
 
ગુજરાત �હેર સ ેવા આ યોગ  

છ-૩ સકર્લ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર 

આ યોગની એડવોકેટ પેનલન ું િવસ્તરણ કરવા અ ંગ ેન ી �હેરાત 
 
  ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ સામે ઉ�ભવતા કોટર્ કેસ માટે આયોગ વતી નામદાર વડી અદાલતમાં 
અસરકારક રજૂઆત થઇ શકે તે હેતુથી આયોગ �ારા પેનલ ઓફ એડવોકેટ્સની રચના કરવામાં આવે છે. હાલની 
આયોગની પેનલ ઓફ એડવોકેટ્સની રચના તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. આયોગના િનણર્ય 
મુજબ આયોગની પેનલ ઓફ એડવોકેટ્સનું િવસ્તરણ કરવાનું થાય છે. આથી આયોગની પેનલમાં કામ કરવાની ઈચ્છા 
ધરાવતા એડ્વોકેટશ્રીઓ પાસેથી િનયત નમૂનામાં અને િનિ�ત સમય મયાર્દામાં ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ �ારા  તા. 
૨૪/૦૫/૨૦૨૧ થી ૧૩/૦૬/૨૦૨૧ સુધી અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે. સદરહુ પેનલ ઉપર રહેવા માટેની 
અગત્યની સૂચના/િવગત નીચે મુજબ છે.  
  જ ેએડવોકેટશ્રીઓ હાલ આયોગની પેનલ પર છે.  તેમણે પુન: અર� કરવાની આવશ્યકતા નથી.  

(૧) અરજદારે સંપૂણર્ મા�હતી સાથેનું અર�પત્રક િનયત નમૂનામાં ભરી તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૧ થી 
તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૧ સુધીમાં આયોગને મળે તે રીતે મોકલી આપવાનું રહેશે. 

(૨) આયોગની સદરહુ પેનલમાં રહેવા માટે અરજદારે ઓછામાં ઓછા છ (૦૬) વષર્નો સિવર્સ મેટરને લગતો નામદાર 
હાઈકોટર્ નો અનુભવ ધરાવતા હોવા �ઈએ.  

(૩) અરજદારે અર�પત્રક સાથે પોતે ચલાવેલા હોય તેવા ઓછામાં ઓછા પાંચ (૦૫) કેસના રીપોટ� ડ ચૂકાદાની નકલ 
બીડવાની રહેશે.  

(૪) પેનલ ન�ી કરવા બાબતે સવ� હ� આયોગને આધીન રહેશે. 

(૫) કોઈપણ સૂચના આપ્યા િવના પેનલ ર� કરવાની સત્તા આયોગની રહેશે. 

(૬) આયોગની પેનલ માટે પસંદગી પામેલ એડ્વોકેટશ્રીઓને ચૂકવવાની થતી ફી ના દર આયોગના વખતો વખતના 
િનણર્યને આિધન સુધાયાર્ મુજબના રહેશે.  

(૭) િવસ્તૃત કરવામાં આવેલ પેનલ નો કાયર્કાળ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૨ સુધીનો રહેશે.  



  અર� કરવા બાબતે વધુ મા�હતી માટે એડવોકેટની પેનલમાં રહેવા માટેના અર� પત્રકનો નમૂનો અને 
અગત્યની સૂચનાઓ સાથેની �હેરાત સે�ેટરીશ્રી, બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાત હાઇકોટર્ , ર�સ્ટર્ ારશ્રી, ગુજરાત 
હાઇકોટર્  તથા બાર એસોિશએશન ઓફ ગુજરાત હાઇકોટર્  અને ગુજરાત �હેર સેવા આયોગના નોટીસ બોડર્  પર �િસધ્ધ 
કરવામાં આવેલ છે. જ ે�વા િવનંતી.  
 
ખાસ નોંધ: �હેરાતની સંપૂણર્ મા�હતી/ િવગતો �યા બાદ અર� કરવાની રહેશે. અર�  કયાર્ની છે�ી તારીખ 

બાદ અર� તથા અધૂરી િવગતો વાળી અર� સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ. હાલની પેનલ પરના 
એડવોકેટશ્રીઓએ અર� કરવાની રહેશે નહીં. 

