र नािगरी िज हापिरषद अंतगत वकील पनॅ ेल गठीत करणेसाठी ई छु क वकीलांकडू न अज मागणी
जािहरात

मांक रिजप/सा िव/िवशेष क /

213 /2018 िदनांक 12.01.2018

िज हा पिरषद र नािगरी अंतगत वकील पॅनेल गठीत करणेसाठी इ छु क व पा वकीलांकडू न अज मागिवणेत येत आहे त. (वकील
पॅनेलचे जािहरातीसाठी ितसाद हणून येणा-या अज ची छाननी क न मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. यांचे अ य तेखालील
अितिर त मु य कायकारी अिधकारी मु य लेखा व िव

अिधकारी, उपमु य कायकारी अिधकारी (सा. .िव.) आिण

ामपंचायत/आरो य/बांधकाम/िश ण पैकी एक िज हा पिरषद खाते मुख, िज हा शासिकय अिभयो ता, आिण िज हयातील बार
कौ सलचे एका ितिनधीचा समावेश असले या सिमतीचे िशफारशीने ा त वकील पॅनेल

तावाला मा यता थायी सिमती माफत

दे णेत येईल.
2) इ छू क व पा वकीलांनी िवहीत नमु यातील अज उप मु य कायकारी अिधकारी (सा िव), िज हा पिरषद मु यालय,
िज हा पिरषद र नािगरी या प यावर पो टाने अथवा सम जमा करावेत.
3) खालील दशिव या माणे पाच वतं पॅन स राहतील.
अ) मा. सवो च यायालयातील करणांसाठी वकील पॅनेल.
ब) मा. उ च यायालय मुंबई/ मा. उ च यायालय मुंबईचे औरंगाबाद खंडपीठ/नागपूर खंडिपठ/ मा. महारा

शासिकय

यायािधकरण मधील करणांसाठी वकील पॅनेल.
क) मा. िदवाणी िज हा तर यायालय/मा. कामगार यायालयातील करणांसाठी वकील पॅनेल.
ड) मा. औ ोिगक यायालय को हापूर येथील करणांसाठी वकील पॅनेल.
ई) मा. िदवाणी किन ठ किन ठ तर यायालयातील करणांसाठी वकील पॅनेल (र नािगरी वगळता उवरीत तालु यांसाठी)
4) अजदाराकडे वकीली करणेसाठीची सनद असणे आव यक राहील.
5) िकमान पाच वष वकील यवसाय केले या य त चाच पॅनेलम ये समावेश केला जाईल.
6) अज वकार या या शेवट या िदवशी अजदाराचे वय 60 वष पे ा जा त नसावे.
7) िज हापिरषद र नािगरी म ये वकील पॅनेलवर पूव काम केले या वकीलांना यांनी िज हा पिरषदे या वतीने लढिवले या
एकूण यायालयीन करणापैकी िज हा पिरषदे या बाजूने िनकाल लागले या करणांचे माण िवचारात घे वन
ू ाधा य
िदले जाईल.
8)िज हा पिरषदे या वतीने करण लढिवणे बाबत वकीलांची फी इतर आकार खालील माणे राहील.
8(1) वकील फी ती
यायालयीन करण (कोट
फी, बाँड, टॅ प खच,
सा दार फी वगळता ईतर
सव खच िमळून या खच त
यायालयीन करणी
सुनावणी साठी उप थीत
राहणेसाठीचा वास खच
दे खील समािव ठ आहे .

