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અરજી પત્રનો નમનૂો 
જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર ખાતે “કાયદા સલાહકાર” ની ૧૧ માસના કરાર આધારીત િગ્યા માટેની અરજી 
રજી.પો.એ.ડી. દ્વારાાઃ-  
પ્રતત,  
જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી,  
જિલ્લા પચંાયત કચેરી, મહકેમશાખા,  
મોતીબાગ, ભાવનગર.   

તાજેતરનો  
પાસપોટટ સાઇઝનો 

ફોટોગ્રાફ  

 

   
૧.    ઉમેદવારનુ ંપરુૂ નામ  

(અટક, નામ, તપતા/પતત નુ ં
નામ) 
(ગિુરાતી અને અંગ્રેજી 
કૅતપટલ અક્ષર મા)ં 
 
 

 

૨. ઉમેદવારની જાતત   પરુૂષ  સ્ત્રી  અન્ય  
 

૩. ઉમેદવારની િન્મ તારીખ          
D D M M Y Y Y Y 

 

૪. અરજીની તારીખે ઉમેદવારની 
ઉમર (મહત્તમ ૫૦ વષટ )  

 વષટ  માસ  દદવસ 
 

૫. ઉમેદવારનુ ંરહઠેાણ/પત્ર 
વ્યવહારનુ ંસરનામુ ં 
 
 

 

૬. ઉમેદવારનુ ંરહઠેાણનુ ંકાયમી 
સરનામુ ં 
 
 
 

 

૭. મોબાઇલ નબંર વોટસઅપ 
સદહત (ઉપયોગમા ંહોય 
તેવા) 
 

 

૮. ઇ-મેઇલ આઇ.ડી.  
(ઉપયોગમા ંહોય તેવા)  
 

 

૯. ભાષા અને ભાષાતંર નુ ંજ્ઞાન  ગિુરાતી  દહન્દી  અંગ્રેજી   
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૧૦. શૈક્ષણણક લાયકાતની તવગત (કાયદા સ્નાતક સદહત)  
ક્રમ શૈક્ષણણક લાયકાતની તવગત યતુન. / બોડટ પાસ કયાટનુ ંવષટ ટકાવારી 
     
     
     

 

૧૧. CCC+ કોમ્પ્યટુર જાણકારીની તવગત 
ક્રમ શૈક્ષણણક લાયકાતની તવગત યતુન. / બોડટ પાસ કયાટનુ ંવષટ ટકાવારી 
     
     
     

 

૧૨. બાર કાઉન્ન્સલ ઓફ 
ગિુરાતની નોંધણી નબંર / 
વષટ / તારીખ  

 

૧૩. બાર કાઉન્ન્સલ ઓફ 
ભારતની નોંધણી નબંર / 
વષટ / તારીખ  

 

૧૪. કાયદાકીય પે્રક્ટીસ / અનભુવની તવગતો 
૧. પે્રક્ટીસીંગ એડવોકેટ તરીકેના અનભુવનો સમયગાળો 

વષટમા ં(ન્યનુત્તમ ૦૫ વષટ) 
(જે તે સસં્થા તરફથી પ્રમાણપત્ર મેળવીને સામેલ રાખવા) 

………………. વષટ  

૨. ક્રમ ન.ં૩ પૈકી નામદાર હાઇકોટટમા ંવકીલાતનો અનભુવ – 
વષટમા ં(ન્યનુતમ- ૦૩ વષટ)  
અથવા 
સરકારી તવભાગો /તવભાગીય કચેરીઓમા ંસરકારશ્રી વતી 
નામ.હાઇકોટટ/નામ.સપુ્રીમ કોટટમા ંબચાવની કામગીરીનો 
અનભુવ - વષટમા ં(ન્યનુતમ ૦૩ વષટ)  
(જે તે સસં્થા તરફથી પ્રમાણપત્ર મેળવીને સામેલ રાખવા)   

………………. વષટ  
 
 
………………. વષટ 

૩. સરકારી તવભાગોમા ંપેનલ એડવોકેટ તરીકે તનમાયા 
હોય/ચાલ ુહોઉ તો તેવી કચેરીના નામ  
( જે કચેરી તરફથી પ્રમાણપત્ર મેળવીને સામેલ રાખવા) 

 

