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नािशक महानगरपािलका, नािशक 
वकील पनॅल िनयु ती करीता जािहरात 

 
नािशक महानगरपािलकेची मा. उ च यायालय, मुंबई  तसेच मा. िज हा यायालय व कामगार / औ ोिगक 

यायालय नािशक मधील व इतर यायालयात िविवध िदवाणी व फौजदारी यायालयीन करणे चालिव सासाठी नािशक 

महानगरपािलके या पनॅलवर वकीलांची (Advocate Panel) नेमणकूा कर सासाठी खालील मु य अटीशत वर अज 

मागिवणेत येत आहेत. 

1.  जे ठ िविध ास (Sr. Advocate पदवी धारक LLB)  महानगरपािलकेशी संबंधीत असले या िदवाणी फौजदारी  
यायालयांची  इ. सव  करणे वतं पणे हाताळ याचा 15  वष चा अनभुव व िवधी शाखेचा पद यतुर  LLM  

पदवीधरास 15 वष चा अनभुव. 
2. किन ठ िविध ास (Jr. Advocate पदवीधारकास LLB) महानगरपािलकेशी संबंधीत असले या िदवाणी, फौजदारी  

यायालयांची  इ. सव  करणे वतं िर या हाताळ याचा 7 ते 10 वष चा अनभुव व िवधी शाखे या पद यु र पदवी  
धारकास  (LLM) 7 ते 10 वष चा अनभुव असावा. 

3. िवधी ांचे /वकीलांचे वत:चे काय लय, दरु वनी व सहा क कमचारी यासह अ ायावत असले पाहीजे. 

4. िविश ट िवषयात अथवा यायालयीन करणांत िवशेष अनभुव अस यास तसे आवजुन नमदू करावे                    
a. ( उदा. कामगार कायदे, भसंूपादन करणे इ.) 
5. मा. उ च नयायालातील व मा. िज हा यायालयातील िविध ांकरीता यािचका / दावे / िस हील / ि िमनल /   
a. िर हजन / अपील इ. करणांचा समावेश असेल. 
6. मा. उ च यायालयात तीन जे ठ िविध  व तीन किन ठ िविध ाची  पनॅलवर िनयु ती करणे आहे. 

7. मा. िज हा यायालय ि िमनलसाठी 2, िस हलसाठी 4, कामगार / औ ोिगक यायालयासाठी 2, . 

8. सोबत शै िणक पा ता तसेच एनरॉलमट स टिफकेट  पनॅकाड / आधारकाड इ. जोडणे आव क आहे. 

9. अटी-शत  म ये पुणत: बदल करणे इ यादी बाबतचे सव अिधकार आयु त यांचेकडे राखीव असतील. 

 

                                                                                                                                        Sd/- 
                                                                             आयु त, 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 
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अज चा नमनुा 

 
 
 

 
1) अजदाराचे संपणू नांव 
 

अजदाराचे संपणू नांव आडनाव नाव विडलांचे / पतीचे नांव 

मराठी                                         

इं जी                                   

                                                                           
2) प यवहाराचा संपणू प ा…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
…..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) दरू वनी मांक, दरू वनी मांक / मोबाईल मांक  ………………………………………………………………………………………………………….……  

4) ज म तारीख (अंकात व अ रात )……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5) जािहरातीचे िदनांकास वय - ……………………वष- ……………………….. मिहने-……………………………..……… िदवस ……………………………….. 

6) लग :- पु ष / मिहला                                                                 

7) अवगत असले या भाषा :-                                    मराठी / ह दी / इं जी 

08) शै िणक अहता :- 

          िश ण शै िणक सं थेचे नाव िव ालय/ 
महािव ालय 

बोड / िव ापीठ उतीण झा याचा  
िदनांक 

पदवी    

िवधी पदवी    

पद यु र    

संगणकीय ान    

इतर     

 
09)  अजदाराची इतर मािहती  
               अ)सनद घेत याचा िदनांक – 

                     ब) उमेदवाराने अनभुवाचे माणप  जोडले आहे काय ?                                        होय /नाही 
                     क) उमेदवाराने वत: हाताळले या केसेसचा तपशील 

          
अ. . 

