Citizen's Charter

महहारहाषष शहासन

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर
नहागररकहाकांच ची सनद
सन २०२१
ददनहाकांक – १७ जिहाननेवहारची, २०२२

नहागररकहाकांच ची सनद
सकां द रर

-

महा. प्रधहान सचचव, (प्र.सस. व र. व कहा), सहामहान्य प्रशहासन दवरहाग, मकांत्रहालय, मसकांबई यहाकांचने पत्र –
अ. शहा. प. क. नहासद १५१८/प्र. क. ६३/१८-अ, दद. ०४.०२.२०२१

व्यहाख्यहा -

महहारहाषष शहासन, रहाजिपत्र असहाधहारण मने -२०१२, २००६ यहातचील प्रकरण क. १ प्रहारकांभरक
यहातचील व्यहाख्यहा य भशरर कहानससहार पररच्छने द क. २ मध्यने नहागररकहाकांचची सनद यहाचहा अरर
कहायहारलयहानने ककवहा दवरहागहानने ददलने ल्यहा ससदवधहा ककवहा सनेवहा यहाकांचची सतूचची, तसनेच अशहा ससदवधहा
ककवहा सनेवहा सवर सहामहान्य जिनतनेलहा पसरदवण्यहासहाठची असलने लची कहालमयहारदहा असहा आहने .
उपररोक्त सकांदरर्भीय पत्र आभण नमतूद व्यहाख्यनेच्यहा अनसरकांगहानने न्यहायचीक जजिल्हहा, लहाततूर अकांतगर त

लहाततूर मसख्यहालयची तसनेच जजिल्हयहातचील तहालसकहा स्तरहावर सध्यहा कहायर रत असणहा-यहा सवर न्यहायहालयचीन
आस्रहापनहाकांचची महादहतची जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर यहा आस्रहापननेच्यहा सकांकनेतस्रळहावर
'नहागररकहाकांचची सनद' असहा दवरय नमतूद करुन यहादहारने खहालचीलप्रमहाणने जिहादहर प्रजसद्घ कनेलची जिहात आहने .
कहायहारल यहाचहा पतहा

-

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर
मनेनरहानेड, लहाततूर – ४१३५१२

सकां प कहारस हाठची कहायहारल यचीन -

०२३८२ - २४३५४४

द तूर ध्वनची कमहाकांक
ई -मने ल आय -डची

-

mahlatdc@mhstate.nic.in

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय , लहाततूर
अ)

न्यहायचीक जजिल्हहा लहाततूर यहा जजिल्हहाकांतगर त लहाततूर मसख्यहालयची खहालचील सकांवगर दनहहाय न्यहायहालयहाकांचने
कहामकहाजि चहालतने.

(मसख् यहालय – लहाततूर )
अ.क.
१

आस्रहापनने चने नहाव
जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर

सकां व गर दनहहाय कहायर रत न्यहायहालयने
१) प्रमसख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश
२) जजिल्हहा न्यहायहाधचीश व अचतररक्त सत्र न्यहायहाधचीश१/२
३) जजिल्हहा न्यहायहाधचीश व सहहाय्यक सत्र न्यहायहाधचीश३/४
४) अचतररक्त सह जजिल्हहा न्यहायहाधचीश व अचतररक्त सत्र
न्यहायहाधचीश

२

ददवहाणची न्यहायहालय वररष्ठ स्तर, लहाततूर

१) ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर
२) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश व. स्तर व अचतररक्त
मसख्यन्यहादकांडहाचधकहारची
३) २रने/३रने/४रने/५/६वने सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश व.
स्तर व अचतररक्त मसख्यन्यहादकांडहाचधकहारची

३

मसख्यन्यहायदकांडहाचधकहारची यहाकांचने न्यहायहालय,

मसख्यन्यहायदकांडहाचधकहारची

लहाततूर
४

जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण, लहाततूर

सचचव, जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण

५

ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर, लहाततूर

१) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश क. स्तर व
न्यहायदकांडहाचधकहारची
२) २रने/३रने/४रने/५वने/६वने सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश
व न्यहायदकांडहाचधकहारची

ब)

न्यहायचीक जजिल्हहा लहाततूर यहा जजिल्हहाकांतगर त तहालसकहा स्तरहावर खहालचील सकांवगर दनहहाय न्यहायहालयहाकांचने
कहामकहाजि चहालतने.
(लहाततूर जजिल्हहाकांत गर त तहालसक हा स्तरहाकांव रचील न्यहायहालयचीन आस्रहापनहा)

अ.क.

दठकहाण

१

उदगचीर

आस्रपनने चने नहाव
जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ यहाकांचने
न्यहायहालय, उदगचीर

सकां व गर द नहहाय कहायर रत न्यहायहालयने
१) जजिल्हहा न्यहायहाधचीश व अचतररक्त सत्र
न्यहायहाधचीश – १/२
२) तदरर जजिल्हहा न्यहायहाधचीश व सहहाय्यक सत्र
न्यहायहाधचीश

ददवहाणची न्यहायहालय वररष्ठ स्तर,

१) ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर

उदगचीर

२) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर व
अचतररक्त मसख्य न्यहायहादकांडहाचधकहारची

सह ददवहाणची न्यहायहालय कदनष्ठ
स्तर, उदगचीर

१) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व
न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )
२) २रने/३रने सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ
स्तर व न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )

गहामन्यहायहालय, जिळकरोट

न्यहायहाचधकहारची, गहामन्यहायहालय जिळकरोट कककांप
अकट उदगचीर

२

दनलकां गहा

जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ यहाकांचने

जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ व अचतररक्त सत्र

न्यहायहालय, दनलकां गहा

न्यहायहाधचीश

ददवहाणची न्यहायहालय वररष्ठ स्तर,

ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर

दनलकां गहा
सह ददवहाणची न्यहायहालय कदनष्ठ
स्तर, दनलकां गहा

१) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व
न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )
२) २रने/३रने सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ
स्तर व न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )

गहामन्यहायहालय, भशरुर अनकांतपहाळ न्यहायहाचधकहारची, गहामन्यहायहालय भशरुर
अनकांतपहाळ कककांप अकट दनलकां गहा
३.

अहमदपसर

जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ यहाकांचने

जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ व अचतररक्त सत्र

न्यहायहालय, दनलकां गहा

न्यहायहाधचीश

ददवहाणची न्यहायहालय वररष्ठ स्तर,

ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर

दनलकां गहा
सह ददवहाणची न्यहायहालय कदनष्ठ
स्तर, दनलकां गहा

१) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व
न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )
२) २रने/३रने सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ
स्तर व न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )

४.

५.

औसहा

चहाकतूर

ददवहाणची व फफौजिदहारची न्यहायहालय

ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व

कदनष्ठ स्तर, औसहा

न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )

ददवहाणची व फफौजिदहारची न्यहायहालय

१) ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व

कदनष्ठ स्तर, चहाकतूर
६.

रनेणहापतूर

ददवहाणची व फफौजिदहारची न्यहायहालय
कदनष्ठ स्तर, रनेणहापतूर

न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )
१) ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व
न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )
२) सह ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व
न्यहायदकांडहाचधकहारची

७.

दनेवणची

ददवहाणची व फफौजिदहारची न्यहायहालय

ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व

कदनष्ठ स्तर, दनेवणची

न्यहायदकांडहाचधकहारची (प्ररम वगर )

लहाततूर जजिल्हयहातचील वर नमतूद सवर न्यहायहालयने हची ददवहाणची प्रदकयहा सकांदहतहा, फफौजिदहारची प्रदकयहा सकांदहतहा
व इतर कहायदने तसनेच महा.उच्च न्यहायहालय, मसकांबई यहाकांनची ठरवतून ददलने ल्यहा ददवहाणची दनयमहावलची व फफौजिदहारची
दनयमहावलची नससहार त्यहाकांच्यहा न्यहायहालयहास प्रहाप्त असलने ल्यहा त्यहा त्यहा महससलची कहायर कनेत्रहानससहार तसनेच त्यहाकांनहा प्रहाप्त
दवतचीय अचधकहारहानससहार न्यहायदहानहाचने कहामकहाजि करतहात.

