
કાયદા સલાહકારની કરાર આધારત જ�યા માટ�� ુ ંઅર� ફોમ�
�િત, 

િનયામક	ી, 
સમાજ રુ�ા ખા�,ુ 

�લોક ન.ં૧૬, ભ�યત�ળયે, 

ડૉ. વરાજ મહ#તા  ભવન, 

$જુરાત રા%ય, ગાધંીનગર. 

૧. (રુ#()ંુુ નામ (અટક �થમ લખવી) ______________________________________________

 ૨. પ0 1યવહાર2ુ ંસરના3ુ ં($જુરાતીમા)ં  
______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

૩. ટ#�લફોન નબંરઃ __________________________ મોબાઈલ નબંરઃ 
__________________________

૪. ડ:મા;ડ <ા=ટ નબંરઃ_______________________બે;ક2ુ ં
નામ/શાખા_________________________

૫. રા@A:યતા__________________ ૬. જ;મ તાર:ખ ___/___/૧૯______ 

(એલ.સી.3જુબ)

૭. તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ Fમર ______વષH_____માસ________Iદવસ_____

૮. Lિત (Gender) ()ુુષ �  Mી �  �િૃતય Lિત �

૯. બાર કાઉP;સલ ઓફ $જુરાતમા ંન�ધણી કરા1યા તાર:ખ અને નબંર 

______________________________

૧૦. શૈ��ણક લાયકાત (Educational Qualifica	on) 

Board/ University Year of 

Passing 

Percentage Class

૧. Graduate degree in Law

૨. Master degree in Law

૩. Ph.D. in Law

૪.

૧૧. અ2ભુવ (Experience) (બાર કાઉ;સીલ ઓફ $જુરાતમા ંન�ધણી થયા તાર:ખથી અ2ભુવ 
ગણતર:મા ંલેવો) 

Name of Court/Firm Period

From To

૧.

૨.

બાહં�ધર�     પ�   

ઉપર દશાHવેલ તમામ િવગતો સ(ંણૂHપણે સાચી છે અને મW Lતે માIહતી ભર#લ છે.  તેમા ંદશાHવેલ
માIહતી અ(ણૂH/ ખોટ: હોવાના કારણે Xુ ંગેરલાયક ઠZ ંતો ઉમેદવાર: માટ#નો હક દાવો $મુાવીશ અને તેની
[ગત જવાબદાર: માર: પોતાની રહ#શે તેની Xુ ં લે�ખત ખાતર: આ(ુ ં].ં  જો માIહતી ખોટ: ક# ગેરમાગ̂
દોરનાર: જણાશે તો સામા_જક ;યાય અને અિધકાIરતા િવભાગનો િનણHય મને બધંનકતાH રહ#શે. 

પડાવેલ
પાસપોટH

સાઈઝનો ફોટો
(aવ�મા�ણત) 



 થળઃ-
તાર�ખ (ઉમેદવારની 
સહ�)



� ઉમેદવાર�     અર�     સાથે     અર�માં     દશા�વેલ     તમામ     )માણપ�ોની     +તે     )મા,ણત

(   વ  -  )મા,ણત  )   કર�લ   

   ઝેરો.     નકલ     અર�     સાથે     ર/ૂ     કરવાની     રહ�શે  . 

(૧) Zા.૨૫૦/-નો ડ:મા;ડ <ા=ટ (અસલમા)ં 

(૨) કાયદા aનાતકના [િતમ વષH2ુ ં$ણુપ0ક તથા ડ:bી �માણપ0 

(૩) બાર કાઉ;સીલ ઓફ $જુરાતમા ં ન�ધણી [ગે2ુ ં �માણપ0 તથા અ2ભુવના

�માણપ0ો. 

(૪) કાયદા અ2aુનાતકના [િતમ વષH2ુ ં$ણુપ0ક તથા ડ:bી �માણપ0 

(૫) પી.એચ.ડ:. (કાયદામા)ં $ણુપ0ક તથા ડ:bી �માણપ0. 

(૬) જ;મ તાર:ખના (રુાવા માટ# શાળા છોડcા2ુ ં�માણપ0 અથવા એસ.એસ.સી.ઈ.બોડH

અથવા તેની સમક� પર:�ા2ુ ં�માણપ0 ક# dમા ંજ;મ તાર:ખ દશાHવેલ હોય. 

