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प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश यहायांचचे कहायहार्याल य ,
औरयांग हाबहाद.
ककद्र शहासनहाचहा महाहहतधीचहा अजधकहार अजधहनयम-२००५
कलम ४ (१)(b)(i)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा प्रहाजधकरणहाचधी
कहायर व कतर्याव्यचे यहायांच हा तपशधील
कहायहार्यालयहाचचे नहायांव

:-

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय, औरयांग हाबहाद.

पतहा

:-

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय,
अदहालत ररोड, औरयांगहाबहाद-४३१ ००५.
(महहारहाषष रहाज्य)

कहायहार्यालय प्रममुख

:-

प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश, औरयांगहाबहाद.

शहासककीय हवभहागहाचचे नहायांव

:-

हवधधी व न्यहाय हवभहाग, मयांत्रहालय, ममुयांबई-४०० ०३२.

करोणत्यहा मयांत्रहालयहातधील

:-

हवधधी व न्यहाय हवभहाग, मयांत्रहालय, ममुयांबई-४०० ०३२.

खहात्यहाच्यहा अजधनस्त
कहायर्या कचेत्र :- औरयांगहाबहाद जजिल्हहा

भभौगरोलधीक :- औरयांगहाबहाद जजिल्हहा

कहायहार्यानमुरुप :- ---

हवहशष कहायर्या

:-

न्यहायदहान

हवभहागहाचचे ध्यचेय / धरोरण

:-

कहायदहातधील तरतमुदधीनमुसहार न्यहाय दचेणचे

धरोरण

:-

कहायदहानमुसहार न्यहायप्रहक्रियहा रहाबहवणचे

सवर्या सयांबयांधधीत कमर्या चहारधी

:-

न्यहायधीक अजधकहारधी व कमर्या चहारधी वगर्या २, ३, ४

कहायर्या

:-

कतर्या व्य समुचधी प्रमहाणचे व प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश यहायांचचे
आदचेशहानमुसहार.

कहामहाचचे हवस्ततृत स्वरुप

:-

१. औरयांगहाबहाद जजिल्हयहातधील सचेशन्स व हवशचेष खटलचे चहालहवणचे.
२. हदवहाणधी न्यहायहालय व न्यहायदयांडहाजधकहारधी न्यहायहालयचे यहायांच्यहा
हनकहालहा हवरुध्द करण्यहात आलचेलधी अपधील चहालहवणचे
३. हवशचेष अजधकहारहानमुसहार मरोटहार अपघहात नमुकसहान भरपहाई
बहाबतचधी प्रकरणचे चहालहवणचे.
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महालमतचेच हा तपशधील :- १.

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय , औरयांग हाबहाद
औरयांगहाबहाद-जिहालनहा ररोडवर जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहाच्यहा नहवन
इमहारतधीचचे बहायांधकहाम पमुणर्या झहालचेलचे आहचे. सदर इमहारतधीच्यहा प्ललॉटचचे
एकमुण कचेत्रफळ ३१३८८.०० चभौरस मधीटर अससून बहायांधकहाम
कचेत्रफळ २१३१२.२२ चभौरस मधीटर आहचे . सदर इमहारतधीचहा दशर्या नधी
भहाग हहा तळ मजिलहा अजधक चहार मजिलधी तसचेच उवर्या ररत भहाग तळ
मजिलहा अजधक तधीन मजिलचे हयहा स्वरुपहात हवभहागलचेलधी /
बहायांधण्यहात आलचेलधी आहचे. ईमहारतधीत एकमुण ४९ न्यहायदहान कक
असमुन तचे ए, बधी, सधी, डधी व ई हवयांग यहा भहागहात आहचेत. सदर
ईमहारतधीच्यहा डधी-हवयांग यहा भहागहात कहायहार्यालयचे तसचेच वककील सयांघ,
सरकहारधी वककील यहायांचचेसहाठधी स्वतयांत्र कक हदलचेलचे आहचे . ईमहारतधीचहा
ए-हवयांगचहा तहाबहा हदनहायांक २५.११.२००८ ररोजिधी, बधी-हवयांगचहा तहाबहा
हदनहायांक १३.११.२००९ ररोजिधी आहण सधी, डधी व ई-हवयांगचहा तहाबहा
०७.०९.२०१२ ररोजिधी यहा कहायहार्यालयहास हमळहालचेलहा अससून
सदद्यःसस्थतधीत ४९ न्यहायदहान कक यहा कहायहार्यालयहाच्यहा तहाब्यहात
आहचे. न्यहायहालयहाचचे पररसरहात जजिल्हहा न्यहायधधीशहायांचचे सयांवगहार्यातधील
न्यहायधीक अजधकहा-यहायांसहाठधी ३ हनवहासस्थहानचे उपलब्ध आहचे.
त्यहापपैककी एक हनवहासस्थहान प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश,
औरयांगहाबहाद यहायांचचे तहाब्यहात आहचे. तसचेच एक हनवहासस्थहान जजिल्हहा
न्यहायहाधधीश-१, औरयांगहाबहाद व जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-२, औरयांगहाबहाद
यहायांचचे तहाब्यहात आहचे.
जिसूनधी जजिल्हहा न्यहायहालय ईमहारत (जिसूनधी उच्च न्यहायहालय
इमहारत) यहा इमहारतधीतधील कहाहधी भहाग यहा कहायहार्यालयहाचचे तहाब्यहात
अससून सदर भहागहात एकमुण ५ न्यहायहालयचे कहायर्या रत आहचेत . सदर
इमहारतधीत हदवहाणधी न्यहायहालय (वररष्ठ स्तर), महहानगरपहाजलकहा
न्यहायहालय, औरयांगहाबहाद, न्यहायदयांडहाजधकहारधी प्रथमवगर्या (लरोहमहागर्या ),
औरयांगहाबहाद व सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (कहनष्ठ स्तर) यहायांचधी तधीन
न्यहायहालयचे कहायर्या रत आहचेत.
फरोन क्रि.(०२४०) २३३४८३९, (०२४०) २३५३१५८.
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२.

वपै जि हापसूर न्यहायहालय
सदर न्यहायहालयहाचचे प्ललॉट चचे कचेत्रफळ हचे १७५७७.०० चभौ.मधी.
अससून बहायांधकहाम तळमजिलहा कचेत्रफळ ६७१६.४८ चभौ.मधी. आहण
पहहलहा मजिलहा कचेत्रफळ ६७१६.४८ चभौ.मधी. आहचे. सदर इमहारत हधी
वपैजिहापसूर शहरहात ममुख्य रस्त्यहालगत आहचे. सदर इमहारतधीत एकमुण
०९ न्यहायदहान कक व कहायहार्यालयहासहाठधी जिहागहा उपलब्ध आहचे . सदर
इमहारतधीचचे पररसरहात वककील सयांघहासहाठधी स्वतयांत्र मरोठहा हलॉल उपलब्ध
आहचे. न्यहायहालयहाचचे पररसरहात न्यहायधीक अजधकहा-यहासहाठधी एकमुण ५
हनवहासस्थहानचे उपलब्ध आहचे. सदर इमहारतधीत जजिल्हहा न्यहायहालय,
हदवहाणधी न्यहायहालय (वररष्ठ स्तर) व हदवहाणधी न्यहायहालय (कहनष्ठ
स्तर) यहायांचधी न्यहायहालयचे कहायर्या रत आहचेत.
फरोन क्रि.(०२४३६) २२२३०२, (०२४३६) २२२१९०.

३.

