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લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યરૂો, ગજુરાત રાજય, અમદાિાદ ખાતે કરારના ધોરણે ટેકનીકલ એડિાઈઝરની 
જગ્યાઓ ઉપર વનમણકૂ 

           ભ્રષ્ટાચાર અને લાાંચની બદી ડામવા સરકાર કૃતનનશ્ર્ચયી અને અગે્રસર છે. વધતી જતી આ 
બદીને અટકાવવા જેમાાં ખાસ કરીને લાાંચ આપનાર અને લેનાર બાંને પકે્ષ મેળાપીપણાથી થતા  અને 
ભ્રષ્ટાચારમાાંથી બનતી આવકના પ્રમાણમાાં અસમાન સાંપનતના કેસો શોધી અને અટકાવવા લાાંચ રૂશ્વત 
નવરોધી બ્યરૂો એ એક સરકારી જાહરેહહતમાાં કામ કરતી સક્ષમ સાંસ્થા છે. ભ્રષ્ટાચાર નાબદૂી અભિયાનની 
અસરકારકતા માટે અપ્રમાણસર નમલકતોના કેસોમાાં નમલકતના સાચા વેલ્યએુશન માટે લાાંચ રૂશ્વત 
નવરોધી બ્યરૂોની કચેરીની તથા જજલ્લાની કચેરીની અસરકારક કામગીરી માટે નપ્રવેન્ટીવ એકશન યનુનટ 
માટે ૧ ટેકનીકલ એડવાઈઝર ની સરકારશ્રી દ્વારા માંજૂર થયેલ જગ્યા ઉપર કરારના ધોરણે નનમણ ૂાંક 
આપવાની છે. 
 

જગ્યાઓ: 
૧ ટેકનીકલ એડવાઈઝર 

 આ જગ્યા માટે નનમણકૂ સ્થળ અમદાવાદ રહશેે, નનમણકૂ આપનાર સત્તાનધકારી બ્યરૂોના તાબા 
હઠેળના કોઈ પણ સ્થળે કામ લેવા સક્ષમ રહ ેછે.  

- ઉમેદવારે ઈન્ટરવ્ય ુમાટે આ હતે ુમાટે બનાવવામાાં આવેલ કનમટી સમક્ષ આપવામાાં આવે તે  તારીખ 
સમયે અમદાવાદ ખાતે હાજર રહવેાન ુાં રહશેે. 
- ઈન્ટરવ્યનુી હાજરી માટે ઉમેદવારને કોઈ િાડા િથ્ુાં ચકૂવવામાાં આવશે નહી.  

 ટેકનીકલ એડિાઈઝર: 
    લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત: 

માન્ય યનુનવનસિટીમાાંથી નસનવલ ઈજનેર/આહકિટેક ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતા ઉમેદવારો 
જગ્યાની અરજી માટે પાત્ર ગણાશે.  

અપેણક્ષત અનભુિ : 
 ઉમેદવારો નસનવલ ઈજનેર/આકકટેક તરીકેની કામગીરીમાાં ૧૦ વર્કનો અનિુવ ધરાવતો હોવો 
જોઈએ સ્રકચર/ડીઝાઈન/ બાાંધકામની ગણુવત્તા, મટેરીયલ્સ/બાાંધકામકોસ્ટ અને કવોલીટી 
કન્રોલ(ગણુવત્તા અંકુશ નનયમન)/એસેટ વેલ્યએુશન તેમજ થયેલા બાાંધકામની ચકાસણી(SOR) 
મજુબની કામગીરીનો કે્ષનત્રય અનિુવ ધરાવતા વગક-૧ અને  વગક-૨ના ઈજનેરોને પસાંદગીમાાં 
ટોચ અગ્રતા આપવામાાં આવશે.  
 

