
       
 

હાઉસી ીંગ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, 

ગજુરાત હાઉસી ીંગ બોર્ડ  

પ્રગમતનગર નારણપરુા, 

અિદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ 
 

    હાઉસ ીંગ કમિશ્નરશ્ર , ગજુરાત હાઉસ ીંગ બોર્ડ  અિદાવાદન  કચેર  દ્વારા  કરાર આધામરત ભરત  િાટે 

તા-૩૦/૬/૨૦૧૮ સુધ  મનયત નિુનાિાીં રજી. એર્ થ  અરજી કરવાન  રહેશે  

ક્રિ જગ્યાનુીં 

નાિ 

શૈક્ષમણક લાયકાત અનુભવ 

(૧)  લ ગલ 

એર્વાઈઝર 

(full time)  

• ગજુરાત રાજય દ્વારા િાન્ય 

યુમનવડસ ટ  િાીંથ  એલ.એલ.બ . 
 

• એલ.એલ.એિ ને પ્રાધાન્ય    
 

• તેિજ ગજુરાત રાજય દ્વારા 

િાન્ય યુમનવડસ ટ /સીંસ્થા િાીંથ  

CCC+ પર ક્ષા પાસ હોવા 

જોઈએ. 

ઓછાિાીં ઓછો ત્રણ વર્ડનો અનભુવ :- 

• નાિદાર હાઈકોટડિાીં ઓછાિાીં ઓછુ ૨૦ કેસ      

ફાઈલ ીંગ  (લ સ્ટ સાથે) પ્રાધાન્ય. 

• સ ટ  સ વ લ કોટડ  ઓછાિાીં ઓછુ ૪૦ કેસ 

ફાઈલ ીંગ (લ સ્ટ સાથ)ે અથવા સીંસ્થા 

(બોર્ડ/કોપોરશેન)/ પબ્લ ક લ .કીંપન િાીં લ ગલ 

સમવડસનો ઓછાિાીં ઓછુ ૪૦ કેસ ફાઈલ ીંગ (લ સ્ટ 

સાથ)ે 

અનુભવ પ્રિાણપત્ર િાટે :-  

― ગજુરાત હાઈકોટડ  િાટે રજીસ્ટારશ્ર ન ુ

― સબ ઓમર્નટે કોટડના રજીસ્ટરશ્ર /પ્ર ન્સ પલ                         

    જજશ્ર નુીં    

― બોર્ડ/કોપોરશેન/પબ્લ ક લ .કીંપન ના વર્ાનુીં 

  

નોધ :- િહેનતાણુીં રૂ,૩૦૦૦૦/- ફ કસ (હીંગાિ  ધોરણે) િળવાપાત્ર રહેશે. સરકારશ્ર ના વતડિાન મનયિોનુસાર 

કોમ્પટુર કૌશલ્યન  પર ક્ષા પાસ કરલે  હોવ  જોઇએ ઇન્ટરવ્યિુાીં ન ચે પ્રિાણેના જરૂર  પ્રિાણપત્રો લઇને હાજર 

રહેવુીં (૧) તાજતેરન  C V અને કવર લટેર (૨) ર્ ગ્ર  સટીફ કેટ (અસલ અને નકલ) (૩) ઓળખપત્ર ગવડિેન્ટ 

ઓળખપત્ર (૪) અનુભવના પ્રિાણપત્ર   

         આવેલ અરજીઓ પકૈ  લાયકાતના ધોરણે ઉિદેવારને ઇન્ટરવ્યુ િાટે બોલાવવાિાીં આવશે જ ે અીંગ ે

ઉિેદવારના િોબાઇલ નીંબર પર જાણ કરવાિાીં આવશે. 

નોધ :- પસીંદગ  િાટેન  શરતો અત્રને  કચેર ના નોટ સ બોર્ડ  ઉપર તેિજ બોર્ડન  વેબસાઈટ 

www.gujarahousingboard.org પર િકુવાિાીં આવેલ છે. જ ેર્ાઉનલોર્ કર  ફોિડ િજુબ મવગતે ભરવાન  રહેશ.ે 

ચકાસણ  સિયે સીંબમધત તિાિ પ્રિાણપત્રો અસલિાીં હોવા જરૂર  છે. જો પ્રિાણપત્રો િાીંગ્યા િજુબ પણૂડ નમહ 

હોય તો િાન્ય રાખવાિાીં આવશે નમહ. ઇન્ટરવ્યુિાીં આવવા િાટે કોઇપણ પ્રકારનુીં ભથ્થ ુઆપવાિાીં આવશ ેનમહ.  

