ગધ
ાં ીનગર મ્યનુ નનિપલ કોપોરે શન
બહુમાળી ભવન, પ્રથમમાળ, સેક્ટર-૧૧, ગાાંધીનગર, ૩૮૨૦૧૧
ફોન નાંબર-૦૭૯ ૨૩૨૨૦૪૪૦, ફેક્સ નાંબર-૦૭૯ ૨૩૨૨૧૪૧૯
Email : gmc8gandhinagar@gmail.com

જાહેર નનનવદા
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં પેનિ એડવોકેટ નનમણુકાં માટે નવી
જાહેરાત

તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧

માંગાવવામાાં

આવે

છે .

થી

અગાઉની

તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૧
જાહેરાત

રદ

સુધી

અરજી

છે .

આથી

કરે િ

અરજદારશ્રીઓએ નવી જાહેરાતમાાં માાંગેિ િાયકાત મુજબ નવેસરથી અરજી
કરવાની રહેશે. તેની સાંપ ૂર્ણ માહહતી ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ
https://www.gandhinagarmunicipal.com પર ઉપિબ્ધ છે .
સહી/નાયબ મ્યુનનનસપિ કનમશનર
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા

ગધ
ાં ીનગર મહ નગરપ લિક ન ાં પેનિ એડવોકેટ મ ટે અરજદ ર
પ સેથી અરજી સીિ બાંધ કવરમ ાં રજૂ કરવ ની વવગતો
અનુ.

વવગતો

નં.

૧.

નામ, જન્મ, તારીખ, રહેઠાણ, અભ્યાસ દ ્શાાતીતપ સાસ દસ્ટ ત સ દાનાના ટ્ટ ા સ દાનીનપ ગી.ત.

૨.

બાર કાઉન્સ દપલ દ્વારા આસીામાં આીીલ સ દન્નપ નકલ રજૂ કરીપ.

૩.

જે નામ્ાર ક્ટ ત માં ્ી્ટિટ સ દ કરી હ્ય તી ક્ટ ત નાં ગ્ન્સ દપસાલ જજ સ દાહેબશ્રપ અનીા રજીસ્ટ ારશ્રપ દ્વારા ્ી્ટિટ સ દ કયાત અં.ીન ુ ં ્માણસત્ર
ટરજજયાત રજૂ કરીાનુ ં રહેશાી. અની નપચી મુજબ માર્કિં.નપ સધ્ધગત અનુસ દાર ગુણભાર આસીામાં આીશાી. તના ઓછામાં ઓછા ીર્તન્
અનુભી નપચી મુજબન્ ધરાીતાં હ્ીા જ્નએ.

ગુણભાર માટ ે (માર્કિં. સધ્ધગત)
(૧) નામ. ગુજરાત હાનક્ટ ત માટ ે Annexure-1 મુજબ રહેશાી.
(૨) નામ. ર્િસ્રીટિટ  ક્ટ ત માટ ે Annexure-2 મુજબ રહેશાી.
(૩) નામ. લીબર ક્ટ ત માટ ે Annexure-3 મુજબ રહેશાી.

અનુભીનાં ીર્ત
(૧) નામ. ગુજરાત હાનક્ટ ત માટ ે ઓછામાં ઓછા ૧૦ ીર્તન્ અનુીભ
હ્ી્ જ્નએ.
(૨) નામ્ાર ર્િસ્રીટિટ  ક્ટ ત માટ ે ઓછામાં ઓછા ૧૫ ીર્તન્ અનુીભ
હ્ી્ જ્નએ.
(૩) નામ્ાર લીબર ક્ટ ત માટ ે ઓછામાં ઓછા ૧૦ ીર્તન્ અનુીભ
હ્ી્ જ્નએ.

૪.

કે સ દ ્ીઠ ટીનુ ં ધ્રણ સત્રક નામ્ાર ગુજરાત હાનક્ટ ત માટ ે Annexure- A, નામ્ાર ર્િસ્રીટિટ  ક્ટ ત માટ ે Annexure-B તથ નામ્ાર લીબર ક્ટ ત

૫.