૪. અગાઉ P.P/A.G.P & Ad.P.P/Subordinate GP કે 
કાયદા અતધકારી તરીકે કામગીરી કરેલ હોય તો તેની 
તવગત અને સમયગાળો (આધારો સામેલ રાખવા) 

 

૫. નામ.સપુ્રીમ કોટટ  ઓફ ઇન્ન્ડયામા ંવકીલાતનો અનભુવ 
વષટમા ંઅન્ય કોઇ તવગત (િો હોય તો)  

………………. વષટ 

૬. છેલ્લા ત્રણ વષટમા ંકેટલા દક્રમીનલ કેસો ચલાવ્યા ?  સખંયાાઃ  
તે પૈકી કેટલા કેસોમા ંસફળતા મળી?  સખંયાાઃ  

૭. છેલ્લા ત્રણ વષટમા ંકેટલા સીવીલ કેસો ચલાવ્યા? સખંયાાઃ  
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તે પૈકી કેટલા કેસોમા ંસફળતા મળી?  સખંયાાઃ  
૮. સરકારી તવભાગો/કચેરીઓ તરફી કુલ કેટલા કેસો 

ચલાવ્યા?  
સખંયાાઃ  

તે પૈકી કેટલા કેસોમા ંસફળતા મળી?  સખંયાાઃ  
 

૧૫. આથી હુ ંનીચે સહી કરનાર બાહેંધરી આપુ ંછં કે, ઉપરોક્ત તમામ માદહતી મારી જાણ મિુબ 
સાચી અને ખરી છે. િો કોઇપણ તબકે્ક મારા દ્વારા િણાવેલ તવગતો ખોટી ઠરશે તો મારી તનમણુકં 
રદ થવાને પાત્ર બનશે. તથા આ જાહરેાત સદંભટની તમામ બોલીઓ અને શરતો મે વાચંી છે અને તે 
મને મજુંર અને બધંનકતાટ રહશેે. વધમુા ંિરૂરી બાહંધેરી / એકરાર અંગે ના ંપદરદરષ્ટ-૧ થી ૫ મા ં
સહી કરી સામેલ રાખવામા ંઆવે છે. 

 
સ્થળાઃ  
તારીખાઃ  

 ઉમેદવારની સહીાઃ ........................................... 
નામાઃ  

 

૧૬. આધાર / ણબડાણ ( હા કે ના લખવુ)ં 
ક્રમ તવગત સામેલ છે ? 

૧ નામ અંગેના પરુાવાની નકલ ( આધાર કાડટ/પાન કાડટ/ચ ૂટંણી કાડટ/અન્ય)   

૨ કાયમી સરનામા અંગેના પરુાવાની નકલ ( આધાર કાડટ/પાન કાડટ/ચ ૂટંણી કાડટ/અન્ય)  

૩ િન્મ તારીખના પરુાવાની નકલ ( િન્મનુ ંપ્રમાણપત્ર/ સ્કુલ લીવીંગ સટીફીકેટ/અન્ય)  

૪ કાયદાની પદવી (સ્નાતક) નુ ંપ્રમાણપત્રની નકલ  

૫ કાયદાની પદવી (અન ુસ્નાતક) નુ ંપ્રમાણપત્રની નકલ  

૬ CCC+ કોમ્પ્યટુર કૌશલ્યના પ્રમાણપત્રની નકલ  

૭ અન્ય કોઇ ખાસ લાયકાત ( િો ધરાવતા ંહોય તો) પ્રમાણપત્રની નકલ  

૮ બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગિુરાતના નોંધણીનુ ંપ્રમાણપત્રની નકલ   

૯ બાર કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ન્ડયાના નોંધણીનુ ંપ્રમાણપત્રની નકલ  

૧૦ પ્રેક્ટીસીંગ એડવોકેટ તરીકેના અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ  

૧૧ નામદાર ગિુરાત હાઇકોટટમા ંવકીલાતનો અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ  

૧૨ નામદાર સપુ્રીમ કોટટ ઓફ ઇન્ડીયામા ંવકીલાતનો અનભુવ ( િો હોય તો) પ્રમાણપત્રની 
નકલ 

 

૧૩ સરકારી તવભાગો/ તવભાગીય કચેરીઓમા ંસરકારશ્રી વતી નામ.હાઇકોટટ/નામ.સપુ્રીમ 

કોટટમા ંબચાવની કામગીરીના અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ 

 