ददवहाणची दवरहागहाकडचील न्यहायहालयहास प्रहाप्त दवतचीय अचधकहार
अ.क.

सकां व गर

दवतचीय अचधकहार

१

ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर

रुपयने ५,००,०००/- (रुपयने पहाच लहाख) पयरत

२

ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर

रुपयने ५,००,०००/- (रुपयने पहाच लहाख) च्यहा पसढचील
मसल्यहाकांकनहाचने सवर दहावने

३

जजिल्हहा न्यहायहाधचीश

ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर यहाकांचने न्यहायदनणर यहादवरुद्घचची
रुपयने एक करोटची पयरतचची सवर अदपलने , तसनेच ददवहाणची
न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर, यहाकांचने न्यहायदनणर यहाकांदवरुद्घचची सवर
अदपलने .

० फफौजिदहारची दवरहाग फफौजिदहारची प्रदकयहा सकांदहतहा यहातचील तरतसदचीनससहार सत्र न्यहायहालयहात सत्र खटल्यहाकांचची ससनहावणची घनेतलची
जिहातने. तसनेच मसख्य न्यहायदकांडहाचधकहारची व न्यहायदकांडहाचधकहारची प्ररम वगर यहाकांचने न्यहायहालयहामध्यने इतर फफौजिदहारची
प्रकरणहाकांमधचील ससनहावणची घनेतलची जिहातने.

ददवहाणची व फफौजिदहारची न्यहायहालयहात खहालचील प्रकरणने दहाखल हरोतहात प्रमसख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश, लहाततूर यहाकांनहा जजिल्हहा न्यहायहालयहाकांतगर त जजिल्हहा व तहालसकहा स्तरहावर
कहायर रत न्यहायहालयहाकांचने कहामकहाजिहावर दनेखरनेख करण्यहाबहाबत प्रशहासककीय अचधकहार आहनेत .

प्रमसख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश , जजिल्हहा न्यहायहाधचीश – १ व अचतररक्त सत्र न्यहायहाधचीश आभण तदरर
जजिल्हहा न्यहायहाधचीश -१ व अचतररक्त सत्र न्यहायहाधचीश यहाकांचने न्यहायहालयहात खहालचील प्रमहाणने प्रकरणने
दहाखल हरोतहात .
ददवहाणची स्वरुपहाचची प्रकरणने - मसल्य मयहारदनेनससहार अचधकहार असलने ल्यहा प्रकरणहाकांमधचील ददवहाणची न्यहायहाधचीश
व.स्तर, ददवहाणची न्यहायहाधचीश क.स्तर यहाकांचहा दनकहाल व हसकतूमनहाम्यहाचने दवरुद्घचची अदपलहाकांचची प्रकरणने हची दहाखल
हरोतहात व तने दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात. तसनेच मरोटहार अपघहात नसकसहान ररपहाई अकांतगर त यनेणहारची
प्रकरणने, लवहाद व समनेट अचधदनयम अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने , रतू-सकांपहादन कहायदहाकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने हची दहाखल
हरोतहात व तने दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात.
प्रशहासककीय कहारणहाकांवरुन जजिल्हयहातचील करोणत्यहाहची न्यहायहालयहातसन ददवहाणची स्वरुपहाचची प्रकरणने
आवश्यक त्यहा न्यहायहालयहात वगर करण्यहाचने अचधकहार तसनेच दतक दवधहान सकांबकांधची प्रकरणने चहालदवण्यहाचने
अचधकहार प्रमसख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश यहाकांनहा आहनेत.
जजिल्हहा न्यहायहाधचीश यहाकांनहा रक्कम रुपयने एक करोटची मसल्य मयहारदनेपयरत अपचील दनकहालची कहाढण्यहाचने
अचधकहार आहनेत. जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ यहाकांनहा रक्कम रुपयने एक करोटची चने पसढचील व्यहावसहायचीक प्रकरणने दहाखल
करुन घनेण्यहाचने व तने दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहाचने अचधकहार आहनेत . तसनेच त्यहाकांचनेकडने व्यहावसहायचीक
प्रकरणहाकांचने ददवहाणची न्यहायहाधचीश, व.स्तर यहाकांचनेकडचील दनकहालची प्रकरणहाकांचने अपचीलहाकांचची प्रकरणने दहाखल हरोतहात व तने
दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात.

फफौजिदहारची स्वरुपहाचची प्रकरणने - जिसने न्यहायदकांडहाचधकहा-यहानने गसन्हयहाचची दखल घनेवतून तची प्रकरणने सत्र
न्यहायहालयहाकडने वगर कनेल्यहानकांतर सदर सत्र खटलने दनयमहानससहार पसरहावहा ननोंददवल्यहानकांतर दनकहालची कहाढण्यहात

यनेतहात. न्यहायदकांडहाचधकहा-यहाकांनची फफौजिदहारची प्रकरणहाकांत ददलने ल्यहा भशकनेबहाबत व इतर न्यहायदनणर यहादवरुद्घ आवहाहन
कनेलने लने अपचील आभण पसनरदवलरोकनहाचची प्रकरणनेहची दहाखल हरोतहात व तची दनयमहाप्रमहाणने दनकहालची कहाढण्यहात
यनेतहात.
लल गचीक अत्यहाचहारहापहासतून बहालकहाकांचने सकांरकण अचधदनयमहाकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने , एन.डची.पची.एस. अचधदनयमहाखहालची
यनेणहारची प्रकरणने, महहारहाषष सकांघटचीत गसन्हनेगहारची कहायदहाकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, भ्रषहाचहार प्रचतबकांधक अचधदनयमहाकांतगर त
यनेणहारची प्रकरणने, दवदसत अचधदनयम २००३ अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, अनससतूचचत जिहातची, जिमहातची अत्यहाचहार
प्रचतबकांधक कहायदहाकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने हची दहाखल हरोतहात व यहा सवर प्रकरणहात पसरहावहा ननोंदवसन तची दनयमहानससहार
दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात.
प्रशहासककीय कहारणहाकांवरुन जजिल्हयहातचील करोणत्यहाहची न्यहायहालयहाततून फफौजिदहारची स्वरुपहाचची प्रकरणने
आवश्यक त्यहा न्यहायहालयहात वगर करण्यहाचने अचधकहार प्रमसख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश यहाकांनहा आहनेत .
मसख् य न्यहायदकां ड हाचधकहारची यहाकांचने न्यहायहालयहात खहालचील प्रमहाणने प्रकरणने दहाखल हरोतहात .
फफौजिदहारची स्वरुपहाचची प्रकरणने - फफौजिदहारची प्रकचीयहा सकांदहतहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने , औरध व ससौंदयर प्रसहाधनने
कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, अन्न व रनेसळ कहायदहाकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने , सरकहारची कमर चहारची यहाकांनची कनेलने ल्यहा
आररक अफरहातफरचीचची प्रकरणने हची दहाखल हरोतहात व यहा सवर प्रकरणहात पसरहावहा ननोंदवसन तची दनयमहानससहार
दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात.
ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर यहाकांचने न्यहायहालयहात खहालचील प्रमहाणने प्रकरणने दहाखल हरोतहात .
ददवहाणची स्वरुपहाचची प्रकरणने - ददवहाणची प्रदकयहा सकांदहतनेनससहार आररक मसल्य रुपयने पहाच लहाख च्यहा वरचने सवर
ददवहाणची प्रकरणने, शहासनहाचने दवररोधहात असलने लची व शहासनहानने दहाखल करहावयहाचची ददवहाणची प्रकरणने , कहद तू दववहाह
कहायदहाकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, रहारतचीय उतरहाचधकहार अचधदनयम १९२५ अन्वयने सदर न्यहायहालयहाच्यहा अचधकहार
कनेत्रहात यनेणहारने वहारसपत्र हची प्रकरणने दहाखल हरोतहात व पसरहावहा ननोंदवसन तची दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहात
यनेतहात. रहारतचीय उतरहाचधकहार अचधदनयम १९२५ आभण बबॉम्बने दवदनयम VII सन १८२७ अन्वयने सदर
न्यहायहालयहाच्यहा अचधकहार कनेत्रहात यनेणहारची वहारसपत्र दमळण्यहाचने अजिर ज्यहात हरकत घनेण्यहात आलने लची आहने अशची

