
જ લા પચંાયત કચેર ,બનાસકાઠંા 
કાયદા સલાહકારની કરાર આધા રત જ યાની ભરતી 

િજ લા પચંાયત કચેરી, બનાસકાઠંા ખાતે કાયદા સલાહકારની ૦૨જગ્યા પ્રારંિભક ૧૧ માસ 
માટે કરાર આધાિરત ધોરણે ભરવા માટે ઈ ક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની િવગતોએ િનયત 
નમનુામા ંઅરજી મગંાવવામા ંઆવે છે. 
જગ્યાનુ ંનામ કાયદા સલાહકાર 
કુલ જગ્યા  ૦૨ 
વયમયાર્દા  ૫૦ વષર્મહતમ 
પગાર અને ભ થા ં  .૬૦,૦૦૦/- માિસક એકિત્રત રકમ િફકસ 
લાયકાત અને 
અનભુવ 

(૧) મા ય યિુનવસીર્ટીની કાયદાના નાતકની પદવી. (L.L.B) 
(૨) વકીલાતની કામગીરીનો લઘતુમ પાચં વષર્નો અનભુવ, તેપૈકી 
નામ.હાઇકોટર્મા ં ઓછામા ં ઓછો ૩ વષર્ની વકીલાતનો અનભુવ 
અથવા સરકારી િવભાગો/ િવભાગીય કચેરીઓમા ં સરકાર વતી 
ના.સપુ્રીમ કોટ /હાઈકોટર્ કેસમા ં બચાવની કામગીરીનો ૩ વષર્નો 
અનભુવ. 
(૩) ccc+ક્ક્ષાનુ ં કો યટુરનુ ંજ્ઞાન   

અ ય િવગતો : 
(૧) બાર કાઉ સીલ ઓફ ગજુરાત તથા બાર કાઉિ સલ ઓફ ઈ ડીયામા ંનોધણી હોવી 
ફરજીયાતછે. 
(૨)  ગજુરાતી અને અંગે્રજી બનેં ભાષા પરનુ ંપ્રભુ વ ઈ છનીય છે. 
(૩)  અરજી પત્રક સાથે “િજ લા િવકાસ અિધકારી- બનાસકાઠંા”  ના નામનો ા.૧૦૦/- નો 

ડીમા ડ ડ્રાફટ મોકલવાનો રહશેે. 
(૪)  અરજી પત્રકનો નમનુો તથા કરારની અ ય બાબતોઅને ફરજો/કામગીરીની િવગતો 

િજ લા પચંાયતની વેબસાઈટ http://banaskanthadp.gujarat.gov.inઉપરથી 
ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 

(પ) કામગીરી સતંોષકારક ન હોવાના િક સામા ં કરાર રદ કરવાની સ ા િજ લા 
િવકાસઅિધકારી ીની રહશેે. 

(૬) આવેલ અરજીઓમાથંી પસદંગી પર વેના તમામ હક્કો પસદંગી સિમિતને આિધન રહશેે. 
(૭) સપંણુર્ િવગતો સાથે ભરાયેલ અરજી પત્રક જ રી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાિણત નકલસાથે 

જાહરેાતપ્રિસ  થયા તારીખથી િદન-૧૫ સધુીમા ં િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,િજ લા 
પચંાયત-બનાસકાઠંાનાસરનામે રજી પો.એડીથી કવર ઉપર કાયદા સલાહકારની િનમણુકં 
અરજી લખી મોકલી આપવાની રહશેે. 

સહી/-( વિ નલ ખરે,IAS) 
િજ લા િવકાસ અિધકારી 

                                                                  બનાસકાઠંા,પાલનપરુ 
 



 અરજી પત્રકનો નમનુો 
િજ લા પચંાયત બનાસકાઠંા ખાતે કાયદા સલાહકારની કરાર આધાિરત જગ્યા માટે 

 પ્રિત , 
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી , 
િજ લા પચંાયત બનાસકાઠંા 

 

ઉમેદવારનો તા તરનો 
પાસપોટર્ સાઈઝનો 

ફોટો. 
 
