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लघघुवहाद न्यहायहालय, मघुमबई
नहागररीकहामचरी सनद

ददोन दकम वहा अधधिक परस्पर दवरदोधिरी पक्षकरहामतरील वहाददववहादहाचहा दनवहारण करण्यहासहाठरी उभहारललेलरी
समस्थहा म्हणजलेच न्यहायहालय.

मघुमबई तसलेच महहारहाषष  रहाज्यहाच्यहा  धजल्हृयहातरील सवर  न्यहायहालयले  व लघघुवहाद न्यहायहालय हले  महहारहाषष
शहासनहाच्यहा दवधिरी व न्यहाय दवभहागहाच्यहा अमतगरत यलेतहात.

लघघुवहाद न्यहायहालय हले मघुमबई इलहाखहा शहर  (     ,Presidency Small Causes Court Act
1882) लघघुवहाद न्यहायहालय अधधिदनयम १८८२ अमतगरत (लघघुवहाद न्यहायहालय) स्थहापन झहाललेलले आहले. यहा
न्यहायहालयहातरील सवर  कहामकहाज इलहाखहा शहर लघघुवहाद न्यहायहालय अधधिदनयम १८८२,  ददवहाणरी समदहतहा,
१९८६ तसलेच ददवहाणरी प्रदक्रियहा समदहतहा १९०८ च्यहा तरतघुदरीनघुसहार चहालतले.

लघघुवहाद न्यहायहालयहात प्रहामघुख्यहानले दहाखल कले लले जहाणहारले दहावलेव

१. महहारहाषष  भहाडले दनयमत्रण कहायदहा १९९९ कलम १६ अमतगरत आदण मघुमबई इलहाखहा शहर लघघुवहाद
न्यहायलय अधधिनरीयम १८८२ कलम ४१ अमतगरत  घरमहालक/महालक व भहाडलेकरु यहामच्यहातरील
रहाहत्यहा जहागलेचहा वहाद.

२. भहाडलेकरु रहहात असललेल्यहा जहागरी/घरहात लहागणहा-यहा अत्यहावश्यक सलेवहा.

३. अधधिकक त भहाडले ठरवण्यहा समबधिरीत वहाद.

४. मघुमबई इलहाखहा शहर लघघुवहाद न्यहायहालय अधधिनरीयम १८८२ कलम १९ अमतगरत धिनकदो आदण
ऋणकदो यहामच्यहातरील सहावकहाररी कजर  जले  रु.  १०,०००/-  पलेक्षहा कमरी रकमलेचले  असलेल समबमधधित
दहावले.

५. मघुमबई महहानगरपहाधलकहा अधधिदनयम १८८८ मधिरील कलम २१७, २१८, ३९४, ५०३, ५०४
यहा  अमतगरत  अपरीलरीय  दहावले  आदण  कलम  ३३  अमतगरत  मघुमबई  महहानगरपहाधलकहा  नगरसलेवक
दनवडणणक यहादचकहा.

दहावहा दहाखल करण्यहाचरी पद्धत

सदर दहाव्यहामचरी शहहादनशहा व दवदवधि दनयमहास अनघुसरुन सदर दहावहा दहाखल कले लहा आहले, त्यहाचरी
तपहासणरी आदलेदशकहा दवभहागहामहारर त कले ल्यहानमतर दनयमहानघुसहार आवश्यक दहाव्यहामध्यले  सहामनलेवहाल्यहावर
बजहावणरीचहा  आदलेश  पहाररीत  करण्यहाकररीतहा  दहावले  ररतसर  ननोंदणरी  कले ल्यहानमतर  महा.  प्रबमधिक यहामच्यहा
न्यहायहालयहात सहादर कले लले जहातहात. यदोग्य तरी बजहावणरी आकहारणरी भरल्यहानमतर न्यहायहालयहाच्यहा बलेधलर
महारर त समन्स बजहावणरी कहायरवहाहरी कले लरी जहातले.



