
Job Application Form  
        Government of  Gujarat 

Legal Officer( Class-2) 

1 Surname  

 

 

2 First Name  

 

 

3 Father/Husband Name  

 

 

4 Gender  

 

 

5 Date of Birth ( As per School Leaving 
Certificate )  

 

 

6 Marital Status  

Married      Unmarried     Seprated 

 

 

7 Present  Address  

 

 

 State   

 District   

 Taluka   

 Pin Code   

8 Permanent Address  

 

 

 State   



 District   

 Taluka   

 Pin Code  

9 Mobile No.  

 

 

10 E mail  

 

 

11 Educational qualification  ( with 
Percentage )  

 

 

12 Experience ( With salary)  

 

 

13 CCC+  Basic Knowledge  of Computer 

 

 

14 Police case  Filed if any?  

 

 

 

Date:-         ( Applicant Signature )  

Encl.  

  



સેવાની શરતોઃ-  

1. િનમ ૂકં પામનાર કાયદા અિધકાર ની િનમ ૂકં તદન હંગામી ધોરણે કરાર આધાર ત 11 માસના    

    સમયગાળા માટની  જ રહશે.જો ક આ સેવાનો ત  બં ે પ ે એક માસની નોટ સથી લાવી શકાશે.   

2.  િનિ ત સમય માટનો જ કરાર હોઇ, કાયમી થવાની કોઇ ર ુઆત વકારવામા ંઆવશે નહ .  

૩  જ યાની ફરજો તથા ય કતના અ ભુવને યાને લેતા ંવય મયાદામા ં ટછાટ આપી શકાશે.  
4. જુરાતી અને ે  ભાષા ઉપર ુ વ જ ુર .  

5. બાર કાઉ સલ ઓફ જુરાતમા ંEnrolement હો ુ ંફર યાત.  

6. LLM ને અ તા આપવામા ંઆવશે.  

7. િનમ ૂકં બાબતે તેમજ અ ય તમામ બાબતો માટ િવકાસ કિમશનર ીનો િનણય આખર  ગણાશે.  

8. આ િનિ ત સમય માટનો જ કરાર હોઇ,કાયમી થવા ગેની કોઇ ર ુઆત વકારવામા ંઆવશે નહ .    
9. િનમ ૂકં પામનાર કાયદા અિધકાર ને ા.40,000/- માિસક માણ વેતન કૂવવામા ંઆવશે. (પચંાયત  

    િવભાગના ઠરાવ માકંઃ- ઇએસઆર-10-2019-61270-ઝ જુબ)  

10.િનમ ૂકં પામનાર કાયદા અિધકાર  કરારના સમયગાળા દર યાન કોઇપણ કોટ/ કચેર મા ંખાનગી  

     ેકટ શ કર  શકશે નહ .  

11.’તેઓને અ ય કોઇ પણ તના ભ થા મળશે નહ .  

12. કરારના સમયગાળા દર યાન વધારા ુ ંપે શન, બોનસ, એલ.ટ .સી. લીવ એ કશમે ટ, પેશગી ક અ ય  

     લાભો મળવાપા  થશે નહ .  

13 કરારના સમયગાળા દર યાન અવસાન થવાના સજંોગોમા ંવેતનની લેણી રકમ તેઓના ુ ુંબી જનોને  

    મળવાપા  થશે. પરં ુ ંબી  કોઇ નાણાક ય લાભ ક રહમરાહ નોકર  વા  એ  ેિસયા લાભ ક  

    આ સુાં ગક લાભ મળવાપા   થશે નહ .   

14  તેઓના કામકાજના સમય િસવાય વધારાના કામ માટ કોઇ વધારા ુ ંવળતર આપવામા ંઆવશે નહ .  

15. તેઓને 11 માસ દર યાન 11 ર ઓ મળવાપા  થશે.અિનવાય સજંોગોને કારણે  વ  ુર  લેવાની  

 થાય તો તેઓની ગેરહાજર નો સમયગાળો  બાદ કર  વેતનની ઘટતી કપાત કરવામા ંઆવશે.  

