सातारा जिल्हा पररषद सातारा
दरू ध्वनी क्रमाांक 02162/295053

Email-dyceogadstr@gmail.com
पाहहिेत

सातारा जिल्हा पररषद सातारा अांतर्गत जिल्हा व तालुका क्षेत्रिय स्तरावरील

प्रलांबीत असलेल्या ववववध न्यायालयीन प्रकरणाांमध्ये सातारा जिल्हा पररषदे ची बािू

ववववध स्तरावरील न्यायालयामध्ये प्रभावीपणे माांडण्यासाठी तसेच ववववध न्यायालयातील
सवग

प्रकरणाांच्या

कायदे ववषयक

बाबी

बाबत

न्यायालयीन

प्रकरणे,

सल्ला

दे णे

व

न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे कामी सातारा जिल्हा पररषदे मध्ये ॲडव्होकेट पॅनेलवर ववधी
तज्ाांची

ननयुक्ती

करणेकामी

या

कायागलयामार्गत

िाहहरात

जि.प.च्या

वेबसाईटवर

हद.31/03/2020 रोिी प्रससध्द करुन अिग मार्ववण्यात आले होते.
तथापि मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय औरं गाबाद र्व नागिूर

खंडिीठ, मा.कॅट/ मॅट कोटट मुंबई, तसेच मा. तालुका न्यायालय (सातारा र्वगळून सर्वट
तालुके)

याकरीता

एकही

अर्ट

प्राप्त

मागपर्वणेकामी िन
ु श्च र्ाहहरात दे णेत ये

झाला

नसलेने

सदर

न्यायालयाकरीता

अर्ट

त आहे.

ॲडव्होकेट पॅनलवर ववधी तज्ाांच्या ननयक्
ु तीबाबतच्या अटी व शतीबाबत सववस्तर

िाहहरात व ववहीत अिागचा नमन
ु ा सातारा जिल्हा पररषदे च्या www.zpsatara.gov.in या
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . तरी इच्छुकाांनी आपले अिग हद. 15 /08/2020 रोिी
सांध्याकाळी 5.45 वािेपयंत सामान्य प्रशासन ववभार्, जिल्हा पररषद सातारा याांच्या
कायागलयाच्या

नोंदणी

शाखेमध्ये

अर्र

dyceogadstr@gmail.com

या

इमेल

पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत. त्यानांतर आलेल्या अिागचा ववचार केला िाणार नाही.

हठकाण -सातारा
हदनाांक 22 /07/2020

स्वाक्षरी/मुख्य कायगकारी अधधकारी

जिल्हा पररषद सातारा.

वर

दब
ु ार र्ाहहरात

सातारा जिल्हा पररषद सातारा
सामान्य प्रशासन ववभार्.
सातारा जिल्हा पररषद सातारा अांतर्गत जिल्हा व तालक
ु ा स्तरावरील प्रलांबीत

असलेल्या ववववध न्यायालयीन प्रकरणाांमध्ये जिल्हा पररषदे ची बािू ववववध स्तरावरील
न्यायालयामध्ये प्रभावीपणे माांडण्यासाठी तसेच ववववध न्यायालयातील सवग प्रकरणाांच्या
कायदे

ववषयक

बाबी

बाबत/न्यायालयीन

प्रकरणे,

सल्ला

दे णे

व

न्यायालयीन

कामकािाकरीता ॲडव्होकेट पॅनेल वर खाली नमूद न्यायालयात ववधी तज्ाांची ननयुक्ती
करावयाची आहे . त्यासाठी ॲडव्होकेट पॅनलवर खालील प्रमाणे वकील ननयुक्तीसाठी
इच्छूक उमेदवाराांकडून अिग मार्ववणेत येत आहे त.
अ.क्र न्यायालय

ननयुक्ती

करावयाच्या

.

वकीलाांची

अिगदारासाठी आवश्यक
अनुभव

सांख्या

1

मा. सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्ली

1

मा. सवोच्च न्यायालयात 10 वषग

2

मा. उच्च

प्रत्येकी 1

मा. उच्च न्यायालयात 10 वषग

3

मा. कॅट/ मॅट कोटग मुांबई

1

मा. कॅट/ मॅट न्यायालयात 10 वषग

मा. तालुका न्यायालय (सातारा वर्ळून

1

मा. स्थाननक कोटागत 20 वषग.