(૭) મIહલા ઉમેદવારના Iકaસામા ંઅર પ0કમા ંપિત2ુ ંનામ દશાHવેલ હોય તો લeનના

(રુાવા [ગેની ગેઝેટની નકલ / લeન ન�ધણી �માણપ0 અથવા એIફડ#વીટ. 

(૮) fુટંણીકાડH,  <ાઈવgગ લાયસ;સ,  પાન કાડH ક# અ;ય કોઈ એક ફોટાવાળા

ઓળખપ0ની નકલ. 



+હ�રાત

કાયદા સલાહકારની એક જ�યા ૧૧ માસ માટ� કરાર આધારત ભરવા બાબત  . 

િનયામક, સમાજ રુ�ા,  $જુરાત રા%ય, ગાધંીનગરની કચેર: માટ# કાયદા સલાહકારની

સેવાઓ કરાર આધાIરત ૧૧ માસ માટ# ઉiચક મહ#નતાણાથી લેવાની હોવાથી આ જeયા પર આવવા

માગંતા ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની િવગતોએ િનયત ન3નૂામા ંઅર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

જ�યા�ુ ં નામઃ-  કાયદા સલાહકાર, kુલ જeયા-૦૧,  ઉiચક મહ#નતાmુ ં �િતમાસ Z.૪૦,૦૦૦/-

જeયાની ઉમદ#વાર: માટ#ની લાયકાત અને અ2ભુવ નીચે 3જુબ છે.  

વક�લ માટ� – 

૧. કાયદા aનાતક ક# તેથી ઉપરની પદવી અને સનદ રoૂ કરવાની રહ#શે. 

૨. ઉપલી વયમયાHદા ૫૫ વષH રહ#શે. એટલે ક# ૫૫ વષH વય ધુીના ઉમેદવારો અર 

કર: શકશે. 

૩. કોટHમા ંવક:લાતની કામગીર:નો લpqુમ ૫ વષHના અ2ભુવનો આધાર રoૂ કરવાનો

રહ#શે. 

૪. સામા_જક ;યાય અને અિધકાIરતા િવભાગના િનય0ંણ હ#ઠળના િનયામક	ી, સમાજ

રુ�ા, અશકતતા આrsુત	ીની કચેર:ને લગતા તેમજ અ;ય સામા_જક અિધકાર

સરં�ણને લગતા તેમજ બાળકો સબંિંધત કાયદાના ક#સોનો અ2ભુવ ધરાવતા કાયદા

િન@ણાતના અ2ભુવને તેમજ સીવીલ ક#સના કાયદા િન@ણાતને સજંોગો અ2સુાર

અbતા આપવામા ંઆવશે. 

૫. બાર કાઉP;સલ ઓફ $જુરાતમા ંએનરોલમે;ટ હોવા2ુ ં �માણપ0 ક# આધાર વક:લ

માટ# જZર: રહ#શે. 

૬. $જુરાતી અને [b  ભાષા ઉપર2ુ ં�tuુવ અિનવાયH રહ#શે. 

૭. અ2ભુવની બાબતમા ંિવભાગ સજંોગો અ2સુાર ]ટછાટ પણ 3કુ: શકશે. 

શરતોઃ-  

૧.  અર પ0ક સાથે Zા.૨૫૦/-  નો ડ:મા;ડ <ા=ટ Iહસાબી અિધકાર:, સમાજ રુ�ા ખા�,ુ

ગાધંીનગરના નામનો મોકલવાનો રહ#શે. 

૨. સ(ંણૂH િવગતો સાથે ભરાયેલ અર પ0ક જZર: તમામ �માણપ0ોની aવ.�મા�ણત નકલ

સાથે Lહ#રાત �િસvધ થયા તાર:ખથી Iદન-૧૫ મા ં મળ: Lય તે ર:તે િનયામક, સમાજ રુ�ા

ખા�,ુ $જુરાત રા%ય, ગાધંીનગરના સરનામે આર.પી.એ.ડ:.થી મોકલી આપવાની રહ#શે. (કોઈપણ

સજંોગોમા ંઅર  ZબZ aવીકારવામા ંઆવશે નIહx)



૩.  યોeય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો2ુ ં મૌ�ખક ઈ;ટર1r ુ અને ઉમેદવારોની પસદંગી

કરવાની તમામ સqાઓ િવભાગીય સિમિતને રહ#શે. 

