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वसई-िवरार शहर महानगरपािलका  
िवधी िवभाग 

 
वसई-िवरार शहर महानगरपािलके या िवधी पॅनलवर आव यकते माणे वक ल व िसिनयर काऊंिसल यांची तीन 

वषाकरीता न याने नेमणूक करणेबाबत तसेच वक ल व िसिनयर काऊंिसल यांना यायालय / यायािधकरण िनहाय मंजरू असललेे 
दर खालील माणे आहेत;  

मा.उ च यायालय, मुंबई 

अ. . दा यांचे कार / कामाचे ट पे मंजूर दर ( पये) 

१. महानगरपािलकेिव  यािचका/अपील/जनिहत यािचका म ये  
शपथप  दाखल झा यानंतर ६०% र कम  

६०% र कम एकूण र कम पय े

किन  वक ल  ९,०००/- १५,०००/- 
वरी  वक ल १५,०००/- २५,०००/- 

िसिनयर काऊंिसल 
(एखा ा करणा या गािंभया माणे दराम ये वाटाघाटी क न चढ-उतार कर याचे 
अिधकार मा.आयु  यांचेकड ेराखीव असतील)          

 १,००,०००/- 
 

महानगरपािलकेिव  यािचका/अपील/जनिहत यािचका म ये  
अंितम िनणयानंतर ४०% र कम 

४०% र कम 
 

किन  वक ल  ६,०००/-  
वरी  वक ल १०,०००/-  

२. महानगरपािलके या वतीने यािचका/अपील  
दाखल झा यानंतर ५०% र कम  

५०% र कम एकूण र कम पय े

किन  वक ल  १०,०००/- २०,०००/- 
वरी  वक ल १५,०००/- ३०,०००/- 

िसिनयर काऊंिसल 
(एखा ा करणा या गािंभया माणे दराम ये वाटाघाटी क न चढ-उतार कर याचे 
अिधकार मा.आयु  यांचेकड ेराखीव असतील)          

 १,००,०००/- 
 

यािचकेतील/अपीलातील अंितम िनणयानंतर  
सा ािंकत त ा   झा यानंतर ५०% र कम 
(सदर यािचका/अपील दाखल करणकेरीता Processing Fee/भरावी लागणारी कोट 
फ  ची र कम महानगरपािलकेने भरणा करावी) 

५०% र कम  

किन  वक ल  १०,०००/-  
वरी  वक ल १५,०००/-  

३. महानगरपािलकेमाफत िस हील अॅ लीकेशन दाखल के यास अंितम 
िनणयानंतर 

 एकूण र कम पय े
१०,०००/- 

४. महानगरपािलकेिव  दाखल होणारे िस हील अॅ लीकेशन 
(For Interim Relief) 

 एकूण र कम पय े
५,०००/- 

५. यायालयीन करणांम ये सा ािंकत ती काढणेकरीता  एकूण र कम पय े
१,०००/- 

६. के हॅट (Caveat) दाखल करणेकरीता  एकूण र कम पय े
५,०००/- 
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७. लीगल नोटीस तयार क न बजावणेकरीता   एकूण र कम पय े
३,०००/- 

८. साधी मायनर नोटीस तयार क न बजावणेकरीता  एकूण र कम पय े
२,०००/- 

९. अिभ ाय व कायदेशीर स ला देणेकरीता  एकूण र कम पय े
५,०००/- 

१०. नगररचना िवभागाशी संबंिधत बांधकाम परवानगी िवषयी स ला (O.C., 
C.C., R.D.T., T.D.R.) 

