कलम 4 (1) (ब) (एक)
नािशक महानगरपािलका, िवधी िवभागाचा कामांचा कतर्व्यांचा तपिशल
1.

सावर्जिनक �ािधकरणाचे नाव

4.

िवभाग�मुख

5.

7.
8.

कोणत्या खात्याच्या अंतगर्त हे
काय�लय आहे
कामाचा अहवाल कोणत्या
काय�लयाकडे सादर केला जातो
कायर्कक्षा : भौगोिलक
अंगीकृत �त (Mission)

9.

ध्येय धोरण (Vision)

2.
3.

6.

सक्षम अिधकारी
संपुणर् प�ा

10. साध्य
11. �त्यक्ष कायर्

नािशक महानगरपािलका, नािशक

आयुक्त, नािशक महानगरपािलका, नािशक
नािशक महानगरपािलका, नािशक
मुख्यालय,राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक-422002
�ी. िनशांत हिरचं� सावंत
िवधी अिधकारी, नािशक महानगरपािलका,नािशक
उप. आयुक्त् (�.)
नािशक महानगरपािलका, नािशक
उप. आयुक्त् (�.)
नािशक महानगरपािलका, नािशक
संपुणर् महानगरपािलका क्षे�
मनपाच्या िवरोधातील सवर् �कारचे दावे मनपा पॅनल वकीलांमाफर्त मा. कोट�त
चालिवणे.
मनपाच्या िवरोधातील सवर् �कारचे दावे मनपा पॅनल वकीलांमाफर्त मा. कोट�त
चालिवले जातात.
वरील�माणे
1. मा.आयुक्त सो. यांचे मान्यतेने महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे
कलम 481 मधील तरतूदीनुसार मनपाचे िविवध न्यायालये (मा. िजल्हा
न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय, मा. सव�च्च न्यायालय, मा. कामगार
न्यायालय, मा. औ�ोिगक न्यायालय ) वकीलांची िनयुक्ती करणे.
2. मनपाचे पॅनल वकीलांना मनपाचे िव�ध्द दाखल झालेले दावे वाटप
करणे.वकीलांचे फी चे दर मा. आयुक्त सो. यांचेमंजूरीने िन�श्चत करणे.
3. मनपाचे पॅनल वकीलांना दाव्यांसंबंधी मािहती देणेकामी संबंधीत
िवभागातील अिधकारी, कमर्चारी यांना मािहती देणेकामी लेखी स्व�पात
कळिवणे.
4. न्यायालयात िनकाली झालेल्या दाव्यांच्या वकीलांकडून �ाप्त झालेल्या सही
िशक्क्यांच्या नकला �ाप्त क�न पुढील कायर्वाहीसाठी संबंधीत िवभागात
पाठिवणे.
5. वकीलांनी सुचना केल्या�माणे कागदप� इ. मािहती पुरिवणेसाठी संबंधीत
खाते�मुखांव्दारे लेखी स्व�पात व आवश्यकतेनुसार दु�ध्वनीव्दारे
कळिवणे.
6. ना.उच्च् न्यायालयात व सव�च्च् न्यायालयात पॅनल वकीलांनी पाठिवलेले
संबंधीत खाते �मुखांचे �ितज्ञाप� िजल्हा न्यायालयात नोंदवून संबंधीत
वकीलांकडे पाठिवण्याची व्यवस्था करणे.
7. पॅनल वकीलांचे वेळोवेळी फी चे दर िन�श्चत करणे, मुदतवाढीस मुंजूरी
घेण,े िविवध न्यायालयातील दाव्यांचे नोंद रिजस्टर अ�ावत ठेवणे.
8. वकीलांचे कामकाज पहाणेसाठी िवधी िवभागातील कमर्चाऱ्यांचे
वकीलिनहाय कामाचे वाटप करणे.

12. जनतेला सेवा देत असलेल्या
सेवांचा थोडक्यात तपिशल
13. स्थावर मालम�ा (येथे तुमच्या
�ािधकरणाची जमीन, इमारत
आिण अन्य स्थावर मालम�ेचा
तपिशल �ावा.)
14. �ािधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता
(वंशवृक्षाचा तक्ता जसा असतो
तसा तक्ता काढुन �त्येक
पातळावर कायर्कक्षा व
संपक�च्या प�याची जोड घालून
दाखवावी.)
15. काय�लयाची वेळ आिण दुरध्वनी
�मांक (सवर् दुरध्वनी �मांक,
फॅक्स �मांक, ई-मेल आिण
काय�लयीन कालानंतर संपक�चा
तातडीचा �मांक असेल तर
तोही �मांक �ावा.)
16. साप्तािहक सु�ी आिण िवशेष
सेवांचा कालावधी

िनरंक
िनरंक

खालील नमूद केल्या�माणे.

वेळ सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.45 वाजेपय�त
अिधकारी/कमर्चारी यांची जेवणाची वेळ दुपारी 1.30 ते 2.00 वाजेपय�त
दुरध्वनी �मांक :- 0253-2222530.
nishanthsawant31@gmail.com

साप्तािहक सु�या : मिहन्याचा दुसरा व चौथा शिनवार, आिण सवर् रिववार
सवर् शासकीय सावर्जिनक सु�या
िवशेष सेवा : आवश्यकते�माणे