यायालयाचा कार

िन चीत करणेत आलेली वकील
फी (र कम पये)

पॅनेलवरील कमाल वकील
सं या

अ) मा. सव च यायालय
ब) मा. उ च यायालय मुंबईचे
औरं गाबाद खंडिपठ/नागपूर
खंडिपठ/ मा. महारा
शासिकय
यायािधकरण
क)मा. िदवाणी िज हा तर
यायालय/ कामगार यायालय

50,000/10,000/-

5
10

8000/-

10

ड) मा. औ ोिगक यायालय
को हापूर

8000/-

4

ई) मा. िदवाणी किन ठ तर
यायालय (तालूका तर पॅनेल)

8000/-

ित तालुका 2 (र नािगरी
वगळता ईतर तालु यासाठी)

8(2) वर सव तराकरीता िन चत करणेत आले या दरा यितरी त वरील अ आिण ब साठी िनयु त वकीलांनी अपवादा मक करणी अिधक फी ची मागणी
केलेस सदर करणातील गुत
ं ागुत
ं ,

ल टता, गांभीय व मह व िवचारात घेऊन थायी सिमती समोर आणून थायी सिमतीचे मा यतेने वाढीव फी मंजरू करता

येईल.
8(3)िज हा पिरषदे च पदािधकारी, अिधकारी, कमचारी यांना यांचे काय लयीन कत याबाबत

ितवादी केले अस यास आिण यामुळे एकाच यालयीन

करणात िज हा पिरषद अिधन त ितवाद ची सं या एकापे ा अिधक झा यास या सव चे वतीने पिरषद िनयु त वकीलाला एका यायालयीन रणाचे फी म ये
एकि त करण मा. यायालयात चालवावे लागेल.

येक ितवादीसाठी वतं फीचा िवचार केला जाणार नाही.

8(4)िज हा पिरषद अथवा िज हा पिरषद अिधन त पदािधकारी, अिधकारी, कमचारी यांना यां या काय लयीन कत याबाबत ितवादी केलेली एकसारखीच
अनेक करणे अस यास ती एक क न पॅनेलवरील एकाच वकीलाकडे देता येतील तथापी अशा करणी खालील िवगतवारीनुसार वकील फी आदा करता
येईल.
1
2

एकाच कारची 2 करणे
एकाच कारची 3 ते 5 करणे

िज.प.ने एका केससाठी िन चीत केले या वकील फी या दराने
िज.प.ने एका केससाठी िन चीत केले या वकील फी या दु पट दराने

3
4

एकाच कारची 6 ते 10 करणे
एकाच कारची 11 ते 15 करणे

िज.प.ने एका केस साठी िन चीत केले या वकील फी या ित पट दराने
िज.प.ने एका केस साठी िन चीत केले या वकील फी या चौपट दराने

5

एकाच कारची 16 ते 20 करणे

िज.प.ने एका केस साठी िन चीत केले या वकील फी या पाचपट दराने

6

एकाच कारची 21 व यापे ा अिधक करणे

िज.प.ने एका केस साठी िन चीत केले या वकील फी या सहापट दराने

8 (5) एकूण वकील फी चे पुढे नमूद केले माणे तीन ट पयांत दान अनु य
े राहील.
40 % यायालयात वकील हजर होवून कैिफयत (Written Statement) दाखल झा यावर 40% िज हा पिरषदे चे वतीने पुरावे दाखल झालेवर आिण
यु तीवादाचा (Argument) ट पा पूण झा यावर, 20 ट के िनकाल झा यावर मा

याचे मुळ िनकालप ाची यायालयीन त ा त झा यावर तथापी,

कोट फी/ टँप/बाँड खच व एका तराव न दुस-या तरावर केस चालिवणेस शासनाने मा यता िदली असलेस िविहत दराने वास खच तसेच सा ीदार
फी वगैरे इतर अनु ेय खच चे दान वेळोवेळी करता येईल.
8(6)

येक यायालयीन करणी ठरिवलेली फी िवहीत प दतीने देणेबाबत िज हा पिरषदेतफ ाधा याने कायवही करणेत

येईल. मा अनुदान उपल धतेनस
ु ार वकील फी अदायगी करणेत येईल.
8(7) यायालयीन करणाचा िनकाल के हाही लागला तरी या कालावधीत यायालयीन करण वकीलाकडे सोपिवले गेले
या कालावधीतील दर लागू राहतील.
9) जे हा िज हा पिरषदे ला एखा ा करणी कायदे िवषयक लेखी स ला /मत आव यक वाटे ल ते हा यासाठी संबंधीत
वकीलास ित करण पये 500/- मय देत फी आदा करता येईल.
10) िज हा पिरषदे या यायालयात एखा ा करणी कॅ हे ट दाखल करायचे झा यास याबाबत वकीलांना खालील माणे फी
आदा करता येईल.
यायालयाचा कार
अ) मा. सव च यायालय