लघघुवहाद न्यहायहालयहाचरी कहायरकक्षहा
लघघुवहाद न्यहायहालय, मघुमबई यलेथले महहारहाषष  भहाडले दनयमत्रण कहायदहा १९९९, मघुमबई इलहाखहा शहर लघघुवहाद

न्यहायहालय अधधिनरीयम १८८२ आदण मघुमबई महहानगरपहाधलकहा कहायदहा १८८८ अधधिदनयमहानघुसहार ददललेल्यहा
अधधिकहार  क्षलेत्रहातरील दहावले  कक दरीकरण  पध्दतरीनले  आदलेदशकहा  दवभहागहात अधिरीक्षक,  लघघुवहाद न्यहायहालय यहामचले
समक्ष दहाखल करहावले  लहागतहात.  मघुमबई महहानगरपहाधलकहा कहायदहा १९८८ अमतगरत अधधिकहार क्षलेत्रहातरील दहावले
वगळतहा लघघुवहाद न्यहायहालय,  मघुमबई मघुख्य शहाखहा यहामचले  भभौगदोलरीक अधधिकहार क्षलेत्र कघु लहाबहा तले मघुलघुमड  (मध्य
रलेल्वले), महाहरीम (पशश्चम रलेल्वले) आदण महानखघुदर (हहाबरर रलेल्वले) तसलेच वहामदले शहाखहा अधधिकहारक्षलेत्र वहामदले तले ददहसर
(पशश्चम रलेल्वले) पयरत दवस्तहारललेलले आहले.

वररील भभौगदोधलक क्षलेत्रहातरील उललेख कले ललेलले दवदवधि दहावले चहालवणन न्यहायदनवहाडहा करण्यहासहाठरी महा.उच्च
न्यहायहालय,  मघुमबई  व रहाज्य सरकहारनले  दनयघुक्त कले ललेलले  अधधिकहाररी/कहायरकहाररी/कम त्रहाटरी  कमरचहाररी  व  त्यहामचरी
उतरमड खहालरीलप्रमहाणले आहले.

लघघुवहाद न्यहायहालय
मघुख्य शहाखहा वहामदले शहाखहा

धिदोबरी तलहाव, मघुमबई-०२ भहास्कर इमहारत, वहामदले पणवर, मघुमबई-५१

न्यहायहालयरीन समरचनहा

मघुख्य न्यहायहाधिरीश

अदतररक्त मघुख्य न्यहायहाधिरीश अदतररक्त मघुख्य न्यहायहाधिरीश 
ददवहाणरी न्यहायहाधिरीश (वररीष्ठ स्तर) ददवहाणरी न्यहायहाधिरीश (वररीष्ठ स्तर) 

प्रशहासककीय समरचनहा

प्रबमधिक

अप्पर प्रबमधिक अप्पर प्रबमधिक

उप-प्रबमधिक उप-प्रबमधिक
सहहाय्यक प्रबमधिक  सहहाय्यक प्रबमधिक
स्वरीय सहहाय्यक  स्वरीय सहहाय्यक

लघघुललेखक (उच्च शलेणरी) लघघुललेखक (उच्च शलेणरी)
लघघुललेखक (दनम्न शलेणरी) लघघुललेखक (दनम्न शलेणरी)

वगर-३ कमरचहाररी वगर-३ कमरचहाररी
वगर-४ कमरचहाररी वगर-४ कमरचहाररी

कम त्रहाटरी कमरचहाररी 
कदोटर ममनलेजर धसस्टरीम अमडदमनरीस्टष लेटर

वररीष्ठ धसस्टरीम अमडदमनरीस्टष लेटर  
      



लघघुवहाद न्यहायहालय मघुख्य शहाखहा व वहामदले शहाखहा यलेथले कहायर रत असणहारले वलेगवलेगळले  दवभहाग

आस्थहापनहा दवभहाग
सदर दवभहागहात कहायहारलयरीन कमरचहा-यहामच्यहा सलेवलेसमबमधिहातरील सवर कहामकहाज कले लले जहातले.