4

न्यायालय,

औरां र्ाबाद व

नार्परू

प्रत्येक तालुक्यासाठी)

अटी र्व शती.
1) अिगदार हा भारताचा नार्रीक असावा.
2) मान्यता प्राप्त ववद्यावपठाची ववधी शाखेची पदवी असावी.
3) अिग सादर करावयाच्या अांनतम हदनाांकास अिगदाराचे वय ककमान 33 वषग पूणग
असावे.

4) अिगदार याांनी सनद धारण केलेली असावी.
5) अिगदाराचा वकील व्यवसायाचा वरील तक्त्याप्रमाणे अनभ
ु व आवश्यक राहील.
6) अिगदारास मराठी, हहांदी व इांग्रिी भाषेचे परु े से ज्ान असणे आवश्यक.

7) िाहहरातीमध्ये नमद
ू केल्याप्रमाणे प्रत्येक न्यायालय कामकािाकरीता स्वतांि
अिग करणे आवश्यक

आहे . तथावप एकापेक्षा अधधक न्यायालयासाठी ननवड

केली िाणार नाही.
8) अिगदारास र्ौिदारी र्ुन्हा ववषयक, सेवाववषयक,प्रशासककय, हदवाणी व महसूल
ववषयक अशा प्रकारच्या

कायद्याची जस्थती ववभार्ीय

चौकश्या इत्यादी

बाबतीत पुरेसे ज्ान सांपन्न असावा.

9) ननवड करण्यात आलेल्या उमेदवाराकडून ववहीत केलेल्या नमुन्यात करारपि
(Agreement) करुन घेण्यात येईल.

अर्ाटसोबत सादर करार्वयाची कागदित्रे.
1) शैक्षणीक अहगतेसांदभागत सवग कार्दपिे, ववधी शाखेचे प्रमाणपि, बार कौजन्सलचे
प्रमाणपि, (सदर कार्दपिाांची अिागसोबत साक्षाांककत प्रत सादर करण्यात यावी)

2) वयाच्या पुराव्याकरीता माध्यसमक शाळा उत्तीणग प्रमाणपि अथवा इतर समकक्ष
परु ावा.

3) न्यायालयामध्ये

दावे

चालववण्याचा

ववहीत

प्राधधकाऱ्याचे प्रमाणपि सादर करावे.

अनभ
ु व

असल्याबाबत

सक्षम

4) उमेदवाराांनी त्याांचे अनभ
ु वाबाबतचे स्व-साक्षाांकनाचे घोषणापि सादर करावे.
ननर्वडीची सर्वटसाधारण प्रक्रिया
1) ॲडव्होकेट पॅनल ननवडीसाठी र्ठीत केलेल्या ससमती मार्गत अिांची सांख्या
ववचारात घेवून उमेदवाराांची ननवड केली िाईल. ववहीत पाितेचे ननकष पूणग
करणाऱ्या उमेदवाराांमधून योग्य उमेदवार ननवडी बाबत सांपूणग अधधकार
ननवड ससमतीस राहील.

2) ॲडव्होकेट पॅनेलवर ननवडीची प्रकक्रया कोणत्याही स्तरावर स्थधर्त करणे/
तहकूब करणे/ रदद करणेचे अधधकार मुख्य कायगकारी अधधकारी जि.प.
सातारा याांचेकडे राखीव राहतील.
र्वकील फीचे दर र्व त्याबाबतचे ननकष.
ॲडव्होकेट पॅनेल वरील ननवड केलेल्या वकीलाांना खालील प्रमाणे वकील र्ी
अनुज्ेय राहील.
अ.क्र.

र्वकील फीचे दर र्व त्याबाबतचे ननकष खालील प्रमाणे असतील.

