
લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યરૂો, ગજુરાત રાજય, અમદાિાદનાાં કાયયકે્ષત્ર હઠેળ કરારના ધોરણે કાયદા 
સલાહકારની જગ્યા ઉપર વનમણકૂ 

           ભ્રષ્ટાચાર અને લાાંચની બદી બાબતે સાક્ષર જનતામાાં જાગતૃત પ્રવતતવા પામેલ છે. વધતી જતી 
આ બદીને અટકાવવા જેમાાં ખાસ કરીને લાાંચ આપનાર અને લેનાર બાંને પક્ષે મળેાપીપણાથી થતા  અન ે
ભ્રષ્ટાચારમાાંથી બનતી આવકના પ્રમાણમાાં અસમાન સાંપતતના કેસો શોધી અને અટકાવવા લાાંચ રૂશ્વત 
તવરોધી બ્યરૂો એ એક સરકારી જાહરેહહતમાાં કામ કરતી સક્ષમ સાંસ્થા છે. ભ્રષ્ટાચાર નાબદૂી અભિયાનની 
અસરકારકતા માટે લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂો ખાતે કાયદા સલાહકારની સરકારશ્રી દ્વારા માંજૂર થયેલ જગ્યા 
ઉપર કરારના ધોરણે તનમણ ૂાંક આપવાની છે. 
જગ્યાઓ:  ૧ 
સાંભવિત વનમણકૂનુાં સ્થળ 
(૧) મદદનીશ વનયામક, એ.સી.બી. િડોદરા એકમની કચેરી, િડોદરા-૧ જગ્યા 
 -   ઉમેદવારે ઈન્ટરવ્ય ુમાટે આ હતે ુમાટે બનાવવામાાં આવેલ કતમટી સમક્ષ અમદાવાદ ખાતે  
     તારીખ સમયે અને સ્થળે હાજર રહવેાનુાં રહશેે. 
-    ઈન્ટરવ્યનુી હાજરી માટે ઉમેદવારને કોઈ િાડા િથ્ુાં ચકૂવવામાાં આવશે નહી. 
લઘતુ્તમ શૈક્ષક્ષણક લાયકાત: 
- માન્ય યતુનવતસિટીમાાંથી કાયદા સ્નાતકની પદવી મેળવેલ હોવી જોઈએ. 

અરજી માટેની પાત્રતા: 
- તનવતૃ્ત જજ  
-  તનવતૃ્ત/જૂના પબ્લીક પ્રોસીકયટુરો 
-  ઉમર વર્ત : ૪૫ થી ૬૫ 

અપેક્ષક્ષત ગણુિત્તા : 
- કાયદા ક્ષેત્રેમાાં અગ્રગણ્ય વકીલ સાથે કામગીરીનો અનિુવ 
- અસીલ માટે લડવામાાં આવેલ કેસમાાં તરફેણમાાં આવેલ ચકુાદા તનમણ ૂાંક માટે ગણુવત્તા  
        ગણાશે. 
- જે માટે ઓછામાાં ઓછુ આવો એક ચકુાદો (નકલ સાથે)દશાતવી તેની તવગત અરજી સાથે  
         આપવાની રહશેે.આવો ચકુાદો રજુ ન કરનાર ઉમેદવારો ને ઘ્યાને લેવામાાં આવશે નહી. 
-  ગનુાને  લગતા કાયદાનુાં જ્ઞાન તેમજ અનિુવ ઘરાવતા હોવા જોઇએ. 
-         લાાંચના કેસોનો અનિુવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવશે.  
- ઉમેદવાર કોમ્પ્યટુર તેમજ ઈન્ટરનેટનુાં જ્ઞાન અચકૂ ઘરાવતા હોવા જોઈએ. 
- તનમણુાંકની સ્થળે ઉમેદવારનુાં રહઠેાણ હોવુાં જરૂરી છે. અને તેઓ અપ-ડાઉન કરી શકશે નહી 
- ઉમેદવાર અગ્રજેીનુાં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
-  વ્યવસાયીક કાયદાકીય સાંસ્થાઓનુાં સભ્ય પદ હોવુાં જરુરી.જેનો આઘાર રજુ કરવાનો રહશેે.  



         રજુ ન કરનાર ઉમેદવારો ને ઘ્યાને લેવામાાં આવશે નહી. 
  
