
લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાિાદ ખાતે કરારના ધોરણે ‘ફોરેવસિક િલાહકાર’ ની 

જગ્યા ઉપર વનમણૂાંક 

           ભ્રષ્ટાચાર અને લાાંચની બદી ડામવા સરકાર કૃતનનશ્ર્ચયી અને અગે્રસર છે. વધતી જતી આ બદીને 

અટકાવવા અત્યારના સમયમાાં જ ે ગુનાઓ બનતા હોય છે તેમાાં મોટા ભાગે આરોપીઓ દ્વારા આધુનનક 

ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. જથેી લાાંચ રૂશ્વત નવરૂધ્ધના આવા ગુનાઓ માટે બ્યુરો ખાતે ‘ફોરેવસિક 

િલાહકાર’ ની ૧ જગ્યા ઉપર માનસક રૂ. ૪૦,૦૦૦/- (રૂનપયા ચાલીસ હજાર ) ના ફીકસ પગારથી કરારના 

ધોરણે નનમણ ાંક આપવાની છે. 

જગ્યાનુાં નામ િાંખ્યા : 

ફોરેનસસક સલાહકાર - ૦૧-જગ્યા 

લઘુત્તમ શૈક્ષવણક લાયકાત: 

1. યુ.જી.સી. માસય યુનનવનસિટી/ફોરેસસીક યુનનવનસિટીમાાંથી માસ્ટર ડીગ્રી ઇન ફોરેનસસક સાયસસ / 
ફોરેનસસક એકાઉસટીંગ / સાઇબર અને ડડઝીટલ ફોરેનસસક / ફોરેનસસક સાયકોલોજીની પદવી ધરાવતા 

ઉમેદવારો આ જગ્યાની અરજી માટે પાત્ર ગણાશે. 

2. ઉપરોકત  જગ્યા માટે નનવૃત્ત સરકારી અનધકારી પણ અરજી કરી શકે છે. ૬૨ િર્ષ ની ઉમરબાદ વનમણૂાંક 

મળી શકશે નહી. જ ેમાટે પે બેસડ + ગે્રડ પેના ૬૦% રકમ માનસક એકનત્રત વેતન તરીકે નનવૃનત્ત બાદ 

કરારના ધોરણેની નનમણ ક દરનમયાન મળવાપાત્ર થશે, તેઓની નનમણ ક સરકારશ્રીની માંજ રીને 

આનધન રહેશે.  

િય મયાષદા :  

 ર૧  થી ૬૨ વર્િ  

જોબ ચાર્ષ  : 

           તપાસ કરનાર અનધકારીને ફોરેનસસક બાબતોમાાં મદદ અને સલાહ.  

હેડકિાર્ષ ર :  

આ જગ્યા માટે નનમણ ક સ્થળ અમદાવાદ રહેશે, નનમણ ક આપનાર સત્તાનધકારી બ્ય રોના તાબા  

હેઠળના કોઈ પણ સ્થળે કામ લેવા સક્ષમ રહે છે.  

ઇસર્રવ્યુ :  

ઉમેદવારે ઈસટરવ્યુ માટે આ હેતુ માટે બનાવવામાાં આવેલ કનમટી સમક્ષ આપવામાાં આવે તે  તારીખ  

સમયે અમદાવાદ ખાતે હાજર રહેવાનુાં રહેશે. 

  ઈસટરવ્યુની હાજરી માટે ઉમદેવારને કોઈ ભાડા ભથથુાં ચ કવવામાાં આવશે નહી. 

કરાર આધારરત વનમણૂક :  

કરાર આધાડરત નનમણ ક પામતા ઉમેદવારે કરાર આધાડરત નનમણ ાંક હોઈ, નકકી કરાયેલ 

ધોરણનુસારનુાં કરાર કરવાનો રહેશે કરારની શરતો સરકારશ્રી તથા બ્ય રો દ્વારા થતા નનયમો અને તમેાાં થતાાં 

વખતો-વખતના સુધારા નનમણ ક પામતા ઉમેદવારને બાંધનકતાિ રહેશે. 

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

 

 

 

 

વનયામક 

લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, 

ગુજરાત રાજય, અમદાિાદ. 
  



ફોરેવસિક િલાહકાર તરીકે લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો ખાતે કરારના ધોરણે વનમણૂક મારે્નુાં અરજી ફોમષ 

 

 

જ ેજગ્યા મારે્ ઉમેદિારી નોંધાિે છે તે જગ્યાનુાં નામ:  
 

 

 

પાસપોટિ  ફોટો 

૧ નામ  

૨ જસમ તારીખ  

૩ િરનામુાં રહે.…………......................... 

…………………………………….. 

રે્લી./મો/ઈ-મલે……………….. 

કચેરી………………………………. 

……………………………………. 

રે્લી/મો/ઈ-મેલ……………….. 

