લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાિાદનાાં કાયયક્ષેત્ર હે ઠળ કરારના ધોરણે કાયદા સલાહકારની
જગ્યા ઉપર વનમણૂક
ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદી અભિયાનની અસરકારકતા માટે લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરો ખાતે કાયદા સલાહકારની
સરકારશ્રી દ્વારા માંજૂર થયેલ જગ્યા ઉપર કરારના ધોરણે ભનમણૂાંક આપિાની છે .
જગ્યાઓ: ૮
સાંભવિત વનમણૂકનુાં સ્થળ:
(૧) એ.સી.બી. મુખ્ય મથક, એ.સી.બી., ગુ.રા., અમદાિાદ- ૧ જગ્યા
(૨) અભધક નાયબા ભનયામકશ્રી ,એ.સી.બી.,ગાાંધીનગર એકમ,ગાાંધીનગર. ૧ જ્ગગ્યા.
(૩) મદદનીશ ભનયામક, એ.સી.બી. અમદાિાદ એકમની કચેરી, અમદાિાદ - ૧ જગ્યા
(૪) મદદનીશ ભનયામક, એ.સી.બી. િડોદરા એકમની કચેરી, િડોદરા-૧ જગ્યા
(૫) મદદનીશ ભનયામક, એ.સી.બી. સુરત એકમની કચેરી, સુરત-૧ જગ્યા
(૬) મદદનીશ ભનયામક, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમની કચેરી, રાજકોટ- ૧ જગ્યા
(૭) મદદનીશ ભનયામક, એ.સી.બી. જૂ નાગઢ એકમની કચેરી, જૂ નાગઢ - ૧ જગ્યા
(૮) મદદનીશ ભનયામક, એ.સી.બી. બોડડ ર એકમની કચેરી, િૂજ - ૧ જગ્યા
- ઉમેદિારે ઈન્ટરવ્યુ માટે આ હે તુ માટે બનાિિામાાં આિેલ કભમટી સમક્ષ અમદાિાદ ખાતે
તારીખ સમયે અને સ્થળે હાજર રહે િાનુાં રહે શે.
- ઈન્ટરવ્યુની હાજરી માટે ઉમેદિારને કોઈ િાડા િથથુાં ચૂકિિામાાં આિશે નહી.
લઘુત્તમ શૈવક્ષણક લાયકાત:
માન્ય યુભનિભસડટીમાાંથી કાયદા સ્નાતકની પદિી મેળિેલ હોિી જોઈએ.
અરજી માટે ની પાત્રતા:
ભનિૃત્ત જજ - ભનિૃત્ત/જૂ ના પબ્લીક પ્રોસીકયુટરો/ એ.સી.બી.ના કે સોના અનુિિી િકીલો
ઉમર િર્ડ : ૪૫ થી ૬૫
અપેવક્ષત ગુણિત્તા :
કાયદા ક્ષેત્રેમાાં િકીલ તરીકે ૭ િર્ડનો અનુિિ હોિો જરૂરી છે .ભનિૃત ન્યાયાધીશ તથા ભનિૃત સરકારી
િકીલશ્રી પણ અરજી કરી શકશે
સેશન્સ કોટડ માાં કે સો ચલાિેલા હોિા જોઈએ. ખાસ એ.સી.બી.ના કે સો ચલાિેલ હોય તેને પ્રાધાન્ય
આપિામાાં આિશે.
આિા પોતે ચલાિેલ કે સમાાં જે ચુકાદો આિેલ હોય તેની નકલ બીડિી. નકલ નહી રજુ કરનારની અરજી
ધ્યાને લેિાશે નહીં.
ગુનાને લગતા કાયદાનુાં જ્ઞાન તેમજ અનુિિ ઘરાિતા હોિા જોઇએ.
લાાંચના કે સોનો અનુિિ ધરાિતા ઉમેદિારોને પ્રાધાન્ય આપિામાાં આિશે.
ઉમેદિાર કોમ્પ્યુટર તેમજ ઈન્ટરનેટનુાં જ્ઞાન અચૂક ઘરાિતા હોિા જોઈએ.
ભનમણાંકની સ્થળે ઉમેદિારનુાં રહે ઠાણ હોિુાં જરૂરી છે . અને તેઓ અપ-ડાઉન કરી શકશે નહી
ઉમેદિાર અગ્રેજીનુાં જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈએ.
ઉમેદિાર જો ભનિૃત અભધકારી/કમડચારી હોય તો તેિો ભિરુધ્ધ કોઇ ખાતાકીય કાયડિાહી થયેલ ન હોિી
જોઇએ. ૬૨ િર્ય ની ઉમર બાદ વનમણૂાંક મળી શકશે નહી.
ઉમેદિાર ભિરુધ્ધ કોઇ ગુન્હો દાખલ થયેલ ન હોિો જોઇએ.
વ્યિસાયીક કાયદાકીય સાંસ્થાઓનુાં સભ્ય પદ હોિુાં જરુરી.જેનો આઘાર રજુ કરિાનો
રહે શે. રજુ ન કરનાર ઉમેદિારો ને ઘ્યાને લેિામાાં આિશે નહી.