અન્ય ક્ન સ દરકારી કચીરી કે અધતસ દરકારી કે PSU(સબ્લલક સ દીટિટ ર અન્િરટ ે ર્કિં.) અનીા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક (ભારત સ દરકાર આધપન બેંક્) માં

માટ ે Annexure-C મુજબ રહેશે. તે દરે પેનિન ાં એડવોકે ટશ્રીઓએ ગ ાંધીનગર મહ નગરપ લિક ન ાં કે સો િડવ ન રહેશે.
સીનલનાં એિી્કે ટ  તરીકે અનુભી માટ ે સ દંબગં ધત સ દંસ્ના દ્વારા આસીામાં આીીલ સીનલ એિી્કે ટ  ગનમણુક
ં નપ તારીખ તના પ ૂણત નતાં તારીખ
સ દાનીનપ ગી.ત્ બપિાણ કરીપ. (Annexure-D)

૬.

.ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકા તના અન્ય મહાન.રસાલલકાન્ અનુભી હ્ય ત્ સ દંબગં ધત મહાન.રસાલલકાનાં લીટ ર હેિ સર ગનમણુક
ં તારીખ

૭.

જે કે સ દ્માં હાજર રહેલા હ્ય તીનાં છી લ્લા ૫ ીર્તનપ ગી.ત્ ીર્તીાના તીમજ નામ્ાર ગુજરાત હાનક્ટ ત માં એડવોકે ટશ્રીનો ક્િ નંબર

૮.

અન્ય શરતોોઃ-

તના પ ૂણત નતાં તારીખ સ દાનીનપ ગી.ત્ બપિાણ કરીપ. (Annexure-E)
Annexure-F મ ાં ્શાાત ીાન્ રહેશાી.
(૧) અરજ્ારશ્રપ દ્વારા સ દપલ બંધ કીરમાં અરજી કરીાનપ રહેશાી. રૂબરૂમાં ખુલ્લપ અરજીઓ સ્ીપકારીામાં આીશાી નહીં.
(૨) અનુભી બાબતી સ દંબગં ધત નામ્ાર ક્ટ ત નાં ગ્ન્સ દપસલ જજશ્રપ અનીા રજીસ્રારશ્રપનુ ં ્માણસત્ર જ્િેલ ન હ્ય તી અરજીઓ ર્ બાતલ
કરીામાં આીશાી. અની ઉસર મુજબ અનુભી ધરાીતાં હ્ય ત્ અરજ્ારશ્રપઓએ જ અરજી કરીપ.
(૩) બાર કાઉન્સ દપલનપ સ દન્ નકલ બપિાણ કરે લ ન હ્ય તીીપ અરજીઓ ર્ બાતલ કરીામાં આીશાી.
(૪) અનુ.૫ મુજબ બપિાણ ન કરે લ હ્ય તીીપ અરજીઓ ર્ બાતલ કરીામાં આીશાી.
(૫) અનુ.૬ મુજબ બપિાણ ન કરે લ હ્ય તીીપ અરજીઓ ર્ બાતલ કરીામાં આીશાી.
(૬) અનુ.૭ મુજબ Annexure-Fમ ાં વવગતો આપેિ ન હોય તેવી અરજીઓ રદ બ તિ કરવ મ ાં આવશે.
(૭) ્રે ક ક્ટ ત માટ ે અલ. અરજી સ દપલ બંધ કીરમાં કરીાનપ રહેશાી.(જો ડડસ્ટ્રીક્ટ કોટટ મ ાં અરજી કરે િ હોય અને ન મદ ર હ ઈકોટટ મ ાં અરજી
કરવ ની હોય તો બન્ને અરજી અિગ-અિગ કરવ ની રહેશે.) સ દપલ બંધ કીરમાં એક અરજીમાં એકનપ ીધુ ક્ટ ત માટ ે અરજી કરે લ હશાી
ત્ અરજી ર્ બાતલ .ણાશાી.
(૭) જે ક્ટ ત માટ ે અરજી કરે લ હ્ય તીનપ ગી.ત સ દપલ બંધ કીર ઉસર સ્સષ્ટ્ટ  ્શાાતીાનપ રહેશાી. જે અરજી સર કન ક્ટ ત માટ ે અરજી કરે લ છી
તી ્શાાત ીીલ ન હ્ય ત્ અરજી આસ્આસ ર્ બાતલ .ણાશાી.
(૮) નામ્ાર ગુજરાત હાનક્ટ ત માટ ે અરજી કરનાર એિી્કે ટ શ્રપઓએ અરજી સત્રક સ દાની અરજ્ારશ્રપના અનુભી, લાયકાત, ગુણભ ર મ ટે
Annexure- 1 , 2 અને 3ન ાં ગુણભારની ધ્યાની લન Annexure-A, B અને Cન ભ વો મુજબ ગ ાંધીનગર મહ નગરપ લિક ની કવમટી દ્વ ર
આખરી વનણટય લીીામાં આીશાી.
(૯) સીનલ એિી્કે ટ નપ સસ દં્.પ તના કે સ દ ્ીઠ ટી ચુકીણાં અં.ી ગુજરાત સ દરકારશ્રપના ્ીતતમાન ્ર્ ધ્યાની લન તીમજ ટીના ધ્રણ્
તીમજ શારત્માં ટેરટાર અં.ી મ્યુગનગસ દસલ કગમશ્નરશ્રપ, .ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકાન્ ગનણતય આખરી રહેશાી.