कामकािाची बाब

वकील

र्ी

इतर खचग

(प्रती दावा)

(प्रती

एकूण

शेरा

80000/-

दावा

(प्रती दावा)

दावा)

1
2
3

मा. सवोच्च न्यायालय, नवी

65000/-

15000/-

हदल्ली
मा. उच्च

दाखल

केल्यावर

50 टक्के
ननकालानांतर 50 टक्के

न्यायालय

20000/-

5000/-

25000/-

औरां र्ाबाद व नार्पूर
मा. कॅट/ मॅट कोटग मांब
ु ई

दावा

दाखल

केल्यावर

50 टक्के
ननकालानांतर 50 टक्के

20000/-

5000/-

25000/-

दावा

दाखल

केल्यावर

50 टक्के
ननकालानांतर 50 टक्के

4

तालुकास्तर हदवाणी न्यायालय

13000/-

2000/-

15000/-

दावा
50

दाखल

केल्यावर

%

ननकालानांतर 50

5

प्रत्येक तालक्
ु यासाठी तेथील

13000/-

2000/-

15000/-

स्थाननक वकील

6

कायदे ववषयक असभप्राय दे णे.

7

कायदे शीर नोटीस दे णे अथवा

8

स्थाननक न्यायालयात कॅजव्हएट

दावा
50

दाखल

केल्यावर

%

ननकालानांतर 50

3000/-

-

3000/-

%

कायगवाहीनांतर

%

आदा

करणे
5000/-

500/-

5500/-

नोटीसीस उत्तर दे णे
दाखल करणे

कायगवाहीनांतर

आदा

करणे
3000/-

-

3000/-

प्रनत

कॅजव्हएट

खचागसह कायगवाहीनांतर
आदा करणे.

9

ररट याधचकेचे पॅरावाईि उत्तर

5000/-

-

5000/-

तयार करणे.

कायगवाहीनांतर

आदा

करणे

सदर बाबत इतर अनुषंगगक बाबी िुढील प्रमाणे राहतील.

1) ज्या दाव्यामध्ये जिल्हा पररषद वादी असेल त्या दाव्यामध्ये वरील प्रमाणे
र्ी अनुज्ेय राहील.

2) ज्या दाव्यामध्ये जिल्हा पररषद प्रनतवादी असेल अशा दाव्यामध्ये वरील
मानधनामध्ये 20 टक्के कमी करणेत येईल.
3) वकील र्ी व खचागच्या रकमा वरील तक्त्यात सांबांधीत बाबीसमोर नमूद
केल्याप्रमाणे आदा करण्यात येतील. वकील पि दाखल करुन लेखी म्हणणे
(शपथपि) दाखल केल्यानांतर प्रथम 50 टक्के

अांनतम ननकालानांतर 50

टक्के

दावा

रक्कम

आदा

करण्यात

येईल.

तसेच

दाखल

झालेल्या

सरु
ु वातीच्या काळात पक्षकाराने दावा काढून घेतल्यास 50 टक्केच रक्कम
आदा करण्यात येईल.

परां तु दाव्याच्या शेवटच्या स्टे ि पयंत दावा काढून

घेतल्यास पण
ू ग रक्कम आदा करण्यात येईल. दावा ननकाली झाल्यानांतर
दाव्याची प्रमाणणत प्रत (सटीर्ाईड कॉपी) दे ण्याची िबाबदारी पॅनेलवरील
वकीलाांची राहील.
4) उपरोक्त नमूद अनुज्ेय खचागमध्ये कोटागत सादर करावयाचे लेखी म्हणणे,

िादा म्हणणे, दावा दरु
ु स्ती व वकीलाांनी कोटागत सादर करावयाचे अिागचे

टायवपांर्, ननकालाची प्रत मार्ून घेणे याचा समावेश इतर खचागमध्ये आहे .
जि.प.च्या वतीने ररट याधचका दावा ककां वा अपील दाखल करताना कोटग र्ी
भरावी लार्त असल्यास ती अनतररक्त् दे य राहील.
5) सुपूदग केलेल्या प्रकरणानुसार काही वेळा वकीलाांना कायगक्षेिाबाहे रील कोटागत
उपजस्थत राहून काम पहावे लार्ते अशा प्रकरणी प्रवास भत्ता, दै ननक भत्ता
वकील र्ी व्यनतररक्त दे य राहील. सदर भत्ता जिल्हा पररषदे कडील वर्ग २
च्या अधधकाऱ्याांना दे य असलेल्या दराने अदा करण्यात येईल. माि अशा

प्रकरणी त्याांना ननयुक्त केलेल्या कायगक्षेिाबाहे र न्यायालयात उपजस्थत
राहणेबाबत सांबांधीत खाते प्रमुखाांची पूवग सांमती घेणे आवश्यक राहील.