गयां ग हापसूर न्यहायहालय
सदर न्यहायहालयहाचचे प्ललॉट चचे एकमुण कचेत्रफळ ४९५९.८० चभौ.मधी.
अससून न्यहायहालयहाकररतहा नहवन इमहारतधीचचे बहायांधकहाम पसूणर्या हरोवसून
नहवन इमहारतधीचहा तहाबहा हदनहायांक २१.०९.२०१७ ररोजिधी घचेण्यहात
आलहा आहचे. सदर इमहारतधीत हदनहायांक १२.१०.२०१७ पहाससून
न्यहायहालयहाचचे कहामकहाजि समुरु झहालचे आहचे. सदर इमहारतधीचचे बहाधकहाम
कचेत्रफळ १८४३.२९ चभौ.मधी. असमुन इमहारतधीत ०३ न्यहायदहान कक
व कहायहार्यालय तसचेच वककील सयांघ यहायांचचेसहाठधी जिहागहा उपलब्ध आहचे.
त्यहाचप्रमहाणचे गयांगहापसूर यचेथचे जिसूनधी न्यहायहालयधीन इमहारत अससून सदर
न्यहायहालयधीन इमहारतधीचचे बहायांधकहाम कचेत्रफळ ५१५.७० चभौ.मधी. इतकचे
आहचे. सदर इमहारतधीत ०२ न्यहायदहान कक व कहायहार्यालय, वककीलसयांघ
यहायांचचे कररतहा जिहागहा आहचे. न्यहायहालयहाचचे पररसरहात एक न्यहायधीक
अजधकहारधी यहायांचचेसहाठधी हनवहासस्थहान उपलब्ध आहचे.
फरोन क्रि.(०२४३३) २२१३६६.
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४.

कन्नड न्यहायहालय
सदर न्यहायहालयहाचचे प्ललॉट चचे एकमुण कचेत्रफळ १०७१०.०० चभौ.मधी.
अससून न्यहायहालयधीन इमहारतधीचचे बहायांधकहाम कचेत्रफळ ६२५.५७
चभौ.मधी. इतकचे आहचे. सदर इमहारतधीत कहायमस्वरुपधी ०२ न्यहायदहान
कक अससून कहायहार्यालय, वककीलसयांघ यहायांचचे कररतहा जिहागहा उपलब्ध
आहचे. इमहारतधीचचे पररसरहात तहात्पसूरत्यहा स्वरुपहातधील ०१ न्यहायदहान
कक तयहार करण्यहात आलहा आहचे. इमहारतधीचचे पररसरहात न्यहायधीक
अजधकहा-यहायांसहाठधी एक हनवहासस्थहान उपलब्ध आहचे . तसचेच कन्नड
यचेथधील नहवन इमहारत व न्यहायधीक अजधकहा-यहाकररतहा हनवहासस्थहान
बहाधणचेबहाबतचहा प्रस्तहाव सहादर करणचेबहाबत, सहावर्या जिहनक बहायांधकहाम
हवभहागहास कळहवण्यहात आलचेलचे आहचे.
फरोन क्रि.(०२४३५) २२१३८२.

५.

पपै ठ ण न्यहायहालय
सदर न्यहायहालयहाच्यहा प्ललॉट चचे एकमुण कचेत्रफळ १०३२३.२३
चभौ.मधी. अससून सदर न्यहायहालयहाच्यहा नहवन इमहारतधीचचे बहायांधकहाम पसूणर्या
झहालचेलचे अससून सदर इमहारतधीचहा सयांपसूणर्या तहाबहा हमळहालचेलहा आहचे.
तसचेच सदर इमहारतधीवर अतधीररक्त मजिलहा बनवसून त्यहामध्यचे ४ करोटर्या
हलॉल तयहार करण्यहाबहाबतचहा प्रस्तहाव महा.उच्च न्यहायहालय, ममुयांबई
यहायांचचेमहाफर्यात शहासनहाकडचे पहाठहवलचेलहा आहचे. सदर प्रस्तहावहास हवधधी व
न्यहाय हवभहाग, मयांत्रहालय, ममुयांबई यहायांनधी शहासन हनणर्या य क्रि.१३ हद.
२१.०१.२०२१

नसूसहार

रु.८,६२,२६,०००/-

इतक्यहा

अयांदहाजिधीत खचहार्यास प्रशहासककीय महान्यतहा हदलधी आहचे . इमहारतधीचचे
पररसरहात न्यहायधीक अजधकहा-यहायांसहाठधी नव्यहानचे ४ हनवहासस्थहानचे
बहायांधण्यहात आलधी आहचे. नहवन न्यहायहालयधीन इमहारतधीत दरोन
न्यहायदहान कक तसचेच कहायहार्यालय, वककीलसयांघ यहायांचचेकररतहा जिहागहा
उपलब्ध आहचेत. पपैठण न्यहायहालयहात एक न्यहायदहान कक नहवन
इमहारतधीच्यहा आस्थहापनहा हवभहागहातधील एकहा खरोलधीत सदसस्थतधीत
चहालसू आहचे.
फरोन क्रि.(०२४३१) २२३००८.
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६.

जसलरोड न्यहायहालय
सदर न्यहायहालयहाच्यहा प्ललॉट चचे एकमुण कचेत्रफळ १०३२३.२३
चभौ.मधी. अससून न्यहायहालयधीन इमहारतधीचचे एकमुण बहायांधकहाम कचेत्रफळ
७४१.१६ चभौ.मधी. इतकचे आहचे. न्यहायहालयधीन इमहारतधीत ०२
न्यहायदहान कक असमुन एकहा हलॉलचचे रुपहायांतर तहात्पसूरत्यहा स्वरुपहात
न्यहायदहान ककहासहाठधी करण्यहात आलचे आहचे . सदर इमहारतधीत
कहायहार्यालय, वककीलसयांघ यहायांचचेसहाठधी जिहागहा उपलब्ध आहचे. इमहारतधीचचे
पररसरहात न्यहायधीक अजधकहा-यहायांसहाठधी तधीन हनवहासस्थहानचे उपलब्ध
आहचेत. तसचेच जसलरोड न्यहायहालय इमहारत परधीसरहात २ नहवन करोटर्या
हलॉल व त्यहास सयांलग्न हनजिधीकक बहायांधणचेबहाबतचहा प्रस्तहाव महा.उच्च
न्यहायहालय, ममुयांबई यहायांचचेकडचे पहाठहवलचेलहा आहचे . सदर प्रस्तहाव हहा
हवधधी

व

न्यहाय

हवभहाग,

शहासन

हनणर्या य

क्रि.सधीसधीबधी-

१११९/प्र.क्रि.६४/कहा.१३ हदनहायांक ०७.०९.२०१९ नसूसहार मयांजिसूर
कचेलहा अससून इमहारत बहायांधकहामहासहाठधी रु.१,५३,६६,४२५/इतक्यहा अयांदहाजजित खचहार्यास महान्यतहा हदलधी आहचे.
फरोन क्रि.(०२४३०) २२२०४४.

७.

सरोयगहाव न्यहायहालय
सदर न्यहायहालयहाकररतहा भहाडचे तत्वहावर इमहारत घचेण्यहात आलधी
अससून सदर इमहारत हधी जजिल्हहा पररषद उप-हवभहाग, जसलरोड यहायांचचे
अखत्यहाररत आहचे. सदर इमहारतधीचचे समरोरधील मरोकळयहा जिहागचेचचे
कचेत्रफळ १६०.६० चभौ.हम. अससून बहायांधकहाम कचेत्रफळ २३५.५९
चभौ.मधी. इतकचे आहचे. सदर इमहारतधीत एक न्यहायदहान कक, कहायहार्यालय
व वककील सयांघहासहाठधी जिहागहा उपलब्ध आहचे. सदर इमहारतधीतधील
उपलब्ध जिहागहा हधी कहायहार्यालयहाचचे दृषधीनचे अपसूरधी आहचे . सदर
न्यहायहालयहाचचे न्यहायधीक अजधकहारधी हचे खहाजिगधी हनवहासस्थहानहात
वहास्तव्यहास आहचेत.