ઉપરોકત  જગ્યા માટે નનવતૃ્ત સરકારી અનધકારી  પણ અરજી કરી શકે છે. જે માટે પે બેન્ડ + ગે્રડ 
પેના ૬૦% રકમ માનસક એકનત્રત વેતન તરીકે નનવનૃત્ત બાદ કરારના ધોરણેની નનમણકૂ દરનમયાન 
મળવાપાત્ર થશે, તેઓની નનમણકૂ સરકારશ્રીની માંજૂરીને આનધન રહશેે.  

નનમણકૂ પામતા ઉમેદવારે કરાર આધાહરત નનમણ ૂાંક હોઈ, નકકી કરાયેલ ધોરણનસુારન ુાં કરાર 
કરવાનો રહશેે કરારની શરતો સરકારી તથા બ્યરૂો દ્વારા થતા નનયમો અને તેમાાં થતાાં વખતો-વખતના 
સધુારા નનમણકૂ પામતા ઉમેદવારને બાંધનકતાક રહશેે.  
 

સાંપકક: ટે.ફોન નાંબર ૦૭૯- ૨૨૮૬૯૨૨૮, ૨૮૮૬૦૩૪૩, ૨૨૮૬૦૩૪૧ 

                    .નનયામક, 
                                                                      લાાંચ રૂશ્વત નવરોધી બ્યરૂો,   

                                                                                                          ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.
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ટેકનીકલ એડિાઈઝર તરીકે લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યરૂો ખાતે કરારના ધોરણે વનમણકૂ માટેન ુાં અરજી ફોમમ  
 

 

જે જગ્યા માટે ઉમેદિારી નોંધાિે છે તે જગ્યાનુાં નામ: 
 

 

 

પાસપોટક  ફોટો 

 
૧ 

નામ  

૨ જન્મ તારીખ  

૩ સરનામુાં રહે.…………......................... 

…………………………………….. 

ટેલી./મો/ઈ-મેલ……………….. 

કચેરી………………………………. 

……………………………………. 

ટેલી/મો/ઈ-મેલ……………….. 

(એ) હાલની પે્રકટીસનુાં સ્થળ/હાલમાાં ચાલ ુકામની વિગત  

૪ શૈણક્ષણક લાયકાતની વિગત (સ્નાતકથી શરૂ કરી)  

પાસ કરેલ 
પરીક્ષા 
 

 

પાસ 
કયામનુાં 
િર્મ  

કોલેજ યવુનિવસિટી મેળિેલ િગમ/ગે્રડ
  

ટકા અને 
માકમસ  

ખાસ વિર્ય 

       

       

       

૫ અનભુિની વિગત  

 

 

૬ કોઈ સાંસ્થા/સરકાર(રાજય/કેન્વ) સરકારી વિભાગ/ ખાનગી 
સાંસ્થાના માટે કરેલ કામગીરીની વિગત તથા હાલમાાં કામ 
સાંભાળતા હોય/સાંભાળેલ હોય તો તેની વિગત 

 

૭ અગાઉ ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય તો તેની વિગત/ ગનુામાાં 
સાંડોિણીની વિગત  

 

૮ થનાર વનમણકૂ માટે કોઈ ખાસ નોંધપાત્ર બાબત જે વનમણકૂ 
માટે મહત્િની હોય 

 

અરજીમાાં દશામિેલ તમામ વિગત અમારી માન્યતા મજુબ સાચી છે 

ઉમેદિારની સહી 
સ્થળ: 
તારીખ: 

નોંધ: અરજી સાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચકૂ મોકલિાના રહશેે,  

નોંધ: અરજી સાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચકૂ મોકલિાના રહેશે,                                   
સ્કલૂ લીિીંગ સટી, રહેણાાંક મકાન લાઈટ ણબલ/ટેક્ષ ણબલ પૈકી એક તેમજ શૈણક્ષણક લાયકત તેમજ અનભુિના 
પ્રમાણપત્રો  
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     ૧૧ માસના સમય માટે કરારના ધોરણે અપાતી/માનદ્દ િેતનથી વનમણ ૂાંકો ંગગેની બોલી 
અને શરતો 
૧.  શ્રી (નનમણ ૂાંક અપાતા ઉમદેવારનુ ાં નામ) ન ે કરારના સમયગાળા દરનમયાન રૂ. 