 एकूण र कम पय े
५,०००/- 

११. करारनामा  
१. करारानसुार मसदुा तयार क न देणेकरीता  
२.कराराचे परी ण क न देणेकरीता  

 एकूण र कम पय े
५,०००/- 
३,०००/- 

१२. मा.सव च यायालय   व र  वक लांनी 
िदले या िबलानसुार  

 

मा.कामगार यायालय  

अ. . दा यांचे कार / कामाचे ट पे मंजूर दर ( पये) 

१. के हॅट (Caveat) दाखल करणेकरीता एकूण र कम पय े
२,०००/- 

२. यायालयीन दाव े एकूण र कम पय े
८,०००/- 

 

मा.औ ोिगक यायालय 

अ. . दा यांचे कार / कामाचे ट पे मंजूर दर ( पये) 

१. के हॅट (Caveat) दाखल करणेकरीता एकूण र कम पय े
२,०००/- 

२. यायालयीन दाव े एकूण र कम पय े
८,०००/- 

 

मा. यायािधकरण / मा.आयोग 

अ. . दा यांचे कार कामाचे ट पे मंजूर दर ( पये) 

१. Slum Tribunal िनकाल लागलनेंतर देय १५,०००/- 
२. Consumer Disputes Redressal Comission िनकाल लागलनेंतर देय १५,०००/- 
३. Human Rights Commission िनकाल लागलनेंतर देय १५,०००/- 
४. MACT (Motor Accidents Claims Tribunal) िनकाल लागलनेंतर देय १५,०००/- 
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मा. यायािधकरणे (TRIBUNALS) 

अ. . दा यांचे कार कामाचे ट पे मंजूर दर ( पये) 

१. NGT (National Green Tribunal) िनकाल लागलनेंतर देय २५,०००/- 
२. NCLT (National Company Law Tribunal) िनकाल लागलनेंतर देय २५,०००/- 
३. MAT (Maharashtra Administrative Tribunal) िनकाल लागलनेंतर देय १५,०००/- 

 

मा.लवाद यायािधकरण (ARBITRATION TRIBUNAL) 

अ. . कामाचे ट पे मंजूर दर ( पये) 

१. महानगरपािलके या वतीने शपथप / ित ाप /लखेी जबाब/परुावे/द तऐवज 
इ यादी दाखल करणेकरीता 

एकूण र कम पय े
१५,०००/- 

२. येक सनुावणीस हजर राहणेकरीता एकूण र कम पय े
१५,०००/- 

 

मा.िदवाणी व फौजदारी यायालय, वसई 

अ. . दा याचा कार दा याचा ट पा ट पािनहाय अदा 
करावयाची फ  

( पये) 

दा या ब लची 
एकूण फ  
( पये) 

१. वसई िदवाणी यायालयात 
मनपािव  दाखल दाव े

१. वकालतनामा दाखल करण े(Filling of VP) २,०००/-  
 
 

एकूण र कम  
१२,०००/- 

 

२. लेखी िवधान दाखल करणे  
(Filling of W.S.) 

२,०००/- 

३. िनशाणी ५ यिु वाद व आदेश  
(Exhibit 5 argument followed by Order) 

१,५००/- 

४. सुनावणी (Hearing) ४,५००/- 
५. अंितम युि वाद व आदेश/िनणय/हकुम 
(Final argument followed by order/ 
judgment / decree) 

२,०००/- 

२. वसई िज हा यायालयात 
मनपा या वतीने िकंवा 
मनपा या िव  अपील 
दाखल झा यास 

१. वकालतनामा दाखल करण े(Filling of VP) ४,०००/-  
एकूण र कम  
१०,०००/- 

 

२. अंितम युि वाद व आदेश/िनणय/हकुम 
(Final argument followed by order/ 
judgment / decree) 

६,०००/- 

३. िदवाणी यायालयात 
अपील 

  एकूण र कम  
८,०००/- 

४. िनवडणूक दावे   एकूण र कम  
८,०००/- 

५. मोटार अपघात दाव े   एकूण र कम  
८,०००/- 
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६. यायालयीन आदेशा या 
अंमलबजावणी संबंिधत 
दाव े

  एकूण र कम  
८,०००/- 

७. के हॅट (Caveat) दाखल 
करणेकरीता 

  एकूण र कम  
२,०००/- 

८. फौजदारी खटल े
1. Summons Case 
2. Warrant Case 
3. Summery Case 

१. वकालतनामा दाखल करण े(Filling of VP) २,०००/-  
 

एकूण र कम  
१०,०००/- 

 