6

सरोयगहाव यचेथधील न्यहायहालयहाकररतहा मभौजिचे सरोयगहाव यचेथधील गट
क्रि.५ मधसून दरोन एकर शहासककीय जिमधीन महा.जजिल्हहाजधकहारधी,
औरयांगहाबहाद यहायांनधी उपलब्ध करुन हदलधी अससून सदर जिहागचेचहा तहाबहा
हदनहायांक १३.११.२०१७ घचेण्यहात आलहा आहचे.
सदर जिहागचेवर न्यहायहालयधीन इमहारत व हनवहासस्थहानचे
बहायांधणचेबहाबत प्रस्तहाव सहादर करणचेबहाबत सहावर्या जिहनक बहायांधकहाम
हवभहागहास कळहवण्यहात आलचे हरोतचे. त्यहानसूसहार प्रस्तहाव सहादर
कचेलचेलहा आहचे व सदर प्रस्तहाव शहासनहाकडचे महा.उच्च न्यहायहालय,
ममुयांबई यहायांचचेमहाफर्यात प्रशहासककीय महान्यतचेस्तव व अनसूदहान मयांजिसूरधीस्तव
पहाठहवलचेलहा आहचे.
फरोन क्रि.(०२४३८) २३४३३०.
८.

फमु लयां ब धी न्यहायहालय
सदर नवहनहमर्या त न्यहायहालयहाकररतहा फमुलयांबधी यचेथधील खहाजिगधी
महालककीचधी इमहारत गट नयां.३५३, हबल्डडींग नयां.२७२ गहामपयांचहायत
नयां.१२१ इमहारतधीचचे बहायांधकहाम कचेत्रफळ ३२२२ चभौ.मधी. अससून हधी
जिहागहा भहाडचे तत्वहावर घचेण्यहात आलचेलधी आहचे. सदर इमहारतधीत एक
न्यहायदहान कक तयहार करण्यहात आलहा आहचे . सदर इमहारतधीत
न्यहायदहान ककहा व्यतधीररक्त न्यहायधीक अजधकहा-यहायांसहाठधी हनजिधी कक
व ०८ इतर कक उपलब्ध अससून सदर ०८ ककहात कहायहार्यालय,
वककीलसयांघ यहायांनहा जिहागहा दचेण्यहात
न्यहायहालयहाचचे

आलचेलधी

आहचे.

सदर

न्यहायधीक अजधकहारधी यहायांचचे करधीतहा भहाडचेतत्वहावर

हनवहासस्थहान घचेण्यहात आलचेलचे आहचे.
फमुलयांबधी न्यहायहालयहाकरधीतहा मभौजिचे फमुलयांबधी यचेथधील गट नयांबर
३३२ मधसून ५ एकर शहासककीय जिमधीन जजिल्हहाजधकहारधी, औरयांगहाबहाद
यहायांनधी यहा कहायहार्यालयहास दचेणचेबहाबत आदचेशधीत कचेलचे अससून त्यहानमुसहार
तहसधीलदहार, फमुलयांबधी यहायांनहा ५ एकर शहासककीय जिमधीनधीचहा तहाबहा यहा
कहायहार्यालयहास हदनहायांक २६.०१.२०१० ररोजिधी हस्तहायांतरधीत कचेलहा
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आहचे. सदर जिमधीनधीवर न्यहायहालयधीन इमहारत तसचेच न्यहायधीक
अजधकहा-यहायांचचे

हनवहासस्थहान

बहायांधणचेबहाबतचचे

प्रस्तहावहास

शहासनहाकडसू न प्रशहासककीय महान्यतहा हमळहालचेलधी अससून न्यहायहालयधीन
इमहारतधीचचे बहायांधकहाम पसूणर्या हरोवसून इमहारतधीचहा तहाबहा हदनहायांक
३०.१२.२०१७ ररोजिधी घचेण्यहात आलहा आहचे. तसचेच न्यहायधीक
अजधकहारधी यहायांचचेसहाठधी एक हनवहासस्थहान बहायांधण्यहात आलचे अससून
सदर हनवहासस्थहानहाचहा तहाबहा हदनहायांक ३०.१२.२०१७ ररोजिधी
घचेण्यहात आलहा आहचे.
फरोन क्रि.(०२४०) २६३३३०२.

९.

खमु ल तहाबहाद न्यहायहालय
सदर

नवहनहमर्या त न्यहायहालयहाकररतहा जजिल्हहाजधकहारधी, औरयांगहाबहाद

यहायांनधी खमुल्तहाबहाद यचेथधील गट क्रिमहायांक १४४ मधधील सहावर्या जिहनक
बहायांधकहाम हवभहागहाचधी पपव्हचेलधीयन हधी इमहारत अजधगतृहहत कचेलचेलधी
आहचे. सदर इमहारत हधी जिसूनधी अससून इमहारतधीलगतच कमर्या चहायहायांसहाठधीचचे कहाहधी जिसूनधी हनवहासस्थहानचे आहचेत. इमहारतधीतधील एकहा
मरोठयहा हलॉलचचे रुपहायांतर न्यहायदहान ककहात तसचेच इतर भहागहाचचे
रुपहायांतर कहायहार्यालय व वककील सयांघहा कररतहाचचे ककहात करण्यहात आलचे
आहचे. सदर न्यहायहालयहाचचे न्यहायधीक अजधकहारधी हचे भहाडचेतत्वहावर
घचेण्यहात आलचेल्यहा हनवहासस्थहानहात रहाहहात आहचेत.
सदर न्यहायहालयहाकरधीतहा मभौजिचे खमुल्तहाबहाद यचेथधील गट नयांबर
१४४ मधधील पपव्हचेलधीयन इमहारत व पररसरहातधील एकमुण १ हचेक्टर
६८ आर शहासककीय जिमधीनधीचहा तहाबहा दचेणचेबहाबतचचे जजिल्हहाधधीकहारधी,
औरयांगहाबहाद

यहायांनधी

त्यहायांचचे

कहायहार्यालयधीन

आदचेश

जिहा.क्रि.२००८/मशहाकहा-२/जिमधीन२/प्रक्रि१२/१०,

हदनहायांक

०३-०८-२०१० अन्वयचे पहाररत कचेलचे अससून त्यहा अनमुषगयां हानचे
तहसधीलदहार, खमुल्तहाबहाद यहायांनधी सदर जिहागचेचहा तहाबहा यहा कहायहार्यालयहास
हदनहायांक २७.०८.२०१० ररोजिधी हस्तहायांतरधीत कचेलहा आहचे. सदर
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जिहागचेवर न्यहायहालयधीन इमहारत तसचेच न्यहायधीक अजधकहा-यहायांचचे
हनवहासस्थहान बहायांधणचेबहाबतचहा प्रस्तहाव हवधधी व न्यहाय हवभहाग,
मयांत्रहालय, ममुयांबई यहायांनहा महानहनय उच्च न्यहायहालय, ममुयांबई यहायांचचे महाफर्यात
पहाठहवण्यहात आलहा आहचे. हवधधी व न्यहाय हवभहाग, मयांत्रहालय, ममुयांबई
शहासन

हनणर्या य

क्रिमहायांक

CCB/P.K.53/ka-13

हदनहायांक

१८.०९.२०१८ नसूसहार प्रशहासककीय महान्यतहा व अनसूदहान मयांजिसूर कचेलचे
आहचे. तसचेच दरोन हनवहासस्थहानहाचचे बहायांधकहामहास पसूणर्या झहालचे अससून
तहाबहा हदनहायांक ११.०७.२०१८ ररोजिधी घचेण्यहात आलहा आहचे.
तसचेच नहवन न्यहायहालयधीन ईमहारतधीचचे बहायांधकहाम हचे हदनहायांक
०४.०८.२०१९

पहाससून

समुरु

प्रगतधीपथहावर आहचे.
फरोन क्रि.(०२४३७) २४१७२२.