 
 

તા. ૨૧/૦૫/૨૦૨૧ 
 

 



અર� પત્રકનો નમૂનો 
ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ 

એડવોકેટની પેનલમાં રહેવા માટેનંુ અર� ફોમર્ 
(અર� મોકલવાની છે�ી તા: .................) 

 
 

(૧) ઉમેદવારનું નામ:શ્રી/શ્રીમતી.............................................................................................. 
     (મોટા અક્ષરમાં અટક પહેલા લખવી) 
 
     (અં�ે�માં લખવું) 
     (અ) આપે નામ તથા અટકમાં ફેરેફાર કરેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ બીડવી. 
 
(૨)ઓફીસનું સરનામું.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
ફોન નં............................................મોબાઇલ નં....................................................... 

     રહેઠાણનું સરનામું…................................................................................................ 
     ..........................................................................ફોન નં.................................... 
 
(૩) જન્મ તારીખ:-................................. (એસ.એસ.સી.ઈ.�માણપત્ર અનુસાર)  
 
(૪) શૈક્ષિણક લાયકાત: ................................................................................................  
 ……………………………………………………………………………………………………….......
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 

િવશેષ લાયકાત:............................................................................................... 
 
(૫) કાયદાની લાયકાત ધરાવનાર બાર કાઉિન્સલનો રિજસ્ટર્ે શન નં............................. તા:..................... 
 
(૬) (અ) પોતે સિવર્સ મેટરના કેસ ચલાવેલ હોય તેવા ઓછામાં ઓછા પાંચ (૦૫)  કેસના રીપોટ� ડ ચૂકાદાની નકલ સાથ ે         

િબડવી. 
 
       
 

  

તાજતેરનો 

પાસપોટર્  સાઈઝનો 
ફોટો�ાફ 



(બ) આપે મેળવેલ અનુભવની િવગતો: (ઓછામાં ઓછા છ (૦૬) વષર્નો સિવર્સ મેટરને લગતો ગુજરાત હાઇકોટર્ નો અનુભવ) 
સમય કયાંથી ક્યાં સુધી તારીખ વષર્ માસ �દવસ 

    

 
(૭) આપ હાલમાં કેન્� સરકાર/ રાજ્ય સરકાર/ અધર્ સરકારી/બોડર્  િનગમોના એડવોકેટ તરીકે પેનલ ઉપર હોય તો કેન્� 

સરકાર/રાજ્યસરકાર/અધર્સરકારી/બોડર્ની કચેરીનું નામ:……………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………….  
 
અગત્યની સુચના: 
 ૧. આયોગ તરફથી એડવોકેટ પેનલ ઉપર િનમણંૂક થયા બાદ આયોગ સામેના કોઈપણ કેસમાં વકીલશ્રી તરીકે રહી      

 શકાશે નહી. 
૨. આ અર� ઓછામાં ઓછા છ (૦૬) વષર્નો સિવર્સ મેટરને લગતો ગુજરાત હાઇકોટર્ નો અનુભવ હોય તેવા એડવોકેટશ્રીએ 

કરવાને પાત્ર છે. 
૩. પેનલ ન�ી કરવા બાબતે સવ� હ� આયોગને આધીન રહેશ.ે 
૪. કોઈપણ સુચના આપ્યા વગર પેનલ ર� કરવાની સત્તા આયોગની રહેશે. 
૫. િવસ્તૃત કરવામાં આવેલ પેનલ નો કાયર્કાળ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૨ સુધીનો રહેશે.  

 
ઉપરોક્ત તમામ િવગતો મેં વાંચી છે. અને તે મન ેમંજૂર છે. તે બાબતે અમોએ નીચે સહી કરેલ છે.  
 
 

                                                                  ................................. 
          સહી 

સ્થળ: 
તારીખ: 
 
નોંધ: અર� મોકલવાનું સ્થળ:- 
�િત, 
સિચવશ્રી, 
ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સકર્ લ, 
સેકટર-૧૦ “એ”, છ – રોડ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
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