२. ितवादीने केलेले बचावाचे िवधान  
(Plea/Charge)  

२,०००/- 

३. सुनावणी (Hearing) २,०००/- 
४. अंितम युि वाद (Final argument) २,०००/- 
५. िनणय (judgment) २,०००/- 

९. Miscellaneous 
Applications 
(Civil/Criminal) 

१. वकालतनामा दाखल करण े/ अज 
(Filling of VP / Application) 

३,०००/- एकूण र कम  
६,०००/- 

 २. युि वाद व आदेश 
 (Argument followed by Order) 

३,०००/- 

१०. नगररचना िवभागाशी 
संबंिधत बांधकाम परवानगी 
िवषयी स ला (O.C., 
C.C., R.D.T., T.D.R.) 

  एकूण र कम  
३,०००/- 

११. करारनामा  
१. करारानसुार मसदुा 
तयार क न देणेकरीता  
२.कराराचे परी ण क न 
देणकेरीता 

  एकूण र कम  
३,०००/- 

 
२,०००/- 

१२. अिभ ाय व कायदेशीर 
स ला देणेकरीता 

  एकूण र कम  
२,०००/- 

१३. Cases pertaining to 
Courts beyond Vasai, 
Thane, Palghar, 
Mumbai Juridiction 

  एकूण र कम  
१२,०००/- 

+ वास खच 

१४. लोक आयु  यायालय   एकूण र कम  
५,०००/- 

१५. यायालयीन करणाम ये 
सा ािंकत ती काढण े

  एकूण र कम  
५००/- 

१६. लीगल नोटीस तयार क न 
बजावणेकरीता  

  एकूण र कम  
१,५००/- 

१७. साधी/मायनर नोटीस तयार 
क न बजावणेकरीता 

  एकूण र कम  
१,०००/- 

 
 
 



शै िणक अहता व कामाचा अनुभव 

१. अिभयो ा मा यता ा  िव ापीठाचा काय ाचा पदवीधर असावा. 

२. अिभयो ा बार क िसल ऑफ महारा  अडँ गोवा चा सनदधारक असावा. 

३. अिभयो यास १० वषापे ा जा त वतं  यायालयीन कामाचा अनभुव असावा. 

४. अिभयो यास फौजदारी व िदवाणी यायालया या कायप तीचे उ म ान व अनभुव असणे आव यक आह.े 

५. अिभयो यास मराठी, इं जी व िहदंी भाषांचे उ म ान असणे आव यक आहे.  

६. अिभयो यास कामगार कायदा; महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, १९४९; महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम, 

१९६६; गभधारणापूव आिण सवपूव िनदान तं े (िलंग िनवड ितबधं) अिधिनयम, १९९४; वै क य गभसमा ी अिधिनयम, 

१९७१; बॉ बे निसग होम रिज ेशन कायदा, १९४९; भसूंपादन कायदा; बायो मेिडकल वे ट मॅनेजमट अॅ ट, १९९८; 

महारा  पोलूशन कं ोल बोड अॅ ट; पयावरण (संर ण) अिधिनयम, १९८६; महारा  (शहरी भाग) वृ ाचें संर ण व संवधन 

अिधिनयम, १९७५; लवाद व समेट अिधिनयम, १९९६; अ नभेसळ ितबंधक अिधिनयम, १९५४; ाहक संर ण 

अिधिनयम; महारा  दकुाने व आ थापना अिधिनयम व महानगपलीकेशी संबिंधत इतर काय ांचे व िनयमांचे उ म ान व 

सदर बाबतीत कामाचा अनभुव असणे आव यक आह.े 

 

पनॅलवरील वक लानंा करा या लागणा या कामासदंभातील अटी व शत  

१.पॅनलवरील वक लांना महानगरपािलके या वतीने वा महानगरपािलकेिव  यायालयाम ये दाखल करणेत आले या 

दा यांचे, फौजदारी केसेस, अिपले याम ये महानगरपािलकेतफ कामकाज पाहणे. 