૫૦,૦૦૦/-ના માનસક ફીકસ માનદ વતેન મળશ.ે તઓેની નનમણકૂ કરારના ધોરણે 
ગણવામાાં આવશ ેતથા કરારની મુદત ૧૧ માસની રહેશ.ે 

૨. ઉિયપક્ષે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની ફીકસ માનદ વતેન સાથનેો નોટીસ 
પગાર આપીન ેકરારનો અંત લાવી શકાશ.ે 

૩. નનયત ફીકસ માનદ વતેન પર કોઈપણ જાતના િથથાાં મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 
૪. કરારના સમયગાળા દરનમયાન શ્રી (નનમણ ૂાંક અપાતા ઉમદેવારનુ ાં નામ) ન ે ફીકસ 

માનદ વતેનમાાં કોઈપણ પ્રકારનો વધારો કે ઈજાફો મળવાપાત્ર થશ ેનહી. મોંઘવારી 
િથ્ુ ાં, વચગાળાની રાહત અથવા પગાર પ ાંચના બીજા લાિો કે સવેા નવર્યક અન્ય 
કોઈ લાિો મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 

૫. કરારના સમયગાળા દરનમયાન મહેડકલ રીએમ્બસકમને્ટ મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 
૬. કરારના સમયગાળા દરનમયાન બજાવલે સવેા/નોકરી પને્શન, બોનસ, એલ.ટી.સી., 

એન્કેશમને્ટ ઓફ લીવ, પશેગી કે તવેા અન્ય કોઈ નાણાકીય લાિો સરકારશ્રી પાસથેી 
મળેવવાન ેપાત્ર ગણાશ ેનહી. 

૭. કરારના સમયગાળા દરનમયાન કમકચારીનુ ાં અવસાન થાય તો તમેણે બજાવલેી ફરજના 
સમયગાળાની ફીકસ માનદ વતેનની લેણી રકમ કમકચારીના કુટુાંબીજનોન ેમળવાપાત્ર 
થશ.ે પરાંત ુબીજા લાિ એકસગ્રેસીયા લાિ કે રહેમરાહે નોકરી જેવા આનરુ્ાાંભગક લાિ 
મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 

૮. શ્રી (નનમણ ૂાંક અપાતા ઉમદેવારનુ ાં નામ)ન ે સમાન સ ાંવગકના અનધકારીએ જે ફરજો 
બજાવવાની  થતી હોય તવેી ફરજો બજાવવાની રહેશ,ે ત ેમાટે કચેરીમાાં ફરજ પાલનનો 
જે સમય નનયત કરેલ હોય ત ેસમય પ્રમાણે કચેરીમાાં હાજરી આપવાની રહેશ.ે તમેજ 
પ્રાઈવટે પ્રકેટીસ કે અન્યત્ર પાટક ટાઈમ નોકરી કરી શકશ ેનહી. જાહેર રજાના હદવસોએ 
પણ સરકારી કામગીરીની જરૂહરયાતન ેઅનલુક્ષીન ેફરજ બજાવવા જણાવવામાાં આવ ે
તો ત ેમુજબ ફરજ બજાવવાની રહેશ.ે રાજકીય પ્રવનૃત્તમાાં િાગ લઈ શકશ ેનહહ. 

૯. શ્રી (નનમણ ૂાંક અપાતા ઉમદેવારનુ ાં નામ)ન ેકરારના સમય દરનમયાન વાનર્િક ધોરણે ૧૧ 
પરચરૂણ રજા મળવાપાત્ર થશ ેઅન્ય કોઈ રજા મળવાપાત્ર થશ ેનહી. ત ેનસવાયની 
રજા િોગવશ ેતો ત ેરજાના હદવસના પગારની કપાત કરી લેવામાાં આવશ.ે મહહલા 
કમકચારીઓન ેરજાના નનયમો મુજબ પ્રસનુત રજાઓ મળવાપાત્ર થશ.ે 

૧૦. શ્રી (નનમણ ૂાંક અપાતા ઉમદેવારનુ ાં નામ)એ કાયકમથક પર રહેઠાણે રહેવાનુ ાં ફરજીયાત 
રહેશ ેઅન ેઅનધકૃત અનધકારીની પરવાનગી વગર મુખ્ય મથક છોડી શકશ ેનહી. 

