
नागरीकाांची सनद 
प्रस्तावना :- न्यायीक प्रशासन लोकभिमुख होण्यासाठी तसेच न्यायीक दैनांददन कामकाजाची 
पारदशशकता आणून न्यायीक कामकाज प्रिावीपणे राबववण्याची आवशक्यता लक्षात घेऊन  
गावपातळीपासून त ेजजल्हा पातळीपयतं न्यायीक यांत्रणेशी ननगडीत कामाचे ननयोजन व 
कायशपध्दतीत आमुलाग्र सुधारणा करण्याकरीता नागररकाांची सनद हा उपक्रम न्यायीक 
वविागामारे्फत राबववण्याचे ननजचचत केले असून न्यायीक वविागाच्या अधधपत्याखाली जजल्हा व 
तालूका न्यायालयात राबववण्यात येत असलेल्या कामकाजाच्या सांदिाशत लोकाांच्या समस्या 
लवकर सोडववण्याचे उदि्दष्ाांच्या पूतीसाठी आता नागररकाांची सनद राबववण्याचा ननणशय 
न्यानयक प्रशासनाने घेतला आहे. जनतेला त्याांच्या कामाबाबत होणारी गैरसोय ् ाळण्यासाठी 
या प्रस्तावीत योजनेची ननभमशती करण्यात आली आहे.  
 जजल्हा न्यायालय, िांडाराची स्वतांत्र व सुसज्ज ईमारत दद. 03.02.1985 ला स्थापना 
झालेली असून नतचा दशशनीय िाग हा उत्तर ददशेला राषरीय महामागश क्र. 06 लगत स्थावपत 
आहे. 
 

1. प्रमुख जजल्हा व सत्र न्यायालय, िांडारा. 
2. जजल्हा न्यायालय-1 व अनतररक्त सत्र न्यायालय, िांडारा. 
3. ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) (जलद गती न्यायालय), िांडारा. 
4. ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) , िांडारा. 
5. मुख्य न्यायदांडाधधकारी, िांडारा. 
6. सह ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) , तथा अनतररक्त मुख्य न्यायदांडाधधकारी िांडारा. 
7. दसुरे सह ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) , तथा अनतररक्त मुख्य न्यायदांडाधधकारी 

िांडारा. 
8. नतसरे सह ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) , तथा अनतररक्त मुख्य न्यायदांडाधधकारी 

िांडारा. 



9. सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, िांडारा. 
10. दसुरे सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम 

शे्रणी, िांडारा. 
11. नतसरे सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम 

शे्रणी, िांडारा. 
12.ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, मोहाडी. 
13.सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, मोहाडी. 
14. ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, तुमसर. 
15. सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, तमुसर. 
16. ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, लाखनी. 
17.सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, लाखनी. 
18.ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, साकोली. 
19.ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, पवनी. 
20.सह ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, पवनी. 
21.ददवाणी न्यायाधीश, (कननषठ स्तर) , तथा न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी, लाखाांदरू. 
 
 जजल्हयात सात तालुके आहेत व िांडारा व्यनतररक्त एकूण सहा तालुक्याच्या दठकाणी 

कननषठ न्यायालय कायशरत आहेत माननीय प्रमुख जजल्हा व सत्र न्यायालय याांच्या करीता 
प्रशस्त असे ननवास स्थानाची व्यवस्था आहे. ददवाणी न्यायाधीश वररषठ स्तर व मुख्य 
न्यायदांडाधधकारी याांचे कररता तीन न्यायाधीश ननवास्थान व ददवाणी न्यायाधीश क-स्तर याांचे 
करीता पाच स्वतांत्र अभिहस्ताांतरीत ननवासस्थान उपलब्ध आहेत मोहाडी, तुमसर, साकोली, 
पवनी व लाखाांदरू येथे स्वतांत्र ईमारतीचे बाांधकाम करण्यात आले असून, साकोली, पवनी, 
तुमसर येथे दोन न्यायीक अधधकारी याांचे ननवासस्थान उपलब्ध आहेत. मोहाडी व लाखाांदरू 



येथे न्यायाधधशाांकरीता ननवासस्थान उपलब्ध आहेत. लाखाांदरू येथे कमशचाऱयाांकरीता 12 
ननवासस्थान उपलब्ध आहेत. 