6) जि.प.च्या दृष्टीने अत्यांत महत्वाचे व सांवेदनशील दाव्यामध्ये तसेच वर
नमूद र्ी मध्ये प्रकरण परत्वे वाढ करणेचे अधधकार मा. स्थायी ससमतीस

राहतील, पॅनेलमधील ववशीष्ठ वकील अथवा पॅनेलव्यनतररक्त ववधीज्ाांची
(वकीलाांची) ननयुक्ती करण्याचा व त्याची र्ी ठरववण्याचा अधधकार मा.
स्थायी ससमतीला राहील.

7) कोणत्या वकीलास कोणते व ककती दावे द्यायचे याचा अधधकार मुख्य
कायगकारी अधधकारी जि.प. याांना या सांदभागत सवग वकीलाांना समसमान
पध्दतीने अथवा ववशीष्ठ ववभार्ाांचे दावे ववशीष्ठ वकीलाांकडे दे णे अथवा
ववशीष्ठ

स्वरुपाचे

दावे

ववशीष्ठ

कायगपध्दतीचा अवलांब करण्यात येईल.

वकीलाांकडे

दे णे

यापैकी

यथोधचत

ॲडव्होकेट िॅनेलर्वर ननयुक्त र्वकीलांचे कतटव्ये र्व र्बाबदाऱ्या
1) सातारा जिल्हा पररषदे कडे प्राप्त होणाऱ्या सवग प्रकारच्या कायदे ववषयक
बाबीांबाबत/न्यायालयीन प्रकरणी सल्ला दे णे व न्यायालयीन प्रकरणे
हाताळणे.
2) जिल्हा पररषद हहताचे सांवधगन होईल या दृष्टीने प्रशासककय बाबीांचे
माहहती घेवन
ू त्यास आवश्यक तो कायदयाचा आधार दे वन
ू जिल्हा
पररषदे ची बािू पूणग प्रभावाने न्यायालयात माांडणे.

3) सेवा

ववषयक/प्रशासककय

बाबी/ववभार्ीय

चौकशी

तथा

समकालीन

कायदयाची प्रस्थावपत जस्थती याबाबत सवग प्रकरणी सल्ला दे णे व ती
प्रकरणे हाताळणे.
4) प्रलांत्रबत न्यायालयीन प्रकरणे तत्परतेने ननकाली काढणेसाठी सरकारी
वकीलाकडे पाठपुरावा करणे, िेथे शासन प्रनतवादी आहे अशा प्रकरणी
सादर करावयाचे प्रनतज्ापि सांबांधीत अधधकाऱ्याचे मदतीने तयार करणे.

5) जिल्हा पररषदे च्या हहताच्या दृष्टीने प्रकरणाबाबतचा आवश्यक ती
र्ोपननयता बाळर्णे.

6) पॅनेलवर ननयुक्त वकीलाांना जिल्हा पररषद वादी/प्रनतवादी असलेल्या
प्रकरणी म्हणिेच जिल्हा पररषदे च्या ववरोधात वकीलपि घेता येणार
नाही.
7) िेथे शासनाच्या ववरोधात न्यायालयाने ननकाल हदलेला आहे , अशा
प्रकरणामध्ये न्यायालयाच्या ननणगयाचा अभ्यास करुन, तदनुषांर्ाने
अपील दाखल करण्याचे सांदभागत उधचत कायगवाही करणे.

8) पॅनेलवरील एखादा वकील त्याांच्यावर सोपववलेली िबाबदारी पुरेशा
प्रभावीपणे माांडत नसल्याची बाब ननदशगनास आल्यास त्याांचे सदर

प्रकरणातील वकीलपि रदद करण्यात येईल अथवा त्याांची पॅनेलवरील
ननयुक्ती सांपुष्टात आणण्यात येईल.