૧૪ સરકારી તવભાગોમા ંપેનલ એડવોકેટ તરીકે તનમાયા હોય/ચાલ ુહોઇ તો તેવી કચેરીના 
પ્રમાણપત્રની નકલ  

 

૧૫ અગાઉ P.P/A.G.P & Ad.P.P/Subordinate GP કે કાયદા અતધકારી તરીકે કામગીરી 
કરેલ હોય તો તનેી તવગતની નકલ 

 

૧૬ પદરતશષ્ટ ૧ થી ૫ અસલમા ં  

૧૭ અન્ય કોઇ તવગત ( િો હોય તો) ના આધાર /પ્રમાણપત્રની નકલ   
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પદરતશષ્ટ-૧ (ભાષાનુ ંજ્ઞાન હોવા બાબત) 

 
     આથી હુ ંબાહેંધરી આપુ ંછં કે, મે જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગરની કચેરીમા ંકાયદા સલાહકારની િગ્યા 
પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત તનમણુકં માટે અરજી કરેલી છે. અને આ કામ માટે આવશ્યક છે એવી, 
ગિુરાતી, દહન્દી, તથા અંગ્રેજી ભાષા બોલવા, વાચંવા, લખવા અને ભાષાતંર કરવા માટેનુ ંપરુત ુ ંજ્ઞાન હુ ં
ધરાવુ ંછં. જેની ખાત્રી બદલ હુ ંનીચે સહી કરંુ છં. 
 
સ્થળાઃ  
તારીખાઃ  

 ઉમેદવારની સહીાઃ ........................................... 
નામાઃ  

 

 

પદરતશષ્ટ-૨ (અરજીમા ંતથા રજુ કરેલ તવગતો ખરી હોવા બાબત) 
 

     આથી હુ ંબાહેંધરી આપુ ંછં કે, મે જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગરની કચેરીમા ંકાયદા સલાહકારની િગ્યા 
પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત તનમણુકં માટે અરજી કરેલી છે. અને આ કામ માટે ભરેલ અરજી ફોમટમા ં
ભરેલ તમામ તવગતો સાચી અને સચોટ છે. તેમિ આ અંગેના મેં રજુ કરેલ તમામ આધારો સાચા છે. જેની 
ખાત્રી બદલ હુ ંનીચે સહી કરંુ છં. 
 
સ્થળાઃ  
તારીખાઃ  

 ઉમેદવારની સહીાઃ ........................................... 
નામાઃ  

 

 

પદરતશષ્ટ-૩ (મખુય મથકે રહવેા બાબત) 
 

     આથી હુ ંબાહેંધરી આપુ ંછં કે, મે જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગરની કચેરીમા ંકાયદા સલાહકારની િગ્યા 
પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત તનમણુકં માટે અરજી કરેલી છે. અને આ કામ માટે 
(૧) મે, મારુ રહઠેાણ ભાવનગર મખુયમથક ઉપર રાખેલ છે. જેનુ ંસરનામુ ંઉપર દશાટવ્યા મિુબ છે. 
(૨) મારે જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર મખુયમથક ઉપર ફરિ બજાવવાની રહશેે. તેમિ અતધકૃત 
અતધકારીની પરવાનગી વગર હુ ંકાયટમથક છોડીશ નહીં. 
 
સ્થળાઃ  
તારીખાઃ  

 ઉમેદવારની સહીાઃ ........................................... 
નામાઃ  
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પદરતશષ્ટ-૪ (ફોિદારી / ગેરવતટણુકં અંગેની બાહંધેરી) 