आदलेदशकहा दवभहाग
सदर दवभहागहात वर उललेख कले ललेलले सवर  दहावले दहाखल कले लले जहातहात. सदर दहाव्यहाममधिरील त्रघुटटींचरी द घुरुस्तरी करुन
प्रथम  तले  दहावले  प्रबमधिक  यहामच्यहा  न्यहायहालयहासमदोर  सहादर  करुन  नमतर  वलेगवलेगळयहा  न्यहायहालयहाममध्यले
सघुनहावणरीसहाठरी पहाठदवलले जहातहात. यहा सवर कहामहाकररीतहा आदलेदशकहा दवभहागहात वलेगवलेगळयहा कहामहासहाठरी समबमधधित
धलपरीक कहायररत आहलेत.  जलेणलेकरुन एकहाच दठकहाणरी सवर  प्रकहारच्यहा दहाव्यहा समबमधधित कहायहारलयरीन प्रक्रिकीयहा
करणले सघुलभ हदोईल.

पत्रव्यवहहार दवभहाग
सवर  प्रकहारचले  टपहाल  आदण  दवदवधि  प्रकहारचले  पत्रव्यवहहार  यहा  दवभहागहामहारर त  कले लले  जहातहात.  सदर
कहामकहाजहासहाठरी यहा दवभहागहात आवक व जहावक ननोंदणरी कले लरी जहातले.

रदोख दवभहाग
सदर दवभहागहात न्यहायहालयरीन आदलेशहामप्रमहाणले  आकहारण्यहात आललेल्यहा भहाडयहाच्यहा रकमहा व दमड आकहारणरी
रक्कम  यहामचहा  भरणहा  कले लहा  जहातदो.  तसलेच  न्यहायहालयरीन  आदलेशहाप्रमहाणले  भरणहा  कले ललेलरी  रक्कम  दवरुध्द
पक्षकहारहास प्रदहान करण्यहात यलेतले.  सदर कहामकहाजहासहाठरी रदोख दवभहागहात ९ ललेजर अकहाउमटचरी व्यवस्थहा
करण्यहात आललेलरी आहले. सदर ललेजर अकहाउमट मध्यले भरणहा कले ललेल्यहा रकमलेचहा यदोग्य तदो तपशरील ननोंद करुन
सदर रक्कम रदोखपहालहाकडले जमहा करण्यहात यलेतले. तसलेच दवरुध्द पक्षकहारहास सदर रक्कम प्रदहान करतलेवलेळरीहरी
अशरीच पध्दत अवलमबवण्यहात यलेतले.

प्रत दवभहाग
सदर दवभहागहात प्रलमबरीत व दनकहालरी दहाव्यहातरील न्यहायदनणरय, सहाक्षरीपघुरहावले व इतर कहागदपत्रहामच्यहा सहाक्षहामदकत
नक्कल प्रत ददलरी जहातले.  दहाव्यहातरील कदोणतहाहरी पक्षकहार सदर सहाक्षहामककीत नक्कल प्रत दमळदवण्यहासहाठरी
तहात्कहाळ व सहामहान्य अशहा  ददोन  प्रकहारले  अजर  करु शकतदो.  सहामहान्य अजहारसहाठरी  ४ रुपयले  व  तहात्कहाळ
अजहारसहाठरी ७ रुपयले प्रतरी पकष्ठ अशरी रक्कम आकहारहालरी जहातले. तहात्कहाळ अजर ४८ तहासहात व सहामहान्य अजर
१० कहायहारलयरीन  ददवसहात दनकहालरी  कहाढणले  क्रिमप्रहाप्त आहले.  दहाव्यहात्यरील पक्षकहारहामदशवहाय इतर  अजरदहार
(त्रयस्थ व्यक्तकी) सघुध्दहा सहाक्षहामदकत नक्कल दमळदवण्यहासहाठरी अजर  करु शकतहात. त्यहामनहा अजहारसदोबत यदोग्य
त्यहा कहारणहासहरीत प्रदतजहापत्र सहादर करहावले लहागतले.