यायालयाचे नांव 
(मा.उ  यायालय/ मा. िज हा यायालय) 

 यािचकांचे दा यांचे 
कार 

यािचका /दा यांची  
सं या 

वकीली अनभुव 
वष 

     
     

     

     

 
10)   अजदारािव  यापवू  कोणताही दखलपा  अथवा अदखलपा  गु हा दाखल आहे का ?                            होय / नाही 

11)    मा.िज हा  यायालयाकरीता अज करावयाचा झालेस याचा प  उ लेख  िलफा यावर करणे आव यक आहे जसे -िदवाणी   
         यायालय , फौजदारी यायालय, कामगार /औ ोिगक यायालय , ाहकमंच , अिध क भमूी अिभलेख, िवभागीय आयु ,    
          कामगार आयु    इ. करीता कामाचा अनभुव. 
12)   मा. उ च यायालया करीता अज करावयाचा झालेस याचा प ट उ लेख अज व िलफा यावर टाकणे  आव यक आहे                                  
        जसे  - उ  यायालय मुंबई  येथील WP, PIL इ.,व फ बोड ,नागपरू खंडपीठ , लम ि यनूल, बां ा मुंबई, Micro & Small   
         Enterprises   Fasciliation Council, ठाणे, मुंबई , नशॅनल मुन राई स किमशन मुंबई इ.करीता कामाचा अनभुव.  
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      अजदाराने ावयाचे ित ाप  

 

           मी. ी. / सौ/ कु…………………………………………………………………………………………… या ारे ित ापवूक असे 

जािहर करतो / करते की, वरील मािहती जािणपवूक तसेच िव वास पवूक िदले असनू ती खरी आहे. जािहरातीत 

िदले या सव िनकषानसूार व शै िणक अहतानसूार मी पा  आहे. अज त नमदू केलेली कोणतीही मािहती खोटी 

आढळ यामळेु माझा अज फेटाळून लाव यास कवा िनवडी या कुठ याही ट यावर माझी िनवड / िनयु ती र  

के यास माझी काहीही त ार राहणार नाही. अज त नमदू केलेली मािहती खोटी अथवा चकूीची अस यास याची 

संपणू जबाबदारी माझी राहील व या बाबतीत मा या िव  कायदेशीर कायवाहीस मी ा त राहील. तसेच 

िनयु ती ि येम ये कोण याही कारची विशलेबाजी कवा गैर कारचा अवलंब के यास मी अपा  ठरेल. 

िठकाण -                                                                                                                                         
अजदाराची वा री  

 

िदनांक -          /         /2021                                                                 अजदाराचे नांव 
………………………………………………………… 

 

सोबत – अज त नमदू केले या   माण प ां या माणीत केले या  छायांिकत ती जोड या आहेत.  
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- अटी व शत  -                                                    
 

1. मा. िज हा यायालय व कामगार / औ ो. यायालय, मा. उ च यायालय, मा. उ च  यायालय नागपरू खंडपीठ इ. कारचे   
            िविवध यायालयकरीता िनयु त विकलांकरीता वकील  फी म ये दा याचा अनषंुगीक  खच, हणजेच  टाय पग  झेरॉ स कोट     
           फी ट ँ प, िनकाल प ा या 2 ती व ोसेस फी इ. अंतभुत  असेल. 
 
2. नािशक महानगरपािलके या मु य काय लयात वेळोवेळी आव यकतेनसुार यायालयीन कामकाजाबाबत आयोिजत      
            केले या   बैठकीस  वकीलांनी उप थत रहाव.े 
 
3. नािशक महानगरपािलके या िहताचे िव द कोण याही करणात / दा यात काम करता येणार नाही. तसे मनपास आढळून    
           आ यास   आपली िनयु ती र  समज यात येईल.  
 
4. आपले कामकाज समाधानकारक आढळून न आ यास आपली पनॅल वरील िनयु ती मदुत पुव र  कर याचा   अिधकार मा.   
           आयु त सो. यांनी राखुन ठेवला आहे, तसेच आपली विकल पनॅलवर फेरिनयु ती न झा यास      आप याकडे दे यात       
           आलेले  दावे  हे  जर इतर पनॅल विकलांकडे वग कर यात आले तर याबाबत कोणतीही फी अथवा  नकुसान भरपाई  देय   
            होणार नाही. 
 
5. िज हा यायालयाकरीता सव कायदेस लागार यांनी नािशक महानगरपािलके या दैनंिदन कामकाजात आव यकते नसुार   
            करारनामे, मसदुा तयार करणे, करारनामा मसदुा तपासणे ( खरेदीखत तयार करणे, न दिवणेसाठी सहकाय कराव े) इ यादी   
            कामे कराव े लागतील. तसेच मह वा या िवषयांवर चच  कर यासाठी मनपा मु यालयात उप थत राहावे लागेल. 

 

6. सव कामांकरीता विकलांनी िविवध न तीवर िदलेला अिभ ाय/ कायदे  िवषयक स याबाबत  देयक सादर करते वेळी  या   
            बाबतचा सिव तर  तपिशल  िद यावरच देयक अदा केले जाईल. 
 
7. दा याचा िनकाल मनपा िव द  लाग यास याबाबत वरीत संबधीत िवभागास कळिव याची जबाबदारी आपली राहील.   
            तसेच या  िनकाला िव द िवभागाने अिपल कराव े कवा कसे याबाबत मागदशन कराव.े 
 
8. दा या या अंितम िनकालानंतर िनकाला या ती िबल सोबत सादर के यानंतरच वकील फी अदा करणेत येईल. 
 