झहालचे

अससून

सध्यसस्थतधीत
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उपलब्ध सचेवहा

:-

फभौजिदहारधी, हदवहाणधी, मरोटहार अपघहातगस्त, वपैवहाहधीक वहाद ईत्यहादधी
तसचेच हपडधीतहायांनहा कहायदहातधील तरतमुदधीस अनमुसरुन न्यहाय दचेणचे.
तसचेच जजिल्हहा हवधधी सचेवहा प्रहाजधकरणहामहाफर्यात हनयमहानमुसहार असहहाय्य
तसचेच हपडधीतहायांनहा मरोफत सलहा दचेणचे . जजिल्हहा हवधधी सचेवहा
प्रहाजधकरणहामहाफर्यात लरोकअदहालत चचे आयरोजिन करण्यहात यचेतचे व
तडजिरोडधीच्यहा महागहार्यानचे प्रकरणचे हनकहालधी कहाढण्यहात यचेतहात. तसचेच
समहाजिहात कहायदचे हवषयक जिनजिहागतृतधी करण्यहासहाठधी हववधीध हठकहाणधी
कहायदचेहवषयक महागर्या दशर्या नपर हशबधीरचे आयरोजिधीत करण्यहात यचेतहात.

10

सयांस्थचेच्यहा सयांरचनहात्मक तक्यहामध्यचे कहायर्या कचेत्रहाचचे प्रत्यचेक स्तरहावरचचे तपशधील :कहायहार्यालयधीन दरमु ध्वनधी क्रिमहायांक व वचेळहा
१.

कहायहार्यालयहाचधी वचेळ

:- सकहाळधी १०.३० तचे सहाययांकहाळधी ६.०० वहाजिचेपहावचेतरो

न्यहायहाधधीशहायांसहाठधी मध्यहायांतरहाचधी वचेळ

:- दपमु हारधी २.०० तचे २.४५

कमर्या चहा-यहायांसहाठधी मध्यहायांतरहाचधी वचेळ

:- दपमु हारधी २.०० तचे २.३०

२.

दरमु ध्वनधी क्रिमहायांक

:- (०२४०) २३३४८३९

३.

हदवहाणधी न्यहायहालय (वररष्ठ स्तर),
औरयांगहाबहाद

४.

दरमु ध्वनधी क्रिमहायांक

:- (०२४०) २३४१०७५

ई-मचेल

:- mahaurdc@mhstate.nic.in

सहापहाहहक समुटटधी व हवहशष
सचेवचेसहाठधी ठरहवलचेल्यहा वचेळहा

:- रहववहार तसचेच प्रत्यचेक महहन्यहाचहा दस
मु रहा व चभौथहा
शहाहनवहार.
परयांतसू ब-यहाच शहासककीय समुटयहायांमध्यचे लरोकन्यहायहालयचे ,
हशबधीरचे तसचेच न्यहायधीक अजधकहारधी यहायांचचेसहाठधी कहायर्या शहाळचे चचे
आयरोजिन कचेलचे जिहातचे.
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सयां स् थचे च हा प्रहारुप तक्तहा
प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश,
औरयांग हाबहाद
------------------------------------------------------------------------------------हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (वररष्ठ स्तर),

ममुख्य न्यहायदयांडहाजधकहारधी,

औरयांगहाबहाद

औरयांगहाबहाद

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (कहनष्ठ स्तर) तथहा

प्रथमवगर्या न्यहायदयांडहाजधकहारधी (लरोहमहागर्या ),

प्रथमवगर्या न्यहायदयांडहाजधकहारधी, औरयांगहाबहाद

औरयांगहाबहाद

-------------------------------------------------------------------------------------प्रबयांधक

स्वधीय-सहहाय्यक

अधधीकक

लघमुलचेखक (उच्च शचेणधी)

सहहाय्यक अधधीकक

लघमुलचेखक (हनम्न शचेणधी)

दभ
मु हाषधी

वररष्ठ जलपधीक

लघमु-टयांकलचेखक

कहनष्ठ जलपधीक

वबहन चबलक

पपस्तक-बबबांधणणीकबर

ममुख्य बचेलधीफ

झझेररॉक्स चबलक

हवबलदबर / नबईक
शशिपबई/उदगणी/सफबईगबर/पहबरझेकरणी

बचेलधीफ
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कलम ४ (१)(b)(ii)

नममुन हा (अ)

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील अजधकहारधी व कमर्या चहारधी
यहायांच् यहा अजधकहारहायांच हा तपशधील

अ
अ.

पदनहाम

अजधकहार-प्रशहासककीय

क्रि.

करोणत्यहा कहायदहा/

अहभप्रहाय

हनयम/शहासन हनणर्या य /
पररपत्रकहा नमुसहार

१ प्रममुख जजिल्हहा व सत्र जजिल्हहा

व

सततष

न्यहायहालय, प्रचजलत

कहायदहानमुसहार

व ---

न्यहायहाधधीश,

औरयांगहाबहाद व त्यहा अयांतगर्या त यचेणहा-यहा महाननधीय उच्च न्यहायहालयहाचचे

औरयांगहाबहाद.

न्यहायहालयहाच्यहा सयांबयांधधी प्रशहासककीय अजधनस्त
अजधकहार,

कमर्या चहारधी

पदरोन्नतधी,

बदलधी

हवषयक

कहारवहाई

व

नचेमणसूक, हनयमहानमुसहार

व
व

हवहवध
प्रशहासककीय

हशस्तभयांग प्रकरणहात

शहासककीय

करण्यहाचचे अजधहनयमहाप्रमहाणचे.

अजधकहार.

ब
अ.

पदनहाम

अजधकहार-आजथर्या क

क्रि.

करोणत्यहा कहायदहा/

अहभप्रहाय

हनयम/शहासन हनणर्या य /
पररपत्रकहा नमुसहार

१ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश- जजिल्हहा
१, औरयांगहाबहाद.

व

सततष

न्यहायहालय, प्रचजलत

कहायदहानमुसहार

व ---

औरयांगहाबहाद व त्यहा अयांतगर्या त यचेणहा-यहा महाननधीय उच्च न्यहायहालयहाचचे
न्यहायहालयहाच्यहा
अजधकहार.

सयांबयांधधी

आजथर्या क अजधनस्त
हनयमहानमुसहार

व
व

प्रकरणहात
अजधहनयमहा प्रमहाणचे.

हवहवध
हवतधीय
शहासककीय
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क
अ.

पदनहाम

अजधकहार-फभौजिदहारधी

करोणत्यहा कहायदहा/

क्रि.

अहभप्रहाय

हनयम/शहासन हनणर्या य /
पररपत्रकहा नमुसहार

१ प्रममुख जजिल्हहा व सत्र फभौजिदहारधी

व्यवहहार

न्यहायहाधधीश,

नममुद

सत्र

औरयांगहाबहाद.