16 તેઓએ કાયમથક ઉપર રહઠાણ રાખ ુ ંફર યાત રહશે. િવકાસ કિમશનર ીની પરવાનગી વગર ુ ય  

     મથક છોડ  શકશે નહ .  

17. તેઓને જુરાત રાજય સેવા (વત ૂકં) િનયમો-1971મા ંઠરાવેલ બાબતો બધંનકતા રહશે અને તેનો  

     ભગં થયે કરારનો સમય કોઇપણ તની કાયવાહ  વગર સમા ત કર  શકાશે.  

18. તેઓએ કુમ થયાના 7(સાત) દવસમા ંહાજર થવા ુ ંરહશે. અ યથા તેઓ િનમ ુકંને પા  રહશે નહ .   

19.િનમણ ૂકં બાબતે તેમજ અન્ય તમામ બાબતો માટે િવકાસ કિમશનર ીનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.  



ફરજો અને કામગીર ઃ-    

1. કાયદાક ય બાબતો ગે સબિંધત કાયદા અિધકાર  (સરકાર  વક લ) સાથે તથા ખાતાના વડાના  

   િનયં ણ હઠળ કામગીર  કરવાની રહશે.  

2. ન ધ તથા પેરાવાઇઝ ર માકસ ( Statement of Favt) તેયાર કરવાના, દ તાવે  રૂાવા/ તૂતા કર   

કોટ સમ  ર ુ કરવાના રહશે.  

3. સરકાર વતી સમયસર એફ ડવીટ–ઇન-ર લાય તેયાર કર  સમયસર દાખલ કરવાઅને તે જુબ  

   જ ુ ડિશયલ, કવોઝી જ ુ ડિશયલ કચેર ઓ, નામ.હાઇકોટ,નામ. િુ મ કોટ સમ  સરકાર ુ ં હત/પ      

    અસરકારક  ર તે કોટ સમ  ર ુ થાય અને સરકાર ુ ં હત જળવાય તે ગે કાળ  લેવાની રહશે.  

4.  કાયદા અિધકાર  તર ક િનમ ુકં પામનાર  અિધકાર એ કાયદા અિધકાર ના િનયમોની જોગવાઇઓ  

    યાને લઇ ને કામગીર  કરવાની રહશે તથા નેશનલ લીટ ગેશન પોલીસી  અને ટટ લીટ ગેશન  

    પોલીસી અ વયે રાજય સરકાર વતી ક રાજય સરકાર સામે દાખલ થયા હોય તેવા કસોના  

    મોનીટર ગની અને તેના રુા કરાવવાના રહશે.  

5.  કચેર ના કસોની સં યા,તે ુ ંવગ કરણ અને કસ કયા ટ  છે. તે ગેની મા હિત એકઠ  કરવાની રહશે.  

6.  કાયદા અિધકાર એ કચેર ના /િવભાગના હાઇકોટમા ંતથા અ ય સબઓડનેટ કોટ, નુ સ, ુ ીમકોટ  

    ક અ ય ઓથોર ટ  સમ    કસો ચાલતા હોય તે ુ ંઅપડશન દરક તબકક કરવા ુ ંરહશે અને કસમા ં 

    કોઇ કુમ ક કૂાદો આવે  તે કુાદાથી કચેર ના નોડલ ઓફસર ક ખાતાના વડાને લે ખતમા ંવાકફ  

    કરવાના રહશે.  

7.  કોટમા ંદરક તાર ખે ક ખાતાના વડા જણાવે  યાર કોટમા ંહાજર  રહવા ુ ંરહશે.  

8.  આ ઉપરાતં ખાતાના વડા ારા કોટ મેટર સબિંધ  કાય  સ પવામા ંઆવે તે કરવાના રહશે. 

 
 