प्रकरणने दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात.
ददवहाणची न्यहायहाधचीश, व.स्तर यहाकांनहा रक्कम रुपयने एक करोटची चने आतचील व्यहावसहायचीक प्रकरणने दहाखल
करुन घनेण्यहाचने व तने दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहाचने अचधकहार आहनेत.

ददवहाणची न्यहायहाधचीश कदनष्ठ स्तर व न्यहायदकां ड हाचधकहारची प्ररम वगर यहाकांचने न्यहायहालयहात खहालचील प्रमहाणने
दहाखल हरोतहात.

ददवहाणची स्वरुपहाचची प्रकरणने - फफौजिदहारची प्रदकयहा सकांदहतने अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, जिचीवनहावश्यक वस्ततू कहायदहा
अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, परकहाम्य सकांलनेख अचधदनयम कलम १३८ अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, कफौटस कांबचीक कहसहाचहार
प्रचतबकांधक कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने , वन्यजिचीव प्रहाणची कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, जिन्म ममृत्यस ननोंदणची
अचधदनयम अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, गरर ललग दनदहान प्रचतबकांध कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, मरोटहारवहाहन
कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, मसकांबई गहामपकांचहायत कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, नगरपहालचीकहा अचधदनयम यहा
अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने, वजिन व महापने कहायदहा अकांतगर त यनेणहारची प्रकरणने व न्यहायदकांडहाचधकहारची, प्ररम वगर यहाकांनहा
चहालदवण्यहाचने आचधकहारची असलने लने फफौजिदहारची स्वरुपहाचची प्रकरणने यहा न्यहायहालयहात दहाखल हरोतहात व यहा सवर
प्रकरणहात पसरहावहा ननोंदवसन तची दनयमहानससहार दनकहालची कहाढण्यहात यनेतहात.

मसख् य न्यहायदकां ड हाचधकहारची यहाकांचने न्यहायहालय सरोडतू न इतर सवर न्यहायहालयहाकांन हा ददवहाणची स्वरुपहाचची प्रकरणने
चहालदवण्यहाचहा अचधकहार आहने .

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहाच्यहा कहामहाचने प्रहामसख् यहानने दरोन रहाग पडतहात . पदहलहा रहाग हहा न्यहायचीक
कहामहाशची सकां बकां ध चीत असतून द स
स रहा रहाग हहा प्रशहासककीय कहामहाशची सकां बकां ध चीत आहने .
न्यहायचीक व प्रशहासककीय हयहा दरोन्हची शहाखखवर प्रबकांधक, जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर यहाकांचने रनेट
दनयकांत्रण व पयर वनेकण असतने. न्यहायचीक दवरहाग व प्रशहासककीय दवरहाग हची दरोन्हची कहायहारसनने अचधकक यहाकांच्यहा रनेट
दनयकांत्रणहाखहालची कहायर रत आहनेत.
जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश, लहाततूर यहाकांनहा प्रशहासककीय कहामहात सहहाय्य करण्यहासहाठची न्यहायहालय
व्यवस्रहापक हने पद दनमहारण कनेलने गनेलने असतून महाननचीय उच्च न्यहायहालयहानने दनदर्देशचीत कनेल्यहानससहार दवदवध
प्रकल्पहाकांचची अकांमलबजिवणची व दनदर्देशलने लची अन्य प्रशहासककीय कहामने यहामध्यने प्रमसख जजिल्हहा न्यहायहाधचीशहाकांनहा
न्यहायहालय व्यवस्रहापक हने सहहाय्य करत असतहात.
न्यहायचीक दवरहागहाच्यहा अचधनस्त कहाहची उपदवरहाग असतून त्यहा सवर उपदवरहागहाकांचने कहाम प्रहामसख्यहानने
न्यहायचीक स्वरुपहाचने व न्यहायदहानहाच्यहा कहामहात न्यहायधचीशहाकांनहा आवश्यकतनेनससहार व ददवहाणची व फफौजिदहारची महागर दशर क
पसस्तचीकहा आभण अन्य कहायदने, दनयमहातचील तरततूददींनससहार मदत करणने यहा स्वरुपहाचने असतने.
प्रशहासककीय दवरहागहाचने मसख्य कहाम न्यहायदहानहाच्यहा कहामहाशची दनगडचीत सवर प्रकहारच्यहा प्रशहासककीय बहाबदींशची
सकांबकांधचीत असतने.

दवरहागहाकांच् यहा कहामहाचहा सदवस्तर तपशचीलल
१. न्यहायचीक शहाखहा
(अ) मसख् य न्यहायचीक शहाखहालजजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर यहा कहायहारलयहाच्यहा मसख्य न्यहायचीक शहाखनेचने कहामकहाजि अचधकक यहाकांच्यहा
दनयकांत्रणहाखहालची चहालतने. जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर यनेरने दहाखल हरोणहारची सवर प्रकहारचची ददवहाणची व
फफौजिदहारची प्रकरणने व अन्य न्यहायचीक व अधर न्यहायचीक स्वरुपहाचची प्रकरणने न्यहायचीक दवरहागहात स्वचीकहारलची जिहातहात.
अचधकक, न्यहायचीक दवरहाग, जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर हने न्यहायहालयहात दहाखल झहालने ल्यहा सवर प्रकरणहाकांचची