चहालहवण्यहायरोग्य

सयांहहतचेमध्यचे फभौजिदहारधी

व्यवहहार

न्यहायहाधधीशहायांनहा शहासनहाकडसू न
सवर्या

व

खटलचे न्यहायहालयहाकडसू न

चहालहवणचे, न्यहायदयांडहाजधकहारधी यहायांचचे प्रदहान

सयांहहतहा, - - महा.उच्च
वचेळरोवचेळधी

करण्यहात

आलचेल्यहा

हनकहालहाहवरुध्द करण्यहात आलचेलधी हवशचेष अजधकहारहानमुसहार.
अहपलचे

चहालहवणचे,

शहासन

व

महा.उच्च न्यहायहालय यहायांच्यहाकडसू न
दचेण्यहात आलचेल्यहा हवशचेष स्वरुपहाचचे
फभौजिदहारधी

खटल्यहामध्यचे

न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
२ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश- वर

नममुद

कचेल्यहाप्रमहाणचे
न्यहायहाधधीश

प्रममुख फभौजिदहारधी

१ व अहतररक्त सत्र

जजिल्हहा

न्यहायहाधधीश,

अजधकहारककचेतधील

औरयांगहाबहाद व ईतर

करण्यहात आल्यहाप्रमहाणचे फभौजिदहारधी प्रदहान

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश,

प्रकरणहात न्यहायहनणर्या य दचेणचे.

व्यवहहार

यहायांच्यहा शहासनहाकडसू न

व

सयांहहतहा, - - -

व

वहाटप न्यहायहालयहाकडसू न
करण्यहात

महा.उच्च
वचेळरोवचेळधी
आलचेल्यहा

हवशचेष अजधकहारहानमुसहार.

औरयांगहाबहाद.

ड
अ.

पदनहाम

अजधकहार-अधर्या न्यहायधीक

क्रि.

करोणत्यहा कहायदहा/

अहभप्रहाय

हनयम/शहासन हनणर्या य /
पररपत्रकहा नमुसहार

१

-लहागसू नहाहधी-

-लहागसू नहाहधी-

-लहागसू नहाहधी-

---
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कलम ४ (१)(b)(ii)

नममुन हा (ब)

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील अजधकहारधी व कमर्या चहारधी
यहायांच् यहा कतर्याव्यहाचहा तपशधील
अ.

पदनहाम

कतर्या व् यचे

क्रि.

१ प्रबयांधक

करोणत्यहा कहायदहा/ हनयम/शहासन हनणर्या य /

अहभप्रहाय

पररपत्रकहा नमुस हार

कतर्या व्यसमुचधी महानहनय उच्च न्यहायहालय /शहासन यहायांचचे - - प्रमहाणचे

पररपत्रक व आदचेश व प्रममुख जजिल्हहा व सत्र
न्यहायहाधधीश यहायांचचे आदचेशहानमुसहार अजधनस्त.

२ लघमुलचेखक गचेड-१

-"-

-"-

---

३ अधधीकक

-"-

-"-

---

४ लघमुलचेखक गचेड-२

-"-

-"-

---

५ लघमुलचेखक गचेड-३

-"-

-"-

---

६ सहहाय्यक अधधीकक

-"-

-"-

---

७ वररष्ठ जलपधीक

-"-

-"-

---

८ कहनष्ठ जलहपक

-"-

-"-

---

९ दभ
मु हाषधी

-"-

-"-

---

१० ममुख्य बचेलधीफ

-"-

-"-

---

११ बचेलधीफ

-"-

-"-

---

१२ हवहालदहार

-"-

-"-

---

१३ नहाईक

-"-

-"-

---

१४ हशपहाई / उदककी / पहहारचेकरधी

-"-

-"-

---

१५ सफहाईगहार

-"-

-"-

---

१६ झचेरलॉक्स चहालक

-"-

-"-

---

१७ पमुस्तक बहायांधणधीकहार

-"-

-"-

---

१८ वहाहन चहालक

-"-

-"-

---
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अजधकहा - यहायांचचे अजधकहार व कतर्याव्य
१ प्रममुख जजिल्हहा न्यहायहाधधीश

:-

१ जजिल्हहा न्यहायहालयहाअयांतगर्या त तहालसूकहा, जजिल्हहा स्तरहावर
कहायर्या रत न्यहायहालयहाचचे कहामकहाजिहावर दचेखरचेख करणचेबहाबत
प्रशहासककीय अजधकहार.
२ ममुल्य मयहार्यादचेनमुसहार अजधकहार असलचेल्यहा प्रकरणहामधधील
हदवहाणधी न्यहायहाधधीश कहनष्ठ स्तर व हदवहाणधी न्यहायहाधधीश
वररष्ठ स्तर यहायांच्यहा हनकहाल व हह कसूमनहाम्यहाचचे हवरुध्दच्यहा
अपधीलहाचधी प्रकरणचे हनकहालधी कहाढणचे व त्यहात न्यहायहनणर्या य
दचेणचे.
३ अध्यक, मरोटहार अपघहात नमुकसहान भरपहाई प्रहाजधकरण
म्हणमुन मरोटहार अपघहात नमुकसहान भरपहाई प्रकरणचे हनकहालधी
कहाढणचे व त्यहाबहाबतचचे न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
४ अध्यक, जजिल्हहा हवधधी सचेवहा प्रहाजधकरण म्हणमुन मरोफत
कहायदचेहवषयक सलहा उपलब्ध करुन दचेणचे व महागर्या दशर्या न
करणचे. त्यहाकरधीतहा हशबधीरहाचचे आयरोजिन करणचे. दबमु र्या ल
घटकहातधील व्यक्तक्तींनहा कहायदचेहवषयक प्रकरणहात मरोफत
अजधवक्तहा यहायांच्यहा सचेवहा उपलब्ध करुन दचेणचे.
५ लवहाद व समचेट अधधीहनयम (Arbitration and
Conciliation Act) चचे प्रकरणहात न्यहायहनणर्या य दचेणचे.

६ (Guardian and Wards Act) खहालधील प्रकरणहायांत
न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
७ (Hyderabad Rent Act) खहालधील अहपलहामध्यचे
न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
८ महानवधी हक्क अधधीहनयम यहा कहायदहायांतगर्या त हनमहार्याण कचेलचेल्यहा
न्यहायहालयहाचचे न्यहायहाधधीश म्हणमुन न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
२ सत्र न्यहायहाधधीश

:-

१ न्यहायदयांडहाजधकहा-यहानचे गमुन्हयहाचधी दखल घचेऊन प्रकरणचे वगर्या
हरोऊन आल्यहानयांतर सत्र खटल्यहात हनयमहानमुसहार पमुरहावहा
घचेऊन न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
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२ न्यहायदयांडहाजधकहा-यहायांनधी

फभौजिदहारधी

प्रकरणहात

हदलचेल्यहा

हशकचेबहाबतचचे हकयांवहा ईतर न्यहायहनणर्या यहा हवरुध्द आवहाहन
कचेलचेलचे अपधील आहण पमुनहवर्या लरोकनहाचधी प्रकरणचे हनकहालधी
कहाढणचे.
३ न्यहायहाधधीश,

हवशचेष

न्यहायहालय

:-

भ्रषहाचहार प्रहतबयांधक अजधहनयमहायांतगर्या त दहाखल झहालचेल्यहा

(भ्रषहाचहार प्रहतबयांधक अजधहनयमहा

प्रकरणहामध्यचे हनयमहानमुसहार न्यहायहनणर्या य दचेऊन प्रकरणचे

अयांतगर्या त)

हनकहालधी कहाढणचे.

४ न्यहायहाधधीश,

हवशचेष

न्यहायहालय

:-

ललहगक

अत्यहाचहारहापहाससून

अजधहनयमहायांतगर्या त

सयांरकण अजधहनयम-२०१२)

हनयमहानमुसहार न्यहायहनणर्या य दचेऊन प्रकरणचे हनकहालधी कहाढणचे.