 प्रमुख जजल्हा व सत्र न्यायाधीश हे िांडारा जजल्हयाचे प्रमुख न्यायाधीश म्हणनू कामकाज 
पाहतात व ईतर कननषठ न्यायालये याांच्या अधधपत्त्याखाली काम करतात. र्फौजदारी 
प्रकरणाांसाठी मुख्य, न्यायदांडाधधकारी हे जजल्हयाच्या दठकाणी प्रमुख न्यायीक अधधकारी 
म्हणून र्फौजदारी प्रकरणे त्याांच्या न्यायालयात दाखल केली जातात व त्यानांतर क्रमवारीन े
प्रत्येक न्यायदांडाधधकारी प्रथम वगश न्यायालयाांकड ेप्रकरणे वगश करण्यात येतात. 

 ददवाणी मामल्याांसाठी ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) हे जजल्हयाचे दठकाणी मुख्य 
न्यायीक अधधकारी असतात. ददवाणी प्रकरणे --------- ददवाणी न्यायालय (वररषठ स्तर)  या 
न्यायालयात दाखल करण्यात येतात व त्यानांतर ती सह ददवाणी न्यायालय, (वररषठ स्तर)  
तसेच सह ददवाणी न्यायालय  (कननषठ स्तर) याांचे कड ेक्रमवारीन ेपाठववण्यात येतात. तालुका 
स्तरावरील र्फौजदारी व ददवाणी प्रकरणे ददवाणी न्यायालय,  (कननषठ स्तर) तथा न्यादांडाधधकारी 
प्रथम शे्रणी याांचे न्यायालयात दाखल केली जातात व त्याांनतर क्रमवारीने सह ददवाणी 
न्यायालय क-स्तर याांचेकड ेवगश केली जातात. 

ददवाणी न्यायालय  (कननषठ स्तर) याांचे कड े5,00,000/- ------- पाच लाख पयतंच े
ददवाणी दाव ेचालववण्याचे अधधकार असतात तर ददवाणी न्यायालय (वररषठ स्तर)  या 
न्यायालयात ---- 5,00,000/- रुपये पाच लाखच्या वरची प्रकरणे चालववण्यात येतात. तसेच 
ददवाणी न्यायालय वररषठ स्तर, या न्यायालयात शासन --- दाखल केलेली िुसांपादनाची 
नुकसान िरपाईची प्रकरणे तसेच दहांदवुववाह कायदा या सारखी ववशेष कायि्याअांतगशत 
प्रकरणे चालववल्या जातात. 

बाल न्यायालय मांडळ हे ववधीसांघवषशत  बालकाांसाठीचे न्यायालय असून त ेदर शुक्रवारी 
ननररक्षण --- िांडारा येथे िरववल्या जात.े बाल न्यायमांडळाचे अध्यक्ष सह ददवाणी न्यायाधीश 
(कननषठ स्तर), िांडारा, हे आहेत. त्यामध्ये 18 वषाशखालील मुलाांना बालसुधार ---- मध्ये ठेवून 
त्याांना सुधारण्याची सांधी ददली जात.े 



कननषठ न्यायालयात ददवाणी व र्फौजदारी मामल्यात ननणशय झाल्यानांतर त्यावरचे अवपल 
जजल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात येते. तसेच काही िारतीय दांड ववधानचे कलम 302, 
376 प्रमाणे खुन व बलात्काराच्या प्रकरणाांचे दोषारोपपत्र कननषठ न्यायालयात दाखल केली 
जातात व त्याांनतर जजल्हा न्यायालयाकड ेचालववण्यासाठी सुपूदे केली जातात मो्ार अपघात 
तसेच ववशेष कायि्याअांतगशत जसे लाचलूचपत प्रनतबांधक महाराषर ववत्त मांडळ अनुसूचीत 
जाती-जमाती अत्याचार प्रनतबांधक कायदा तसेच ननवडणकू याचीका जजल्हा ववशषे न्यायालयात 
दाखल करण्यात येतात. न्यायाधधशाांना न्यायदान करताांना नेहमी दोन प्रकारे िुभमका बजवावी लागत.े ददवाणी 
दाव्याांच ेवळेी त्याांना ददवाणी न्यायाधीश म्हणून सांबोधले जात ेतर र्फौजदारी गुन्हयाचे ख्ले 
ननकालात काढताांना त्याांना न्यायदांडाधधकारी म्हणून काम कराव ेलागत.े 