 
આથી હુ ંબાહેંધરી આપુ ંછં કે,  

(૧) મારી સામે આિદીન સધુી કોઇપણ ફોિદારી કેસ, કોઇપણ અદાલતમા ંથયેલ નથી, કે તેવો કોઇ કેસ 
જારી નથી. ( િો કોઇ ફોિદારી કેસ જારી હોય અથવા ભતુકાળમા ંથયેલ હોય તો તેનો કેસ ન.ં, તે કયા 
કારણસર થયેલ, તે કઇ અદાલતમા ં થયેલ અને તેમા ં શુ ં પદરણામ આવેલુ ં તવગેરે લાગ ુ પડતી તવગતો 
આપવી) 
(૨) મારી સામે બાર કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ન્ડયા કે કોઇપણ રાજ્યની બાર કાઉન્સીલ દ્વારા વ્યવસાતયક 
ગેરવતટણકૂ માટે કોઇ કાયટવાહી થયેલ નથી કે તેવી કાયટવાહી જારી નથી. ( િો તેવી કાયટવાહી જારી હોય 
અથવા ભતુકાળમા ંથયેલ હોય તો તેની સપંણુટ તવગત આપવી) 
(૩) મારી તવરૂધ્ધ ઉપરોક્ત રીતે કોઇ કાયટવાહી થયેલ હશે અથવા ઉપરોક્ત તવગતો ખોટી દશાટવેલ હશે તો 
હુ ંતનમણુકં મેળવવા પાત્ર રહીશ નહીં અને િો તનમણુકં થયેલ હશે તો તે રદ થવાને પાત્ર રહેશે.  
જેની ખાત્રી બદલ હુ ંનીચે સહી કરંુ છં. 
 
સ્થળાઃ  
તારીખાઃ  

 ઉમેદવારની સહીાઃ ........................................... 
નામાઃ  

 

 

પદરતશષ્ટ-૫ (ફરિો / કામગીરી / બોલીઓ અને શરતો બાબત) 
 

આથી હુ ં બાહેંધરી આપુ ં છં કે, મે જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગરની કચેરીમા ં કાયદા સલાહકારની 
િગ્યા પર ૧૧ માસના કરાર આધારીત તનમણુકં માટે અરજી કરેલી છે. અને આ િગ્યા માટે ગિુરાત 
સરકારના ં પચંાયત, ગ્રામ ગહૃતનમાટણ અને ગ્રામ તવકાસ તવભાગના ં ઠરાવ ક્રમાકં 
મકમ/૧૦૨૦૨૨/૧૧૬/છ, તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૨ મા ં દશાટવેલ લાયકાત, પસદંગીનુ ં ધોરણ, ફરિો, 
કામગીરી, બોલીઓ અને શરતો વાચં્યા, સમજ્યા છે અને તે મને મજુંર અને બધંનકતાટ રહેશે. જેની ખાત્રી 
બદલ હુ ંનીચે સહી કરંુ છં. 
 
સ્થળાઃ  
તારીખાઃ  

 ઉમેદવારની સહીાઃ ........................................... 
નામાઃ  
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શૈક્ષણિક લાયકાત-: 

1. ઓછામા ંઓછી ભારતની માન્ય યતુનવતસિટીમા ંકાયદાના સ્નાતકની ડીગ્રી. 

2. કાયદાની પે્રક્ટીસ માટે માન્યતા પ્રા્ત હોવા િોઇએ. 

3. CCC+ Level નુ ંકોમ્પ્યટુર કૌશલ્યનુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા િોઇએ. 

મહત્તમ વયમયાાદા:-  ૫૦ વષટ 
 
અનભુવ:-  

1. ઓછામા ંઓછા પાચં વષટનો પે્રક્ટીસીંગ એડવોકેટ તરીકેનો અનભુવ ધરાવતા હોવા િોઇએ. 

2. તે પૈકી નામદાર હાઇકોટટ  મા ંઓછામા ંઓછો ૩ વષટની વકીલાતનો અનભુવ  

અથવા 

3. સરકારી તવભાગો/તવભાગીય કચેરીઓમા ં સરકાર વતી નામ.સપુ્રીમ / હાઇકોટટ  કેસમા ં બચાવની 

કામગીરીનો ૩ વષટ નો અનભુવ. 

નિમણકૂ બાબત:- 

1. કાયદા સલાહકારની ફાળવણી આ સાથે સામેલ પદરતશષ્ટ-અ મા ંદશાટવ્યા મિુબ કરવાની રહશેે. 

2. ઉમેદવાર બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગિુરાતમા ંઅને બાર કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ડીયામા ંનોંધણી ધરાવતો હોવો 

િોઇએ. 

3. પણૂટ સમય માટે માત્ર ૧૧ માસ કરાર આધાદરત સેવાઓ લઇ શકાશે. જે િરૂદરયાત પ્રમાણ ે૧૧ માસની 

મદુ્દત્ માટે વધ ુબે ટમટ સધુી આ સમયગાળો કરારીય સેવાઓની પ્રવતટમાન િોગવાઇઓને કાયાદાકીય 

બાધ ન આવ ેતે રીતે વધારી શકાશે.  