ભનમણૂક પામતા ઉમેદિારે કરાર આધારરત ભનમણૂાંક હોઈ, નકકી કરાયેલ ધોરણનુસારનો
કરાર કરિાનો રહે શે કરારની શરતો સરકારશ્રી તથા બ્યૂરો દ્વારા થતા ભનયમો અને તેમાાં થતાાં િખતો-િખતના
સુધારા ભનમણૂક પામતા ઉમેદિારને બાંધનકતાડ રહે શે. ભનમણૂક પામતા ઉમેદિારને કરિાના થતાાં કરાર
અન્િયેની બોલીઓ તથા શરતો આ સાથે ભનરીક્ષણ અથે મુકેલ છે .

કાયદાકીય સલાહકાર તરીકે લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો ખાતે કરારના ધોરણે વનમણૂક માટે નુાં અરજી ફોમય

પાસપોટડ ફોટો
૧

નામ

૨

જન્મ તારીખ

૩

સરનામુાં

રહે .………….........................
……………………………………..
ટે લી./મો/ઈ-મેલ………………..
કચેરી……………………………….
…………………………………….
ટે લી/મો/ઈ-મેલ………………..

(એ) હાલની પ્રેકટીસનુાં સ્થળ
૪

શૈવક્ષણક લાયકાતની વિગત (સ્નાતકથી શરૂ
કરી)

પાસ કરે લ
પરીક્ષા

પાસ
કયાયનુાં
િર્ય

કોલેજ

યુવનિવસયટી

૫

િકીલ તરીકે સનદ મેળવ્યાની તારીખ

૬

અનુભિ (ગુના અને લાાંચ રૂશ્વત ના કે સો)

(i)

At Bar (in year)

મેળિેલ
િગય/ગ્રેડ

ટકા
અને
માકય સ

સેસન્સ/મેટરો/
નીચલી કોટય

હાઈકોટય

ખાસ વિર્ય

સુવપ્રમ કોટય

(ii) No. of criminal case handled
(iii) No of cases when appeared on behalf of
(a) ACB,
Central, State
Government, Ministries &
Organizations
૭
૮
૯

૧૦

૧૧

લડિામાાં આિેલ અગત્યના કે સો(સાંખ્યા) (કે સ
નાં-સાથે) કુ લ આાંકડો
કે સોમાાં મળેલ સફળતા (સાંખ્યા) (આાંકડા-નાંબર
સાથે)
કોઈ સાંસ્થા/સરકાર(રાજય/કે ન્વ) સરકારી
વિભાગ/ખાનગી સાંસ્થાના પેનલ િકીલ તરીકે
કામગીરી સાંભાળતા હોય/સાંભાળેલ હોય તો તેની
વિગત
અગાઉ ગુન્હો દાખલ થયેલ હોય તો તેની
વિગત/બારકાઉન્સીલ વારા કોઈ વશક્ષાત્મક
કાયયિાહી થયેલ હોય કે ચાલુ હોય તેની વિગત
વનમણૂક માટે ના સ્થળની અગ્રતા

સેસન્સ/મેટરો/ હાઈકોટય
નીચલી કોટય
સેસન્સ/મેટરો/ હાઈકોટય
નીચલી કોટય

સુવપ્રમ કોટય
સુવપ્રમ કોટય

અરજીમાાં દશાયિલ
ે તમામ વિગત અમારી માન્યતા મુજબ સાચી છે
અગાઉ બ્યૂરો દ્રારા આ જગ્યા માટે માંગાિિામાાં આિેલ અરજીઓ સમય મે કોઈ અરજી કરે લ નથી.
ઉમેદિારની સહી
સ્થળ:
તારીખ:
નોંધ: (૧)અરજી સાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચૂક મોકલિાના રહે શે,
(૨)અસીલ માટે લડિામાાં આિેલ કે સમાાં તરફે ણમાાં આિેલ ચુકાદાના એક જજમેન્ટની
નકલ ફરજીયાત વબડાણ કરિાની રહે શે.
બે પ્રવતવિત વ્યવતતઓ નાાં નામ, સરનામા,
ફોન નાંબર.

