીા કોમ નાણાકીય લાભ, 

એષરેસીયા લાભ કે રહમેરાહ નોકરી વા બ ષુાનિગક લાભ મળવાપાર થશે નહી. 

૧૦.    તેઓના કામકાજનો સમય રાજય સરકારની કચેરીના સમય જુબનો રહશેે. અને તે અ સુાર 
કચેરીમાન હાજરી બપવાની રહશેે. રસનગોપાત વ  ુસમયના કામ માટે કોમ વળતર ભ ુન બપવામાન 
બવશે નહી. 

૧૧.    તેઓને વષ્ દરિમયાન ૧૧ પરચરૂણ રા સષમ અિધકારી ીની પવ્ૂ મનજૂરીથી મળવાપાર થશે. 

અને અ ય કોમ રા મળવાપાર થશે નહી. અિનવાય્ સનજોગોના કારણે જો તેમને વ  ુરા લેવાની 
થાય તો તેવી ગેરહાજરીના સમયગાળા સામે મળતી માિસક ય ચક રકમમાનથી રમાણસર થતી રકમની 
કપાત કરવામાન બવશે. 

૧૨.    તેઓએ કાય્મથક પર રહઠેાણ રાખવા ુ ન ફરીયાત રહશેે અને સષમ અિધકારી ી પરવાનગી 
વગર ુ્ ય મથક છોડી શકશે નહી. 

૧૩.    તેઓએ સરકારી કામકાજ અથ્ રવાસે જવા ુન થાય તો તેવા રસનગે સરકારના વગ્-૧ના 
અિધકારી ીને મળતા લ ુ મ રેડ-પેના પગાર ધોરણમાન મળવાપાર પગારના લ ુ મ પગાર ધોરણ 

જુબ સુાફરી ભ ુન અને દૈિનક ભ ુન મળવાપાર થશે. 

૧૪.    તેઓને જુરાત િસવીલ સિવ્સીસ (ક ડકટ) સ ૧૯૭૧માન ઠરાવેલ બાબતો બનધનકતા્ રહશેે 

અને તેનો ભનગ થયે કરારનો સમય કોમપણ ાતની કાય્વાહી વગર સમા ત કરી શકાશે. 

૧૫.    તેઓએ મળનાર માિસક એકિરત વેતનની રણ ગણી રકમ ુન બો ડ બપવા ુન રહશેે. 

૧૬.    સરકાર ી તરફથી વહીવટી િહતમાન બીી કોમ જ રી શરતો નકકી થાય તે પણ બનધનકતા્ રહશેે.



૧૭.    યવસાય વેરા કપાત ફીકસ પગારમાનથી કરી લેવાની રહશેે. 

૧૮.    િનમ ૂનકના સમય દરિમયાન તેમણે બાવેલ સરકારી સેવાની બાબત ંગે કોમ પણ રકારની 
ફોજદારી કે દીવાની કાય્વાહી સબબ રાજય સરકારની કોમ જવાબદારી રહશેે નહં. 

૧૯.    કરાર બધાિરત ય ચક વેતનથી િનમ કૂ પામેલ યિકતને સરકારી મહકેમ યપર સમાિવ ટ 
માટેનો કોમ હકક રા ત થશે નહી. 

૨૦.    યપરોકત શરતો િનમ કૂ પામનાર યિકતને વીકાય્ છે, તે ંગે ુન સનમિતપર અપવા ુન રહશેે. 

૨૧.    તેઓએ દર રણ મિહને કેટલા કેસમાન હાજર ર ા, કેટલા કેસોનો િનકાલ થયો તે પૈકી કેટલા 
કેસોમાન સરકાર િવ ધ ચકુાદા બ યા તેની કોટ્ કેસવારની ચોકકસ માિહતી સષમ 

અિધકારી ીને/િનયામક ીને અચકૂ રજૂ કરવાની રહશેે. 

૨૨.    લાનચ ત િવરોધી રૂો ારા કરવામાન બવેલ કેસોમાન રાજય સરકાર ુન હીત કોમપણ રીતે 

જોખમાય નહી તે રીતે કાય્વાહી કરવાની રહશેે અને કેસ સાિબત રહ ેતે માટે સબળ રજૂબત કરવાની 
રહશેે. 