२.िविहत मदुतीत मदुतीत महानगरपािलकेतफ दाखल दावा अथवा केसेसम ये वक लप , लेखी कैिफयत, जबाब, ित ाप , 

कॅ हेट दाखल करणे. 

३. वसई-िवरार शहर महानगरपािलके या पॅनलवर िनवड झाले या वक लांना वग करणेत आलेली करणे/दावे/खटले यांनी 

वतः चालवायचे आहेत. सदर करणे/दावे/खटले यांना अ य वक लांना पर पर वग करता यणेार नाही. 

४. वसई-िवरार शहर महानगरपािलके या संबिंधत िवभागाकडून ा  झाले या करणांवर िवधीमत दणेे. 

५. यायालयीन करणां या यित र  करार, िनिवदा इ.बाबत मसदुालेखन करण.े  

६. मा. यायालयात महानगरपािलके संबंिधत दाखल करणे/दावे/खटले यासंंदभात पॅनलवरील वक लांनी अितशय गोपिनयता 

बाळगणे आव यक आहे. 

७. वसई-िवरार शहर महानगरपािलकेने वेळोवेळी िनगिमत केले या अटी व शत चें पालन करणे पॅनलवरील वक लांना 

बंधनकारक राहील.  

८. या दा यांम ये महानगरपािलके या वतीने वक ल हणून काम पाहत आहेत िकंवा स ला दते आहते अशा दा यातील अ य 

प कारास यांना स ला देता येणार नाही, अथवा अशा प काराची महानगरपािलकेिव  असलेली करणे/दावे/खटले 

ि वकारता येणार नाही.  

९. महानगरपािलके या पनॅलवरील वक लांना वग केले या दा यांम ये पा रत झालेले अंत रम आदशे/िनणय/हकुम/स ि थती 

हे वेळोवेळी महानगरपािलके या िवधी िवभागास कळिवणे बधंनकारक राहील, तसेच दा यातील अंत रम आदेश, थिगती 

आदशे, िनणय/हकुम, स ि थती व इतर कागदप े िवधी िवभागास वेळोवेळी उपल ध क न दणेे आव यक राहील. 

१०. महानगरपािलकेतफ वग करणेत आले या दा यांची स ि थती (सुनावणी या तारखा तसेच आदशे पा रत अस यास) 
यके मिह या या शेवटी अहवाल व पी िवधी िवभागास उपल ध क न दणेे. 



११. महानगरपािलके या पॅनलवर िनवड झाले या वक लांची नेमणूक ारिंभक काळ तीन वषाक रता असेल आिण यांना वग 

करणेत आले या करणे/दावे/खटले मधील समाधानकारक कामिगरी असेल तर यांचा पढुील कालावधी वाढिवणेबाबत 

िवचारात घे यात यईेल. 

१२.पॅनलवरील वक लांना वग करणेत आले या करणे/दावे/खटले मधील यां या कामिगरीनसुार यांची नमेणूक कोण याही 

वेळेस संपु ात ये यास पा  राहील व याबाबत मा.आयु  यांचा िनणय अंितम राहील. 

१३. पॅनलवरील वक लांनी महानगरपािलके या याय िव  करणांचा िनकाल लवकरात लवकर लागणेसाठी आव यक पूण 

य न करणे तसेच िविहत कालावधीत महानगरपािलकेची बाजू वेळीच व पूण साम याने मांडून महानगरपािलके या बाजूने 

िनकाल लाग यासाठी य न करणे बंधनकारक राहील. दा यासबंधंी सा ािहक अहवाल सादर करणे आव यक राहील. 

१४. पॅनलवरील वक लांना वग करणेत आलेली करणे/कामे ही यांना उिचत/यो य कारणा यित र  नाकारता येणार नाहीत. 

वक लांना वग करणेत आलेले काम उिचत/यो य कारणा तव कर याचे नाकार यास सदर वक लाची पॅनलवरील नेमणूक र  

होणेस पा  राहील. 

१५. पॅनलवरील वक लांना महानगरपािलकेने मंजरू केलेल े यवसाियक शु काचे दर हे सव शासक य करांसहीत असून 

चिलत शासन धोरणानसुार वजावटीस पा  राहतील. 