उच्च न्यायालयाचे ननदेशान्वये जजल्हा न्यायाधधशाांना तसेच तालुका न्यायधधशाांना खालील 
प्रमाणे अधधकार असतात. 
अ.क्र.  ददवाणी र्फौजदारी 

1 प्रमुख जजल्हा व 
सत्र न्यायाधीश  
  

कननषठ न्यायालयाच्या 
ननणशयावर झालेल्या रुपये 
1,0000000/- पयतंच्या 
अवपलाांची सुनावनी जजल्हा 
न्यायालयात चालत े

सहाय्यक सत्र न्यायाधीश याांनी 
ननकाली काढलेले सत्र प्रकरणाांचे 
अवपल प्रमुख जजल्हा व सत्र 
न्यायाधीश याांचेकड े व सत्र 
न्यायाधीशाांना कोणतीही भशक्षा देता 
येते. परांत ुमतृ्यू दांड ददल्यास उच्च 
न्यायालयात भशक्षा कायम 
होण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा 
लागतो. 

2 अनत.जजल्हा व 
सत्र न्यायाधीश 

कननषठ न्यायालयाच्या 
ननणशयावर झालेल्या अपीलाांची 
सुनावनी जजल्हा न्यायालयात 
चालत ेकमभशशयल प्रकरणे :  

अनतररक्त सत्र न्यायाधीश याांना 
मतृ्यू दांडासह कोणतीही भशक्षा 
देण्याचे अधधकार असतात, परांत ू 
मतृ्यूदांड ददल्यास उच्च न्यायालयात 



1को्ीचे वरील आधथशक 
व्यवहाराचे प्रकरणे कमभशशयल 
जजल्हा न्यायाधीश-1 याांचेकड े
चालववले जात े व त्याांच े
आदेशावर उच्च न्यायालयात 
अपील दाखल होते. 

भशक्षा कायम होण्यासाठी प्रस्ताव 
पाठवावा लागतो. 

3 मुख्य 
न्यायदांडाधधका
री 

 सवश प्रकारची र्फौजदारी प्रकरणे 
प्रारांिी मुख्य न्यायदांडाधधकारी  
याांच े न्यायालयात दाखल केली 
जातात  मुख्य न्यायदांडाधधकारी  
याांना 7 वषाशपयतं सक्त मजरूीची 
भशक्षा व अमयाशदीत दांड करण्याच े
अधधकार   4 ददवाणी 

न्यायाधीश 
(वररषठ स्तर) 

सवश प्रकारची ददवाणी प्रकरणे  
प्रारांिी ददवाणी न्यायालय, 
वररषठ स्तर येथे दाखल 
करण्यात येतात, सवश प्रकारचे 
5,00,000/- रुपयाच्या वरचे 
ददवाणी दाव े िुसांपादनाचे 
तसेच कामगाराांना नुकसान 
िरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे 
शासनाववरुध्द दाखल केलेली 
तसेच दहांद ू वववाह ववशेष 
कायदा, वारसान कायदा 
अांतगशतची प्रकरणे 
चालववण्याचा अधधकार 

 



ददवाणी न्यायाधीश वररषठ स्तर 
याांना असतो. 
कमभशशअल प्रकरणे :-  
1 को्ीपयशन्तचे आधथशक 
व्यवहाराांचे कमभशशअल प्रकरणे 
चालववण्याचा अधधकार 
ददवाणी न्यायाधीश वररषठ स्तर 
याांना असतो व त्याच े
आदेशावर अवपलाांची सुनावनी 
जजल्हा न्यायाधीश-1 याांच े
न्यायालयात चालत.े   ददवाणी 

न्यायाधीश 
कननषठ स्तर तथा 
न्यायदांडाधधकारी 
प्रथम शे्रणी 

रुपये 5,00,000/- पयतंची 
ददवाणी दावे चालववण्याचा 
अधधकार या न्यायालयाला 
असतो.  

न्यायदांडाधधकारी प्रथम शे्रणी , 
याांना 5,00,000/- रुपये पयतं दांड 
व तीन वषाशपयतं सक्त मजूरीची 
भशक्षा देण्याचा अधधकार असतो.  