સીિ બાંધ કવરમ ાં અરજી મોકિવ નુાં સરન મુાં
નાયબ મ્યુગનગસ દસલ કગમશાનરશ્રપ, લપ.લ શાાખા
.ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકાનપ કચીરી, બહુમાળી ભીન, બપ લલ્ક, ્નમ માળ, સ દીટિટ ર-૧૧, સપન નં.૩૮૨૦૧૧, .ાંધપન.ર. સ દપલ બંધ કીરમાં અરજી તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૧ નપ
તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૧ સ દાંજના ૦૫-૦૦ કલાક સુધપમાં રૂબરૂ, સ્સ્ટ  દ્વારા અનીા કુ રીયર મ્કલપ આસીાનપ રહેશાી. અની સ દમય.ાળાં બા્ આીીલપ અરજીઓની ધ્યાની લીીામાં
આીશાી નહીં.

સ્નળઃ- .ાંધપન.ર
તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૧

સ દહી/નાયબ મ્યુગનગસ દસલ કગમશાનર
.ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકા

Schedule fees of Advocates on the panel Advocates in the Gujarat High Court.

Annexure-A
FEES OF PANEL ADVOCATES OF GUJARAT HIGH COURT
Sr. No.
(I)

Nature of Work
Fees
Special Civil Applications Letter Appeals, Civil or For effective hearing Rs.1,500/- and for nonCriminal Revision Applications, First Appeals, Second effective hearing Rs.750/- subject to maximum
Appeals, Company petitions, Valuation Appeals, upper limit of Rs.30,000/- per case
Contempt petitions, Appeal, Writ petitions(PIL),
Caveat Applications from etc. Again Gmc & By Gmc.

(II)

All other Expenses

Drafting, Typing and other misc. Expenses
maximum Rs.1,000/- for all application.

(III)

Legal Opinion

Rs.2,500/-

Annexure-B
.ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકા ીતપ ક્ટ ોમાં હાજર રહેીા કેસ દીાના ટી અં.ીન ુ ં શાીિયુઅલ.
અ.

કેસ દનપ ગી.ત

રકમ રૂા.