૨૩.    લાનચ ત િવરોધી રૂોને લગતા કોમ કેસો બ સમયગાળા દરિમયાન સરકારની િવ ધ લમ 

શકાશે નહં કે તેની કોમ કાય્વાહી હાથ ધરી/સલાહ બપી શકશે નહી. 

  

             સનપક્: ટે.ફોન નનબર ૦૭૯- ૨૨૮૬૯૨૨૮, ૨૨૮૬૦૩૪૩, ૨૨૮૬૦૩૪૧ 

          

  

િનયામક 

લાનચ ત િવરોધી રૂો, 

જુરાત રાજય, અમદાવાદ 

  

  

  

  

  



કાયદાક ય સલાહકાર તર ક લાચં ત િવરોધી રૂો ખાતે કરારના ધોરણે િનમ કૂ માટ ુ ંઅર  ફોમ 

  

  

પાસપોટ્ 
ફોટો 

૧ નામ   

૨ જ મ તાર ખ   

૩ સરના ુ ં

રહ.…………......................... 

…………………………………….. 

ટલી./મો/ઈ-મેલ……………….. 

કચેર ………………………………. 

……………………………………. 

ટલી/મો/ઈ-મેલ……………….. 

(એ)હાલની ેકટ સ ુ ં થળ   

૪ 
શૈ ણક લાયકાતની 
િવગત ( નાતકથી શ  કર ) 

  

પાસ 

કરલ 

પર ા 

  

  

પાસ 

કયા ુ ં
વષ 

કોલેજ િુનવિસટ  
મેળવેલ 

વગ/ ેડ       

ટકા 
અને 

માકસ  

ખાસ િવષય 

              
              
              

૫ 
વક લ તર ક સનદ મેળ યાની 
તાર ખ   

  

૬ 

અ ભુવ ( નુા અને લાચં ત 

ના કસો) 

  

  

સેસ સ/મે ો/ 

નીચલી કોટ 
હાઈકોટ િુ મ કોટ 



  (i) At Bar (in year)       

  (ii) No. of criminal case 
handled       

  (iii) No of cases when appeared on behalf of

    (a) 

ACB, 

Central, State 
Government, Ministries 
& Organizations 

      

૭ 

લડવામા ંઆવેલ અગ યના 
કસો(સં યા) (કસ ન-ંસાથે) ુલ 

કડો 

સેસ સ/મે ો/

નીચલી કોટ
હાઈકોટ િુ મ કોટ 

૮ 
કસોમા ંમળેલ સફળતા (સં યા) 
( કડા-નબંર સાથે) 

સેસ સ/મે ો/

નીચલી કોટ
હાઈકોટ િુ મ કોટ 

૯ 

કોઈ સં થા/સરકાર(રાજય/ક ) 

સરકાર  િવભાગ/ખાનગી સં થાના 
પેનલ વક લ તર ક કામગીર  

સભંાળતા હોય/સભંાળેલ હોય તો 
તેની િવગત 

  

૧૦ 

અગાઉ ુ હો દાખલ થયેલ હોય 

તો તેની િવગત/બારકાઉ સીલ 

ારા કોઈ િશ ા મક કાયવાહ  

થયેલ હોય ક ચા  ુહોય તેની 
િવગત 

  

૧૧ િનમ કૂ માટના થળની અ તા ૧.                      ૨.       ૩.      ૪ 
                        

  

અર મા ંદશાવેલ તમામ િવગત અમાર  મા યતા જુબ સાચી છે 

અગાઉ રૂો ારા આ જ યા માટ મગંાવવામા ંઆવેલ અર ઓ સમય મે કોઈ અર  કરલ નથી. 

ઉમેદવારની સહ  

થળ: 

તાર ખ: 

  



ન ધ: (૧)અર  સાથે ઉપર જણાવેલ િવગતોનો જ ર  આધાર અ કૂ મોકલવાના રહશે, 

     (૨)અસીલ માટ લડવામા ંઆવેલ કસમા ંતરફણમા ંઆવેલ કુાદાના એક જજમે ટની 

        નકલ ફર યાત બડાણ કરવાની રહશે. 
 

  
 


