ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
૧૧ માસ માટે કરાર આધાિરત જગ્યા ભરવા માટે ની જાહેરાત
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની કચેરીમાં જા.કર્. ૨૨/૨૦૨૧-૨૨ કાયદા અિધકારી, વગર્-૨ ની જગ્યા માટે
તા. ૨૮/૦૭/૨૦૨૧ ના
રોજ
૧૩:૦૦
કલાકથી તા. ૧૨/૦૮/૨૦૨૧
ના રોજ
૧૩:૦૦ કલાક સુધી
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે .
(૧) કાયદા અિધકારી, વગર્-૨ ની ૦૧ (એક) જગ્યા . ૪૦,૦૦૦/- ના માિસક િફક્સ પગારથી કરાર આધાિરત ૧૧ માસ
અથવા આ જગ્યા જ્યાં સુધી િનયિમત િનમણ ૂકથી ભરાય ત્યાં સુધીનો આ સમયગાળો એ બે માંથી વહેલ ું હોય,
તેટલા સમય માટે ત ન હંગામી અને કરારના ધોરણે ભરવા માટે નીચે દશાર્વેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો
પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે .
ઉંમર અને શૈક્ષિણક લાયકાત :(a) Age : Not be more than 41 years of age ;

(b) Educational Qualification : Possess a degree in law (Special) or L.L.B. (three years) or
Degree in Law (integrated) of five years course obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other educational institution
recognised as such or declared to be a deemed as university under section 3 of the University
Grants Commission Act, 1956 and
(c) Experience :

(i) Have at least three years of active and continuous experience as an advocate and such
experience certificate shall be certified in case of an advocate practicing in the High Court by the
Registrar General and in other case by the Presiding Officer of the court or the Tribunal where he
practices as an advocate; or
(ii) Have at least three years experience of legal matters in the Government/ Local Bodies/
Government undertaking/ Board/ Corporation/ University/ Limited Companies established under
the Companies Act, 2013.
(d) Computer Literacy : Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the
Gujarat Civil Service Classification and Recruitment Rules, 1967 and
(e) Language Knowledge: Possess adequate knowledge of English and Gujarati or Hindi or both.
કાયદા અિધકારી, વગર્-૨ ની જગ્યા માટે વય મયાર્દામાં નીચે મુજબ

ટછાટ મળી શકશે.

Upper age limit shall be relaxed by 05 years for women candidates and for the physically disabled
candidates maximum by 10 years subject to his/her ability to discharge duties to the posts, as may
be performed by any other normal person, on the basis of production of medical certificate
prescribed by G.A.D. circular dated 01-12-2008 from the medical board. Upper age limit shall be
relaxed for Gujarat Govt. employee as per rules.
(૨) અરજી અંગેની સ ૂચનાઓ :

૧. વગ-ર્ ૧ ના અિધકારી ારા અપાયેલ સારા ચાિર ય અંગેન ુ ં પર્માણપતર્ અસલમાં રજૂ કરવાનુ ં રહેશે.
ં ે આ માટે રચાયેલ
૨. ઉમેદવારની પસંદગી માટે મળે લ અરજી િવચારણામાં લેવાની તથા િનમણ ૂક સંબધ
િનમણ ૂક સિમિતનો િનણર્ય આખરી ગણાશે તેમજ ૧૧ માસના કરાર આધાિરત જોગવાઇઓ સંબિં ધત લાગુ
પડતી તમામ શરતો આ કરાર આધાિરત પસંદગી/િનમણ ૂકને લાગુ પડશે.
૩. કાયદા અિધકારી, વગર્-૨ ના ભરતી િનયમો ઘડવાની કાયર્વાહી કરવામાં આવી રહેલ છે . આથી ઉપર
દશાર્ યા મુજબની સ ૂિચત જોગવાઇઓ અનુસાર કરાર આધાિરત જગ્યા ભરવામાં આવશે અને ભરતી
િનયમોને આિધન રહેશે.
તારીખ: ૨૭/૦૭/૨૦૨૧