१६. पॅनलवरील वक लांना यां या यवसाियक शु काची दयेके महानगरपािलकेतफ मंजूर दरानसुार अदा कर यात येतील. 

१७. पॅनलवरील वक लांनी यवसाियक शु का या देयाकासोबत दा यातील रोजनामा, वकालतनामा, नेमणूक आदशे, कॅ हेट 

त, ित ाप  व वेळोवेळी झाले या यायालयीन आदशेा या ती सोबत जोडणे आव यक राहील. 

१८. यायालयात महानगरपािलकेतफ दावा अथवा यायालयात दाखल करणार असले या लेखी कैिफयत, जबाब, ित ाप  

यांचा मसदुा दाखल करावया या तारखे या िकमान पाच िदवस अगोदर कळिवणे आव यक राहील.  

१९.पॅनलवरील वक लांनी यांची नेमणूकसंपु ात आ यास/र  झा यास यांना वग कर यात आलेली महानगरपािलकेची 

करणे/दावे/खटल/ेयािचका व संबिंधत द तऐवज तातडीने महानगरपािलकेस सपूुद करणे बधंनकारक राहील. 

२०. पॅनलवरील वक लांनी याय िव  दा यासंदभात महानगरपािलके या वतीन े केले या य नांची शहािनशा व 

िव ेषणाबाबत िनणय घेणेस पढुील अिधकार मा.आयु , वसई-िवरार शहर महानगरपािलका यांस राहतील. 

२१. पॅनल वक लांनी महानगरपािलकेसंबंिधत दावे/यािचका/खटले हाताळणेकरीता महानगरपािलकेन ेतयार केलेली VVCMC-

LMS विवशम खटला यव थापन णाली या संगणक आ ावलीचा वापर क न मािहती अ ावत करणे आव यक राहील. 

२२. पॅनलसाठी िनिवदा ि येत रतसर सहभागी होणा या वक लांचाच पॅनलसाठी िवचार करणेत येईल. 

 

सही/- 

उप-आयु  (िवधी)  

वसई-िवरार शहर महानगरपािलका 

 

वरील .............................................................................. यायालयातील यायालयीन कामकाजाचे दर व अटी शत  मा य असून 

या माणे मी काम करणेस तयार आहे.  

 

 
(वक लाचे / सं थेचे नांव सही व िश का ) 
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अजाचा नमुना (APPLICATION FORM) 
वसई-िवरार शहर महानगरपािलके या िवधी पॅनलवरील “वक ल”         / “िसिनयर काऊंिसल”        िनयु साठी अज 

(FOR EMPANELMENT AS “ADVOCATE”         / “SR. COUNSEL”        ON LAW PANEL OF VVCMC)  
 

ित, 

मा.आयु  साहेब, 

वसई-िवरार शहर महानगरपािलका, 

मु य कायालय, िवरार (पूव), 

ता.वसई, िज.पालघर, िपन कोड – ४०१ ३०५. 
 
१. सपूंण नांव मराठी व इं जी (FULL NAME IN ENGLISH) 

  

सपूंण नांव मराठी ENGLISH (IN CAPITALS) 

आडनांव (SURNAME)   

वतःचे नांव (NAME)   

विडलांचे/पतीचे नांव (FATHER/SPOUSE)   

आईचे नांव (MOTHER)   
 

२. रिहवासी प ा (RESIDENTIAL ADDRESS)  
 

मराठी ENGLISH (IN CAPITALS) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………… िपन कोड ………………… 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………… PIN CODE ……………… 

 

३. कायालयाचा प ा (OFFICE ADDRESS) 
मराठी ENGLISH (IN CAPITALS) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………… िपन कोड ………………… 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………… PIN CODE ……………… 

 

४. प यवहाराचा संपूण प ा (ADDRESS FOR COMMUNICATION) 

मराठी ENGLISH (IN CAPITALS) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………… िपन कोड ………………… 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………… PIN CODE ……………… 

 

Affix 

Photograph 
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५. संपक / दूर वनी / मण वनी मांक (CONTACT NO.) : ………………………………………………………………. 