(૧)
(૨)

પરરવશષ્ટ-૧
૧૧ માસના સમય માટે કરારના ધોરણે અપાતી/માનદ્દ િેતનથી વનમણૂાંકો અાંગેની બોલી અને શરતો
૧.
શ્રી (ભનમણૂાંક અપાતા ઉમેદિારનુાં નામ) તેઓ હાજર થાય તે તારીખથી પ્રથમ તબકકે ૧૧ માસની
મુદત માટે ની રહે શે.
૨.
ભનમણૂાંક કરનાર કે ભનમણૂાંક પામનાર બાંન્ને પક્ષો એક માસની નોરટસ આપીને કરાર ભનયુભકતનો અાંત
લાિી શકશે.
૩.
તેઓએ ..................................................................એકમની કચેરી ખાતે ફરજો
બજાિિાની રહે શે.
૪.
તેઓની સામાન્ય ફરજો અને જિાબદારીઓ આ સાથે સામેલ પરરભશષ્ટ-૨માાં જણાવ્યા પ્રમાણેની
રહે શે.
૫.
તેઓને રૂ. ૪૦,૦૦૦/-(અાંકે રૂભપયા ચાલીસ હજાર પૂરા) માભસક એકભત્રત રકમ મળિાપાત્ર રહે શે.
૬.
ઉપર પ્રમાણેના એકભત્રત િેતન પર તેમને કોઈપણ જાતના િથથા મળિાપાત્ર થશે નહી.
૭.
કરારના સમયગાળા દરભમયાન તેઓને એકભત્રત િેતનમાાં કોઈપણ પ્રકારનો િધારો કે ઈજાફો, મોંઘિારી
િથથુાં, િચગાળાની રાહત તથા પગારપાંચના બીજા કોઈ પણ પ્રકારના લાિો મળિાપાત્ર થશે નહી.
૮.
કરારના સમયગાળા દરભમયાનની નોકરી બદલ િધારાનુાં બોનસ, એલ.ટી.સી. લીિ એન્કે સમેન્ટ,
પેશગી કે તેિા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના નાણાકીય લાિો મળિાપાત્ર થશે નહી.
૯.
કરારના સમયગાળા દરભમયાન તેઓનુાં અિસાન થાય તો તેમણે બજાિેલ ફરજના સમયગાળાના
એકભત્રત િેતનની લેણી રકમ તેઓના કુ ટુાં બીજનોને મળિાપાત્ર થશે. પરાંતુ બીજા કોઈ નાણાકીય લાિ,
એક્ષગ્રેસીયા લાિ કે રહે મરાહ નોકરી જેિા આનુર્ાાંભગક લાિ મળિાપાત્ર થશે નહી.
૧૦. તેઓના કામકાજનો સમય રાજય સરકારની કચેરીના સમય મુજબનો રહે શે. અને તે અનુસાર કચેરીમાાં
હાજરી આપિાની રહે શે. પ્રસાંગોપાત િધુ સમયના કામ માટે કોઈ િળતર િથથુાં આપિામાાં આિશે નહી.
૧૧. તેઓને િર્ડ દરભમયાન ૧૧ પરચૂરણ રજા સક્ષમ અભધકારીશ્રીની પૂિડ માંજૂરીથી મળિાપાત્ર થશે. અને
અન્ય કોઈ રજા મળિાપાત્ર થશે નહી. અભનિાયડ સાંજોગોના કારણે જો તેમને િધુ રજા લેિાની થાય તો
તેિી ગેરહાજરીના સમયગાળા સામે મળતી માભસક ઉચ્ચક રકમમાાંથી પ્રમાણસર થતી રકમની કપાત
કરિામાાં આિશે.
૧૨. તેઓએ કાયડમથક પર રહે ઠાણ રાખિાનુાં ફરજીયાત રહે શે અને સક્ષમ અભધકારીશ્રી પરિાનગી િગર મુખ્ય
મથક છોડી શકશે નહી.
૧૩. તેઓએ સરકારી કામકાજ અથે પ્રિાસે જિાનુાં થાય તો તેિા પ્રસાંગે સરકારના િગડ-૧ના અભધકારીશ્રીને
મળતા લઘુત્તમ ગ્રેડ-પેના પગાર ધોરણમાાં મળિાપાત્ર પગારના લઘુત્તમ પગાર ધોરણ મુજબ મુસાફરી
િથથુાં અને દૈભનક િથથુાં મળિાપાત્ર થશે.
૧૪. તેઓને ગુજરાત ભસિીલ સભિડસીસ (કન્ડકટ) રૂલ્સ ૧૯૭૧માાં ઠરાિેલ બાબતો બાંધનકતાડ રહે શે અને
તેનો િાંગ થયે કરારનો સમય કોઈપણ જાતની કાયડિાહી િગર સમાપ્ત કરી શકાશે.
૧૫. તેઓએ મળનાર માભસક એકભત્રત િેતનની ત્રણ ગણી રકમનુાં બોન્ડ આપિાનુાં રહે શે.
૧૬. સરકારશ્રી તરફથી િહીિટી રહતમાાં બીજી કોઈ જરૂરી શરતો નકકી થાય તે પણ બાંધનકતાડ રહે શે.
૧૭. વ્યિસાય િેરા કપાત ફીકસ પગારમાાંથી કરી લેિાની રહે શે.
૧૮. ભનમણૂાંકના સમય દરભમયાન તેમણે બજાિેલ સરકારી સેિાની બાબત અાંગે કોઈ પણ પ્રકારની ફોજદારી
કે દીિાની કાયડિાહી સબબ રાજય સરકારની કોઈ જિાબદારી રહે શે નહીં.
૧૯. કરાર આધારરત ઉચ્ચક િેતનથી ભનમણૂક પામેલ વ્યભકતને સરકારી મહે કમ ઉપર સમાભિષ્ટ માટે નો
કોઈ હકક પ્રાપ્ત થશે નહી.