छहाननची करतहात, छहाननचीअकांतची दहाखल हरोणहारची प्रकरणने अचधकक यहाकांच्यहा महाफरत सकांबकांधचीत ददवहाणची व प्रकरणपरत्वने
फफौजिदहारची दवरहागहात पसढचील कहायर वहाहचीस्तव अगनेरचीत कनेलची जिहातहात. दहाखल झहालने ल्यहा ददवहाणची व फफौजिदहारची
प्रकरणहात सकांबकांधचीत ददवहाणची अरवहा फफौजिदहारची दवरहागहाकडतू न सकम व प्रहाचधकमृत न्यहायचीक अचधकहा-यहाकडतू न
ननोंदणचीबहाबत आदनेश घनेतलहा जिहावतून सदर प्रकरणने प्रचलचीत दनयमहाकांनससहार दवदवध न्यहायहालयहात ससनहावणचीसहाठची व
कहायदहानससहार दनकहालची कहाढण्यहासहाठची वगर कनेलची जिहातहात.
दहाखल झहालने ल्यहा ददवहाणची, फफौजिदहारची व प्रकरणपरत्वने अधर न्यहायचीक स्वरुपहाच्यहा प्रकरणहाकांचची (जिसनेलमरोटहार अपघहात दहावहा, रससकांपहादन प्रकरण इत्यहाददींचची) ददवहाणची अरवहा फफौजिदहारची दवरहागहात ननोंद कनेलची जिहातने . सदर
दवरहाग हने वररष्ठ ललपचीकहाकांच्यहा अचधनस्त कहाम करतहात.
ब) अभरलने ख दवरहागललहाततूर जजिल्हहा न्यहायहालयहात जजिल्हहा न्यहायहालयहातचील मध्यवतर्भी अभरलने ख कहायहारलय तसनेच
जजिल्हयहातचील प्रत्यनेक आस्रहापननेमध्यने नकल दवरहाग हहा स्वतकांत्रपणने कहायर रत असतून न्यहायहालयचीन प्रकरणहातचील
सहाकहाकांककीत नकलहा जिर पककहारहाकांनहा आवश्यक असतचील तर दनयमहास अनससरुन ररतसर अजिर सहादर करुन व
त्यहाचने यरोग्य तने शसल्क अदहा कनेल्यहास, पककहारहाकांनहा न्यहायहालयचीन प्रकरणहातचील कहागदपत्रहाकांच्यहा सहाकहाकांककीत नकलहा
उपलब्ध करुन ददल्यहा जिहातहात.
नकलने करचीतहा आकहारलने जिहाणहारने शसल् क
१. सहाध्यहा दरहानने प्रतची पहान रु.४/२. तहात्कहाळ दरहानने प्रतची पहान रु.७/पककहारहानने नकलने चची रक्कम ररल्यहानकांतर तहात्कहाळ दरहानने अजिर असल्यहास त्यहाकांनहा २४ तहासहाकांमध्यने व
सहाध्यहा दरहानने अजिर असल्यहास त्यहाकांनहा ४८ तहासहामध्यने (कहायहारलयचीन ससटचीचने ददवस वगळतहा) नक्कल उपलब्ध
करुन दनेण्यहात यनेतने.
जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहातचील व तसनेच लहाततूर सत्र दवरहागहातचील दनकहालची प्रकरणने ननोंदणचीकमृ त कनेलची
जिहावतून जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहाच्यहा मध्यवतर्भी अभरलने ख ककहात दहाखल कनेलची जिहातहात. दहाखल कनेलची गनेलनेलची
दनकहालची प्रकरणने अभरलने ख ककहात ददवहाणची अरवहा फफौजिदहारची महागर दशर न पसस्तचीकनेतचील तरततूददींनससहार दवदहत

कनेलने ल्यहा कहालहावधचीसहाठची जितन कनेलची जिहातहात.
दनकहालची व प्रलकां बचीत प्रकरणहातचील कहागदपत्रहाकांच्यहा प्रमहाणचीत प्रतची दनेण्यहाचने व तसनेच अपचीलहात दहाखल
करण्यहात यहावयहाच्यहा प्रकरणहातचील पनेपरबसकचने कहाम अभरलने ख ककहातकांगरत आभण नक्कल दवरहागहात कनेलने जिहातने.
ददवहाणची व फफौजिदहारची महागर दशर क पसस्तचीकनेतचील तरततूददींनससहार दवदहत कनेलने लने शसल्क आकहारुन ककवहा ज्यहा
प्रकरणहात दनशसल्क प्रमहाणचीत प्रत दनेण्यहाचची तरततूद आहने अशहा प्रकरणहात दनशसल्क प्रमहाणचीत प्रतची सकांबकांधचीतहास
उपलब्ध करुन दनेण्यहाचने कहाम अभरलने ख ककहातकांगरत नक्कल दवरहागहात कनेलने जिहातने.
दनकहालची प्रकरणहातचील सकांचचकहाचहा रहागदनहहाय जितन करण्यहाचहा कहालहावधची सकांपल्यहानकांतर नष करणने
यरोग्य कहागदपत्रने वगर्भीकमृत करुन अशची कहागदपत्रने (सकांचचकहाचहा रहाग) दवदहत कहालहावधचीनकांतर नष करण्यहाचने कहाम
दनेखचील अभरलने ख ककहाकांतगर त कनेलने जिहातने.
सकांबकांधचीत पककहारहाकांच्यहा दवनकांतचीनससहार ककवहा न्यहायहालयहाच्यहा आदनेशहानससहार (प्रशहासककीय अरवहा न्यहायचीक)
एकहा न्यहायहालयहात दहाखल असलने लने प्रकरण दस
स -यहा न्यहायहालयहात वगर करणने बहाबत करहावयहाचची कहायर वहाहची
दनेखचील प्रहामसख्यहानने न्यहायचीक दवरहागहाकांतगर त कनेलची जिहातने. न्यहायचीक दवरहागहात दहाखल कनेलने ल्यहा प्रकरणहाकांचची तपहासणची
व छहाननची हने महत्वहाचने व मसख्य कहाम आहने.
क) दनरचीकण दवरहागलआदरणचीय उच्च न्यहायहालयहाच्यहा दनदर्देशहानससहार लहाततूर जजिल्हहा न्यहायचीक दवरहागहात कहायर रत दवदवध
न्यहायहालयहाच्यहा वहारर्भीक तपहासणचीचने कहाम जजिल्हहा न्यहायहालयहाच्यहा दनरचीकण शहाखनेतफर्दे कनेलने जिहातने .
२) प्रशहासककीय दवरहागलजजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूरच्यहा प्रशहासककीय दवरहागहाचने कहामकहाजि अचधकक, प्रशहासककीय दवरहाग
यहाकांच्यहा प्रत्यक दनयकांत्रणहाखहालची कनेलने जिहातने. प्रशहासककीय दवरहागहाच्यहा दनयकांत्रणहाखहालची खसद्द प्रशहासककीय
दवरहागहाभशवहाय दवत व लने खहा दवरहाग, अभरलने ख दवरहाग, दनरचीकण दवरहाग, सकांगणक दवरहाग इत्यहादची दवरहाग
कहायर रत आहनेत.
अ) प्रशहासककीय दवरहागलप्रमसख जजिल्हहा न्यहायहाधचीश, लहाततूर यहाकांनहा सवर प्रकहारच्यहा प्रशहासककीय कहामहात मदत करणने हने खसद्द
प्रशहासककीय दवरहागहाचने कहाम असतून यहा दवरहागहाच्यहा अचधनस्त अन्य दवरहागहातचील कहामकहाजिहाकांवर दनेखरनेख व
दनयकांत्रण करणने हने दनेखचील कहाम प्रशहासककीय दवरहागहाच्यहा अखत्यहारचीत मरोडतने .