(એ) હાલની પ્રેકર્ીિનુાં સ્થળ/હાલમાાં ચાલુ કામની 
વિગત 

 

૪ શૈવક્ષણક લાયકાતની વિગત   

પાિ કરેલ 
પરીક્ષા 
 

 

પાિ 
કયાષનુાં િર્ષ  

કોલજે યુવનિવિષર્ી મેળિેલ િગષ/ગે્રડ
  

ર્કા અન ે
માકષિ  

ખાિ વિર્ય 

       

       

       
૫ અનુભિની વિગત   

૬ કોઈ િાંસ્થા/િરકાર(રાજય/કેસવ) િરકારી વિભાગ/ 
ખાનગી િાંસ્થાના મારે્ કરેલ કામગીરીની વિગત તથા હાલમાાં 
કામ િાંભાળતા હોય/િાંભાળેલ હોય તો તેની વિગત 

 

૭ અગાઉ ગુસહો દાખલ થયેલ હોય તો તેની વિગત/ ગુનામાાં 
િાંડોિણીની વિગત  

 

૮ થનાર વનમણૂક મારે્ કોઈ ખાિ નોંધપાત્ર બાબત જ ે
વનમણૂક મારે્ મહત્િની હોય 

 

અરજીમાાં દશાષિેલ તમામ વિગત અમારી માસયતા મુજબ િાચી છે 

 

ઉમેદિારની િહી 
સ્થળ: 
તારીખ: 

નોંધ: અરજી િાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચૂક મોકલિાના રહેશે,  
નોંધ: અરજી િાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચૂક મોકલિાના રહેશ,ે સ્કૂલ લીિીંગ િર્ી,  રહેણાાંક મકાન લાઈર્ વબલ/રે્ક્ષ 
વબલ પૈકી એક તેમજ શૈવક્ષણક લાયકત તેમજ અનુભિના પ્રમાણપત્રો  

બે પ્રવતવિત વ્યવતતઓ નાાં નામ, િરનામા,         (૧) 

ફોન નાંબર.             (૨)  
 

 

 

 

  



૧૧ માિના િમય મારે્ કરારના ધોરણે અપાતી/માનદ્દ િેતનથી વનમણૂાંકો અાંગેની બોલી અને શરતો 
૧.  શ્રી (નનમણ ાંક અપાતા ઉમદેવારનુાં નામ) ને કરારના સમયગાળા દરનમયાન રૂ. ૪૦,૦૦૦/-ના 

માનસક ફીકસ માનદ વેતન મળશે. તેઓની નનમણ ક કરારના ધોરણે ગણવામાાં આવશે તથા કરારની 
મુદત ૧૧ માસની રહેશે. 

૨. ઉભયપક્ષે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની ફીકસ માનદ વેતન સાથેનો નોટીસ પગાર 
આપીને કરારનો અાંત લાવી શકાશે. 

૩. નનયત ફીકસ માનદ વેતન પર કોઈપણ જાતના ભથથાાં મળવાપાત્ર થશે નહી. 
૪. કરારના સમયગાળા દરનમયાન શ્રી (નનમણ ાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ) ને ફીકસ માનદ વેતનમાાં 

કોઈપણ પ્રકારનો વધારો કે ઈજાફો મળવાપાત્ર થશે નહી. મોંઘવારી ભથથુાં, વચગાળાની રાહત અથવા 
પગાર પાંચના બીજા લાભો કે સેવા નવર્યક અસય કોઈ લાભો મળવાપાત્ર થશે નહી. 

૫. કરારના સમયગાળા દરનમયાન મેડડકલ રીએમ્બસિમેસટ મળવાપાત્ર થશે નહી. 
૬. કરારના સમયગાળા દરનમયાન બજાવેલ સેવા/નોકરી પેસશન, બોનસ, એલ.ટી.સી., એસકેશમસેટ 

ઓફ લીવ, પેશગી કે તેવા અસય કોઈ નાણાકીય લાભો સરકારશ્રી પાસેથી મેળવવાને પાત્ર ગણાશ ે
નહી. 

૭. કરારના સમયગાળા દરનમયાન કમિચારીનુાં અવસાન થાય તો તેમણે બજાવેલી ફરજના સમયગાળાની 
ફીકસ માનદ વેતનની લેણી રકમ કમિચારીના કુટુાંબીજનોને મળવાપાત્ર થશે. પરાં તુ બીજા લાભ 
એકસગે્રસીયા લાભ કે રહેમરાહે નોકરી જવેા આનુર્ાાંનગક લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી. 