 

                          તનમણકૂ પામતા ઉમેદવારે કરાર આધાહરત તનમણ ૂાંક હોઈ, નકકી કરાયેલ ધોરણનસુારનો 
કરાર કરવાનો રહશેે કરારની શરતો સરકારશ્રી તથા બ્યરૂો દ્વારા થતા તનયમો અને તેમાાં થતાાં વખતો-
વખતના સધુારા તનમણકૂ પામતા ઉમેદવારને બાંધનકતાત રહશેે. તનમણકૂ પામતા ઉમેદવારને કરવાના થતાાં 
કરાર અન્વયેની બોલીઓ તથા શરતો આ સાથે તનરીક્ષણ અથે મકેુલ છે. 
  



પરરવશષ્ટ-૧ 

૧૧ માસના સમય માટે કરારના ધોરણે અપાતી/માનદ્દ િેતનથી વનમણ ૂાંકો અંગેની બોલી અને શરતો 
૧.  શ્રી (તનમણ ૂાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ) તેઓ હાજર થાય તે તારીખથી પ્રથમ તબકકે ૧૧ માસની 

મદુત માટેની રહશેે.  
૨. તનમણ ૂાંક કરનાર કે તનમણ ૂાંક પામનાર બાંને્ન પક્ષો એક માસની નોહટસ આપીને કરાર તનયહુકતનો અંત 

લાવી શકશે. 
૩. તેઓએ ..................................................................એકમની કચેરી ખાતે ફરજો બજાવવાની 

રહશેે. 
 

૪. તેઓની સામાન્ય ફરજો અને જવાબદારીઓ આ સાથ ે સામેલ પહરતશષ્ટ-૨માાં જણાવ્યા પ્રમાણેની 
રહશેે. 
 

૫. તેઓને રૂ. ૪૦,૦૦૦/-(અંકે રૂતપયા ચાલીસ હજાર પરૂા) માતસક એકતત્રત રકમ મળવાપાત્ર રહશેે. 
 

૬. ઉપર પ્રમાણનેા એકતત્રત વતેન પર તેમન ેકોઈપણ જાતના િથથા મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 
૭. કરારના સમયગાળા દરતમયાન તેઓને એકતત્રત વેતનમાાં કોઈપણ પ્રકારનો વધારો કે ઈજાફો, 

મોંઘવારી િથ્ુાં, વચગાળાની રાહત તથા પગારપાંચના બીજા કોઈ પણ પ્રકારના લાિો મળવાપાત્ર 
થશે નહી. 

૮. કરારના સમયગાળા દરતમયાનની નોકરી બદલ વધારાનુાં બોનસ, એલ.ટી.સી. લીવ એન્કેસમેન્ટ, 
પેશગી કે તેવા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના નાણાકીય લાિો મળવાપાત્ર થશે નહી. 

૯. કરારના સમયગાળા દરતમયાન તેઓનુાં અવસાન થાય તો તેમણે બજાવેલ ફરજના સમયગાળાના 
એકતત્રત વેતનની લેણી રકમ તેઓના કુટુાંબીજનોને મળવાપાત્ર થશે. પરાંત ુબીજા કોઈ નાણાકીય 
લાિ, એક્ષગ્રેસીયા લાિ કે રહમેરાહ નોકરી જેવા આનરુ્ાાંભગક લાિ મળવાપાત્ર થશે નહી. 

૧૦. તેઓના કામકાજનો સમય રાજય સરકારની કચેરીના સમય મજુબનો રહશેે. અને તે અનસુાર 
કચેરીમાાં હાજરી આપવાની રહશેે. પ્રસાંગોપાત વધ ુ સમયના કામ માટે કોઈ વળતર િથ્ુાં 
આપવામાાં આવશે નહી. 

૧૧. તેઓને વર્ત દરતમયાન ૧૧ પરચરૂણ રજા સક્ષમ અતધકારીશ્રીની પવૂત માંજૂરીથી મળવાપાત્ર થશે. 
અને અન્ય કોઈ રજા મળવાપાત્ર થશે નહી. અતનવાયત સાંજોગોના કારણે જો તેમને વધ ુરજા લવેાની 
થાય તો તેવી ગેરહાજરીના સમયગાળા સામે મળતી માતસક ઉચ્ચક રકમમાાંથી પ્રમાણસર થતી 
રકમની કપાત કરવામાાં આવશે. 