4. પસદંગી સતમતી કામગીરીની દર ત્રણ  માસે સતમક્ષા કરી, આ સેવાઓ અસતંોષકારક િણાય તો એક 

માસની નોદટસ આપી સેવાઓનો અંત લાવી શકાશે.  

મહિેતાણ ુઅિે રજા:- 

1. કાયદા સલાહકારને આ િગ્યા પર માતસક રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ના એકતત્રત વેતન પર કોઇપણ જાતના ભથ્થા 

કે પગાર પચંના લાભો મળવાપાત્ર થશે નહી.  

2. કરારના સમય દરતમયાન તેઓન ે એકતત્રત વેતનમા ં કોઇપણ પ્રકારનો વધારો કે ઇજાફો મળવાપાત્ર 

થશે નહી તથા વચગાળાની રાહત તથા બીજા લાભો મળવાપાત્ર થશે નહી.  

3. કરારના સમયગાળા દરતમયાનની નોકરી બદલ પેન્શન, બોનસ, એલ.ટી.સી. એન્કેશમેન્ટ ઓફ લીવ, 

પેશગી કે તેવો અન્ય નાણાકીય લાભો મળવાપાત્ર થશે નહી.  

4. કરારના સમયગાળા દરતમયાન તેઓનુ ંઅવસાન થાય તો બજાવેલ સમયગાળાની એકત્રીત લેણી રકમ 

તેઓના કુટંુબીિનોને મળવાપાત્ર થશે. બીજા કોઇ નાણાકીય લાભ, એક્ષ ગ્રેસીયા લાભ કે રહમેરાહે 

નોકરી જેવા આનષુાણંગક લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.  
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5. કાયદા સલાહકારને સરકારી કામે પ્રવાસ પર િવાનુ ં થાય તો સરકારશ્રીના વતટમાન ધોરણો મિુબ 

મસુાફરી ભથ્થ ુઅને દૈતનક ભથ્થ ુમળવાપાત્ર રહેશે. 

6. તેઓન ે૧૧ (અગીયાર) પરચરુણ રજા મળવાપાત્ર થશે. તે તસવાય અન્ય કોઇ રજા મળવાપાત્ર થશે 

નહી.  

અન્ય બાબતો:- 
1. કાયદા સલાહકારએ કાયટ મથક પર રહેઠાણ રાખવાનુ ં ફરજીયાત રહશેે અને અતધકૃત અતધકારીની 

પરવાનગી વગર તેઓ મખુય મથક છોડી શકશે નહી. (સરકારી કામ માટે તેઓ ચોવીસ કલાક બધંાયેલા 

છે અને સરકારને તેમની સેવાની િરૂર પડે ત્યારે તેમણ ેઅચકૂ હાિર રહવેાનુ ંરહશેે.) 

2. તમામ કાયદા સલાહકારએ પોતાના Email તથા Mobile No સબંતંધત જિલ્લા પચંાયતના Nodal 

Officer, Monitoring શાખાને પરુા પાડવાના રહશેે.  

3. કરાર આધાદરત કાયદા સલાહકારએ સબંતંધત જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી તનયત કરે તે કચેરી ખાત ે

ફરિો બજાવવાની રહશેે. 

4. તેઓન ેગિુરાત સતવિસીસ (કન્ડક્ટ) રૂલ્સ – ૧૯૯૧ મા ંઠરાવેલ બાબતો બધંનકતાટ રહશેે. અને તેન ુભગં 

થયેલ કરારનો સમય કોઇપણ જાતની કાયટવાહી વગર સમા્ત કરી શકશે.  

5. કરારના સમયગાળા દરતમયાન અન્ય જે કોઇ અગત્યની માદહતી સબંતંધત તેમની ધ્યાનમા ં કે જાણમા ં

આવ ે તે માદહતી કાયદા સલાહકાર ખલુ્લી કરશે નહી, પ્રગટ કરશે નહી કે જાહરે કરશે નહી. પોતે જે 

માદહતી પ્રા્ત કરે તે અંગ ેતેમણ ેગુ્ તતા જાણવાની છે. 