हवशचेष

(जजिल्हहा

सत्र

व

न्यहायहालय

:-

न्यहायहाधधीश)

एन.डधी.पधी.एस.

झहालचेल्यहा

सयांरकण

(ललहगक अत्यहाचहारहापहाससून बहालकहायांचचे

५ न्यहायहाधधीश,

दहाखल

बहालकहायांचचे

अजधहनयमहाखहालधील

प्रकरणहामध्यचे

हवशचेष

खटलचे

हनयमहानमुसहार न्यहायहनणर्या य दचेऊन हनकहालधी कहाढणचे.

(N.D.P.S. Act ई.)
६ न्यहायहाधधीश,

हवशचेष

(जजिल्हहा

सत्र

व

न्यहायहालय

:-

न्यहायहाधधीश)

प्रकरणहायांमध्यचे हनयमहानमुसहार न्यहायहनणर्या य दचेऊन प्रकरणचे

(हवदमुत अजधहनयम, २००३)
७ न्यहायहाधधीश,
(तदथर्या ,
(अनमुसमुहचत

हवशचेष
जजिल्हहा

न्यहायहालय

हवदमुत अजधहनयम, २००३ अयांतगर्या त दहाखल झहालचेल्यहा
हनकहालधी कहाढणचे.

:-

अनमुसहमु चत

जिहातधी,

जिमहातधी

अत्यहाचहार

प्रहतबयांधक

न्यहायहाधधीश)

कहायदहाअन्वयचे दहाखल प्रकरणहायांमध्यचे तसचेच महहलहायांवरधील

जिमहातधी

अत्यहाचहार बहाबतच्यहा प्रकरणहायांमध्यचे न्यहायहनणर्या य दचेऊन

जिहातधी,

अत्यहाचहार प्रहतबयांधक कहायदहानमुसहार

प्रकरणचे हनकहालधी कहाढणचे. ई.

तसचेच महहलहायांवरधील अत्यहाचहार)
८ अहतररक्त सत्र न्यहायहाधधीश

:-

१. फभौजिदहारधी प्रहक्रियहा सयांहधीतचेनमुसहारचचे सवर्या सत्र खटलचे,
फभौजिदहारधी अपधील व पमुनहवर्या लरोकन प्रकरणचे हनकहालधी कहाढणचे .
२.

मपरजि
चे

हपटधीशन

न्यहायहनणर्या य दचेणचे. ई.

कहायदहा

खहालधील

अहपलहामध्यचे
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९ हदवहाणधी न्यहायहाधधीश वररष्ठ स्तर व

:-

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश वररष्ठ स्तर

१ हदवहाणधी हनयमहावलधी व हदवहाणधी प्रहक्रियहा सयांहहतचे नमुसहार तसचेच
आजथर्या क ममुल्य मयहार्यादचेचचे अजधकहार असलचेलधी हदवहाणधी प्रकरणचे
आहण शहासनहानचे दहाखल कचेलचेलधी हकयांवहा शहासनहाचचे हवररोधहात
तसचेच शहासनहानचे दहाखल कचेलचेलधी हदवहाणधी प्रकरणचे हनकहालधी
कहाढणचे.
२ हहयांद मु मपरजि
चे कहायदहा अयांतगर्या त दहाखल झहालचेल्यहा प्रकरणहायांत
न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
३ एल.ए.आर. रचेफ्रन्सचचे प्रकरणहात न्यहायहनणर्या य दचेणचे. ई.

१० हदवहाणधी न्यहायहाधधीश कहनष्ठ स्तर

:-

हदवहाणधी हनयमहावलधी व हदवहाणधी प्रक्रिकीयहा सयांहहतचे नमुसहार रुपयचे
पहाच लहाखहा पयर तचधी आजथर्या क ममुल्य मयहार्यादहा असलचेलधी
हदवहाणधी प्रकरणचे हनकहालधी कहाढणचे. ई.

११ ममुख्य न्यहायदयांडहाजधकहारधी

:-

फभौजिदहारधी प्रहक्रियहा सयांहहतहा अन्वयचे गमुन्हयहाचधी दखल घचेणचे व
फभौजिदहारधी

प्रकरणचे

न्यहायहनणर्या य

दचेऊन

हनयमहानमुसहार

हनकहालधी कहाढणचे.
१२ न्यहायदयांडहाजधकहारधी प्रथमवगर्या

:-

१ फभौजिदहारधी प्रहक्रियहा सयांहहतहा अन्वयचे गमुन्हयहाचधी दखल घचेणचे व
फभौजिदहारधी

प्रकरणचे

न्यहायहनणर्या य

दचेऊन

हनयमहानमुसहार

हनकहालधी कहाढणचे. ई.
२ बहाल गमुन्हचेगहारधी कहायदहायांतगर्या त दहाखल झहालचेलधी सवर्या प्रकरणहात
न्यहायहनणर्या य दचेणचे.
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कमर्या चहा - यहायांच धी वगर्या वहारधी
१.

२.

व्दधीतधीय शचेणधी

ततृतधीय शचेणधी

:-

:-

१.

प्रबयांधक

२.

लघमुलचेखक गचेड-१

१.

अधधीकक

२.

सहहाय्यक अधधीकक

३.

वररष्ठ जलपधीक

४.

कहनष्ठ जलपधीक

५.

लघमुलचेखक गचेड-२

६.

लघमुलचेखक गचेड-३

७.

दभ
मु हाषधी

८.

वहाहन चहालक

९.

ममुख्य बचेलधीफ

१०.
३.

चतमुथर्या शचेणधी

:-

बचेलधीफ

१.

झचेरलॉक्स चहालक

२.

पमुस्तक-बहायांधणधीकहार

३.

हवहालदहार / नहाईक

४.

हशपहाई/चभौककीदहार/उदककी

५.

सफहाईगहार

६.

कयांत्रहाटधी सफहाईगहार
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कमर्या चहा - यहायांचचे अजधकहार व कतर्या व्य
व्दधीतधीय शचे ण धी
१.

प्रबयांधक

:-

१.

ततृतधीय शचेणधी व चतमुथर्या शचेणधी कमर्या चहा-यहायांच्यहा कहामहावर हनययांत्रण
ठचे वणचे, दचेखरचेख ठचे वणचे.

२.

प्रशहासककीय कहामहात न्यहायहालयहानचे पहारधीत कचेलचेल्यहा आदचेशहाचधी
कमर्या चहा-यहायांकडमु न पमुतर्यातहा करवसून घचेणचे.

३.

न्यहायधीक अजधकहारधी यहायांनधी न्यहायधीक कहामहात पहारधीत कचेलचेल्यहा
आदचेशहाचधी सयांबयांधधीत न्यहायहालय तसचेच सयांबयांधधीत परोलधीस
स्टचेशन अजधकहारधी यहायांनहा महाहहतधी दचेवसून पमुतर्यातहा करण्यहाबहाबत
कळहवणचे.

४.

महाहहतधीच्यहा अजधकहारहाखहालधी प्रहाप झहालचेल्यहा अजिहार्याचधी हवहहत
ममुदतधीत पमुतर्यातहा करणचे.

५.

महा.उच्च न्यहायहालय आहण शहासन यहायांचचेशधी करहावयहाचहा
पत्रव्यवहहार व त्यहासयांबयांधधीचधी कहामचे पहाहणचे .

६.

हनयमुक्तकी, बदलधी, बढतधी, हवभहागधीय चभौकशधी सयांबयांधहातधील
प्रशहासककीय प्रस्तहाव महा. प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश
यहायांचचेपमुढचे पमुढधील कहायर्या वहाहधीस्तव सहादर करणचे.