૧૨. તેઓએ કાયતમથક પર રહઠેાણ રાખવાનુાં ફરજીયાત રહશેે અને સક્ષમ અતધકારીશ્રી પરવાનગી વગર 
મખુ્ય મથક છોડી શકશે નહી. 



૧૩. તેઓએ સરકારી કામકાજ અથે પ્રવાસે જવાનુાં થાય તો તેવા પ્રસાંગે સરકારના વગત-૧ના 
અતધકારીશ્રીને મળતા લઘતુ્તમ ગ્રેડ-પેના પગાર ધોરણમાાં મળવાપાત્ર પગારના લઘતુ્તમ પગાર 
ધોરણ મજુબ મસુાફરી િથ્ુાં અને દૈતનક િથ્ુાં મળવાપાત્ર થશે. 

૧૪. તેઓને ગજુરાત તસવીલ સતવિસીસ (કન્ડકટ) રૂલ્સ ૧૯૭૧માાં ઠરાવેલ બાબતો બાંધનકતાત રહશેે અને 
તેનો િાંગ થય ેકરારનો સમય કોઈપણ જાતની કાયતવાહી વગર સમા્ત કરી શકાશે. 

૧૫. તેઓએ મળનાર માતસક એકતત્રત વેતનની ત્રણ ગણી રકમનુાં બોન્ડ આપવાનુાં રહશેે. 
૧૬. સરકારશ્રી તરફથી વહીવટી હહતમાાં બીજી કોઈ જરૂરી શરતો નકકી થાય તે પણ બાંધનકતાત રહશેે. 
૧૭. વ્યવસાય વેરા કપાત ફીકસ પગારમાાંથી કરી લેવાની રહશેે. 
૧૮. તનમણ ૂાંકના સમય દરતમયાન તેમણે બજાવેલ સરકારી સેવાની બાબત અંગ ે કોઈ પણ પ્રકારની 

ફોજદારી કે દીવાની કાયતવાહી સબબ રાજય સરકારની કોઈ જવાબદારી રહશેે નહીં. 
૧૯. કરાર આધાહરત ઉચ્ચક વેતનથી તનમણકૂ પામેલ વ્યહકતને સરકારી મહકેમ ઉપર સમાતવષ્ટ માટેનો 

કોઈ હકક પ્રા્ત થશે નહી. 
૨૦. ઉપરોકત શરતો તનમણકૂ પામનાર વ્યહકતને સ્વીકાયત છે, તે અંગેનુાં સાંમતતપત્ર અપવાનુાં રહશેે. 
૨૧. તેઓએ દર ત્રણ મહહને કેટલા કેસમાાં હાજર રહ્યા, કેટલા કેસોનો તનકાલ થયો તે પૈકી કેટલા કેસોમાાં 

સરકાર તવરૂધ્ધ ચકુાદા આવ્યા તેની કોટત કેસવારની ચોકકસ માહહતી સક્ષમ 
અતધકારીશ્રીને/તનયામકશ્રીને અચકૂ રજૂ કરવાની રહશેે. 

૨૨. લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂો દ્વારા કરવામાાં આવેલ કેસોમાાં રાજય સરકારનુાં હીત કોઈપણ રીતે 
જોખમાય નહી તે રીતે કાયતવાહી કરવાની રહશેે અને કેસ સાભબત રહ ે તે માટે સબળ રજૂઆત 
કરવાની રહશેે. 

૨૩. લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂોને લગતા કોઈ કેસો આ સમયગાળા દરતમયાન સરકારની તવરૂધ્ધ લઈ 
શકાશે નહીં કે તેની કોઈ કાયતવાહી હાથ ધરી/સલાહ આપી શકશે નહી. 
 

             સાંપકત : ટે.ફોન નાંબર ૦૭૯- ૨૨૮૬૯૨૨૮, ૨૨૮૬૦૩૪૩, ૨૨૮૬૦૩૪૧ 

  

 

તનયામક 

લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂો, 
ગજુરાત રાજય, અમદાવાદ 

 

 

 

  



કાયદાકીય સલાહકાર તરીકે લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યરૂો ખાતે કરારના ધોરણે વનમણકૂ માટેનુાં અરજી ફોમય  
 

 

પાસપોટત ફોટો 

૧ નામ  

૨ જન્મ તારીખ  

૩ સરનામુાં રહ.ે…………......................... 