अममलबजहावणरी दवभहाग
सदर  दवभहागहात  लघघुवहाद  न्यहायहालयहात  झहाललेल्यहा  हहकण मनहाम्यहाचरी  ररतसर  अजर  करुन  अममलबजहावणरी
करण्यहाचरी  सघुदवधिहा  उपलब्धि  आहले.  तसलेच  लघघुवहाद  न्यहायहालयहाव्यदतररक्त  इतर  रहाषष रीय  व  आमतररहाषष रीय
न्यहायहालयहातरील सवर ददवहाणरी प्रक्रिकीयलेच्यहा दहाव्यहातरील समन्स/नदोटरीस बजहावणरीचले कहाम मघुमबई अधधिकहारक्षलेत्रहाच्यहा
अधिरीन रहाहहन ददवहाणरी प्रक्रिकीयहा समदहतहा आदलेश २१ दनयम २२ नघुसहार यहा न्यहायहालयहातरील बलेधलर महारर त
करण्यहात यलेतले.

सदर दवभहागहामहारर त हहकण मनहाम्यहाचरी अममलबजहावणरी जसले  न्यहायहालयहारीन दनणरयहानघुसहार मघुमबई इलहाखहा शहर
लघघुवहाद न्यहायहालय अधधिनरीयम १८८२ व महहारहाषष  भहाडलेदनयमत्रण अधधिदनयम १९९९ अन्वयले घरमहालकहास
जहागलेचहा कब्जहा दमळवणले, सहामदवधधिक भहाडलेकरुचहा दहतसमबमधि (Tenant), पदोटभहाडलेकरुचले वहारस, प्रमहाण भहाडले
अनघुजहान वहाढ (RAN), अत्यहावश्यक पघुरवठहा दकम वहा सलेवहा  (RES), दनवहासहासहाठरी सममतरी आदण परवहानगरी
(Leave and Licencee),  भहाडले  कहायदददयहानघुसहार नघुकसहान भरपहाईचरी रक्कम वसघुल करण्यहासहाठरी,
जप्तरी अधधिपत्र आदण दव्यदवषय अधधिकहाररतहा रु १०००० पलेक्षहा जहास्त नहाहरी अश्यहा सहावकहाररी कजर  वसघुलरी
करण्यहाकररीतहा आवश्यक त्यहा कहायदलेशरीर प्रदक्रियहामचहा अवलमब करण्यहाचरी सघुदवधिहा उपलब्धि आहले.

अदभललेख दवभहाग
सदर दवभहागहात न्यहायहालयहानले दनकहालरी कहाढललेलले दहावले त्यहामच्यहा दनकहालरी तहारखलेनघुसहार जतन करण्यहात यलेतहात.
सदर दहाव्यहामध्यले एखहादहा पक्षकहारहास दहाव्यहाचरी तपहासणरी करहावयहाचरी असल्यहास पक्षकहार यदोग्य शघुल्कहासह
अजर  करुन सदर दहाव्यहाचरी तपहासणरी करु शकतदो.  तसलेच सदर दवभहागहात दहाखल झहाललेल्यहा दहाव्यहातरील
पघुरहाव्यहासमबमधिहातरील कहागदपत्रले न्यहायहालयरीन आदलेशहानघुसहार समबमधधित पक्षकहारहालहा परत कले लले जहातहात.

मध्यस्थरी कक द
न्यहायहालयहातरील  प्रलमदबत  दहावले/प्रकरणले  पक्षकहारहामच्यहा  सममतरीनले  तडजदोडरीनले  दमटवण्यहासहाठरी  समबमधधित
न्यहायहालयहाच्यहा  आदलेशहानले  मध्यस्थरी  कक दहाकडले  पहाठवलले  जहातहात.  त्यहानमतर  सदर  प्रकरणहात  मध्यस्थरी
न्यहायहाधिरीश/दवधधिज मध्यस्थरी यहामचरी नलेमणणक कले लरी जहातले.  सदर मध्यस्थरी ददोन्हरी पक्षकहारहामच्यहा बहाजण ऐकण न
सहामदोपचहारहानले  सदर  प्रकरण दमटवण्यहाचहा  प्रयत्न करतदो  व तसहा  अहवहाल समबमधधित न्यहायहालयहास सहादर
करतदो.  जररी मध्यस्थरीनले  वहाद दमटलहा नहाहरी तररी त्यहाचहा पररणहाम हहा प्रकरणहाच्यहा गघुणवतलेवर मघुळरीच हदोत
नहाहरी.