र कम पये
र कम पये 20,000/-

ब) मा. उ च यायालय मुंबईचे औरं गाबाद खंडपीठ /मा. महारा
शासिकय यायािधकरण
क) मा. िदवाणी िज हा तर यायालय/मा. िदवाणी किन ठ तर यायालय/मा. कामगार
यायालय/मा. औ ोिगक यायालय

र कम पये 5000/र कम पये 3000/-

11)िनयमानूसार दे य असणारा कोणताही कर अथवा जी एस टी जर लागू असेल तर तो वकील फी दे यकातून घेणे अिनवाय असेल
12) पॅनल वरील वकीलांना रोटे शनने करणे देणे अपेि त राहील. तथापी खालील करणी रोटे शनचा अपवाद क न करण
देता येईल.
क) खाल या कोट त वकीलांनी िज हा पिरषदे चे बाजूने केस जकली अस यास आिण या करणात अपील झा यास सदर
अिपलात िज हा पिरषदे चे वतीने खाल या कोट त काम पािहले या वकीलांना ती केस देता येईल.
ख) तालु या या मु यालयी असले या यालयातील केस अस यास या तालु यातील पॅनेलवरील वकील देता येतील.
ग) जेथे शासन देखील ितवादी असेल तेथे शासिकय वकील िज हा पिरषदेचे वतीने देखील काम पाहणेस तयार असेल तेथे
शासिकय वकीलांची सहमती अस यास यांचेकडे िज हा पिरषदे चे वतीने काम पाहणेसाठी करण सोपिवता येईल.
घ) रा यात इतर िज हयात िज हा पिरषदे ला ितवादी कर यात आले असेल तर या संबंिधत िज हा पिरषदे या वकील
पॅनेलवरील वकीलांना िज हा पिरषद र नािगरी या बाजू मांडणेकरीता वकीलप देता येईल. तसेच या िज हा पिरषदे ने
िन चत केले या दराने दान कर यास मुभा राहील.
च) करणांची गुत
ं ागुत
ं ,

ल टता, गां भय व मह व ल ात घेऊन मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद हे रोटे शन बाहे र

जावून वकील दे ऊ शकतील.
13. वकील पॅनल कालावधी हा याबाबतचे आदे श िनगिमत झा या या तारखेपासून ३ वष राहील. तथािप, यानंतर नवीन वकील पॅनल गठीत होईपयत पूत चे
वकील पॅनेल कायरत राहील. वकील पॅनेलचा कालावधी वाढिवणे कवा मुदतीपूव वकील पॅनेल बरखा त करणेचा अिधकार िज हा पिरषद सवसाधारण
सभेला राहील.
14. नवीन गठीत पॅनेलम ये या वकीलांचा समावेश नाही मा