७.

मभौल्यवहान ममुदचेमहालहाचधी प्रत्यचेक तधीन महहन्यहायांत पडतहाळणधी
करणचे.

८.

यहाचधीकहा, अजिर्या , दहावचे, भसूसयांपहादनहाचधी प्रकरणचे व इतर हदवहाणधी
व फभौजिदहारधी प्रकरणचे सस्वकहारणचे.

९.

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व न्यहायदयांडहाजधकहारधी प्रथमवगर्या यहायांचचे
रजिचेसयांबयांधधी अजिर्या , महाजसक, त्रपैमहाजसक, अधर्या वहाषर्षीक व वहाहषर्या क
हववरणपत्रचे सयांबयांधधी कहामचे पहाहणचे.

१०.

हदवहाणधी हनयमहावलधीच्यहा पररच्छचे द ५९६ नमुसहार न्यहायधीक व
प्रशहासककीय कहामहात प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश यहायांनहा
मदत करणचे.

२.

लघमुलचेखक गचेड-१

:-

१.

हदवहाणधी व फभौजिदहारधी प्रकरणहायांमधधील न्यहायहनणर्या य व आदचेश
शमुतलचेखनहात घचेणचे व टयांकजलजखत करणचे.
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२.

न्यहायहालयधीन प्रकरणहातधील सहाकधीपमुरहावचे टयांकलधीखधीत करणचे,
प्रशहासककीय पत्र व्यवहहार,कहायहार्यालयधीन व प्रशहासककीय आदचेश ,
तपहासणधी

हटपण,

कहालबध्द

प्रशहासककीय

अहवहाल

न्यहायजधशहायांच्यहा आदचेशहाप्रमहाणचे तयहार करणचे .
३. न्यहायहाधधीशहायांनधी नचेमसून हदलचेलधी इतर कहामचे करणचे .
ततृत धीय शचे ण धी
३.

लघमुलचेखक गचेड-२

:-

१.

हदवहाणधी व फभौजिदहारधी प्रकरणहायांमधधील न्यहायहनणर्या य व आदचेश
शमुतलचेखनहात घचेणचे व टयांकजलजखत करणचे.

२.

न्यहायहालयधीन प्रकरणहातधील सहाकधीपमुरहावचे टयांकलधीखधीत करणचे,
प्रशहासककीय पत्र व्यवहहार,कहायहार्यालयधीन व प्रशहासककीय आदचेश ,
तपहासणधी

हटपण,

कहालबध्द

प्रशहासककीय

अहवहाल

न्यहायजधशहायांच्यहा आदचेशहाप्रमहाणचे तयहार करणचे .
३. न्यहायहाधधीशहायांनधी नचेमसून हदलचेलधी इतर कहामचे करणचे .
४.

लघमुलचेखक गचेड-३

:-

१.

हदवहाणधी व फभौजिदहारधी प्रकरणहायांमधधील न्यहायहनणर्या य व आदचेश
शमुतलचेखनहात घचेणचे व टयांकजलजखत करणचे.

२.

न्यहायहालयधीन प्रकरणहातधील सहाकधीपमुरहावचे टयांकलधीखधीत करणचे,
प्रशहासककीय पत्र व्यवहहार,कहायहार्यालयधीन व प्रशहासककीय आदचेश ,
तपहासणधी

हटपण,

कहालबध्द

प्रशहासककीय

अहवहाल

न्यहायजधशहायांच्यहा आदचेशहाप्रमहाणचे तयहार करणचे .
३. न्यहायहाधधीशहायांनधी नचेमसून हदलचेलधी इतर कहामचे करणचे .
५.

अधधीकक

:-

१.

आस्थहापनहा हवभहाग / हवत हवभहाग / न्यहायधीक हवभहाग /
हनररकण हवभहाग / सहायांख्यधीककी हवभहागहात कहायर्या रत असलचेल्यहा
कमर्या चहा-यहायांचचे कहामहावर लक ठचे वणचे , दचेखरचेख करणचे व हनययांत्रण
ठचे वणचे.

२.

जजिल्हहा न्यहायहालयहाचचे अजधनस्त असलचेल्यहा इतर दय्मु यम
न्यहायहालयहातधील

प्रलयांबधीत

प्रकरणहातधील

दस्तऐवजिहायांचधी शहहाहनशहा करुन
पहतजहालचेख ननोंदहवणचे.

प्रहतजहालचेख

प्रहतजहाथर्षीचचे शपथचेवर
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३.

ततृतधीय व चतमुथर्या शचेणधी कमर्या चहा-यहायांवर असलचेल्यहा हवभहागधीय
चभौकशधी सयांबयांधधीचचे सवर्या कहागदपत्र तयहार करणचे.

४.

हदवहाणधी, फभौजिदहारधी व मरोटहार

अपघहात दहाव्यहामधधील

प्रकरणहामध्यचे न्यहायहालयहाचचे आदचेशहानमुसहार गपैरअजिर्या दहार /
प्रहतवहादधी यहायांनहा कहाढलचेल्यहा आदचेशधीकहायांवर स्वहाकरधी करणचे .
५.

न्यहायहालयहाचचे हनररकणहासयांबधधीचचे व ईतर कहायहार्यालयधीन पत्र
व्यवहहार करणचे.

६.

सहहाय्यक अधधीकक

:-

६.

सहायांख्यधीककी हवभहागहातधील कमर्या चहा-यहायांचचे कहामहावर हनययांत्रण ठचे वणचे

१.

जजिल्हहा न्यहायहालयहाच्यहा अजधनस्त असलचेल्यहा इतर दय्मु यम
न्यहायहालयहात कहायर्या रत असलचेल्यहा ततृतधीय शचेणधी व चतमुथर्या
शचेणधी कमर्या चहा-यहायांचचे कहामहावर हनययांत्रण ठचे वणचे.

२.

न्यहायहालयहात दहाखल हरोणहारचे सवर्या हदवहाणधी, फभौजिदहारधी व
मरोटहार अपघहात हवषयधी नमुकसहान भरपहाई हमळणचे बहाबतचधी
प्रकरणचे सस्वकतृत करुन त्यहायांचधी कच्चहा ननोंदवहधी मध्यचे ननोंद
करणचे व सयांबयांधधीत हपठहासधीन अजधकहा-यहायांसमरोर पमुढधील
आदचेशहाकररतहा ठचे वणचे.

३.

हवत हवभहागहातधील दपैनयांहदन ररोखधीचचे व्यवहहार करणचे, ररोकडवहधी
जलहधीणचे.

४.

अहभलचेख व नक्कल हवभहागहात कहायर्या रत असलचेल्यहा इतर
कमर्या चहा-यहायांवर दचेखरचेख ठचे वणचे .

५.

न्यहायहालयहाकडचे पककहारहायांनधी महागधीतलचेल्यहा दस्तऐवजिहायांच्यहा
नकलहावर सत्यप्रत म्हणमुन प्रमहाहणत करणचे.

६.

ममुदचेमहाल सयांदभहार्यातधील कहामचे करणचे.

७.

हवतधीय हवभहागहात दपैनयांहदन झहालचेलहा ररोखधीच्यहा व्यवहहारहावर
दचेखरचेख ठचे वणचे व तपहासणधी करणचे .

७.

वररष्ठ जलहपक

:-

१.

न्यहायहालयहात सहाकधीदहारहायांच्यहा सहाकजिबहानधी ननोंदवणचे . तसचेच
हदवहाणधी प्रकरणहायांमध्यचे
हह कमुमनहामचे तयहार करणचे.

हनकहालहानयांतर

हनकहालहा प्रमहाणचे
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२.