ર્્ીાનપ ક્ટ ત ના કે સ દ જેમાં મનાન હક
ુ મ માટ ે નપ માં.ણપ હ્ય અની માં.ણપ ન હ્ય તી કેસ દ,

For
effective
hearing
Rs.1,000/- and for noneffective hearing Rs.500/subject to maximum upper
limit of Rs.30,000/- per case.
(Drafting, Typing and other
misc. Expenses maximum
Rs.1,000/- for all application.)

નં.
૧

શા્સ એન્િ એસ્ટ ાલલપસ દમીન્ટ  હેઠળનાં કેસ દ, જી.સપ.એમ.સ દપ. એટિટ ના ગનયમ્ સીટ ા કાય્ાઓના
ભં. સ દંબધ
ં ીનપ ટ્જ્ારી કે સ દ, અન્ય ટ્જ્ારી કે સ દ, નન્કીપકશાનના કેસ દ, ફૂિના કાય્ા હેઠળ
ુ સંચ સ દમક્ષનાં કે સ દ, મ્ટ ર
ટરીયા્ના કે સ દ, જમપનની લ.તાં કે સ દ્, ગુજરાત મહેસલ
એટિસ દપ.ટિલીનમ રીલયુનલ સ દમક્ષ કેસ દ્ ક્સોરે શાન સ દામી નયીલ અસપલ તના ક્સોરે શાન ીતપ
કરીાનપ નતપ અસપલ્ના કે સ દ્ના જીાબ રજુ નયીનપ અની ્ાી્ પુર્ નયીનપ અની
આબપસ્રે શાનના ્્સ દપ.માં ટી ગીીા્ના કે સ દ્ સ દમક્ષ હાજર રહેલ ્્સ દપિીં. તના ્રે ક સ દપટ ીં.
સ દાનીનપ રકમ.
નામ્ાર ક્ટ ોમાં કે સ દ ટીનપ ભરીાનપ નતપ ટી, તના એર્ટિેીપટ  ટી અની ન્ટ રીનપ ટી તના
અન્ય લપ.લ ખચત સ દહીતના ભાી રહેશાી. મહાન.રસાલલકા દ્વારા ટટિત સ દહી સ દાનીનપ એર્ટિે ીપટ 
આસીામાં આીશાી તીમજ કે સ દ અં.ીના કા.ળ્ આસીાના રહેશાી.
૨

કેસ દ ગસ દીાયના ક્નસણ ્શ્ન અં.ી માં.ીામાં આીીલ કાય્ાકીય લપ.લ અલભ્ાય (જે
એિી્કેટ  હસ્તકના કે સ દ સ દંબધ
ં ી કેસ દ ચાલતા ્રમ્યાન કે આીીલ હક
ં ી અલભ્ાય
ુ મ સ દંબધ
આસીામાં આીી તી અં.ીનપ ટી ચુકીીામાં આીશાી નહીં.)

Rs.1,500/-

Annexure-C
ક્રમ

વવગત

ફીસ ની રકમ

૧.

વ્યક્ટિત.ત કમતચારી લીબર ક્ટ ત અની અનીા અની ઔધ્લ.ક રીલયુનલ અમ્ાીા્
સ દમક્ષ ટાનલ કરે લ કે ગીીા્ ઉસક્સ્નત કરીની ક્ટ ત માં રીટર નયીલ ્રે ક કે સ દમાં
્્ટેશાનલ ટીસ દ અની મપગસ દલપયન્સ દ એક્ષ્સીન્સ દ તરીકે ચાર્જ રહેશા.ી
જ્ વ્યક્ટિત.ત કામ્ાર્ન્ કે સ દ ગ્ર ૃસ મીટ ર તરીકે

હશાી ત્? એટ લી કે એક કરતા

કમતચારીઓન્ સ દમાીીશા એક કે સ દમાં નય્ હશાી ત્ તીીા કે સ દમાં સહેલા કમતચારી માટ ે
અની ત્યાર સછી બાકી રહેલા ્રે ક કમતચારીઓ માટ ે ્્ટે શાનલ ટીસ દ અની

૨.