खसद्द प्रशहासककीय दवरहागहातकांगरत कमर चहा-यहाकांचची आस्रहापनहा, वहारर्भीक सवर सहाधहारण बदल्यहा, ज्यनेष्ठतहा ससचची,
अचधकहारची व कमर चहारची यहाकांच्यहा सनेवहा दवरयक बहाबची व अन्य तत्सम स्वरुपहाचची कहामने पहार पहाडलची जिहातहात.
ब) ररोख व दवत दवरहागलन्यहायहालयहातचील ररोख व दवत दवरहागहाचने मसख्य कहाम हने ररोख रकमनेशची सकांबकांधचीत व अचधकहारची व कमर चहारची
यहाकांच्यहा सनेवहाइचतहहास बहाबतचने अभरलने ख जितन करण्यहाचने असतने .
न्यहायहालयहात दहाखल हरोणहा-यहा रकमहा दरोन प्रकहारने वगर्भीकमृत कनेल्यहा जिहात असतहात. पदहल्यहा रहागहात
शहासककीय रकमहा तर दस
स -यहा रहागहात अशहासककीय रकमहाकांचहा अकांतरहारव असतरो. शहासककीय रकमहाकांमध्यने अचधकहारची व
कमर चहारची यहाकांचने वनेतन व रतने मसख्यत्वनेकरुन समहादवष्ठ असतहात. ददैनकांदचीन न्यहायहालयहात कहामकहाजिहासहाठची आवश्यक
अन्य खचहारच्यहा रकमहाकांचहा दनेखचील जिसनेल दवदसत आकहारहाचने दनेयक, दरस ध्वनची दनेयक, सवर प्रकहारचने कर, नळपटची,
रहाडने इत्यहादची दनेखचील शहासककीय रकमहात वगर्भीकमृत कनेल्यहा जिहातने . अशहासककीय रकमहाकांत पककरहामहाफरत
न्यहायहालयहात दहाखल कनेलने ल्यहा दवदवध रकमहाकांचहा समहावनेश असतरो, जिसने परोटगचीचची रक्कम, हसकतूमनहाम्यहातकांगरत जिमहा
कनेलने ल्यहा रकमहा, ररोख प्रतचीरतूतची इत्यहादची. अचधकहारची व कमर चहारची यहाकांचची सनेवहापसस्तकने दनेखचील ररोख व दवत
दवरहागहात जितन कनेलची जिहातहात.
अचधकहारची व कमर चहारची यहाकांच्यहा सनेवहादनवमृतची दवरयक प्रकरणहाकांचहा दनेखचील ररोख व दवत दवरहागहाच्यहा
कहामहाकांत अकांतरहारव आहने.
लहाततूर जजिल्हहा न्यहायचीक दवरहागहातकांगरत कहायर रत दवदवध कहायहारलयहातचील दवदवध बहाबदीं बहाबत सहादर
कनेलने ल्यहा दनेयकहाकांवर अनसदहान मकांजितूर करणने व त्यहाअनसरकांगहानने शहासककीय अनसदहानहाचची महागणची करणने कहामची
अकांदहाजिपत्रकने तयहार करणने व खचहारचने वहारर्भीक अकांदहाजिपत्रक तयहार करणने इत्यहादची कहामने दनेखचील दवत दवरहागहाच्यहा
अखत्यहारचीत मरोडतहात.
क) बहाकांध कहाम दवरहागललहाततूर जजिल्हहा न्यहायचीक दवरहागहातचील सवर मसख्य बहाकांधकहामने व असस्तत्वहातचील बहाकांधकहामहाचची द रु
स स्तची
बहाबतचीतचील सवर प्रकरणने जजिल्हहा न्यहायहालयहाच्यहा बहाकांधकहाम दवरहागहामहाफरत न्यहायहालयचीन व्यवस्रहापक यहाकांचने वतचीनने
हहातहाळलची जिहातहात. नवचीन ईमहारतचीसहाठची जिहागनेचची उपलब्धतहा पहाहणने , नवचीन ईमहारतचीसहाठची दवदहत कहायर पद्घतचीचहा
अवलकां ब करुन सहावर जिनचीक बहाकांधकहाम दवरहागहाकडतू न नकहाशहा, अकांदहाजिपत्रकने तयहार करुन घनेवतून आदरणचीय उच्च
न्यहायहालयहास सहादर करणने व अनसरकांगचीक कहामने बहाकांधकहाम दवरहागहात कनेलची जिहातहात. न्यहायचीक अचधकहारची व

कमर चहारची यहाकांनहा शहासककीय दनवहासस्रहान उपलब्ध करुन दनेण्यहाचने कहाम दनेखचील यहा दवरहागहात मरोडतने .
ड) सकां ग णक दवरहागलजजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर व लहाततूर न्यहायचीक दवरहागहातचील सवर न्यहायहालयहाच्यहा झहालने ल्यहा/हरोत
असलने ल्यहा सकांगणककीकरणहाबहाबत सवर कहामने , सकांगणक परचीचलनहासहाठची सकांबकांधचीत सवर बहाबची जजिल्हहा न्यहायहालयहाच्यहा
सकांगणक दवरहागहामहाफरत कनेलची जिहातहात. सदर कहामहामध्यने आदरणचीय उच्च न्यहायहालय, रहाज्यहातचील व जजिल्हयहातचील
अन्य सवर न्यहायहालयने, जजिल्हयहातचील अन्य कहायहारलयने व कहारहागमृहने यहाकांच्यहाशची दृकशहाव्य महाध्यमहादहारने (Video
Conference) सकांपकर सहाधणने इत्यहादची दनेखचील कहाम सकांगणक दवरहागहाच्यहा अखत्यहारचीत आहने.
सकांगणक दवरहागहातचील सची.आय.एस. जसस्टचीमदहारने पककहारहाकांनहा ऑनलहाईन ररोजिनहामने , न्यहायदनणर य, आदनेश
इत्यहादची पहाहण्यहाचची ससदवधहा उपलब्ध्द आहने. पककहार व वककीलहाकांनहा सची.आय.एस. प्रणहालचीमहाफरत ई-मनेल व
एस.एम.एस. दहारने प्रकरणहाचची पसढचील तहारचीख पहाठदवलची जिहातने . करोदवड-१९ च्यहा सकांकमण कहाळहात जिनेलमधचील
आररोपदींनहा, त्यहाकांच्यहा तहारखनेददवशची, दृकशहाव्य महाध्यमहादहारने (Video Conference) हजिर करुन सकांचचकनेतचील
सहाकचीपसरहावहा ननोंददवण्यहाचने कहाम यहामसळने सहजि शकय आहने.
ई ½ ईसतूद वधहा कख दल

ई-सनेवहा कखद तफर्दे पककहार आभण गरजिस वदकलहाकांसहाठची खहालचीलप्रमहाणने सनेवहा पसरदवण्यहात यनेतचील.
१.

न्यहायहालयहाकांच्यहा ककदवरयक तसनेच त्यहाचची वहाद सतूचची आभण प्रकरणने /खटलहा ससनहावणचीसहाठची घनेण्यहात
आलहा आहने कहा नहाहची यहासकांबकांधची महादहतची दनेणने.

२.

सरटफहाईड कबॉपची तसनेच इतर अजिर दहाखल करण्यहासहाठची ऑनलहाईन अजिर करण्यहाचची ससदवधहा.

३.

ई-फहायललग करण्यहाकररतहा यहाचचकनेचची हहाडर कबॉपची स्ककन करणने ई जसगनेचर समहादवष करणने त्यहाकांनहा
सची.आय.एस.मध्यने अपलरोड करुन फहायललग नकांबर दनेण्यहाचची ससदवधहा.

४.

ई-पनेमखट्स करण्यहासहाठची सहहाय्य करणने.

५-

आधहारकहाडर आधहाररत चडजजिटल स्वहाकरची दमळवणनेसहाठची अजिर करण्यहास आभण तची दमळदवण्यहास मदत
करणने-

६-

ईकरोटर (ecourts) मरोबहाईल अकप डहाउनलरोड करण्यहासहाठची सहहाय्य करणने व जिहागमृतची करणने -

७-

न्यहायहाधचीशहाकांच्यहा रजिनेबहाबत महादहतची दनेणने-

८-

जजिल्हहा दवधची प्रहाचधकरण उच्च न्यहायहालय दवधची सनेवहा सदमतची आभण सवरच्च न्यहायहालय दवधची सनेवहा
सदमतचीकडतू न दवनहामसल्य कहायदनेशचीर सनेवहा कशहा दमळवहायच्यहा यहाबद्दल लरोकहाकांनहा महागर दशर न करणने-

९-

टकª दफक चलन कनेसनेस आरहासची न्यहायहालयहात (Virtual Courts) दनकहालची कहाढणने तसनेच टकª दफक
चलन कनेसनेस व इतर दकरकरोळ गसन्हहाच्यहा प्रकरणहाकांमध्यने ऑनलहाईन तडजिरोड करण्यहाचची ससदवधहा-

१०-

ईकरोटर प्ररोजिनेकटअकांतगर त चडजजिटल सनेवहा उपलब्ध आहनेत त्यहा ससदवधहाकांच्यहा सकांदरहारत शकांकहाकांचने दनरहाकरण
करणने व सहहाय्य करणने-

११-

व्हचीचडओ कबॉन्फरन्सदहारने करोटहारच्यहा ससनहावणचीचची व्यवस्रहा आभण आयरोजिनबहाबत महादहतची दनेणने-

१२-

ईमनेल व्हबॉअसअकप ककवहा करोणत्यहाहची सकांबकांचधत महाध्यमहाकांदहारने न्यहायहालयचीन आदनेश न्यहाय दनणर यहाचची
सबॉफटकहाकपची प्रदहान करणने-

सकां क कीणर ल १.