 
 जजल्हा न्यायालयात प्रबांधकाचे एक पद असत े, प्रबांधक हे जजल्हा न्यायाधीश 

व कमशचाऱयामधील दवुा असतो.  तसेच अधधक्षकाांची चार पदे असतात.  त्यात एक अधधक्षक 
(प्रशासन ववत्त),  एक अधधक्षक (न्यायीक),  एक अधधक्षक (जजल्हा ववशेष न्यायालयाकरीता) 
आणण एक अधधक्षक ( ददवाणी न्यायालय वररषठ स्तर ) येथे काम करतात.  अधधक्षक 
(प्रशासन ववत्त) हे प्रशासन, आस्थापना सांगणक, ववत्त व बाांधकाम ईत्यादी वविागाचे प्रमुख 
म्हणनू काम पाहतात.  अधधक्षक  ( न्यायीक) हे साांख्यीकी, मुि्देमाल, ननररक्षण, अभिलेखागार, 
ग्रांथालय व मो्ार अपघात दाव ेया वविागाचे प्रमुख म्हणनू काम पाहतात. प्रत्येक वविागासाठी 
एक सहायक अधधक्षक, ववररषठ भलपीक व कननषठ भलपीक, प्रमुख बेलीर्फ, भशपाई वगश अशा 
प्रकरणे सवश वविागामध्ये कमशचाऱयाांची रचना केलेली असते. तसेच न्यायालयात पुरावा ा्ंक 



भलखीत करण्याचे तसेच न्यायाधधशाांनी ददलेले न्यायननणशय तसेच साक्षपुरावा सांगणकावर 
ा्ंकभलखीत करण्याच ेकाम लघुलेखक याांचेकड ेअसत.े 

त्याचप्रमाणे दद 11.3.2016 पासून जजल्हा न्यायालय िांडारा येथे न्यायालय 
व्यवस्थापकची पदास्थापना झाली आहे. माननीय उच्च न्यायालयान ेहे पद कां त्रा्ी पध्दतीन े
िरती केली आहे न्यायालय व्यवस्थापक हे प्रबांधक, प्रमुख जजल्हा व सत्र न्यायाधीश, जजल्हा 
न्यायालय, िांडारा याांना प्रशासकीय कामात सहकायश करीता असतात. 

ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) या न्यायालयात अधधक्षकाचे एक पद असत ेत े
प्रशासकीय व न्यायीक वविागाचे काम पाहतात तसेच या न्यायालयात लघुलेखक गे्रड-2, 
दोन सहायक अधधक्षक, वररषठ भलपीक व कननषठ भलपीक, प्रमुख बेलीर्फ, बेलीर्फ, भशपाई 
अशी कमशचाऱयाांची रचना असत.े तसेच मुख्य न्यायदांडाधधकारी या न्यायालयात लघुलेखक 
गे्रड-2, सहाय्यक अधधक्षक, वररषठ भलपीक व कननषठ भलपीक, भशपाई अशी कमशचाऱयाांची 
रचना असत.े तर तालुक्याच्या न्यायालयात एक सहाय्यक अधधक्षक, एक लघुलेखक गे्रड-3, 
वररषठ भलपीक व कननषठ भलपीक आणण समांस नो्ीस तसचे जांगम जप्ती वारां्ची 
अांमलबजावणी करणारा बेलीर्फ वगश व भशपाई अशी रचना आहे. 

न्यायालयातील कमशचारी वगश हा न्यायाधधशाांना न्यायालयातील प्रकरणाांची सी.आय.एस. 
मध्ये नोंदणी प्रमाणे दैनांदीन यादी तयार करणे, ददवाणी व र्फौजदारी प्रकरणे न्यायाधीशासमोर 
ठेवणे व मराठीमधून साक्षीदाराांची बयाणे नोंदववणे, न्यायालयाच्या ननदेशानूसार समांस / वारां् 
काढणे व त्याची तामीली बेलीर्फमार्फश त करणे.  न्यायाधीशाांनी उि् घोषीत केलेले न्यायननणशय, 
लघुभलपीमध्ये घेवून ते ा्ंकभलखीत करुन देणे तसेच उच्च न्याायालयाच्या ननदेशाप्रमाणे 
सांगणकावर न्यायालयात रोजच्या रोज ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणाांचे अपडशेन करणे तसेच 
प्रकरणाांशी अि्यावत ताळेबांद, बँलेशभश् ठेवणे तसेच ननणीत अभिलेख नस्तीबध्द करुन 
अभिलेखागारात पाठववणे ईत्यादी कामे करावी लागतात.  तसेच इतर कमशचारी 
आस्थापनेवरील इतर प्रशासकीय कामे करतात.   



