
કાયદા અિધકાર�ની કરાર આધાર�ત િનમ�કુ માટ�ની શરતો અને બોલીઓ 

૧. કાયદા અિધકાર�ની જગ્યા માટ� ઉમેદવાર� કરનાર પાસે ઓછામા ંઓછો ૫થી ૭ વષર્નો 

પે્રકટ�સ�ગ એડવોક�ટ તર�ક�નો અ�ભુવ હોવો અિનવાયર્ છે.  

૨. ઉમેદવાર બાર કાઉન્સીલ ઓફ �જુરાતમા ં અને બાર કાઉન્સીલ ઓફ ઇ�ન્ડયામા ં

ન�ધણી ધરાવતો હોવો જોઇએ.  

૩. કાયદા અિધકાર�ની િનમ� ૂકં તેઓ � તાર�ખે ફરજ પર હાજર થાય તે તાર�ખથી 

અ�ગયાર માસ અથવા જગ્યાની �દુત �ધુીની રહ�શે.  

૪. િનમ� ૂકં કરનાર અને િનમ� ૂકં પામનાર બનેં પક્ષો એક માસની નોટ�સ આપીને આ 

િન��ુક્તનો �ત લાવી શકશે.  

૫. કાયદા અિધકાર�ને આ જગ્યા પર �.૪૦,૦૦૦/- ના એકિત્રત વેતન પર કોઇપણ 

�તના ભથ્થા મળવાપાત્ર થશે નહ�.  

૬. કરારના સમય દરમ્યાન તેઓને એકિત્રત વેતનમા ંકોઇપણ પ્રકારનો વધારો ક� ઇ�ફો 

મળવાપાત્ર થશે નહ� તથા મ�ધવાર� ભથ્�,ુ વચગાળાની રાહત તથા બી� લાભો 

મળવાપાત્ર થશે નહ�. 

૭. કરારના સમયગાળા દરમ્યાનની નોકર� બદલ પેન્શન, બોનસ, એલ.ટ�.સી, 

એન્ક�શમેન્ટ ઓફ લીવ, પેશગી ક� તેવા અન્ય નાણાકં�ય લાભો મળવાપાત્ર થશે નહ�. 

૮. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન તેઓ�ુ ં અવસાન થાય તો તેમણ ે બ�વેલ 

સમયગાળાની એકત્રીત લણેી રકમ તેઓના �ુ�ૂંબીજનોને મળવાપત્ર થશે. બી� કોઇ 

નાણાકં�ય લાભ, એક્ષ ગ્રેસીયા લાભ ક� રહ�મરાહ� નોકર� �વા આ�ષુ�ંગક લાભ 

મળવાપાત્ર થશે નહ�.  

૯. કાયદા અિધકાર�એ સમાન સવંગર્ના અિધકાર�એ � ફરજ બ�વવાની થતી હોય તેવી 

ફરજો બ�વવાની રહ�શે.તેવા અિધકાર�ઓ માટ� કચેર�મા ંફરજ પાલન માટ� � સમય 

િનયત કર�લ હોય તે સમયપ્રમાણે કરાર આધા�રત અિધકાર�એ પણ કચેર�મા ંહાજર� 

આપવાની રહ�શે. 

૧૦. કાયદા અિધકાર�એ કાયર્ મથક પર રહ�ઠાણ રાખવા� ુફર�યાત રહ�શે અને અિધ�ૃત 

અિધકાર�ની પરવાનગી વગર તેઓ �ખુ્ય મથક છોડ� શકશે નહ�. (સરકાર� કામ માટ� 

તેઓ ચોવીસ કલાક બધંાયેલા છે અને સરકારને તેમની સેવાની જ�ર પડ� ત્યાર� તેમણે 

અ�કુ હાજર રહ�વા� ુરહ�શે)  

૧૧. કાયદા અિધકાર�ને સરકાર� કામે પ્રવાસ પર જવા� ુથાય તો સરકારશ્રીના વતર્માન 

ધોરણે �જુબ �સુાફર� ભથ્� ુઅને દ� િનક ભથ્� ુમળવાપાત્ર રહ�શે. 



૧૨. કરાર આધા�રત કાયદા અિધકાર�એ રા�ય વેરા કિમશનર કચેર� હ�ઠળના ૧૧ 

િવભાગો અને અમદાવાદ હ�ડકવાટર્ર ખાતે � પણ કચેર�મા ંક� હ�ડકવાટર્ર ખાતે ફરજ 

સ�પાય તેમણે તે સ્થળે ફરજ બ�વવાની રહ�શે.  

૧૩. કાયદા અિધકાર�ને �જુરાત સઇિવલ સવ�સીસ (કન્ડકટ) ૧૯૭૧મા ંઠરાવેલ બાબતો 

બધંનકતાર્ રહ�શે અને તેનો ભગં થયે કરારનો સમય કોઇપણ �તની કાયર્વાહ� વગર 

સમાપ્ત કર� શકાશે.  