Rs.12,500/- પ્રોફેશનિ ફીસ
Rs.2,500/- મીવસિીયન્સ ખ્ટ
Rs.8,500/- પ્રથમ પક્ષક ર દીઠ
Rs.2,500/- બીજા પક્ષક ર દીઠ

મપગસ દલપયન્સ દ ખચત તરીકે ચાર્જ રહેશાી

Rs.3,500/- મીવસિીયન્સ ખ્ટ

વ્યક્ટિત.ત કમતચારીના ગીીા્માં આગસ દસ્ટ ન્ટ  લીબર કગમશાનરનપ ઓટીસ દનપ લીબર

Rs.7,500/- પ્રોફેશનિ ફીસ

કગમશાનરશ્રપ ઓટીસ દ અમ્ાીા્માં સ દંસ્ના ીતપ હાજર નઇ રજુ આત કરીા માટ ે
્્ટેશાનલ ટીસ દ અની મપગસ દલપયન્સ દ ખચત તરીકે ચાર્જ રહેશાી
ચાટ ત િ ઓટ િીમાન્િના કે સ દ કે જેમાં કમતચારીઓનપ કાયમપ નીાનપ માં.ણપઓ, ીીજ
રીીપાન (સ.ાર ીધારાનપ) અની બપજી માં.ણપઓ ીાળા કે સ દમાં જ્ આગસ દસ્ટ ન્ટ 
લીબર કગમશાનર અમ્ાીા્ સ દમક્ષ હાજર નઇ રજૂઆત કરીાનપ નશાી ત્ ્્ટે શાનલ

Rs.2,000/- મીવસિીયન્સ ખ્ટ
Rs.22,500/- પ્રોફેશનિ ફીસ
Rs.4,500/- મીવસિીયન્સ ખ્ટ

ટીસ દ અની મપગસ દલપયન્સ દ ખચત તરીકે ચાર્જ રહેશાી

૩.

વ્યક્ટિત.ત કમતચારીઓના કે સ દમાં આગસ દસ્ટ ન્ટ  લીબર કગમશાનર કે લીબર કગમશાનર
અમ્ાીા્ સ દમક્ષ ના કે સ દમાં ટટિત લીલખત જીાબ/ગનીી્ન તૈયાર કરીા માટ ે

Rs.3,500/- પ્રોફેશનિ ફીસ

્્ટેશાનલ ટીસ દ રહેશા.ી
ચાટ ત િ ઓટ િીમાન્િ (કમતચારીઓનપ માં.ણપઓ)ના આગસ દસ્ટ ન્ટ  લીબર કગમશાનર કે
લીબર કગમશાનર અમ્ાીા્ સ દમક્ષનાં કે સ દ્માં ટટિત લીલખત જીાબ/ગનીી્ન રજુ

Rs.6,500/- પ્રોફેશનિ ફીસ

કરીા માટ ે ્્ટેશાનલ ટીસ દ તરીકે ચાર્જ રહેશા.ી

૪.

જુ ્ા-જુ ્ા લીબર લ્/મજુ ર કાય્ા અં.ીના લપ.લ અલભ્ાયનાં ્્ટેશાનલ ટીસ દ
તરીકે ચાર્જ રહેશા.ી

Rs.3,500/- મીવસિીયન્સ ખ્ટ

સત્રક Annexure-D
ક્ન અન્ય સ દરકારી કચીરી કે અધતસ દરકારી કે PSU(સબ્લલક સ દીટિટ ર અન્િરટ ેર્કિં.) અનીા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક (ભારત
સ દરકાર આધપન બેંક્) માં સીનલનાં એિી્કેટ  તરીકે અનુભીનુ ં સત્રક
અનુ. નં.