  
 

                                                                    હાઉસ ીંગ કમિશ્નર 

                                                                 ગુજરાત હાઉસ ીંગ બોર્ડ  

                                                                       અિદાવાદ 

http://www.gujarahousingboard.org/


શરતો  

(૧)  આ મનિણુીંક (full time) કરાર આધામરત ૧૧ િાસ િાટે રહેશે.યોગ્ય જણાય ેબોર્ડ  િુદત વધાર  શકશે અથવા 

ઘટાર્  શકશ ે જ ેઅરજદારને બીંધનકતાડ રહેશ.ે  

(૨) આ મનિણુીંક િાટે વય િયાડદા વધુિાીં  વધુ ૩૫ વર્ડન  રહેશે. ( તા-૧/૫/૨૦૧૮ના રોજ)  

(૩) કરારના સિયગાળા દરમ્યાન કરારબધ્ધ કિડચાર  અવસાન થાય તો તેિણે બજાવેલ ફરજના એકમત્રત 

વતેનન  લેણ  રકિ ક્રિચાર ના કુટુીંબ જનોને િળવાપાત્ર થશે પરીંતુ બ જા કોઇ નાણાક ય  

        લાભ,એક્ષ ગ્રેસ યા લાભ કે રહેિ રાહે નોકર  જવેા આનરુ્મગીંક લાભ િળવાપાત્ર રહેશે નમહ.  

(૪) કરારથ  મનિણુીંક પાિેલ કિડચાર ને વર્ડ દરમ્યાન ૧૨ પરચુરણ રજા િળવા પાત્ર થશે અન્ય કોઇ રજા 

િળવાપાત્ર થશે નમહ. મનિણુીંક પાિેલ એર્વાઈઝર નુીં હેર્ કવાડટર અિદાવાદ રહેશે. બોર્ડના કાિ અથ ે

બહારગાિ જવાના મકસ્સાિાીં વગડ-૨ ન ેસરકારના મનયિોનુસાર િળવાપાત્ર TA/DA િળવા પાત્ર થશે/ Pool 

િાીંથ  ઉપલ્બધ વાહન સુમવધા આપવાિાીં આવશે. 

(૫)    કરાર આધામરત મનયુકત પાિનાર કિડચાર ને તેઓને િળવાપાત્ર વેતનન  ત્રણ ગણ  રકિનુીં બોન્ર્  

        આપવાનુીં રહેશે, જનેો નિુનો મનિણુીંક સિયે આપવાિાીં આવશે. 

(૬) મનિણુીંક પાિનાર એર્વાઈઝર ેબોર્ડન  તિાિ Affidavit તૈયાર  કરવાન  રહેશે. તેિજ બોર્ડના વક લ સાથ ે

સીંકેલન િાીં રહ  કોટડન  કાયડવાહ  કરવાન  રહેશે. 

(૭)   ઓછાિાીં ઓછો ત્રણ વર્ડનો અનભુવ :- 

• નાિદાર હાઈકોટડિાીં ઓછાિાીં ઓછુ ૨૦ કેસ ફાઈલ ીંગ (લ સ્ટ સાથે)  પ્રાધાન્ય. 

• સ ટ  સ વ લ કોટડ  ઓછાિાીં ઓછુ ૪૦ કેસ ફાઈલ ીંગ (લ સ્ટ સાથે) અથવા સીંસ્થા (બોર્ડ/કોપોરશેન)/                                                                  

    પબ્લ ક લ .કીંપન િાીં લ ગલ સમવડસનો ઓછાિાીં ઓછુ ૪૦ કેસ ફાઈલ ીંગ (લ સ્ટ સાથ)ે  

અનુભવ પ્રિાણપત્ર િાટે :-  

― ગજુરાત હાઈકોટડ  િાટે રજીસ્ટારશ્ર નુ 

― સબ ઓમર્નટે કોટડના રજીસ્ટરશ્ર /પ્ર ન્સ પલ જજશ્ર નુીં    

― બોર્ડ/કોપોરશેન/પબ્લ ક લ .કીંપન ના વર્ાનુીં 

(૮) કરાર આધામરત મનયુકત પાિનાર કિડચાર  સરકારશ્ર  સાથ ેકાયદાક ય કાિગ ર  કરવાન  સક્ષિતા ધરાવતા 