૧૪. તેઓને ૧૧ (અ�ગયાર) માસ દરમ્યાન અ�ગયા૨ (૧૧) પર�રુણ ર� મળવાપાત્ર 

થશે અન્ય કોઇ ર� મળવાપાત્ર થશે નહ�.  

૧૫. કાયદા અિધકાર�એ તેઓને મળનાર એકિત્રત વેતનની ત્રણ ગણી રકમનો બોન્ડ 

આપવા� ુરહ�શે.  

૧૬. તેઓને �જુરાત િસિવલ સવ�સીસ(કન્ડકટ) �લ્સ-૧૯૭૧મા ં ઠરાવેલ બાબતો 

બધંનકતાર્ રહ�શે અને તે� ુભગં થયેલ કરાર� ુસમય કોઇપણ �તની કાયર્વાહ� વગર 

સમાપ્ત કર� શકાશે.  

૧૭. કાયદા અિધકાર�એ દર મ�હને ક�ટલા ક�સોમા ંહાજર રહ્યા, ક�ટલા કોટર્ ક�સોનો િનકાલ 

થયો તે પૈક� ક�ટલા ક�સોમા ંસરકાર પક્ષે તેમજ ક�ટલા ક�સોમા ંસરકાર િવ�ધ્ધ �કુાદા 

આવ્યા તેની કોટર્/ક�સવારની ચો�સ મા�હતી સ�ંકુત વા�ણ��યક વેરા કિમશનર, 

અદાલત શાખાને અ�કુ ર�ુ કરવાની રહ�શે.  

૧૮. િનમ�કૂ પત્ર મળ્યા તાર�ખથી �દન-૭ મા ંિવભાગમા ંફરજ પર હાજર થવા� ુરહ�શે. 

જો તેઓ તેમ કરવામા ંિનષ્ફળ જશે તો તેઓને આ િનમ�કૂ સ્વીકાયર્ નથી તેમ ગણીને 

આગળની કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે.  

૧૯. કરારના સમયગાળા દરિમયાન અન્ય � કોઇ અગત્યની મા�હતી વેરા િવભાગ 

સબંિંધત તેમની ધ્યાનમા ંક� �ણમા ંઆવે તે મા�હતી કાયદા અિધકાર� �લુ્લી કરશે 

નહ�, પ્રગટ કરશે નહ� ક� �હ�ર કરશે નહ�. પોતે � મા�હતી વેરા િવભાગ સાથેના 

સમયગાળા દરિમયાન પ્રાપ્ત કર� તે �ગે તેમણ ે�પુ્તતા �ળવવાની છે.             
  



અર� પત્રક 
 

પ્રિત, 

નાયબ રા�યવેરા કિમશનરશ્રી (મહ�કમ) 

રા�યકર ભવન, આશ્રમ રોડ, 

અમદાવાદ.  
 
 
  િવષય: કાયદા અિધકાર�ની કરાર અધા�રત જગ્યા માટ� ઉમેદવાર� ન�ધવાવા બાબત. 
 

૧ અરજદાર�ુ ં��ુુ 

નામ: 

 

અટક          નામ             િપતા/પિત�ુ ંનામ 

૨ પત્ર વ્યવહાર�ુ ં

સરના�ુ ંટ�લીફોન 

નબંર 

 
 
 

૩ જન્મ તાર�ખ  

૪ �મર  

૫ શૈક્ષ�ણક લાયકાત 

ક્રમ પદવી માન્ય �િુનવિસ�ટ��ુ ં

નામ 

પાસ કયાર્� ુ ંવષર્ મેળવેલ ટકાવાર� 

     
     
     

૬ અન્ય લાયકાત  
 
 

૭ બાર કાઉન્સીલ 

ઓફ �જુરાતમા ં

ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ્યા 

તાર�ખ  

 

૮ અ�ભુવ  
 
 

      
 
 
 

ઉમેદવારનો 

તા�તરનો 

પાસપોટર્  

સાઇઝનો ફોટો 



 
બાહ�ધર�પત્ર 

 
 

આથી �ું............................................................................................................�હ�ર 

ક�ંુ �ં ક� ઉપર દશાર્વેલ િવગતો સ�ંણૂર્પણે સત્ય છે. જો ખોટ� ક� ગેરમાગ� દોરનાર� જણાશે 

તો નાયબ રા�યવેરા કિમશનરશ્રી(મહ�કમ), રા�યવેરા િવભાગનો િનણર્ય મને બધંનકતાર્ 

રહ�શે. 
  

અર� કયાર્ તાર�ખ:     ઉમેદવારની સહ�............ 
 

 