यांचेकडे पूव च िज हा पिरषदे ची यायालयीन करणे सापिवली अस याल तर या करणांचा

िनकाल लागेपय त या वकीलांनी या करणाचे काम पहावयाचे आहे .
15. वकील पॅनेलवरील िनयु त वकील िज हा पिरषदे ची बाजू समथपणे मांडत नसलेची कवा मांडलेली नसलेची बाब िनदशनास आलेस सदर वकीलाची
वकील पॅनेलवरील िनयु ती मा. अ य , िज हा पिरषद यां या सहमतीने मु य कायकारी अिधकारी र क शकतील.
16. िज हा पिरषद िनयु त वकील पॅनेल मधील वकीलांना कोण याही यायालयीन करणी िज हापिरषद िव द केस चालिवणे स घेता येणार नाही व अशी बाब
िनदशनास आलेस मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद हे यांची वकील पॅनेलवरील िनयु ती संपु टात आणू शकतील.
17. वकील पॅनलवरील िनयु त वकीलानी िदलेली केस नाकारलेस याऐवजी पुढील रोटे शनपयत केस िदली जाणार नाही. तसेच िनयु त वकीलाले सतत
ितस-यांदा केस नाकारलेस यांना केसीस देणे बंद करता येईल व यांना नोटीस दे ऊन यांची िनयु ती संपु टात आणणेची कायवाही करता येईल.
18.अ य , िज.प. मु य कायकारी अिधकारी/अित. मु य कायकारी अिधकारी यायालयीन करणांचा िनपटारा करणेचे कामी या सभा बोलावतील या सभांना
िज.प. पॅनेलवरील िनयु त वकीलांनी वत: उप थत राहु न यांचेकडील िदले या यालयीन करणावरील कायवाही या स : थतीची सिव तर मािहती देणे
यांचेवर बंधनकारक राहील.
19. अज वकृती कालावधी , अज ची छाननी करणेचा िदनांक व अज पा /अपा घोिषत करणेचा कालावधी
अज वीकृती कालावधी

अज ची छाननी करणेचा िदनांक

िदनांक 25.01.2018

िद. 29.01.2018 ते
31.01.2018

अज पा /अपा घोिषत करणेचा
िदनांक
िद. 01.02.2018

थायी सिमतीचे मा यतेसाठी
िशफारस करणेचा कालावधी
िदनांक 01.02.2018 नंतर
येणा-या लगतचे थायी समीती
म ये

20. पो टाने पाठिवलेले अज रिज टड प पोचपवतीने उप मु य कायकारी अिधकारी(सा िव) , िज हा पिरषद र नािगरी , डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर पिरषद भवन,
र नािगरी 415612 या प यावर पाठिवले जावेत. िलफा यावर िज हा पिरषद र नािगरी अंतगत नवीन वकील पॅनेलवरील िनयु तीसाठीचा अज असे िलहू न या
तरासाठी अज केला आहे या तराचे नाव िलहावे . अज वकारणा या शेवट या िदवसापयत ा त झालेले अजच फ त
अज

वकारले जातील, यानंतर आलेले

वकारले जाणार नाहीत. पो टाचे झाले या िवलंबाब ल हे काय लय जबाबदार असणार नाही. आले या अज पैकी पा /अपा अज ची यादी वरील

िदले या त यामधील िदनांकास िज हा पिरषद काय लयाचे सूचना फलकावर घोिषत केली जाईल. या बाबत अजदाराचे काही आ ेप अस यास ते यानंतर या
दोन िदवसात सकाळी 11.00 ते दुपारी 2.00 या वेळेत उप मु य कायकारी अिधकारी (सा िव) िज हा पिरषद र नािगरी यांचेकडे न दिवणेचे आहे त. उपमु य
कायकारी अिधकारी (सा. .िव.)िज हा पिरषद र नािगरी यांनी ता काळ अशा आ ेपाबाबत िनणय ावयाचा आहे .

इ छु क व पा वकीलांनी अज सोबत खालील माणप ा या मािणत स य ती सादर करा यात.
1. िवधी व याय पदवीचे माणप ाची छायांिकत स य त.
2. सनदे ची त
3. वयाचे पृ ठयथ थािनक वरा य सं थेने िदलेला ज मदाखला/शाळा सोड याचा दाखला/ शालांत पिर ा माणप ाची छायांिकत
स य त.
4. िकमान पाच वष वकील यवसाय केलेचे पुरावा पृ ठयथ यायालयाकडील दाखला/ माणप .