હોવા જોઇએ  

(૯)    કરાર આધામરત મનયુકત પાિનાર કિડચાર  અીંગ્રજેી ભાર્ા પર પ્રભુત્વ (લમેખત અને િૌમખક)  

       ધરાવતાીં હોવા જોઇશે. 

(૧૦)   કરાર આધામરત મનયુકત પાિનાર કિડચાર  કોમ્્યુટરનુ જ્ઞાન (CCC+પાસ) ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

(૧૧)  કરાર આધામરત મનયુકત પાિનાર કિડચાર એ  કાયડિથક પર રહેઠાણ રાખવાનુીં ફરજીયાત રહેશ ે અને  

અમધકૃત અમધકાર  શ્ર ન  પરવાનગ  વગર િુખ્ય િથક છોર્  શકાશે નમહ. 

(૧૨)   કોઇ ગુનામહત કૃત્યિાીં કે  તેઓ પર કોઇ કોટડ  કેસ ચાલુ નથ  તે િતલબનુીં સેલ્ફ રે્કલેરશેન રૂ,૨૦/- 

        ના સ્ટેમ્પ પર રજુ કરવાનુીં રહેશે.   

(૧૩) યોગ્ય ઉિદેવાર  ઉપલબ્ધ ન થવાના સીંજોગોિાીં શકૈ્ષોમણક લાયકાત તથા અનુભવ ન  શરતો િાીં છુટછાટ 

અીંગે કમિશ્નરશ્ર  ગુજરાત હાઉસ ીંગ બોર્ડ  નો ફેરફારનો અમધકાર અબામધત રહેશે.  

(૧૪) મનિણુીંક પાિનાર એર્વાઈઝર ને આ શરતો ઉપરાીંત તેઓન  ફરજોન  યાદ  અલગથ  સુપ્રત્ર કરવાિાીં આવશ ે

જ ેબીંઘનકતાડ રહેશે. 

(૧૫) બોર્ડના તિાિ કેસો નુીં િોન ટર ીંગ કર  િુદત દરમ્યાન જરૂમરયાત િજુબ જ ેતે સ્થળે હાજર  આપવાન  રહેશે.    
 

        ઉપરોક્ત તિાિ શરતો અિોને બીંધનકતાડ રહેશે.  
                                                
 
 
 

                                                                                         (ઉિેદવારન  સમહ)                       
 

 

  



  

 

 
 

હાઉસ ીંગ કમિશ્નરશ્ર ન  કચેર ,ગજુરાત હાઉસ ીંગ બોર્ડપ્રગમતનગર નારણપુરા, અિદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ 

લીગલ એર્વાઈઝર (full time) 

(૧)   ઉિેદવારનુીં નાિ  

સરનાિુીં  
 
 
 
 
 

િોબાઇલ નીંબર  

 

(૨)  જન્િ તાર ખ  તાર ખ :-   

વર્ડ......... િાસ........ મદવસ.........  

(૩)  ઉિેદવારન  જામત  

 

પુરુર્........ 

 સ્ત્ર ....... 

(૪)  ઉિેદવારન  શૈક્ષમણક લાયકાતો  
 
 
 
 
 
 
 

સનદ િેળવેલ છે કે કેિ?  

લાયકાત :-  
 
 

પાસ કયાડનુીં િાસ/વર્ડ  
 
 
હા/ના 

જો હા હોયતો સનદનો નીંબર ........................... અને 

તાર ખ ............................. 
 

(૫)  વધારાન  લાયકાત   
 
 
 

 

(૬)  અનુભવ   

.............................કોટડ  અને............................. સીંસ્થાિાીં 

િેળવેલ અનુભવ 
 
 

(૭)  કોમ્્યુટર કૌશલ્યન  મવગત  
 
 
 

 
 

                                                                             (ઉિેદવારન  સહ )  