ई  -  सलेवहा कक द
१. न्यहायहालयरीन खटल्यहाचरी शस्थतरी.
२. प्रमहादणत प्रतटींकररीतहा ऑनलहाईन अजर दहाखल करण्यहाचरी सघुदवधिहा.
३. ई-रहाईलटींग कररीतहा हहाडरककॉपरी तक्रिहार आदण अजर स्कम न करणले, ई-सहरी सहामहादवष करणले.
४. ई-मघुदहामक (ई-स्टमम्प पलेपर)/ ई दलेयकले  (ई-पलेमकटस) ऑनलहाईन खरलेदरी करण्यहास मदत करणले.
५. आधिहारकहाडर आधिहाररत दडजरीटल स्वहाक्षररी लहागण करण्यहास मदत करणले.
६. अमन्डष हाईड आदण आय.ओ.एस. ई-कदोटरसद मदोबहाईल अमप डहाऊनलदोड करण्यहास सहहाय्य करणले.
७. रजलेवर असललेल्यहा न्यहायहाधिरीशहामचहा पदभहार आदण प्रभहाररी न्यहायहालयहाबहाबत महादहतरी.
८. न्यहायहालयहाचले स्थहान आदण खटल्यहामचरी यहादरी यहा समदभहारत महादहतरी.
९. धजल्हहा दवधिरी सलेवहा प्रहाधधिकरण, उच्च न्यहायहालय दवधिरी सलेवहा सदमतरी आदण सवर्वोच्च न्यहायहालय

दवधिरी सलेवहा सदमतरीकडणन दवनहामणल्य कहायदलेशरीर सलेवहा यहादवषयरी महागरदशरन.
१०. दणरदृष्य प्रणहालरी  (व्हचघुरअल) न्यहायलयहाच्यहा महाध्यमहातणन टष हादरक चलहान भरणले आदण टष हादरक

चलहान व इतर सभौम्य गघुन्हले ऑनलहाईन तडजदोडरीनले दमटवण्यहाचरी सघुदवधिहा.
११. इललेक्टष हादनक न्यहायहालय (ई-कहालेटर)  प्रकल्पहामतगरत दडजरीटलरी उपलब्धि असललेल्यहा सघुदवधिहामच्यहा

समदभहारत महादहतरी.
१२. दणरदृष्य प्रणहालरी (व्हरीडरीओ ककॉनररन्स) महाध्यमहातणन खटल्यहाच्यहा सघुनहावणरीबहाबत सहहाय्य.
१३. इललेक्टष हादनक महाध्यमहाव्दहारले न्यहायहालयरीन आदलेश आदण दनणरयहाचरी प्रत उपलबधि करुन दलेण्यहाचरी

सघुदवधिहा.

लघघुवहाद न्यहायहालयहाचले ध्यलेय  /  दृषरीकदोण
पक्षकहारहामनरी दहाखल कले ललेलहा दहावहा शक्यतदो लवकर चहालवणन त्यहावर न्यहायदनवहाडहा करणले व तदद नघुषमदगक

यलेणहाररी इतर कहामले यहामचहा शक्यतदो त्वररत दनपटहारहा करुन घलेणले.  प्रलमदबत दहाव्यहामचरी समख्यहा कमरी करण्यहाचहा
प्रयत्न करणले.

लघघुवहाद न्यहायहालयहातरर  करण्यहात यलेणहाररी शहासककीय कहामले
१) दहावहा दहाखल/समन्स बजहावणरी.
२) न्यहायदनवहाडहा.
३) अममलबजहावणरी.
४) सहाक्षहामदकत प्रत.
५) भहाडले भरणले, अदहा करणले इ.
६) कहागदपत्रले परत दलेणले.
७) समपललेलले दहावले जतन करणले.