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधचीश, लहाततूर यहाकांनहा प्रशहासककीय कहामहात सहहाय्य करण्यहासहाठची न्यहायहालय

व्यवस्रहापक हने पद दनमहारण कनेलने गनेलने असतून महाननचीय उच्च न्यहायहालयहानने दनदर्देशचीत कनेलयहानससहार दवदवध
प्रकल्पहाकांचची अकांमलबजिहावणची व दनदर्देशलने लची अन्य प्रशहासककीय कहामने यहामध्यने प्रमसख जजिल्हहा न्यहायहाधचीशहाकांनहा
न्यहायहालय व्यवस्रहापक हने सहहाय्य करत असतहात.
२.

जजिल्हहा न्यहायहालयहाच्यहा न्यहायचीक व प्रशहासककीय दरोन्हची दवरहागहाकांचने कहामकहाजि प्रबकांधक, जजिल्हहा न्यहायहालय,

लहाततूर यहाकांच्यहा सवरकर दनयकांत्रणहाखहालची पहार पहाडलने जिहातने. यहा प्रशहासककीय कहामहाभशवहाय प्रबकांधक, जजिल्हहा
न्यहायहालय, हने महादहतचीचहा अचधकहार, अचधदनयम, २००५ अकांतगर त जिन महादहतची अचधकहारची म्हणतून दनयसक्त आहने.
जजिल्हहा न्यहायहाधचीश-१ लहाततूर हने महादहतचीचहा अचधकहार अचधदनयम, २००५ अकांतगर त प्ररम अदपलचीय अचधकहारची
म्हणतून दनयसक्त आहनेत.
३.

महाननचीय सवरच्च न्यहायहालय व उच्च न्यहायहालयहाच्यहा दनदर्देशहानससहार पयहारयची वहाद दनवहारण कख द म्हणतून

जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण, लहाततूर हने कहायहारलय दनेखचील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहाच्यहा अचधनस्त कहायर रत
आहने. गरजितूकांनहा दवधची दवरयक सहहाय्य दमळवतून दनेणनेकहामची आवश्यक तची सवर मदत करणने हने कहाम दनेखचील जजिल्हहा
दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण यहा कहायहारलयहामहाफरत पहार पहाडलने जिहातने . जिनसहामहान्यहामध्यने कहायदने व कहायदहाकांतचील तरततूदची
अन्य बहाबदींचची महादहतची दनेण्यहासहाठची वनेळरोवनेळची कहायदने दवरयक सहहाय्य, सलहा, भशबचीरहाकांचने आयरोजिन करणने,
लरोकन्यहायहालय आयरोजिचीत करणने इत्यहादची कहामने दनेखचील जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरणहामहाफरत पहार पहाडलची
जिहातहात. वररष्ठ स्तर, ददवहाणची न्यहायहाधचीश सकांवगहारतचील एक न्यहायचीक अचधकहारची सचचव, जजिल्हहा दवधची सनेवहा
प्रहाचधकरण म्हणतून दनयसक्त असतून प्रमसख जजिल्हहा न्यहायहाधचीश, लहाततूर हने जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरणहाचने पदजसद्घ
अध्यक म्हणतून दनयसक्त आहनेत.

नहागररकहाकांक रचीतहा उपलब्ध सरोयची -ससद वधहा
१. जजिल्हहा दवधची सने व हा प्रहाचधकरण, लहाततूर
जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूरच्यहा आवहारहामध्यने जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण, लहाततूर यहा
कहायहारलयहाचची ईमहारत असतून २०१५ पहासतून त्यहा दठकहाणची वदैदकल्पक वहाद दनवहारणहासहाठचीचने कहामकहाजि चहालतने .

० उद्दनेश -

आस्रहापनने चने नहाकांव

- जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण, लहाततूर

पतहा

- जजिल्हहा न्यहायहालय पररसर, जजिल्हहा न्यहायहालय, लहाततूर

द तूर ध्वनची कमहाकांक

- ०२३८२-२५१६६०

ईमने ल आयडची

- mah-latdlsa@bhc.gov.in

'न्यहाय सवहारसहाठची' हने दवधची सनेवहा प्रहाचधकरणहाचने घरोरवहाकय आहने . रहाज्य घटननेच्यहा अनसच्छने द १४

नससहार सवर नहागररकहाकांनहा समहान सकांधची ददलने लची आहने. त्यहाचप्रमहाणने अनसच्छने द ३९ नससहार समहाजिहातचील दबस र ल
घटकहाकांनहा मरोफत कहायदने दवरयक सहहाय्य दनेण्यहाचची रहाज्य शहासनहाचची जिबहाबदहारची आहने . तमहाम नहागररकहाकांच्यहा
दवशनेरतल दबस र ल व गरोरगररबहाकांच्यहा हक्कहाकांचने व दहतहाचने रकण व जिरोपहासनहा करण्यहासहाठची दवधची सनेवहा प्रहाचधकरणहाचची
स्रहापनहा झहालने लची आहने.
० दवधची सने व हा प्रहाचधकरणहाचने कहायर १.

न्यहायहालय/न्यहायहाचधकरण/प्रहाचधकरण समक करोणतनेहची प्रकरण ककवहा इतर कहायदनेशचीर कहायर वहाहची
चहालदवण्यहाच्यहा प्रदकयनेत समसपदनेशनहाच्यहा स्वरुपहात मरोफत दवधची सहहाय्य पसरदवणने आभण मरोफत दवधची
सनेवहा पसरदवणने.

२.

खचर व वनेळनेचची बचत करुन तसनेच तहाकांदत्रक बहाबदींचहा अडसर टहाळतू न जिलदगतचीनने न्यहाय दमळवतून
दनेण्यहाच्यहा हमची करचीतहा, प्रलकां दबत प्रकरणहाकांमध्यने तसनेच असने वहाद जिने न्यहायहालयहासमक आणलने गनेलने
नहाहचीत अशहा वहादहाकांमध्यने ससद्घहा समझहानेतहा करचीतहा लरोक न्यहायहालय आयरोजजित करणने .

३.

वदैवहादहक वहाद मध्यस्र आभण समनेट पद्घतचीनने दमटदवणने .

४.

कजने वहादहातचील पककहार आभण सवर सहामहान्य जिनतनेत , सहामहाजजिक व दवधची दृषयहा महत्वहाच्यहा मसद्दयहाकांवर
कहायदनेशचीर बहाबची सकांबकांधची जिहागरुकतहा दनमहारण करणने.

५.

कदैदहाकांनहा आभण न्यहायहाधचीन बकांददींनहा मरोफत दवधची सनेवहा प्रदहान करणने .