3. ददवाणी व र्फौजदारी मामले न्यायालयात दाखल झाल्यापासून न्यायाधीश सदरचे मामले 
लवकरात लवकर ननकाली काढण्याबाबत प्रयत्नशील असतात.  तसेच वळेोवळेी उच्च 
न्यायालयाचे मागशदशशनानूसार स्पेशल ड्राईव्ह आयोजीत करुन त्यानुसार प्रकरणे ननकालात 
काढली जातात. 
4. प्रत्येक न्यायीक अधधकाऱयाांना ठरवून ददलेल्या मानकानुसार न्यायीक प्रकरणे ननकाली 
काढणे आवचयक असते.   तसेच शाासनाचे  “मराठी िाषेचा वापर”  हे धोरण िांडारा 
न्यायीक जजल्हयात राबववले जात.े   न्यायदानाचे काम जास्तीत जास्त मराठीतनू केल्या जात.े    
5. न्यायीक अधधकारी व कमशचारी हे त्याांचेकड ेअसलेले ककां वा त्याांच्या ननयांत्रणात असलेले 
ककां वा त्याांची कतशव्य पार पाडण्यासाठी कायि्याची पुस्तके,  ददवाणी प्रकक्रया सांदहता,  ददवाणी 
ननयम पुस्तीका, र्फौजदारी प्रकक्रया सांदहता,  र्फौजदारी ननयम पुस्तीका,  महाराषर कोषागार 
ननयम तसेच शासनाचे तसेच वेळोवळेी येणाऱया उच्च न्यायालयाच्या पररपत्रकाच्या आधारे 
तसेच न्यायीक अधधकाऱयाांना उच्च न्यायालयातरे्फ वळेोवळी देण्यात येणाऱया उजळणी 
अभ्यासक्रम, प्रभशक्षण , पररसांवाद या आधारे न्यायालयीन तसचे कायाशलयीन कामकाज 
करण्यात येत.े   
6. न्यायालयामध्ये न्यायदानाचे काम हे प्रमुख असल्यामुळे ददवाणी व र्फौजदारी स्वरुपाचे 
मामले व त्यासांबांधातील दस्ताऐवज न्यायालयात असतात  तसेच न्यायालयात काम करणाऱया 
कमशचाऱयाांचे वेतन तसचे इतर प्रशाकीय बाबीमधील दस्ताऐवज कायाशलयात असतात.  
7. जजल्हा न्यायालय आपले धोरण तयार करण्याच्या ककां वा त्याांची अांमलबजावणी 
करण्यासाठी सल्लागार सभमती नमेलेली असत.े   त्यामध्ये प्रमुख जजल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष 
असतात तर जजल्हा न्यायाधीश-1,  मुख्य न्यायदांडाधधकारी,  ददवाणी न्यायाधीश (वररषठ स्तर) 
हे सदस्य असतात.  त ेकमशचाऱयाांची ननयुक्ती,  पदोन्न्ती,  आगाउ वतेनवाढ, आचवासीत प्रगती 
योजना लाि याबाबतची सवाशनुमते ठराव घेवून प्रचन ननकालात काढतात.  
 तसेच कमशचाऱयाांववरुध्द ननवेदने ककां वा तक्रारी आली असल्यास त्याांचे ननराकरण प्रमुख 
जजल्हा न्यायाधीश करतात.    



 शासनाच्या तसेच उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानूसार जजल्हा न्यायालयात ववववध प्रकारच्या 
सभमत्याांची स्थापना करण्यात आली असून त्याि्वारे न्यायालयात प्रकरणाांच्या सुनावनीच्या वळेी 
तसेच इतर कामासाठी येणारे पक्षकार,  आरोपी,  अधधवक्ता तसेच कमशचारी वगश याांच्या 
समस्याांचे ननराकरण करण्यात येत.े 
 