…………………………………….. 

ટેલી./મો/ઈ-મેલ……………….. 

કચેરી………………………………. 

……………………………………. 

ટેલી/મો/ઈ-મેલ……………….. 

(એ) હાલની પે્રકટીસનુાં સ્થળ  

૪ શૈક્ષક્ષણક લાયકાતની વિગત (સ્નાતકથી શરૂ 
કરી) 

 

પાસ કરેલ 
પરીક્ષા 
 

 

પાસ 
કયાયન ુાં 
િર્ય  

કોલેજ યવુનિવસિટી મેળિેલ 
િગય/ગે્રડ  

ટકા 
અને 
માકયસ  

ખાસ 
વિર્ય 

       

       

       

૫ િકીલ તરીકે સનદ મેળવ્યાની તારીખ   

૬ અનભુિ (ગનુા અને લાાંચ રૂશ્વત ના કેસો)  
 

  

સેસન્સ/મેટ્રો/ 
નીચલી કોટય   

હાઈકોટય  સવુપ્રમ 
કોટય  

 (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 લડિામાાં આિેલ અગત્યના કેસો(સાંખ્યા) (કેસ 
નાં-સાથે) કુલ આંકડો 

સેસન્સ/મેટ્રો/ 
નીચલી કોટય   

હાઈકોટય  સવુપ્રમ 
કોટય  

૮ કેસોમાાં મળેલ સફળતા (સાંખ્યા) (આંકડા-નાંબર 
સાથે) 

સેસન્સ/મેટ્રો/ 
નીચલી કોટય   

હાઈકોટય  સવુપ્રમ 
કોટય  



૯ કોઈ સાંસ્થા/સરકાર(રાજય/કેન્વ) સરકારી 
વિભાગ/ખાનગી સાંસ્થાના પેનલ િકીલ તરીકે 
કામગીરી સાંભાળતા હોય/સાંભાળેલ હોય તો તેની 
વિગત 

 

૧૦ અગાઉ ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય તો તેની 
વિગત/બારકાઉન્સીલ વારા કોઈ વશક્ષાત્મક 
કાયયિાહી થયેલ હોય કે ચાલ ુહોય તેની વિગત  

 

૧૧ વનમણકૂ માટેના સ્થળની અગ્રતા ૧.                      ૨.       ૩.      ૪ 

 

અરજીમાાં દશાયિેલ તમામ વિગત અમારી માન્યતા મજુબ સાચી છે 

અગાઉ બ્યરૂો દ્રારા આ જગ્યા માટે માંગાિિામાાં આિેલ અરજીઓ સમય મે કોઈ અરજી કરેલ નથી. 
ઉમેદિારની સહી 

સ્થળ: 
તારીખ: 

 

નોંધ: (૧)અરજી સાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચકૂ મોકલિાના રહશેે,  
     (૨)અસીલ માટે લડિામાાં આિેલ કેસમાાં તરફેણમાાં આિેલ ચકુાદાના એક જજમેન્ટની  
        નકલ ફરજીયાત ક્ષબડાણ કરિાની રહશેે. 



પરરવશષ્ટ-૨ 
કાયદા અવધકારીશ્રીએ બજાિિાની રહતેી સામાન્ય ફરજો અને જિાબદારીઓની વિગતો 

 

૧. ..........................કચેરીના તમામ શાખાના નામદાર નીચલી અદાલત અને વડી અદાલત સમક્ષ 
ચાલતા તમામ કેસોની કામગીરી. 

૨. ......................કચેરી ખાતેની તમામ શાખાઓના નામદાર સતુપ્રમકોટત સમક્ષ ચાલતાાં કેસોને લગતી 
કામગીરી. 

૩. ગજુરાત રાજય બહાર અન્ય કોટોમાાં ટ્રાન્સફર થયેલ કે થનાર કોટત કેસોને લગતી તમામ કામગીરી. 
૪. ...............કચેરીને લગતા કોટત કેસોની કામગીરીના સાંદિે નામદાર સતુપ્રમકોટતના રાજય સરકારના 

એડવોકેટ, ગજુરાત હાઈકોટતના એડવોકેટ અને આ કામે રાજય સરકાર તરફથી જુદીજુદી કામગીરી 
સાંદિે રોકવામાાં આવેલ એડવોકેટ સાથે સાંકલનની કામગીરી. 