૮. શ્રી (નનમણ ાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ)ને સમાન સાંવગિના અનધકારીએ જ ેફરજો બજાવવાની  થતી 
હોય તેવી ફરજો બજાવવાની રહેશે, તે માટે કચેરીમાાં ફરજ પાલનનો જ ેસમય નનયત કરેલ હોય તે 
સમય પ્રમાણે કચેરીમાાં હાજરી આપવાની રહેશે. તેમજ પ્રાઈવેટ પે્રકટીસ કે અસયત્ર પાટિટાઈમ નોકરી 
કરી શકશે નહી. જાહેર રજાના ડદવસોએ પણ સરકારી કામગીરીની જરૂડરયાતને અનુલક્ષીને ફરજ 
બજાવવા જણાવવામાાં આવે તો તે મુજબ ફરજ બજાવવાની રહેશે. રાજકીય પ્રવૃનત્તમાાં ભાગ લઈ શકશે 
નડહ. 

૯. શ્રી (નનમણ ાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ)ને કરારના સમય દરનમયાન વાનર્િક ધોરણે ૧૧ પરચ રણ 
રજા મળવાપાત્ર થશે અસય કોઈ રજા મળવાપાત્ર થશે નહી. તે નસવાયની રજા ભોગવશે તો તે રજાના 
ડદવસના પગારની કપાત કરી લેવામાાં આવશે. મડહલા કમિચારીઓને રજાના નનયમો મુજબ પ્રસુનત 
રજાઓ મળવાપાત્ર થશે. 

૧૦. શ્રી (નનમણ ાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ)એ કાયિમથક પર રહેઠાણે રહેવાનુાં ફરજીયાત રહેશે અને 
અનધકૃત અનધકારીની પરવાનગી વગર મુખ્ય મથક છોડી શકશે નહી. 

૧૧. ફરજના ભાગરૂપે મુખ્યમથકથી આઠ નક.મી. બહાર જવાનુાં થાય તો ૬ કલાકથી વધુ અને ૧૨ કલાક 
સુધીના રોકાણ માટે વગિ-૨ના અનધકારીને મળવા પાત્ર દૈનનક ભથથુ મળવાપાત્ર થશે તેમજ મસુાફરી 
ભાડા પેટે એસ.ટી.બસ/રેલવેનુાં બીજા વગિનુાં ભાડુ મળવાપાત્ર થશે. 

૧૨. કરારના સમયગાળા દરનમયાન અસાંતોર્કારક કામગીરી કે અનશસ્ત બદલ કોઈપણ જાતની નોટીસ 
આપ્યા નસવાય કોઈપણ સમયે નોકરી સમાપ્ત કરવામાાં આવશે. 

૧૩. સરકારશ્રી તરફથી વહીવટી ડહતમાાં બીજી કોઈ જરૂરી શરતો નકકી થાય તે પણ બાંધનકતાિ રહેશે. 
૧૪. વ્યવસાય વેરાની કપાત નનયમાનુસાર ફીકસ માનદ વેતનમાાંથી કરી લેવાની રહેશે. 
૧૫. નનમણ કના સમય દરનમયાન તેમણે બજાવેલ સરકારી સેવાની બાબત અાંગે કોઈપણ પ્રકારની 

ફોજદારી કે ડદવાની કાયિવાહી સબબ રાજય સરકારની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી. 
૧૬. કરાર આધાડરત ઉચ્ચક વેતનથી/માનદ વેતનથી નનમણ ક પામેલ વ્યનકતને સરકારી મહેકમ ઉપર 

સમાનવષ્ટ થવા માટેનો કોઈ હકક પ્રાપ્ત થશે નહી. 
૧૭. ઉપરોકત શરતો નનમણ ક પામનાર વ્યનકતને સ્વીકાયિ છે, તે અાંગેનુ સાંમનતપત્ર મેળવવાનુાં રહેશે. 
૧૮. આ ભરતી જ ેતે સાંવગિના ભરતી નનયમો અનુસાર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોથી ભરતીની 

નનયત કરાયલે પ્રડિયાને અનુસરીને જ કરવાની રહેશે અને નનયત અરજીપત્રકમાાં આ શરતોનો 
સમાવેશ કરવાનો રહેશે. 



૧૯. આ કરાર આધાડરત ફરજ ઉપર જોડાતાાં પહેલાાં શારીડરક યોગ્યતા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરવાનુાં રહેશે. 
૨૦. કરારથી ફીકસ પગાર/માનદ્દ વેતનથી જોડાનાર વ્યનકતએ કરાર કરવાનુાં નસ્વકારતાાં પહેલાાં તેમની 

સેવા લેનાર સત્તાનધકારીને યોગ્ય લાગે તો પસિનલ એકસીડસટ યોજના અાંતગિત વીમો મેળવી લેવાનો, 
અધતન કરાવવાનો તથા તેનો આધાર કચેરીમાાં રજ  કરવાનો રહેશે. આ અાંગે વીમાના નપ્રમીયમનો 
ખચિ કચેરી દ્વારા ભોગવવામાાં આવશે નડહ. 

 

 

નનયામક 

લાાંચ રૂશ્વત નવરોધી બ્ય રો, 
ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ 

  

 

 