सही/मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद र नािगरी

अज चा नमुना
िज हा पिरषद र नािगरी अंतगत नवीन वकील पनॅ ेलवरील िनयु तीसाठीचा अज
अज चा काय लयीन न दणी
तर

मांक

अज वीकृ ती क ाचे नाव

अज चा

ित,

मांक

इ छु क व पा
वकीलांनी येथे आपले
पासपोट आकाराचे
छायािच लावावे

मु य कायकारी अिधकारी,
िज हा पिरषद र नािगरी

िवषय :- िज हा पिरषद र नािगरी वकील पॅनेलवरील िनयु ती सन 2017 अंतगत-----------------------या तरासाठी अज
1) संपण
ू नाव
नाव

वडीलांचे/पतीचे नाव

आडनांव

अजदार िववािहत मिहला वकील असेल तर िववाहापूव चे नाव
नाव

वडीलांचे नाव

2) प यवहाराचा प ा

आडनांव

मुळ राह या या िठकाणाचा प ा

-------------------------------------------------

--------------------------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

----------------------------------------------------

िपनकोड

िपनकोड

मांक --------------------------------

3) अजदार वकीलाचा ई-मेल आय डी
4) अ) दूर वनी

तारीख

--------------------------------------------------------------------

मांक -----------------------------

5) अजदाराची ज मतारीख (अंकाम ये)
मिहना

वष

मांक-------------------------------------

ब) मण वनी

मांक--------------------------------------

(अज वकारणे या शेवट या िदनांकास अजदाराचे वय)
वष

मिहने

िदवस

ज मतारीख अ री ----------------------------------------------------------------------------------------6) सनद घे त याची तारीख :7) मा. िदवाणी किन ठ तर यायालयासाठी (तालुका तर पॅनल साठी अज) :- ---------------------------------------असलेस कोण या किन ठ तर यायालयासाठी तो तालुका नमुद करावा.
8) वकील यवसायाचा कालावधी/अनुभव
अ. . वकील यवसाय केले या
यायालयाचा कार
1

2

वकील यवसायाचा कालावधी (कोण या
वष पासून कोण या वष पयत)
3

वकील यवसायाचा एकूण कालावधी (वष मिहने)
4

9) अजदार वकीलांची शै िणक अहता
अ. . उ ीण केलेली पिर ा
1

िवधी व याय/िवधी नातक पदवी

2
3

पदवी/पद यु र
इतर अहता

िव ापीठाचे / मंडळाचे
नाव

उ ीण हो याचे वष

वग/ ेणी

4
10) अजदार सादर क इ छत असले या ईतर उ लेखनी बाबी
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) अज सोबत खालील कागदप ां या

मािणत स य ित जोडले या आहे त. होय/नाही (चौकटीत िलहावे )

1

िवधी व याय पदवीचे माणप ाची छायां िकत त

2
3

सनदे ची त
वयाचे पृ ठयथ थािनक वरा य सं थेने िदलेला ज मदाखला/ शाळा
सोड याचा दाखला/शालांत माणप ाची छायां िकत स य त

4

िकमान पाच वष वकील यवसाय केलेचे पुरावा पृ ठयथ यायालयाकडील
दाखला/ माणप

5

इतर शै िणक अहते या ती

ित ाप
मी असे मािणत करतो/करते की, र नािगरी िज हा पिरषद अंतगत नवीन वकील पनॅ ेल गठीत करणेसंबधी
िस द केलेली जािहरात मी काळजी पूवक वाचली असून सदर जािहरातीतील अटी व शत मला मा य आहे त. तसे च मी
असे मािणत करतो/करते की अज म ये िदलेली मािहती खरी आहे . यापृ ठयथ मी माणप ा या सा ांिकत ती सोबत
जोड या आहे त. तसेच असे मािणत करतो/करते की, वर िदलेली मािहती खोटी अस याचे आढळू न आ यास माझी
र नािगरी िज हा पिरषद अंतगत गठीत वकील पनॅ ेलवरील िनयु ती र होईल व र नािगरी िज हा पिरषद अंतगत गठीत
वकील पनॅ ेलवरती ह क राहणार नाही. याची मला जाणीव आहे . या बाबत िज हा िपरषद अंतगत िशफारस करणेसाठी
िनयु त सिमती तसेच थायी सिमती, िज हा पिरषद र नािगरीचे िनणय मा यावर बंधनकारक रािहल. या बाबत माझी
कोणतीही त ार राहणार नाही.
वकीलांची वा री
थळ :िदनांक :-

नाव :-