૪.  લાયક ઉમેદવાર ન મળવાના Iકaસામા ંઆ પસદંગી �I{યા બધં કરવાની તેમજ ફર:

Lહ#રાત �િસvધ કર: કાયHવાહ: કરવાની િવભાગીય સિમિતને સqા રહ#શે તેમજ સિમિતનો અબાિધત

અિધકાર રહ#શે. 

પસદંગી માટ� મેર�ટ યાદ� તૈયાર કરવાની પ:ધિતઃ  - 

{મ લાયકાત $ણુનો ભાર

(૧) કાયદા aનાતકની પદવીમા ંમેળવેલ ટકાવાર:ના આધાર# ૪૦ ના

વેઈટ#જ 3જુબ $ણુ ફાળવવા 

મેળવેલ ટકા x ૪૦/૧૦૦

(૨) કાયદા અ2aુનાતક /પી.એચ.ડ:. (કાયદા aનાતક કરતા

વધારાની લાયકાત માટ#) d લાયકાતમા ંવ} ુટકાવાર: હોય તે

મેળવેલ ટકાવાર:ના આધાર# ૧૫ના વેઈટ#જ 3જુબ $ણુ ફાળવવા

મેળવેલ ટકા x ૧૫/૧૦૦

 (૩) એક વષHના અ2ભુવ માટ# ૦૧ $ણુ લેખે (મહqમ ૩૦ $ણુની

મયાHદામા ં તેમજ અ(ણૂા~કના Iકaસામા ં ૬ માસથી વ} ુ હોય તો

$ણુ ફાળવવો) અ2ભુવ બાબતે હાઈકોટH  ક# તેથી ઉપરની કોટHમાં

ધારાશાMી તર:ક#નો એટલે ક# વક:લાતનો �uય� અ2ભુવ જ

vયાને લેવામા ં આવશે તેમજ બાર કાઉ;સીલ ઓફ $જુરાતમાં

ન�ધણી તાર:ખથી અ2ભુવની ગણતર: કરવામા ંઆવશે.

મહqમ ૩૦ની મયાHદામાં

(૪) મૌ�ખક ઈ;ટર1r ુ(તેમા ંપસHનાલીટ:, સિવ�સ મેટર, સમાજ રુ�ા,

િનયામક	ીની, અશકતતા આrsુત	ીની કચેર:ને લગતા તેમજ

અ;ય સામા_જક અિધકાર સરં�ણને લગતા તેમજ બાળકો

સબંિંધત કાયદાઓની Lણકાર:) વગેર# બાબતોનો સમાવેશ

3ખેુuવે કરવામા ંઆવશે.

૧૫

kુલ ૧૦૦



+હ�રાત

કાયદા સલાહકારની એક જ�યા ૧૧ માસ માટ�

કરાર આધારત ભરવા બાબત  .

િનયામક, સમાજ રુ�ા ખા�,ુ $જુરાત રા%ય,

ગાધંીનગરની કચેર: માટ# કાયદા સલાહકારની સેવાઓ

કરાર આધાIરત ૧૧ માસ માટ# ઉiચક મહ#નતાણાથી

લેવાની હોવાથી આ જeયા પર આવવા માગંતા

ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની િવગતોએ િનયત ન3નુામાં

અર ઓ મગંાગા વવામા ંઆવે છે. 

જ�યા�ુ ં નામઃ-કાયદા સલાહકાર, kુલ જeયા-૦૧,

ઉiચક મહ#નતાmુ ં�િતમાસ Z.૪૦,૦૦૦/-

- જeયાની ઉમેદવાર: માટ#ની 3ળુttૂ ૂ ત લાયકાત

કાયદા aનાતક ક# તે ઉપરની પદવી રહ#શે. 

- જeયા માટ#ની િવગતવાર લાયકાત, Fમર, અ2ભુવ

તેમજ અ;ય િવગતો તથા િનયત અર  ફોમH આ

ખાતાની વેબસાઈટ www.sje.gujarat.gov.in પર

ઉપલ�ધ છે. Lહ#રાત 3જુબ લાયકાત ધરાવતા

ઉમેદવારોએ િનયત ન3નુામા ં અર  Iદન-૧૫માં

ફsત આર.પી.એ.ડ:.થી જ કરવાની રહ#શે. 

-

િનયામક

સમાજ <રુ.ા ખા= ુ

>જુરાત રા?ય, ગાધંીનગર