 

 

ક્રમ  કરાર આધાિરત જગ્યા માટે 
અરજદાર ીની માગંવાની થતી 
િવગતો  

કરાર આધાિરત જગ્યા માટે 
અરજદાર ારા ભરવાની થતી 
િવગતો  

સલંગ્ન પ્રમાણપત્રોની 
વ.પ્રમાિણત નકલની 
િવગત. 

૧.  અરજદારનુ ંપુ  નામ      

૨.  રહઠેાણનુ ંકાયમી સરનામુ ં     

૩. રહઠેાણનુ ંહાલનુ ં સરનામુ ં    

૪. વતનનુ ંસરનામુ ં    

૫. જ મ તારીખ     

૬. ઉમર (૦૧/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ)    

૭. શૈક્ષિણક લાયકાતની િવગત     

 કમ પદવી પાસ કયાર્ન ુ ંવષર્ યિુનવિસટ નુ ંનામ  ટકાવારી   

 ૧        

 ૨        

 ૩        

 ૪        

 ૫        

૮. મોબાઈલ નબંર     

૯. ઈ-મેઈલ એડ્રેસ     

૧૦. બાર કાઉિ સલ ઓફ ગજુરાતમા ં
નોધણીની િવગત  

   

૧૧. બાર કાઉિ સલ ઓફ ઈ ડીયામા ં
નોધણીની િવગત  

   

૧૨. અ ભુવની િવગત     

૧.પે્રક્ટીસીગ એડવોકેટ તરીકે 
ઓછામા ં ઓછો ૫ વષર્નો અનભુવ 
હોય તે દશાર્વત ુ ં સે ફ ડીકલેરેશન 
તથા બચાવ કરેલ કેસની સખં્યા. 

   



૨.તે પૈકી નામ.હાઈકોટર્ મા ં પે્રકટીસ 
વકીલાતનો અનભુવ હોય તો તે 
દશાર્વત ુ ં સે ફ ડીકલેરેશન તથા 
બચાવ કરેલ કેસની સખં્યા. 

   

૩. સરકારી િવભાગો/ િવભાગીય 
કચેરીઓમા ંસરકાર વતી ના.સપુ્રીમ 
કોટ/હાઈકોટર્ કેસમા ં બચાવની 
કામગીરીનો ૩ વષર્નો અનભુવ હોય 
તો તે દશાર્વત ુ ં સે ફ ડીકલેરેશન 
તથા બચાવ કરેલ કેસની સખં્યા.   

   

૧૩. ccc+ક્ક્ષાનુ ં કો યટુરનુ ંજ્ઞાન      

૧૪. ડીમા ડ ડ્રાફટની િવગત    
 

ન ધ– ઉકત અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરેલ હશે તો અરજી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

બાહંધર પ ક 

 આથી હુ ં ....................................................................................જાહરે કરંુ  ં કે ઉપર દશાર્વેલ 

િવગતો સપંણુર્પણે સ ય છે.જો ખોટી કે ગેરમાગેર્ દોરનારી જણાશે તો િજ લા િવકાસ અિધકારી ી-બનાસકાઠંા 

નો િનણર્ય મને બધંનકતાર્ રહશેે,ફકત અરજી કરવા માત્રથી આ જગ્યા પર મારો કોઇ હકકદાવો રહશેે નિહ. 

ગજુરાત સરકાર,પચંાયત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગ, ગાધંીનગરના ઠરાવ ક્રમાકં 

:મકમ/૧૦૨૦૨૨/૧૧૬/છ તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૨ અ વયે તમામ બાબતોથી હુ ંઅવગત  ંઅને તે તમામ 

િવગતો મને મજુંર અને બધંનકતાર્ રહશેે. 

થળ :        ઉમેદવારની સહી :......................... 
તારીખ:  
િબડાણ -  
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