9) पॅनेलवर ननयुक्त वकीलाांना केसचा ववषय, केस सांबधी ववषयाच्या
कामकािातील नैपण्
ू य
िातील.
10)जिल्हा

पररषद

इ. बाबीांचा ववचार करुन केसेस सप
ू ूदग केल्या

स्तरावर

बोलववण्यात

उपजस्थत

येणाऱ्या

वकीलाांच्या

राहून त्याांच्याकडे सोपववलेल्या प्रकरणाांच्या
ववषयी माहहतीचा अहवाल सादर करणे अननवायग राहील.

सभाांना

सद्यजस्थती

11)मा.मख्
ु य कायगकारी अधधकारी ककां वा सांबांधीत ववभार्ाचे खाते प्रमख
ु
याांनी एखादया दाव्या सांदभागत चचाग करणेकामी उपजस्थत राहणेबाबत

सूधचत केल्यास पॅनलवरील वकीलाांना हदलेल्या वेळेत उपजस्थत राहणे
बांधनकारक राहील.

12)न्यायालयीन प्रकरणासांदभागत वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीचा अहवाल

सांक्षक्षप्त स्वरुपात सात हदवसाच्या आत प्रत्येक सुनावणीनांतर मा.
मुख्य कायगकारी अधधकारी याांना सादर करणे बांधनकारक राहील.

अर्टदारांना सर्वटसाधारण सुचना:-

1. अिागचा नमन
ु ा सातारा जिल्हा पररषदे च्या www.zpsatara.gov.in
या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे .

2. ववहीत नमन्
ु यातील अिग पररपण
ू ग

भरुन सलर्ाप-यावर उिव्या

बािल
ू ा ठळक अक्षरात ॲडव्होकेट पॅनेल करीता ननयक्
ु ती असे नमद
ू

करुन त्यावर पढ
ु ील प्रमाणे पत्ता नमद
ू करावा मख्
ु य कायगकारी
अधधकारी जिल्हा पररषद सातारा सामान्य प्रशासन ववभार् या
पत्यावर

पोहोचतील

अशा

बेताने

आर.िी.ए.डी.

व्दारे

समक्ष,

कुररअर

व्दारे अथवा dyceogadstr@gmail.com या इमेल वर

हद.15 /08/2020 पयंत पोहोचणे आवश्यक आहे . ईमेलव्दारे सादर
केल्या िाणाऱ्या अिांचे बाबतीत ववषयात सातारा जर्ल्हा िररषद
ॲडव्होकेट िॅनेल करीता ननयुक्ती

असे स्पष्ट नमूद करावे. ववहीत

कालावधीनांतर प्राप्त झालेल्या अिांचा ववचार केला िाणार नाही.

3. सदर अिागत अिगदार याांनी त्याांचे सांपूणग नाव, टपालाचा पूणग पत्ता ,
वपनकोडसह,

भ्रमणध्वनी

शैक्षणीक अहगता,

अनुभव

/

दरू ध्वनी

क्रमाांक,

ईमेल

आयडी,

इत्यादी ववषयक माहहती साक्षाांककत

प्रतीसह अिागसोबत सादर करावी.

स्वाक्षरी/मुख्य कायगकारी अधधकारी

जिल्हा पररषद सातारा.

सातारा जर्ल्हा िररषद, सातारा अंतगटत ------------न्यायालय र्वकील िॅनेल करीता ननयुक्ती
साठी अर्ट.

प्रनत,
मा. मुख्य कायगकारी अधधकारी
जिल्हा पररषद सातारा

ववषय- जिल्हा पररषद, सातारा वकील पॅनेलवरील ननयुक्ती बाबत .
अ) अिगदार याांची वैयक्तीक माहहती.(योग्य असेल त्या हठकाणी ( ) खूण करावी)
1

अिगदाराचे सांपण
ू ग नाव

2

पिव्यवहाराचा पत्ता

3

कायमचा पत्ता

4

दरू ध्वनी क्र

(मराठीत)
(इांग्रिीत)

मोबाईल क्र
5

आधार क्रमाांक

6

पॅन क्रमाांक

7

ईमेल आयडी

8

राष्रीयत्व

9

िन्म हदनाांक
ब)अिगदार शैक्षणीक माहहती.