8. न्यायालयात येणाऱया अभशक्षीत गरज ूव्यक्तीांना न्यायालयातील प्रकक्रयेचे ज्ञान असणे 
आवचयकत असत ेतसेच  आधथशकदृष्या  कमकुवत असलेल्या व्यक्तीांसाठी कायदेववषयक 
सहाय व सल्ला देण्याचे काम जजल्हा ववधी सेवा प्राधधकारण करत.े   प्राधधकरणाचे सधचव 
हे ददवाणी न्यायाधीश, वररषठ स्तर याांचे दजाशचे न्यायीक अधधकारी असतात तर अध्यक्ष प्रमुख 
जजल्हा व सत्र न्यायाधीश असतात.    
 जजल्हा ववधी सेवा प्राधधकरणाचा स्वतांत्र कमशचारी वगश अस्तीत्वात असून, त्यामध्ये एक 
अधीक्षक,  एक वररषठ भलपीक व एक कननषठ भलपीक तसेच दोन भशपाई कायशरत असतात.  
तसेच जजल्हा ववधी सेवा प्राधधकरणाकरीता जजल्हा न्यायालयाचे इमारतीच्या पचचीम ददशेला 
जजल्हा प्राधधकरणाची स्वतांत्र व सुसज्ज इमारत असून सदरहू इमारतीला “वकैल्पीक वाद 
ननवारण कक्ष” म्हणून नाांव देण्यात आले आहे.   तेथ ेददनाांक 10/10/2019 पासून जजल्हा 
ववधी सेवा प्राधधकरणाचे कायाशलय िरववण्यात येत आहे .    
 जजल्हा ववधी सेवा प्राधधकरणाची माभसक सिा घेतली जोते.   त्यामध्ये जजल्हा ववधी 
सेवा प्राधधकरणाचे अध्यक्ष,  सदस्य सधचव, तसेच पोलीस अधधक्षक व जजल्हाधधकारी हजर 
असतात.  त्याांचे प्रनतननधी त्याांच ेगैरहजेरीत सिेमध्ये हजर राहतात.   तसेच त्यामध्ये 
शासकीय सांस्थाचे सदस्य त्या गावातील सन्माननीय नागरीक सिेला हजर राहतात.  सदरहू 
सिेमध्ये सामाजीक समस्याांबाबत चचाश करण्यात येत.े  तसेच त्या समस्याांचे ननराकरण 
बाबतचे उपाय शोधले जातात.  जजल्हा ववधी सेवा प्राधधकरणाि्वारे ननरननराळे उपाय चालववले 
जातात.  त्यामध्ये लोकन्यायालय,  कायशशाळा तसेच जनजागतृीसाठी भशबीराचे आयोजन केले 
जात.े   त्यामध्ये कायदेतज्ज्ञ ननरननराळया कायि्याबाबतची मादहती देतात. जजल्हा ववधी सेवा 
प्राधधकरणातरे्फ घेतल्या जाणाऱया लोकन्यायालयामध्ये तडजोड होण्यासाठी ददवाणी व 



र्फौजदारी प्रकरणे ठेवली जातात.  तसेच मो्ार अपघाताची, बँकेची प्रकरणे ककां वा ककरकोळ 
गुन्हयातील प्रकरणे तसेच पा्गीसबांधी प्रकरणे ठेवली जातात व अशी प्रकरणे 
लोकन्यायालयातील तीन सदस्याांच्या पॅनलसमोर ठेवली जातात.   त्यात एक न्यायाधीश,  एक 
वकील तसेच एक समाजसेवक याांचा समावेश असतो.  पॅनलवरील सदस्य हे दोन्ही बाजूचे 
म्हणणे ऐकूण त्याांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणतात व प्रकरणे ननकाली काढतात.   त्यामुळे 
पक्षकाराांचा वळे व पैसा तसेच त्याांचा मानसीक, शारीरीक त्रास वाचतो.  पॅराभलगल प्रभशक्षण,  
अांगणवाडी सेववका तसेच इतर शासकीय वविागातील इच्छूक अधधकारी / कमशचारी याांचेसाठी 
कायदेववषयक प्रभशक्षणाचा कायशक्रम आयोजीत केला जातो.   
 जजल्हा न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या प्रलांबीत प्रकरणाांचा ननप्ारा करण्याकरीता 
मध्यस्थी कें द्र तथा समुपदेशन कें द्राची स्थापना केली आहे.   त्यामध्ये ज्येषठ ववधीज्ञ याांची 
मध्यस्थ ्

प्रनतन 
 