સ દંસ્નાનુ ં નામ

ગનમણુકં નપ

ગનમણુકં પ ૂણત

તારીખ

નયાં તારીખ

કુલ ીર્ત

સ દમય.ાળા ્રમ્યાન

સ દમય.ાળા

હાજર રહેલ કેસ દનપ

્રમ્યાન

ગી.ત્

ટેીરમાં
આીીલા
જજમીન્ટ 

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૧
૨
૩
૪
૫
આનપ હુ ં ખાતરીપ ૂીતક જાહેર કરું છુ કે ઉસર જણાીીલ ગી.ત્ મારી જાણ મુજબ સ દાચપ છી અની જ્ તીમાં ક્નસણ
ગી.ત ખ્ટ ી હશાી ત્ તી અં.ી ગનણતય .ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકાન્ અંગતમ રહેશાી અની તી અમ્ની બંધનકતાત રહેશાી.

……………………………………
અરજ્ારનપ સ દહી

સત્રક Annexure-E
મહાન.રસાલલકામાં સીનલ એિી્કેટ  તરીકેન્ અનુભી
અનુ. નં.

મહાન.રસાલલકાનુ ં

ગનમણુકં નપ

ગનમણુકં પ ૂણત

નામ

તારીખ

નયાં તારીખ

કુલ ીર્ત

સ દમય.ાળા

સ દમય.ાળા ્રમ્યાન

્રમ્યાન

ટેીરમાં આીીલા

હાજર રહેલ

જજમીન્ટ 

કેસ દનપ ગી.ત્
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૧
૨
૩
૪
૫
આનપ હુ ં ખાતરીપ ૂીતક જાહેર કરું છુ કે ઉસર જણાીીલ ગી.ત્ મારી જાણ મુજબ સ દાચપ છી અની જ્ તીમાં ક્નસણ
ગી.ત ખ્ટ ી હશાી ત્ તી અં.ી ગનણતય .ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકાન્ અંગતમ રહેશાી અની તી અમ્ની બંધનકતાત રહેશાી.

……………………………………
અરજ્ારનપ સ દહી

સત્રક Annexure-F
છી લ્લા ૫ ીર્તમાં કેસ દમાં હાજર રહી ્ીટિટ ીસ દ કરે લ હ્ય તીનપ ગી.ત
નામ્ાર ગુજરાત હાનક્ટ ત માં એિી્કેટ શ્રપન્ ક્િ નંબરઃ-.............
અનુ.

ીર્ત

કેસ દમાં હાજર રહેલા કેસ દનપ સ દંખ્યા

રીમાકત સ દ

નં.
૧
૨
૩
૪
૫
કુલ સ દંખ્યા:આનપ હુ ં ખાતરીપ ૂીતક જાહેર કરું છુ કે ઉસર જણાીીલ ગી.ત્ મારી જાણ મુજબ સ દાચપ છી અની જ્ તીમાં ક્નસણ
ગી.ત ખ્ટ ી હશાી ત્ તી અં.ી ગનણતય .ાંધપન.ર મહાન.રસાલલકાન્ અંગતમ રહેશાી અની તી અમ્ની બંધનકતાત રહેશાી.
……………………………………
અરજ્ારનપ સ દહી

ુ ભ ર મ ટે Annexure-1
ગણ
અનુ.

નામ્ાર ગુજરાત હાનક્ટ ત માટ ે

નં.
૧

મીળીીલ

ગુણ

ગુણ

નામ્ાર ગુજરાત હાનક્ટ ત માં અનુભી.....
(૧) ઓછામાં ઓછા ૧૦ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્ - ૫ ગુણ
(૨) ત્યારબા્ ૧ ીર્ત ્ીઠ અનુભી હ્ય ત્– ૦.૫૦ ગુણ (્્રે ટ ા મુજબ)

૨

કુલ

૧૦

બપજી અન્ય ક્ન સ દરકારી કચીરી કે અધતસ દરકારી કે PSU(સબ્લલક સ દીટિટ ર
અન્િરટ ેર્કિં.) માં સીનલનાં એિી્કેટ  તરીકે અનુભી હ્ય ત્....
(૧) ઓછામાં ઓછા સ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્ – ૨ ગુણ