० आस्रहापनने अकां त गर त यने ण हारची न्यहायहालयने ल सवर तहालसकहा दवधची सनेवहा सदमतची, जजिल्हहा लहाततूर
० कहायहारल यचीन कहामकहाजिहाचची महादहतची समहाजिहातचील दबस र ल घटकहाकांनहा, महागहासवगर्भीय, सचीयहा, मसलने व इतरहाकांनहा दवधची सनेवहा व सलहा पसरदवणने ,
लरोकन्यहायहालयहाचने आयरोजिन करणने.
० दवधची सने व हा प्रहाचधकरणहाच्यहा कहायहारल यहाचची रचनहा जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरणहाचने कहायहारलय हने प्रत्यनेक जजिल्हहा स्तरहावर कहायर रत असतून त्यहा जजिल्हहा
न्यहायहालयहाचने प्रमसख जजिल्हहा न्यहायहाधचीश हने त्यहाचने अध्यक आभण ददवहाणची न्यहायहाधचीश वररष्ठ स्तर सकांवगहारतचील
न्यहायचीक अचधकहारची हने सचचव असतहात. तहालसकहा पहातळचीवर तहालसकहा दवधची सनेवहा सदमतचीचची स्रहापनहा करण्यहात
आलची असतून तनेरने कहायर रत असणहारने वररष्ठ न्यहायहाधचीश हने त्यहा सदमतचीचने अध्यक असतहात.
० दवधची सने व हा प्रहाप्त व्यक्तकी १.

अनसससचचत जिहातची व जिमहातचीचने व्यक्तकी.

२.

अवदैध महानवची व्यहापहारहातचील बळची ककवहा भरकहारची .

३.

सचीयहा अरवहा बहालकने.

४.

ददव्यहाकांग व्यक्तकी म्हणजिनेच अशहा व्यक्तकी ज्यहा अकांधत्व, कसष्ठररोग, एकहा दठकहाणहाहतून दस
स -यहा दठकहाणची
जिहाण्यहात असमरर तहा, बदहरनेपण, महानजसक असमरर तहा यहाकांनची गस्त आहनेत.

५.

सहावर दत्रक आपतची, जिहातचीय कहसहाचहार, जिहातचीय अत्यहाचहार, पसर, दष्स कहाळ, रसककांप ककवहा औदहानेदगक
आपतचीचने बळची.

६.

औदहानेदगक कहामगहार.

७.

अन्वचीकहाधचीन, न्यहायहालयचीन करोठडचीत असलने ल्यहा व्यक्तकी ज्यहाकांमध्यने ससरकहागमृहहातचील दकशरोरवयचीन
अपरहाधची, म्हणजिनेच १८ वरर्दे पयरत वय असलने ल्यहा व्यक्तक्तींचहा ककवहा मनरोरुग्णहालयहातचील अरवहा
शसशतूरहालयहातचील महानजसक रुग्ण यहाकांचहा समहावनेश.

८.

वहाररक उत्पन्न रु.३,००,०००/- पनेकहा कमची असलने ल्यहा व्यक्तकी.

० दवधची सहहाय्य प्रहाप्त करण्यहासहाठची कशहाप्रकहारने अजिर करहावहा?
१.

सकांकचीप्त स्वरुपहात तकहार ककवहा सहहाय्यतहा प्रहाप्त करण्यहाचने कहारण नमतूद करुन एक ललखचीत स्वरुपहात
अजिर दहाखल करहावहा.

२.

जिर अजिर दहार अभशचकत असनेल ककवहा ललदहण्यहाच्यहा सस्रतचीत नसनेल तर, दवधची सनेवहा
प्रहाचधकरण/सदमतचीचने सदस्य, सचचव ककवहा अचधकहारची त्यहाकांचने तनोंडची दनवनेदन ननोंदवतून घनेतचील आभण
ननोंददवलने ल्यहा दनवनेदनहावर त्यहाचची सहची/अकांगठयहाचहा ठसहा घनेतचील आभण असने दनवनेदन अशहा व्यक्तकीचहा अजिर
समजिण्यहात यनेईल.

३.

अजिर दहारहास दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण/सदमतचीकडने दवनहाशसल्क उपलब्ध असलने ल्यहा एकहा दवदहत नमसन्यहात
शपरपत्र दनष्पहाददत करुन दहावने लहागनेल, ज्यहायरोगने अजिर दहारहाचची दवधची सहहाय्य प्रहाप्त करण्यहासकांबकांधची दनकर
तपहासतून घनेतहा यनेईल.

४.

दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण/सदमतचीचने सदस्य सचचव अजिर दहारहाचची त्यहानने शपरपहात्रहामध्यने सहाकांदगतलने ल्यहा
तथ्यहाकांचची पडतहाळणची करण्यहासहाठची तपहासणचीससद्घहा करु शकतहात.

० करोणत्यहा स्वरुपहाचची दवधची सहहाय्यतहा पसर दवलची जिहातने ?
१.

करोणत्यहाहची न्यहायहालयचीन कहायर वहाहचीशची सकांबकांचधत दनेय ककवहा झहालने लहा सवर खचर .

२.

करोणत्यहाहची कहायदनेशचीर कहायर वहाहचीमध्यने मससदहालने खन करणने , दस्तऐवजि तयहार करणने आभण कहायदनेशचीर
कहायर वहाहचीमध्यने दवधची व्यवसहायचीनने प्रचतदनधचीत्व करणने यहासहाठचीचहा खचर .

३.

कहायदनेशचीर कहायर वहाहचीमध्यने आदनेशहाकांच्यहा, न्यहायदनणर यहाकांच्यहा प्रतची/प्रमहाभणत प्रतची दमळदवण्यहासहाठची
लहागणहारहा खचर व इतर दकरकरोळ खचर .

४.

कहायदनेशचीर कहायर वहाहचीमध्यने झहालने लहा इतर खचर , उदहा. खटल्यहाचने कहागद-पसस्तक तयहार करणने
(ज्यहामध्यने कहागद, छपहाई आभण कहागदपत्रहाकांचने रहारहाकांतर सहामचील आहने) आभण त्यहास अनसरकांदगक इतर
खचर .

० दवधची सने व हा प्रहाचधकरणहातफर्दे रहाबदवण्यहात यने ण हारने उपकम अ.

दवधची सहाकरतहा भशदबरने ररदवणने, चचहारसत्र व कहायर शहाळहा आयरोजजित करणने.

ब.

लरोकन्यहायहालय ररदवणने.

क.

नसकसहान ररपहाई यरोजिनहाकांचची अकांमलबजिहावणची.