૫. ..............કચેરીને લગતા કોટત કેસો સાંદિે સાંબાંતધત શાખાઓના લાઈઝનમાાં રહી કોટત કેસો તથા તેને 
આનરુ્ાંભગક કામગીરી ઉપરાાંત અંગત રસ લઈ કોટત કેસો સાંદિતમાાં પેરાવાઈઝ હરમાકતસ તૈયાર કરવા, 
સોગાંદનામા તૈયાર કરવા, સરકારી વકીલ અથવા સરકારશ્રી દ્વારા રોકવામાાં આવેલ વકીલશ્રીઓન ે
બ્રીફ કરવા તેમજ કેસની મદુત/સનુાવણી દરતમયાન જે તે શાખાના સાંકલનમાાં રહી કોટત ખાતે 
હાજરી આપવાની કામગીરી અને કેસ ચાલતો હોય ત્યારે સરકારી વકીલશ્રીનુાં Law Point તરફ 
ધ્યાન દોરી સરકારશ્રી પક્ષે અસરકારક રજૂઆત થાય તે જોવાની કામગીરી. 

૬. ઉપરોકત કામગીરી તસવાય.........શ્રી તરફથી કોટત કેસોના સાંદિતમાાં જે કોઈ કામગીરી સોંપવામાાં 
આવે તેવી તમામ પ્રકારની કામગીરી. 
 

૭. ઉપયુતકત કોટત કેસો માટે કાયદા અતધકારીશ્રીએ જરૂર જણાયે સચૂના મળ્યે સામાન્ય કચેરી સમય 
ઉપરાાંત, પ્રસાંગ ઉપસ્સ્થત થયે, રોકાઈને તેમજ જાહરે રજાના હદવસે પણ કામગીરી બજાવવાની 
રહશેે. જેના માટે કોઈ વધારાનુાં મહનેતાણુાં કે િથ્ુાં મળવાપાત્ર રહશેે નહી. 

૮. લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂો દ્વારા થતાાં તમામ કેસોમાાં નામ. કોટો દ્વારા આપવામાાં આવતાાં હકુમોનો 
અભ્યાસ કરી કાયતપધ્ધતતમાાં જે ભલૂો રહી જાય છે તેની સધુારણા કરી, કાયતપધ્ધતત સધુારવી. જેથી 
કેસોમાાં Conviction Rate વધે. 
 

૯. લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂો દ્વારા થતા તમામ કેસોની ઝડપથી સનુાવણી હાથ ધરાય અને આક્ષેતપત 
કમતચારી ખોટી રીતે કેસ લાંબાવે નહી. વધ ુમદુતો મેળવે નહીં તે જોવાનુાં રહશેે. અને આ અંગે ઉપરી 
અતધકારીઓને વાકેફ કરી યોગ્ય રણતનતત ઘડી ઝડપથી કેસોની સનુાવણી થાય તે જોવાનુાં રહશેે. 

૧૦. લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂોના જે કેસો કોટતના બોડત ઉપર આવે તે કેસોમાાં શકય હોય ત્યાાં સધુી તપાસ 
અતધકારીની અદાલતોમાાં હાજરી ઓછી રહ ે તે મજુબ કાયતવાહી કરવાની રહશેે. જેથી લાાંચ રૂશ્વત 



તવરોધી બ્યરૂોની મળૂ કામગીરી ટે્રપ/હડકોય કેસો વધ ુકરવાની છે તેમાાં વધારો થઈ શકે. 
 

૧૧. આપના તાબા હઠેળ..........................જીલ્લાની કચેરીઓ આવેલી છે. જેમાાં જીલ્લાવાર...........કેસો 
તવતવધ કોટોમાાં પડતર છે. આ કેસોની ઝડપથી તનકાલ થાય અને કેટલા કેસોનો તનકાલ 
શ્રી.......................દ્રારા કરાવવામાાં આવ્યો છે તે બાબતે આગામી વરે્ કરાર રીન્યઅુલ વખતે આ 
બાબત ધ્યાનમાાં લવેામાાં આવશે. 

 
+ 

 તનયામક 

લાાંચ રૂશ્વત તવરોધી બ્યરૂો, 
ગજુરાત રાજય, અમદાવાદ 

 
 
 





 


