नािशक महानगरपािलका,नािशक
राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक – 422002
िवधी िवभाग
जािहरात
नािशक महानगरपािलका िवधी िवभाग अंतगर्त िवधी अिधकारी पद मानधन पध्दतीने भरण्यासाठी
अहर्ता धारक उमेदवारांकडून अजर् मागिवण्यात येत आहेत. सवर् संबंिधत उमेदवारांची शैक्षिणक अहर्ता
�ाप्त् आवश्यक त्या सवर्

�माणप�ासह जािहरात �िसध्द् झालेल्या तारखेपासून जािहरातीमध्ये

व

मनपा www.nmc.gov.in या संकेतस्थळावर अज�चा नमुना �िसध्द् केलेला आहे. सदरचे िविहत
नमुन्यातील अजर् काय�लयीन वेळेत िवधी िवभाग, 3 मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक
महानगरपािलका,नािशक येथे िदनांक-07/09/2019 ते िद.27/09/2019 पावेतो सायंकाळी 5.00
वाजेपय�त जमा करावेत. िविहत मुदती नंतर �ाप्त् झालेल्या अज�चा िवचार केला जाणार नाही. मुदतीत
�ाप्त् अज�ची छाननी क�न मुलाखतीसाठी पा� उमेदवारांची यादी नािशक महानगरपािलकेच्या नोिटस
बोडर्वर, संकेतस्थळ www.nmc.gov.in यांवर �िसध्द् करण्यात येईल तसेच पा� उमेदवारांना स्वतं�िरत्या
कळिवणेत येईल.

Sd/-

आयुक्त्
नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपािलका, नािशक
िवधी िवभाग
िवधी अिधकारी हे पद मानधन तत्वावर तात्पुरत्या स्व�पात भरणेबाबत जािहरात
नािशक महानगरपािलका िवधी िवभाग अंतगर्त िवधी अिधकारी पद मानधन पध्दतीने भरण्यासाठी अहर्ता धारक
उमेदवारांकडून अजर् मागिवण्यात येत आहेत. सवर् संबंिधत उमेदवारांची शैक्षिणक अहर्ता �ाप्त् आवश्यक त्या सवर्
�माणप�ासह जािहरात �िसध्द् झालेल्या तारखेपासून जािहरातीमध्ये व मनपा www.nmc.gov.in या संकेतस्थळावर
अज�चा नमुना �िसध्द् केलेला आहे. सदरचे िविहत नमुन्यातील अजर् काय�लयीन वेळेत िवधी िवभाग, 3 मजला, राजीव
गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक महानगरपािलका,नािशक येथे िदनांक-07/09/2019 ते िद.27/09/2019
पावेतो सायंकाळी 5.00 वाजेपय�त जमा करावेत. िविहत मुदती नंतर �ाप्त् झालेल्या अज�चा िवचार केला जाणार
नाही. मुदतीत �ाप्त् अज�ची छाननी क�न मुलाखतीसाठी पा� उमेदवारांची यादी नािशक महानगरपािलकेच्या नोिटस
बोडर्वर, संकेतस्थळ www.nmc.gov.in यांवर �िसध्द् करण्यात येईल तसेच पा� उमेदवारांना स्वतं�िरत्या कळिवणेत
येईल.
मानधनतत्वावर तात्पुरत्या स्व�पात भरावयाच्या पदांचा तपशील खालील�माणेपदनाम

िवधी
अिधकारी

िकमान शैक्षिणक अहर्ता व अनुभव

1. मान्यता �ाप्त् िव�ािपठाकडील LLM ची
पदवी .
2. उच्च् न्यायालयात कामकाजाचा िकमान 10
वष�चा अनुभव.
िंकवा
3. िजल्हा न्यायालयाचा कामकाजचा िकमान
15 वष�चा अनुभव.
िंकवा
4. शासकीय काय�लयात िवधी अिधकारी या
पदावर कामकाज केल्याचा िकमान 05
वष�चा अनुभव.
िंकवा
5. िजल्हा अथवा उच्च् न्यायालयातील िनवृत
न्यायािधश.
6. संगणकीय ज्ञान असणे आवश्यक.