अ. दवधची सहाकरतहा भशदबरने ररदवणने , चचहारस त्र व कहायर शहाळहा आयरोजजित करणने
जिनतनेस त्यहाकांचने हक्कहासकांबकांधचीचची जिहाणचीव करुन दनेण्यहासहाठची व त्यहाकांनहा कहायदनेदवरयक सहाकर करण्यहासहाठची
भशदबरने, चचहारसत्र व कहायर शहाळहा आयरोजिन कनेलने जिहातने . प्रहामसख्यहानने गहामचीण व दगस र म, झरोपडपटची, कहामगहार वसहाहत,
शदैकभणक सकांस्रहा वगदैरने दठकहाणची ररदवण्यहात यनेतहात. अन्यहाय दनवहारणहाबहाबत दहाद महागण्यहासहाठची महागर दशर न कनेलने
जिहातने.
ब. लरोकन्यहायहालय ररदवणने लरोक न्यहायहालय म्हणजिने कहाय?
लरोकन्यहायहालयहाचने आयरोजिन दवधची सनेवहा प्रहाचधकरणहाकांमहाफरत कनेलने जिहातने . 'लरोकन्यहायहालय' म्हणजिने यहा
गहाव पकांचहायतचीचने आधसदनक रुप, जिनेरने कहायदहा जिहाणणहा-यहा दनलपकपहातची लरोकहाकांचने न्यहायमकांडळ त्यहाकांच्यहापसढने
यनेणहा-यहा प्रकरणहाकांमध्यने सहामकांजिस्यहानने न्यहाय्य तडजिरोड घडदवतहात. प्रत्यनेक जजिल्हयहाच्यहा व तहालसकयहाच्यहा दठकहाणची
रहाषषचीय दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण व महहारहाषष रहाज्य दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण यहाकांचने आदनेशहानससहार लरोकन्यहायहालयहाचने
आयरोजिन कनेलने जिहातने.
लरोकन्यहायहालयहाबहाबत महादहतची करोठने दमळने ल?
जजिल्हहा व तहालसकहा न्यहायहालयहाकांमध्यने हरोणहा-यहा लरोकन्यहायहालयहाकांचची महादहतची त्यहा त्यहा जजिल्हहा व तहालसकहा
न्यहायहालयहामध्यने कहायर रत असलने ल्यहा जजिल्हहा दवधची सनेवहा प्रहाचधकरण व तहालसकहा दवधची सनेवहा सदमत्यहाकांच्यहा
कहायहारलयहाकांकडतू न दमळने ल.
क. नसक सहान ररपहाई यरोजिनहाकांच ची अकां म लबजिहावणची
दपडचीतने स नसक सहान ररपहाई दवरयचीच्यहा यरोजिनहा कलम ३५७ फफौजिदहारची प्रदकयहा सकांदहतहा नससहार न्यहायहालयहामध्यने खटलहा चहालतू असतहानहा आररोपचीस
भशकहा दनेतहानहा दफयहारदची ककवहा दपडचीतनेस नसकसहान ररपहाई दनेण्यहाचची तरततूद फफौजिदहारची प्रदकयहा सकांदहतनेत पतूवर्भीपहासतून

आहने परकांतस आररोपची दनदरर मसक्त झहालहा, फरहार झहालहा, मयत झहालहा तर अशहा पररसस्रतचीमध्यने दपडचीतनेचने नसकसहान
हरोवतूनससद्घहा नसकसहान ररपहाई दमळणने कहामची तरततूद कहायदहामध्यने नव्हतची. त्यहाकांनतर सन २००९ सहालची कलम
३५७ अ नससहार फफौजिदहारची प्रदकयहा सकांदहतनेमध्यने दपडचीतहास नसकसहान ररपहाई यरोजिनहा यहाचची तरतसद कनेलने लची आहने .
त्यहानससहार रहाज्य सरकहारनने कखद सरकहारशची सलहामसलत करुन दपडचीत ककवहा वहारसहाकांनहा नसकसहान ररपहाई
दमळहावची व त्यहाकांचने पसनरवसन व्हहावने यहाकररतहा यरोजिनहा तयहार करण्यहाचची तरततूद करण्यहात आलची. सदर
दरु
स स्तचीनकांतर दपडचीत व वहारसहाकांनहा नसकसहान ररपहाई दमळण्यहाच्यहा दृषचीनने तचीन यरोजिनहा कहायर रत आहनेत त्यहा
खहालचीलप्रमहाणने.
अ. मनरोधदैयर यरोजिनहा.
ब. दपडचीतनेस नसकसहान ररपहाई यरोजिनहा.
क. नहालसहा लल दगक अत्यहाचहार/इतर गसन्हयहातचील बळची पडलने ल्यहा/त्यहातसन बचहावलने ल्यहा मदहलहाकांकररतहा
नसकसहान ररपहाई यरोजिनहा २०१८.

मध्यस्रची म्हणजिने कहाय?
मध्यस्रची म्हणजिने हस्तकनेप प्रदकयनेचहा एक रहाग, ज्यहात एक तटस्र व्यक्तकी म्हणजिने मध्यस्र, जिरो
दववहादक पककहारहाकांमध्यने असणहारहा तकांटहा परस्पर सकांमतचीनने सरोडदवण्यहाकररतहा मदत करतरो. मध्यस्रची हची गरोपनचीय,
ऐच्छचीक परस्पर सहरहाग असणहारची अशची प्रदकयहा तर पककहारहाकांनची तकांटहा समरोपचहारहानने सरोडवतहा यहावहा यहाकररतहा
अनसकतूल पररस्रचीतची दनमहारण करतरो.

मध्यस्रचीकरचीतहा अजिर कसहा करतहा यने ई ल?
ददवहाणची प्रदकयहा सकांदहतनेच्यहा कलम ८९ मध्यने नमसद प्रमहाणने जिर एखहादहा प्रकरणहात सहामरोपचहारहानने तकांटहा
दमटदवण्यहाचहा जिरहाहची वहाव असल्यहास दपठहासन अचधकहारची तने प्रकरण मध्यस्रचीकरचीतहा मध्यस्रची कख दहाकडने
सकांदररत करु शकतचील, दरोन्हचीहची पककहार समझरोतहा करण्यहास कबतूल नसतचील, परकांततू त्यहाकांचची मध्यस्रचीच्यहा
महाध्यमहानने समनेटहाचची शकयतहा शरोधण्यहाचची प्रहामहाभणक इच्छहा असल्यहास अशहावनेळची ससद्घहा तने प्रकरण मध्यस्रचीकडने
सकांदररत करणने यरोग्य आहने. मध्यस्रची प्रदकयनेसहाठचीचची कहालमयहारदहा ६० ददवस असतून तची पककहारहाच्यहा ककवहा
मध्यस्रहाकांच्यहा दवनकांतचीवरुन दपठहासन अचधकहारची यहाकांचनेकडतू न ९० ददवसहापयरत पहाठदवतहा यनेतने.

जजिल्हहा दवधची सने व हा प्रहाचधकरण , लहाततूर यहा दवरहागहानने ददलने ल्यहा ससद वधहा ककवहा सने व हा यहाकांच ची ससच ची यहा कहायहारलयहात व्हचीडचीओ कबॉन्फरन्सदहारने दवदवध प्रकहारच्यहा बदैठककीचने आयरोजिन करतहा यनेतने . जिहागरोजिहागची
भरतचीपत्रक लहावतून सवर सहामहान्य लरोकहाकांमध्यने जिनजिहागमृतची दनमहारण करुन त्यहाचची महादहतची दनेण्यहाचहा प्रयत्न कनेलहा
जिहातरो. यहा कहायहारलयहात बसण्यहासहाठची जिहागहा, दपण्यहाच्यहा पहाण्यहाचची ससदवधहा व प्रसहाधनगमृहने हची उपलब्ध कनेलने लची
आहनेत.

२ . महादहतचीचहा अचधकहार दवरहाग
महादहतचीचहा अचधकहार अचधदनयम २००५ हहा नहागररकहाभरमसख कहायदहा असल्यहामसळने पहारदशर कतहा,
उतरदहाचयत्व व लरोकसहरहाग यहाचहा दत्रवनेणची सकांगम आहने.
अ. प्रहाचधकहारहाचने नहाव - जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय , लहाततूर
१. कहायर कनेत्र - लहाततूर जजिल्हहा
२. महादहतचीचहा अचधकहार अचधदनयम २००५ च्यहा अकांमलबजिहावणचीकररतहा सन २०२१ मध्यने
पददनदर्देभशत करण्यहात आलने ल्यहा सहहा. जिनमहादहतची अचधकहारची, जिनमहादहतची अचधकहारची व अदपलचीय अचधकहारची
यहाकांचची महादहतची.
अ.क.

१

दवरहाग/कहायहारल यहाचने नहाव

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, लहाततूर

सहहा. जिनमहादहतची

जिनमहादहतची

प्ररम अदपलचीय

अचधकहारची

अचधकहारची

अचधकहारची

…

प्रबकांधक,

जजिल्हहा

जजिल्हहा न्यहायहालय,

न्यहायहाधचीश-१,

लहाततूर

लहाततूर