6. તનમણકૂ પત્ર મળ્યા તારીખથી દદન-૭ મા ંજે તે જિલ્લા પચંાયત ખાત ેફરિ પર હાિર થવાન ુરહેશે. િો 

તેઓ તેમ કરવામા ંતનષ્ફળ િશે તો તેઓન ેઆ તનમણકૂ સ્વીકાયટ નથી તેમ ગણીને આગળની કાયટવાહી 

કરવામા ંઆવશે.  

કાયદા સલાહકારિી ફરજો/કામગીરી બાબત 

1. કાયદાકીય બાબતો અંગ ેસરકાર પક્ષ ેસરકાર વતી નામ.કોટટમા ંબચાવ માટે સીધે સીધી રજુઆત માટે 

ઉપન્સ્થત રહવેાનુ ંથશે નહી. પરંત ુસરકારના સબંતધત સરકારી વકીલ તથા પેનલ વકીલને કેસની બ્રીફ 

સાથે કેસની તવગતોથી અવગત કરાવવાના રહશેે તથા કાયદાકીય બાબતો અંગ ે જિલ્લા પચંાયત 

કચેરીના સબંતધત પેનલ વકીલશ્રી સાથે તથા જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રીના તનયતં્રણ હઠેળ કામગીરી 
બજાવવાની રહશેે.  

2. કાયદા સલાહકારએ જિલ્લા પચંાયત કચેરી કક્ષાએ કેસોના મોનીટરીંગ, સપુરવીઝન, સકંલન અને 

કેસની બ્રીફ તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવાની રહશેે. દર માસે કેટલા કોટટ  કેસોનો તનકાલ થયો, તે પૈકી 
કેટલા કેસોમા ંસરકાર પક્ષ ે તેમિ કેટલા કેસોમા ંસરકાર તવરૂધ્ધ ચકુાદા આ્યા તેની કોટટ  / કેસવારની 
ચોક્કસ માદહતી જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રીને દર સ્તાહ ેઅચકુ રજુ કરવાની રહશેે. 

3. જિલ્લા પચંાયત કચેરીને સબંતધત લીગલ મેટસટમા ં િરૂરી સલાહ આપી, સરકારી વકીલશ્રી/પેનલ 

વકીલશ્રીને સહાયરૂપ કેસની તવગતો સાથે બ્રીફ તૈયાર કરી િરૂરી કાયદાકીય સલાહ આપવી. 
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4. Law Officers (Appointment and Condition of service) and conduct of Legal affairs of Government 

rules-2009 ની મયાટદામા ંસરકારના કાયદા સલાહકાર (સરકારી વકીલ) ને યોગ્ય માદહતી સમયસર પરુી 
પાડવાની રહશેે. 

5. રીસચટ (સશંોધન) ની કામગીરી કરવાની રહશેે. 

6. Statement of fact અને નોંધ તથા પેરાવાઇઝ રીમાકટસ તૈયાર કરવા, દસ્તાવેજી પરુાવા/પતુટતા કરી 
સબંતધત નામ.કોટટના સરકારી વકીલ/પેનલ વકીલશ્રીને પરુા પાડવાના રહશેે.  

7. સરકાર વતી સમયસર એફીડેવીટ-ઇન-રી્લાય તૈયાર કરી સમયસર (Well in time) દાખલ કરવા અને 

તે મિુબ જ્યડુીશીયલ /ક્વોઝી જ્યડુીશીયલ કચેરીઓ/હાઇકોટટ-સપુ્રીમકોટટ  સમક્ષ સરકારનુ ં દહત-પક્ષ 

અસરકારક રીતે કોટટ  સમક્ષ રજુ થાય અને સરકારનુ ં દહત િળવાઇ રહે તે અંગ ેપરુતી કાળજી લેવાની 
રહશેે. 

8. કાયદા સલાહકાર તરીકે તનમણુકં પામનારા એડવોકેટશ્રીએ નેશનલ લીટીગેશન પોલીસી અને સ્ટેટ 

લીટીગેશન પોલીસી અન્વયે રાજ્ય સરકાર વતી કે રાજ્ય સરકાર સામે દાખલ થયા હોય તેવા કેસોના 
મોનીટરીંગ અને પરુા કરાવવા માટે નીચેની બાબતોને ધ્યાને રાખવાની રહશેે.  

Focusing on core issues involved in the litigation and addressing them squarely. 

Managing and conducting litigation in a cohesive, coordinated and time bound manner. 