पोस्टींगची
जागा

वय

िवधी िवभाग,
राजीव गांधी
भवन,
मुख्यालय,
शरणपूररोड,
नािशक

िकमान
45 वषर् व
कमाल 60
वष� पेक्षा
जास्त् नको

एकूण
पद
संख्या

01

एकि�त
मािसक
मानधन
व
मानधन
कालावधी

30,000/कालावधी 6
मिहने करीता

अटी व शत� :1. नािशक महानगरपािलका, नािशक अंतगर्त भरण्यात येणाऱ्या सवर् उमेदवारांची िनवड मुलाखत पध्द्तीने करण्यात
येईल.
2. सदरचे पद ही पूणर्पणे कं�ाटी / मानधन तत्वावर राहील .
3. सदरील पदाचा नािशक महानगरपािलकेच्या िनयिमत आस्थापनेशी कोणत्याही �कारचा संबंध राहणार नाही.
4. केवळ गुणांिकत व सूचीबध्द् उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलािवले जाईल.
5. सु�वातीस िनवड झालेल्या उमेदवारास 6 मिहन्यासाठी तात्पुरत्या स्व�पात कामाचे आदेश देण्यात येतील.
उमेदवाराची कामिगरी समाधानकारक असेल तर, मुदतवाढ केली जाऊ शकते, अन्यथा उमेदवाराची सेवा
संपृष्टात आणण्यात येईल.

6. अनुभवाच्या बाबतीत फक्त् सवर् न्यायालय, शासिकय, िनमशासिकय, स्थािनक स्वराज्य् संस्था अंतगर्त
असणारा अनुभव �ाहय धरला जाईल.
7. मुलाखतीस पा� उमेदवारांनी शैक्षणीक कागदप�े, अनुभवाचे व सवर् �माणप�ांची मुळ व साक्षांिकत �तींसह
मुलाखतीस स्वखच�ने उप�स्थत रहावे.
8.

पा�तेसाठी एकुण 100 गुण असतील व त्याची िवभागणी खालील�माणे असेल.
1

अ.�.

2

3

शैक्षिणक अहर्ता

तपिशल

गुण
85 गुण

अनुभव-जािहरातीत नमुद केलेल्या �माणे
जास्तीत जास्त् 5 गुण
• उच्च् न्यायालयात िकमान 10 वष�पेक्षा कमी अनुभव असल्यास 0 गुण, 10 ते 11
वषर् अनुभव असल्यास 1 गुण, या�माणे पुढील �त्योक वष�साठी 1 गुण या�माणे
जास्तीत जास्त 5 गुण राहतील.
• िजल्हा न्यायालयात िकमान 15 वष�पेक्षा कमी अनुभव असल्यास 0 गुण, 15 ते
16 वषर् अनुभव असल्यास 1 गुण, या�माणे पुढील �त्योक वष�साठी 1 गुण
या�माणे जास्तीत जास्त 5 गुण राहतील.
• शासकीय काय�लयात िवधी अिधकारी या पदावर कामकाज केल्याचा िकमान 5 वष� पैक्षा
कमी अनुभव असल्यास 0 गुण, 5 ते 6 वषर् असल्यास 1 गुण या�माणे पुढील �त्योक
वष�साठी 1 गुण या�माणे जास्तीत जास्त 5 गुण राहतील.
• िजल्हा अथवा उच्च् न्यायालयातील िनवृत न्यायाधीश असल्यास पूणर् 5 गुण
राहतील
िवषय ज्ञान (मुलाखत )
10 गुण
एकुण गुण
100 गुण

9.

उच्च् शैक्षिणक अहर्ता व अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवार यांना �ाधान्य् देणेत येईल.

10.

उमेदवारांनी कुठल्याही �कारचा राजकीय दबाव आणल्यास त्यांना मुलाखतीस व िनयुक्तीस अपा�
ठरिवण्यात येईल.

11.
12.

जर कमी �माणात अजर् आले तर िनवडीसाठी िनकष कमी होऊ शकतो.
िनयुक्तीबाबतचा अंितम अिधकार मा. आयुक्त्, सो. नािशक महानगरपािलका, नािशक यांनी राखुन ठेवला
आहे.

आयुक्त्
नािशक महानगरपािलका, नािशक

Application
To,
Hon.Commissioner,
Nashik Municipal Corporation

1.

Name of post applied

:-………………………………………………………………………………………..

2.

Candidiate Name

:-………………………………………………………………………………………

3.

Postal Addres

:-………………………………………………………………………………………..

4.

Mobile No.

:-………………………………………………………………………………………..

5.

Email Id

:-……………………………………………………………………………………..

6.

Date of Birth

:-

7.

Age ( As on Dtd.

8.

Gender

:- Male / Female

9.

Language Known

:- Speaking-

/

.Nationality :-

/2019) :-

Reading :-

Writing

:10.

Educational Qualification
Sr.No.
1.
2.
3.
4.
5.

11.

Educational
Qualification

Board / University
Name

Passing Year

Percentage

Work Experience
Sr.No.
1.
2.
3.
4.

Name of Organisation

Duration

Work Description

Document attached with Application :1)

5)

2)

6)

3)

7)

4)

8)

Place :- Nashik
Date :-

/

/2019

Signature of Candidate