૧૧. ફરજના િાગરૂપ ેમુખ્યમથકથી આઠ હક.મી. બહાર જવાનુ ાં થાય તો ૬ કલાકથી વધ ુ
અન ે૧૨ કલાક સધુીના રોકાણ માટે વગક-૨ના અનધકારીન ેમળવા પાત્ર દૈનનક િથ્ ુ
મળવાપાત્ર થશ ે તમેજ મુસાફરી િાડા પટેે એસ.ટી.બસ/રેલવનેુ ાં બીજા વગકનુ ાં િાડુ 
મળવાપાત્ર થશ.ે 
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૧૨. કરારના સમયગાળા દરનમયાન અસ ાંતોર્કારક કામગીરી કે અનશસ્ત બદલ કોઈપણ 
જાતની નોટીસ આપ્યા નસવાય કોઈપણ સમય ેનોકરી સમાપ્ત કરવામાાં આવશ.ે 

૧૩. સરકારશ્રી તરફથી વહીવટી હહતમાાં બીજી કોઈ જરૂરી શરતો નકકી થાય ત ે પણ 
બાંધનકતાક રહેશ.ે 

૧૪. વ્યવસાય વરેાની કપાત નનયમાનસુાર ફીકસ માનદ વતેનમાાંથી કરી લેવાની રહેશ.ે 
૧૫. નનમણકૂના સમય દરનમયાન તમેણે બજાવલે સરકારી સવેાની બાબત અંગે કોઈપણ 

પ્રકારની ફોજદારી કે હદવાની કાયકવાહી સબબ રાજય સરકારની કોઈ જવાબદારી રહેશ ે
નહી. 

૧૬. કરાર આધાહરત ઉચ્ચક વતેનથી/માનદ વતેનથી નનમણકૂ પામલે વ્યહકતન ેસરકારી 
મહેકમ ઉપર સમાનવષ્ટ થવા માટેનો કોઈ હકક પ્રાપ્ત થશ ેનહી. 

૧૭. ઉપરોકત શરતો નનમણકૂ પામનાર વ્યહકતન ે સ્વીકાયક છે, ત ે અંગેન ુ સ ાંમનતપત્ર 
મળેવવાનુ ાં રહેશ.ે 

૧૮. આ િરતી જે ત ે સ ાંવગકના િરતી નનયમો અનસુાર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમદેવારોથી િરતીની નનયત કરાયલે પ્રહિયાન ે અનસુરીન ેજ કરવાની રહેશ ેઅન ે
નનયત અરજીપત્રકમાાં આ શરતોનો સમાવશે કરવાનો રહેશ.ે 

૧૯. આ કરાર આધાહરત ફરજ ઉપર જોડાતાાં પહેલાાં શારીહરક યોગ્યતા અંગેનુ ાં પ્રમાણપત્ર 
રજૂ કરવાનુ ાં રહેશ.ે 

૨૦. કરારથી ફીકસ પગાર/માનદ્દ વતેનથી જોડાનાર વ્યહકતએ કરાર કરવાનુ ાં સ્સ્વકારતાાં 
પહેલાાં તમેની સવેા લેનાર સત્તાનધકારીન ેયોગ્ય લાગે તો પસકનલ એકસીડન્ટ યોજના 
અંતગકત વીમો મળેવી લેવાનો, અધતન કરાવવાનો તથા તનેો આધાર કચેરીમાાં રજૂ 
કરવાનો રહેશ.ે આ અંગે વીમાના નપ્રમીયમનો ખચક કચેરી દ્વારા િોગવવામાાં આવશ ે
નહહ. 
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