૨૦.
૨૧.

૨૨.
૨૩.

ઉપરોકત શરતો ભનમણૂક પામનાર વ્યભકતને સ્િીકાયડ છે , તે અાંગેનુાં સાંમભતપત્ર અપિાનુાં રહે શે.
તેઓએ દર ત્રણ મરહને કે ટલા કે સમાાં હાજર રહ્યા, કે ટલા કે સોનો ભનકાલ થયો તે પૈકી કે ટલા કે સોમાાં
સરકાર ભિરૂધ્ધ ચુકાદા આવ્યા તેની કોટડ કે સિારની ચોકકસ મારહતી સક્ષમ
અભધકારીશ્રીને/ભનયામકશ્રીને અચૂક રજૂ કરિાની રહે શે.
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરો દ્વારા કરિામાાં આિેલ કે સોમાાં રાજય સરકારનુાં હીત કોઈપણ રીતે જોખમાય
નહી તે રીતે કાયડિાહી કરિાની રહે શે અને કે સ સાભબત રહે તે માટે સબળ રજૂ આત કરિાની રહે શે.
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરોને લગતા કોઈ કે સો આ સમયગાળા દરભમયાન સરકારની ભિરૂધ્ધ લઈ શકાશે
નહીં કે તેની કોઈ કાયડિાહી હાથ ધરી/સલાહ આપી શકશે નહી.
સાંપકડ : ટે .ફોન નાંબર ૦૭૯- ૨૨૮૬૯૨૨૮, ૨૨૮૬૦૩૪૩, ૨૨૮૬૦૩૪૧

ભનયામક
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરો,
ગુજરાત રાજય, અમદાિાદ
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૧૦.

૧૧.