सशक्षण

शैक्षणणक सांस्थेचे नाव

बोडग/ववद्यापीठ

उत्तीणग

समळालेले

समळालेली

(ववद्यालय

झाल्याचा

टक्केवारी

/महाववद्यालय)

हदनाांक

र्ण
ु

इतर अहताग
1)

सांर्णक परीक्षा उत्तीणग आहे काय

2)

भाषेचे ज्ान
1. मराठी

मौणखक

लेखी

2. हहांदी

मौणखक

लेखी

3. इांग्रिी

मौणखक

लेखी

व्यावसानयक पािता
1)

सनद घेतल्याचा हदनाांक

2)

पढ
ु ीलपैकी कोणत्या

आस्थापना-

न्यायालयीन प्रकरणामध्ये

हदवाणी

काम करणेस इच्छुक आहे

र्ौिदारी -

3)

-

औद्योधर्क -

अन्य जिल्हा पररषदे च्या

वकील पॅनलवर काम केले
असल्यास त्याचा तपशील

4)

वकील व्यवसायाचा
अनुभवाचा तपशील

अ.क्र.

न्यायालयाचे नाव

केसेसचा प्रकार

अिगदाराने द्यावयाचे प्रनतज्ापि
मी

याव्दारे प्रनतज्ापव
ग असे िाहहर करतो की,
ू क

वरील माहहती िाणीवपव
ग तसेच ववश्वासपव
ग हदली असन
ू क
ू क
ू ती खरी आहे . िाहहरातीत
हदलेल्या सवग ननकषाांवर व शैक्षणणक अहगतेनस
ु ार मी पाि आहे . अिागत नमद
ू केलेली

कोणतीही माहहती खोटी आढळल्यास माझा अिग र्ेटाळून लावल्यास ककां वा ननवडीच्या
कुठल्याही टप्प्यावर माझी ननवड/ ननयक्
ु ती रदद केल्यास त्याबाबत माझी काहीही तक्रार

राहणार नाही. अिागत नमूद केलेली माहहती खोटी अथवा चुकीची असल्यास त्याची पूणत
ग :
िबाबदारी माझ्यावर राहील व त्याबाबतीत माझ्याववरुध्द कायदे शीर कारवाईस मी पाि

राहीन, तसेच मी ननवड पकक्रयेत कोणत्याही प्रकारची वशीलेबािी ककां वा र्ैरप्रकाराचा
अवलांब केल्यास मी अपाि ठरे न.
हठकाण
हदनाांक

अिगदार स्वाक्षरी.

SATATA ZILLA PARISHAD SATARA
APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT OF ADVOCATE ON

ADVOCATE PANNEL OF SATARA ZILLA PARISHAD FOR ---------COURT

TO
Chief Executive Officer
Zilla Parishad Satara.
Sub- Regarding Appointment on pannel of advocate Zilla Parishad
Satara.
A) Personal Information of applicant (make () where necessary.
Name of applicant

1

(Marathi)
(English)

2

Postal adress

3

Permenant adress

4

Phone no.
Mobile No.

5

Adhar card no.

6

PAN No.

7

Email adress

8

Nationality

9

Date of Birth.
B) Educational Qualification

Education

Name of
School/college

Board/Univercity

Date of

Marks

Passing

obtained

Percentage

Other Qualification
1)

Whether applicant posses
required computer
knowledge.

2)

Knowledge of languages
Marathi

Oral

Writing

Hindi

Oral

Writing

English

Oral

Writing

Professional Qualification.
1

Date of Sanad.

2

In which types of

Establishment

court matter wants to

Civil

work

Criminal -

-

Industrial 3

Information if worked
on other Zilla
Parishad

advocate

Pannel
4

Professional
Experience

Sr.no. Name of court

Types of cases

AFFIDAVITE

TO BE GIVEN BY APPLICANT.

I_____________________ do here by solemnly declare that the above
information is provided faithfully and trutworthy being true. I am eligible
as per norms and education qualification given in advertisement the
information given in the application seems to be falls and there by my
application rejected or my selection is cancelled at any stage of selectio,
there upon in this regard I shall not complaint. The information provided
by me seems to be false or untrue, then it shall be my total
responsibility and shall be liable for legal action. I shall be disqualified, if
I use any sort of illegal means and pressure.

Place
Date

Signature of Applicants.