६. ई-मेल (E-MAIL) : ………………………………………………………………………………………………………. 

७. ज म िदनांक (DATE OF BIRTH) : …………………………………………. वय वष (AGE YEARS) : ..................... 

८. बार काऊंिसल न दणी मांक (BAR COUNCIL REGISTRATION No.) : ……………………………………………... 

९. शै िणक अहता (EDUCATIONAL QUALIFICATIONS) : 

अ. . 
Sr.No. 

उ ीण झाललेी परी ा  
Examination Passed 

िव ापीठ / मडंळाच ेनांव  
University/Board 

उ ीण वष 
Passing Year 

ट केवारी / णेी 
Percentage/Grade 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

 

१०. कामाचा अनभुव (WORK EXPERIENCE) : 

अ. . 

Sr.No. 

सं थेचे नांव व प ा  

Name & Address of the Firm 

कालावधी (Duration) एकूण अनभुव  

Total Experience पासून (From) पयत (To) 

  

 
   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

११. अजासोबत खालील कागदप ां या छायािंकत स य ती जोडले या आहते (Following Xerox True Copies are attached) 

 (१) शै िणक पा ता माणप  व गणुपि का (Educational Qualification Certificates and Marksheet)   

 (२) बार काऊंिसल न दणी माणप , ओळखप , सनद (BAR Council registration certificate, ID, Sanad) 
 (३) शाळा सोड याचा दाखला / ज म माणप  (School Leaving Certificate / Birth Certificate)  

 (४) पॅन काड व आधार काड  (PAN Card and ADHAAR Card) 

 (५) महानगरपािलकेने मंजूर केलेल ेदरसूची व अटी शत  मा य असलबेाबत याखाली संमती दशिवणारी वा री   

 (Acceptance Signature showing consent for terms & conditions and rates fixed by Municipal Corporation) 

(६) कामा या अनभुवाचा दाखला (Work Experience Certificate) 

 (७) इतर कागदप  (अस यास कृपया उ लेख करावा) Other Documents (if any) kindly specify   ……………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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१२. रा ीय व (NATIONALITY) : .......................................................................................................................... 

१३. अजदार महारा ाचा अिधवासी आहे काय? (IS APPLICANT DOMICILED IN MAHARASHTRA?)Á होय / नाही  

१४. वसई िवरार शहर महानगरपािलके या िवधी पॅनलवरील वक ल / िसिनयर काऊंिसल हणून खालीलपैक  कोण या यायालय / 

यायािधकरण करीता अज दाखल करीत आहात? (कृपया खालीलपैक  कोणतेही एक कोण या यायालय / यायािधकरण िनवडणे) 

वक ल           / िसिनयर काऊंिसल 

 मा.सव च यायालय, नवी िद ली  

 मा.उ च यायालय, मुंबई  

 NCLT (National Company Law Tribunal) 

 मा.िदवाणी व फौजदारी यायालय, वसई   
 

[* टीप : कृपया जे लागू नसले यावर काट मारावी (strike out whichever is not applicable)]  

 मी असे मािणत करतो क , वर नमुंद केलेली सव मािहती ही मा या मािहती समजतुीनसुार स य व बरोबर असून ती खोटी 

आढळ यास माझी उमेदवारी िनयु या कोण याही ट यावर िकंवा तद ् नंतर र  कर यात येईल आिण माझे िव  कायदशेीर 

कारवाईस मी पा  राहीन याची मला जाणीव व क पना आहे. 
 This is to certify that, abovementioned details are true and correct to the best of my knowledge & 

belief. I am fully aware that, in the event if found false or incorrect, my nomination liable to be cancelled at 

any stage of selection or thereafter and I will be liable for legal action.  

 
 

िठकाण :-                                                                                          अजदाराची वा री  ........................................... 

PLACE :-       Signature …………........…………………….. 

िदनांक :-                                                                      नांव ………….....……………………………… 

DATE :-                                                                                Name ….....………....…….…………………. 

 