પરરવશષ્ટ-૨
કાયદા અવધકારીશ્રીએ બજાિિાની રહે તી સામાન્ય ફરજો અને જિાબદારીઓની વિગતો
એ.સી.બી. કચેરીના તમામ શાખાના નામદાર નીચલી અદાલત અને િડી અદાલત સમક્ષ ચાલતા
તમામ કે સોની કામગીરી.
એ.સી.બી. કચેરી ખાતેની તમામ શાખાઓના નામદાર સુભપ્રમકોટડ સમક્ષ ચાલતાાં કે સોને લગતી
કામગીરી.
ગુજરાત રાજય બહાર અન્ય કોટોમાાં ટર ાન્સફર થયેલ કે થનાર કોટડ કે સોને લગતી તમામ કામગીરી.
એ.સી.બી. કચેરીને લગતા કોટડ કે સોની કામગીરીના સાંદિે નામદાર સુભપ્રમકોટડ ના રાજય સરકારના
એડિોકે ટ, ગુજરાત હાઈકોટડ ના એડિોકે ટ અને આ કામે રાજય સરકાર તરફથી જુ દીજુ દી કામગીરી સાંદિે
રોકિામાાં આિેલ એડિોકે ટ સાથે સાંકલનની કામગીરી.
એ.સી.બી. કચેરીને લગતા કોટડ કે સો સાંદિે સાંબાંભધત શાખાઓના લાઈઝનમાાં રહી કોટડ કે સો તથા તેને
આનુર્ાંભગક કામગીરી ઉપરાાંત અાંગત રસ લઈ કોટડ કે સો સાંદિડમાાં પેરાિાઈઝ રરમાકડ સ તૈયાર કરિા,
સોગાંદનામા તૈયાર કરિા, સરકારી િકીલ અથિા સરકારશ્રી દ્વારા રોકિામાાં આિેલ િકીલશ્રીઓને બ્રીફ
કરિા તેમજ કે સની મુદત/સુનાિણી દરભમયાન જે તે શાખાના સાંકલનમાાં રહી કોટડ ખાતે હાજરી
આપિાની કામગીરી અને કે સ ચાલતો હોય ત્યારે સરકારી િકીલશ્રીનુાં Law Point તરફ ધ્યાન દોરી
સરકારશ્રી પક્ષે અસરકારક રજૂ આત થાય તે જોિાની કામગીરી.
ઉપરોકત કામગીરી ભસિાય ભનયામકશ્રી તરફથી કોટડ કે સોના સાંદિડમાાં જે કોઈ કામગીરી સોંપિામાાં આિે
તેિી તમામ પ્રકારની કામગીરી.
ઉપયુડકત કોટડ કે સો માટે કાયદા અભધકારીશ્રીએ જરૂર જણાયે સૂચના મળ્યે સામાન્ય કચેરી સમય
ઉપરાાંત, પ્રસાંગ ઉપભસ્થત થયે, રોકાઈને તેમજ જાહે ર રજાના રદિસે પણ કામગીરી બજાિિાની રહે શે.
જેના માટે કોઈ િધારાનુાં મહે નતાણાં કે િથથુાં મળિાપાત્ર રહે શે નહી.
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરો દ્વારા થતાાં તમામ કે સોમાાં નામ. કોટો દ્વારા આપિામાાં આિતાાં હુકમોનો
અભ્યાસ કરી કાયડપધ્ધભતમાાં જે િૂલો રહી જાય છે તેની સુધારણા કરી, કાયડપધ્ધભત સુધારિી. જેથી
કે સોમાાં Conviction Rate િધે.
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરો દ્વારા થતા તમામ કે સોની ઝડપથી સુનાિણી હાથ ધરાય અને આક્ષેભપત
કમડચારી ખોટી રીતે કે સ લાંબાિે નહી. િધુ મુદતો મેળિે નહીં તે જોિાનુાં રહે શે. અને આ અાંગે ઉપરી
અભધકારીઓને િાકે ફ કરી યોગ્ય રણભનભત ઘડી ઝડપથી કે સોની સુનાિણી થાય તે જોિાનુાં રહે શે.
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરોના જે કે સો કોટડ ના બોડડ ઉપર આિે તે કે સોમાાં શકય હોય ત્યાાં સુધી તપાસ
અભધકારીની અદાલતોમાાં હાજરી ઓછી રહે તે મુજબ કાયડિાહી કરિાની રહે શે. જેથી લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી
બ્યૂરોની મૂળ કામગીરી ટરે પ/રડકોય કે સો િધુ કરિાની છે તેમાાં િધારો થઈ શકે .
આપના તાબા હે ઠળ..........................જીલ્લાની કચેરીઓ આિેલી છે . જેમાાં
જીલ્લાિાર...........કે સો ભિભિધ કોટોમાાં પડતર છે . આ કે સોની ઝડપથી ભનકાલ થાય અને કે ટલા
કે સોનો ભનકાલ શ્રી.......................દ્રારા કરાિિામાાં આવ્યો છે તે બાબતે આગામી િર્ે કરાર
રીન્યુઅલ િખતે આ બાબત ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે.
ભનયામક
લાાંચ રૂશ્વત ભિરોધી બ્યૂરો,
ગુજરાત રાજય, અમદાિાદ