Ensuring  that correct facts and all relevant document will be placed before the court. 

Pending cases with the government as party to be reviewed on priority basis to enable quick 

disposal. 

Propose monitoring and review mechanism to sensitize government in important cases and avoid 

delay. 

9. જિલ્લા પચંાયત કચેરીના કેસોની સખંયા, તેનુ ંવગીકરણ અને કયા સ્ટેિ પર કેસ છે તે અંગેની માદહતી 
એકઠી કરવાની રહેશે. તેનુ ંઓનલાઇન પોટટલ પર મોનીટરીંગ કરવાનુ ંરહશેે. 

10. કાયદા સલાહકારએ કોટટ  મેટરનુ ં http://iilms.gujarat.gov.in/ પોટટલ ઉપર સતત મોનીટરીંગ કરીને 

જિલ્લા પચંાયત કચેરી કક્ષાએ દાખલ થતા ં કેસોની એન્રી સદરહુ ંપોટટલ પર સમયસર થાય તે બાબત 

સતુનતિત કરવાની રહશેે. 

11. કાયદા સલાહકારએ જિલ્લા પચંાયત કચેરીના નામ.હાઇકોટટ , સપુ્રીમ કોટટ , તેમિ અન્ય સબ ઓડીનેટ 

કોટટ , રીબ્યનુલ્સ કે અન્ય ઓથોરીટી સમક્ષ જે કેસો ચાલતા હોય તેનુ ંઅપડેશન દરેક તબકે્ક કરવાનુ ં
રહશેે. અને જે કોઇ હુકમ કે અંતતમ ચકુાદો આવ ે કે તે ચકુાદાથી જિલ્લા પચંાયત કચેરીના નોડલ 

અતધકારીને તથા જિલ્લા તવકાસ અતધકારીને લેણખતમા ંવાકેફ કરવાના રહશેે. 

12. કોટટમા ંદરેક તારીખે જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી તેમિ નોડલ અતધકારીશ્રી િણાવ ેતો તે કેસમા ંહાિરી 
આપવાની રહશેે. 

13. જિલ્લા પચંાયત કચેરીના કેસોમા ંહુકમ કે વચગાળાના હુકમ સબંધેં જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રીને તેમિ 

નોડલ અતધકારીશ્રીને જાણ કરવાની રહશેે.  

14. કાયદા સલાહકારએ જિલ્લા પચંાયત કચેરીના કેસો તસવાય મહત્વની બાબતોમા ંકે જ્યા ંકોઇ કાયદાકીય 

કે હકીકતના આધારે અણભપ્રાય આપવાનો અપેણક્ષત થતો હોય તો તે કાયદા તવભાગના પરામશટમા ં
મેળવવાનો થતો હોય તો તે આપવાનો/મેળવી આપવાનો રહેશે. 

15. સરકારશ્રીમા ં ખાસ તવભાગના કેસો જે સરકારશ્રીની અગત્યની પોલીસીને અસરકતાટ હોય તેનુ ં સતત 

મોનીટરીંગ કરવાનુ ંરહેશે. અને તેનાથી જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રીને અવગત કરવાના રહશેે.  

16. આ ઉપરાતં, જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી વખતો વખત કોટટ  કેસ સબંધી જે કાયટવાહી સોંપે તે કરવાની 
રહશેે. 

http://iilms.gujarat.gov.in/
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17. કાયદા સલાહકાર દર ત્રણ મહીને કેટલા કોટટ કેસમા ંહાિર રહ્યા, કેટલા કોટટ  કેસોનો તનકાલ થયો, તે 
પૈકી કેટલા કેસોમા ંસરકાર પક્ષે ચકુાદા આવ્યા, અને કેટલા કેસોમા ંસરકાર તવરૂધ્ધ ચકુાદા આવ્યા 
તેની court and case wise ચોક્કસ માદહતી જિલ્લા તવકાસ અતધકારીને અચકૂ રજુ કરવાની રહશેે.  

18. કાયદા સલાહકારની કામગીરી પર સપંણૂટપણે જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રીનુ ં તનયતં્રણ રહશેે. કાયદા 
સલાહકારને કામગીરીની સરળતા ખાતર ચેમ્પબર, ટેણલફોન, તવગેરે જેવી િરૂરી સગવડો પરૂી 
પાડવાની રહેશે.   

 