૫

(૨) ૫ ીર્તનપ ીધુ અનુભી હ્ય ત્ – ૫ ગુણ
૩

અન્ય મહાન.રસાલલકાનાં સીનલનાં એિી્કેટ  તરીકે અનુભીનાં ગુણ...
(૧) ઓછામાં ઓછા ૫ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્ – ૫ ગુણ
(૨) ત્યારબા્ ૧ ીર્ત ્ીઠ અનુભી હ્ય ત્–૧ ગુણ (ીધુમાં ીધુ ૧૦ ગુણ)

-

૧૦

ઉસર્ટિત લાયકાતનાં તમામ સીટ ામુદ્દા સરત્ીી જરૂરી લાયકાત ન હ્ય ત્ ૦ ગુણ આસીાના રહેશાી.

ુ ભ ર મ ટે Annexure-2
ગણ
અનુ.

નામ્ાર ર્િસ્રીટિટ  ક્ટ ત માટ ે

નં.
૧

મીળીીલ

ગુણ

ગુણ

નામ. ર્િસ્રીટિટ  ક્ટ ત માં અનુભી.....
(૧) ઓછામાં ઓછા ૧૫ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્- ૫ ગુણ
(૨) ત્યારબા્ ૧ ીર્ત ્ીઠ અનુભી હ્ય ત્- ૦.૨૦ ગુણ (્્રે ટ ા મુજબ)

૨

કુલ

૧૦

બપજી અન્ય ક્ન સ દરકારી કચીરી કે સ દરકારી બેંક સ દાની ગનમણુકં નયીલપ છી
ત્....
(૧) ઓછામાં આ્છા સ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્ – ૨ ગુણ

૫

(૨) ૫ ીર્તનપ ીધુ અનુભી હ્ય ત્ – ૫ ગુણ
૩

અન્ય મહાન.રસાલલકાન્ અનુભી હ્ય ત્....
(૧) ઓછામાં આ્છા સ ીર્તન્ હ્ય ત્ – ૧૦ ગુણ
(૨) ત્યારબા્ ૧ ીર્ત ્ીઠ અનુભી હ્ય ત્ – ૦.૨૦ ગુણ (્્રે ટ ા મુજબ)

-

૧૦

ઉસર્ટિત લાયકાતનાં તમામ સીટ ામુદ્દા સરત્ીી જરૂરી લાયકાત ન હ્ય ત્ ૦ ગુણ આસીાના રહેશાી.

ુ ભ ર મ ટે Annexure-3
ગણ
અનુ.

નામ્ાર લીબર ક્ટ ત માટ ે ધારામુજબ

કુલ ગુણ મીળીીલ

નં.
૧

ગુણ
નામ. લીબર ક્ટ ત માં અનુભી.....
(૧) ઓછામાં ઓછા ૧૦ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્- ૫ ગુણ
(૨) ત્યારબા્ ૧ ીર્ત ્ીઠ અનુભી હ્ય ત્- ૦.૫૦ (્્રે ટ ા મુજબ)

૨

૧૦

બપજી અન્ય ક્ન સ દરકારી કચીરી કે સ દરકારી બેંક સ દાની ગનમણુકં નયીલપ છી
ત્....
(૧) ઓછામાં આ્છા સ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્ – ૨ ગુણ

૫

(૨) ઓછામાં આ્છા સ ીધુ અનુભી હ્ય ત્ – ૫ ગુણ
૩

અન્ય મહાન.રસાલલકાન્ અનુભી હ્ય ત્....
(૧) ઓછામાં આ્છા સ ીર્તન્ અનુભી હ્ય ત્ – ૫ ગુણ
(૨) ત્યારબા્ ૧ ીર્ત ્ીઠ અનુભી હ્ય ત્- ૧ ગુણ

-

૧૦

ઉસર્ટિત લાયકાતનાં તમામ સીટ ામુદ્દા સરત્ીી જરૂરી લાયકાત ન હ્ય ત્ ૦ ગુણ આસીાના રહેશાી.