9. मनाई हुकूम/दा याचे अंितम िनकालानंतर वरीत नकलेसाठी अज दे यात यावा व न कल  ा त झा यानंतर िवनािवलंब   
            मु यालयात पाठिव यासाठी  यव था कर यात यावी. 

10.  दा याचे कामकाजाम ये मनपा िवधी िवभागामाफत मनपा या संबंधीत वकीलांना वकील प ,आलेली  दा याची त   
            पुरिवणेत  येईल. िवधी िवभागामाफत संबंधीत खाते मखु यांना अवगत करणेत येईल. 
 
11. नािशक महानगरपािलका वकील पनॅलचे कामकाजावर उप-आयु त अथवा समक  खाते मखु यांचे िनयं ण राहील.    
            याबाबत आव यक या सचुना वकील प  व आदेश देणेचे अिधकार यांना राहतील.  
 

12. नािशक महानगरपािलके या या िवभागाशी केस िनगिडत असेल या खाते मखु/िवभाग मखु यांचेशी  मण वनी   
              / दरु वनी / ई-मेल दारे संपक संबिधत विकलांनी ठेवावा व सदर दा याबाबत पुवसचुना संबधीत खाते मखु/िवभाग     
             मखु यांना दया यात.  ित ाप  करते वेळी अिधकारी / कमचारी यांना सहकाय कराव.े      

13. दा या या तारखेबाबत विकलांनी या िवभागाची  केस िनगिडत असेल या िवभागास वेळोवेळी कळवाव ेव आव यक    
            कागदप े मागवून यावेत  
  
14. नािशक मनपा पनॅल वरील वकीलांनी ऐकमेकात सम वय ठेवावा. जु या वकीलांकडे असलेले दावे या निवन वकीलांकडे    
            मा. आयु त सो. यांचे आदेशा वये  वग कर यात येतील  अशा  दा यातील जु या वकीलांनी NOC देवनु यांनी सदर दावे     
            नािशक मनपा या वतीने पुढे चालिवणार अस याचे मा. कोट स अवगत कराव ेपरंत ूवग केले या दा यांची जु या    
            वकीलांना वकील फी  अदा केली जाणार नाही. 
 
 15.     वष संप यानंतर आपलेकडे वष अखेर िश लक, या वष त वग केलेले दाव,े या वष त िनकाली  दाव,े या वष त मनपा      
           बाजनेू  व  िव द लागलेले िनकाल, अशंत: िनकाल व वष  अखेर िश लक  दावे अशा कारची एकि त मािहती येक    
           वष या  जानेवारी  मिह या या अखेर पयत िवनािवलंब  िवधी िवभागात सादर करावी. 

 
                  16.     दा यां या वाटपा बाबत व वकील प  देणे बाबत मा.आयु त सो. यांनी ािधकृत केले या अिधका-यास /खाते मखुास   

             अिधकार राहतील.  तथापी याबाबतचे अं तम अिधकार मा.आयु त सो. यांना राहतील. 
 

17.  जर चकूुन वकील फी जा त अदा झा यास, जादा अदा झालेली आ ेिपत  र कम वरीत भरणे अथवा पुढील    
      िबलातुन वजा केली जाईल. 
 

   18.    वकील फी बाबत िनयु ती नंतर वकील फी इ. बाबत आदेश देणेत येतील. 
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अज कर यावी प त 
 
1) जे ठ िविध  व किन ठ िविध  या पदासाठी करावयाचा अज आयु त, नािशक महानगरपािलका, नािशक  राजीव गांधी 
भवन, शरणपरू रोड, नािशक 422 002 यांचे काय लयात कवा पो टाने िदनांक-   01/10/2021   ते िदनांक – 20/10/2021 पयत 
10.00 ते 16.00 वाजेपयत काय लयीन वेळेत सादर करावेत. 
 
2) अज चा नमनूा सोबत जोडला आहे.  सदर अज िलफा यात घालनू िलफा यावर उज या बाजसू ठळक  अ रात    
             व  मा. उ च यायालय / मा. िज हा यायालयात वकील पनॅल करीता अज असे नमदू कराव.े 
 
3).       या काय लयात  िदनांक  20/10/2021 रोजी 18.00 वाजेनंतर अज वकार यात येणार नाहीत तसेच    
            पो टाने िदनांक -   21/10 /2021 पयत 18.00 वाजेनंतर ा त झाले या अज चा िवचार कर यात येणार नाही. 
 
4).       अज चा नमनूा www.nmc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध कर यात आलेला आहे.  सदर अज चा नमनूा   
            डाऊनलोड क न अज पिरपुणिर या भरावा.  अपुण भरले या अज चा िवचार केला जाणार नाही. 
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