न्यहायहालयहात दहाखल करण्यहायांत आलचेलहा ममुदचेमहाल सस्वकतृत
करुन त्यहाचधी ननोंद ठचे वणचे

व

प्रकरणहामधधील ममुदचेमहालहाचधी

हनकहालधी हनघहालचेल्यहा

न्यहायहालयधीन आदचेशहाप्रमहाणचे

हवल्हचेवहाट लहावणचे.
३.

न्यहायहालयहात कहायर्या रत असलचेल्यहा ततृतधीय व चतमुथर्या शचेणधी
कमर्या चहा-यहायांचचे सचेवहापमुस्तकहातधील ननोंदधी अदहावत ठचे वणचे.

४.

महासधीक / त्रपैमहासधीक/ सहहामहाहधी / वहाषर्षीक हववरणपत्रचे तयहार
करुन जजिल्हहा न्यहायहालयहास तसचेच महा. उच्च न्यहायहालयहास
सहादर करणचे.

५.

जजिल्हहा

न्यहायहालयहाचचे

अयांतगर्या त

असलचेल्यहा

दय्मु यम

न्यहायहालयहाच्यहा हनररकणहाबहाबतचहा आरहाखडहा तयहार करणचे व
हनररकण हटपणधीमधधील आकचेपहायांच्यहा पमुतर्यातचेबहाबतचहा अहवहाल
महा.उच्च न्यहायहालयहास सहादर करणचे .
६.

न्यहायहालयहात
अजधकहा-यहायांचचे

कहायर्या रत

असलचेल्यहा

वचेतन दचेयकचे,

कहायहार्यालयधीन खचहार्याचधी

दचेयकचे

कमर्या चहा-यहायांचचे

प्रवहासभतहा
तयहार

दचेयकचे व

करुन करोषहागहार

कहायहार्यालयहाकडचे सहादर करणचे व शहासनहाकडसू न आलचेल्यहा
अनमुदहानहाचहा हहशरोब ठचे वणचे.
७.

न्यहायहालयहात

कहायर्या रत

असलचेल्यहा

कमर्या चहा-यहायांचचे /

अजधकहा-यहायांचचे हवहवध अगधीम व कजिर्या हमळण्यहाबहाबतचचे अजिर्या
मयांजिसूरधीकररतहा शहासनहाकडचे सहादर करणचे .
८.

सवर्वोच्च न्यहायहालय,

उच्च

न्यहायहालयहाकडसू न आलचेल्यहा

ररटचधी, आदचेशधीकहायांचधी पमुतर्यातहा करुन त्यहाबहाबतचहा अहवहाल
सहादर करणचे.
९.

अहभलचेख ककहातधील हनकहालधी सयांहचकहायांमधधील भहागहायांचचे हदवहाणधी
व फभौजिदहारधी हनयमहावलधीनमुसहार नस्तधीकरण करणचे .

१०.

हनकहालधी सयांहचकहा व इतर अहभलचेख हचे अहभलचेख ककहात
जिमहा करुन घचेणचे. अहभलचेखहातधील दस्तऐवजिहाचचे वगर्षीकरण
करुन मरोस्टर तयहार करणचे.

११.

अहभलचेख ककहातधील सवर्या अहभलचेख समुसस्थतधीत ठचे वणचे .

१२.

हवत हवभहागहाचचे सवर्या अहभलचेख महहालचेखहाकहार यहायांचचे हनररकणहा
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पयर त जितन करणचे व त्यहानयांतर अहभलचेख ककहात जिमहा करणचे .
१३.

अपधीलधीय न्यहायहालयहाकडसू न

आलचेल्यहा आदचेशहायांचधी ननोंद

सयांबयांधधीत रजिधीस्टर मध्यचे घचेवसून आदचेशहायांचधी पमुतर्यातहा करणचे व
तसहा अहवहाल अपधीलधीय न्यहायहालयहास सहादर करणचे .
१४.

समुलहानहामहा झहालचेल्यहा दहाव्यहात व कहाढसू न घचेतलचेल्यहा दहाव्यहात
हनयमहानमुसहार ममुद्रहायांक फकी परत करणचे .

१५.

पककहारहायांनधी महागधीतलचेल्यहा नक्कलहा तयहार करणचे तसचेच
अपधीलधीय न्यहायहालयहास लहागणहारचे पचेपरबमुक तयहार करणचे व
हवधधीजहायांनहा तचे हवतरधीत करणचे व त्यहाचहा हहशचेब ठचे वणचे .

८.

कहनष्ठ जलहपक

:-

१.

हदवहाणधी, फभौजिदहारधी प्रकरणचे हहातहाळणचे व प्रलयांबधीत प्रकरणहायांचधी
यहादधी तयहार करणचे.

२.

न्यहायहालयहात दहाखल

झहालचेल्यहा

प्रकरणहायांचधी

सयांबयांधधीत

रजिधीस्टरमध्यचे अनमुक्रिमचे ननोंद घचेणचे.
३.

हदवहाणधी प्रकरणहामध्यचे हनकहालहानयांतर

हनकहालहा

प्रमहाणचे

हह कसूमनहामचे तयहार करणचे.
४.

हनकहालधी हनघहालचेल्यहा अहभलचेखहातधील दस्तऐवजिहाचचे वगर्षीकरण
करुन मरोस्टर तयहार करणचे व तचे अहभलचेख अहभलचेखहागहारहात
जिमहा करणचे.

५.

अपधीलधीय न्यहायहालयहाकडसू न आलचेल्यहा आदचेशहायांचधी ननोंद
सयांबयांधधीत रजिधीस्टर मध्यचे घचेवसून आदचेशहायांचधी पमुतर्यातहा करणचे व
तसहा अहवहाल अपधीलधीय न्यहायहालयहास सहादर करणचे .

६.

न्यहायहालयहातधील

प्रलयांबधीत

प्रकरणहायांत

न्यहायहालयहाचचे

आदचेशहाप्रमहाणचे आदचेशधीकहा तयहार करणचे .
७.

न्यहायहालयहाकडसू न जिहाणहा-यहा व न्यहायहालयहास प्रहाप हरोणहा-यहा
पत्रव्यवहहारहाचधी ननोंद आवक/जिहावक ननोंदवहधीत ठचे वणचे . तसचेच
टपहाल हतककीटहाचहा हहशरोब ठचे वणचे.

८.

पककहारहायांनधी महागधीतलचेल्यहा नक्कलहा तयहार करणचे तसचेच
अपधीलधीय न्यहायहालयहास लहागणहारचे पचेपरबमुक तयहार करणचे व
हवधधीजहायांनहा तचे हवतरधीत करणचे व त्यहाचहा हहशचेब ठचे वणचे .

९.

अधधीकक / सहहाय्यक अधधीकक / वररष्ठ जलपधीक यहायांनहा
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मदतनधीस म्हणमुन कहाम करणचे.
१०.

जजिल्हहा न्यहायहालयहात व दय्मु यम न्यहायहालयहात असलचेल्यहा
गयांथहालयहासहाठधी प्रहाप झहालचेल्यहा पमुस्तकहायांचधी ननोंदवहधीत ननोंद
ठचे वणचे व पमुस्तकचे समुसस्थतधीत ठचे वणचे व पमुस्तकचे गहहाळ हरोणहार
नहाहधीत यहाचधी कहाळजिधी घचेणचे.

११.

समुलहानहामहा झहालचेल्यहा दहाव्यहात व कहाढसू न घचेतलचेल्यहा दहाव्यहात
हनयमहानमुसहार ममुद्रहायांक फकी परत करणचे .

९.

ममुख्य-बचेलधीफ

:-

१.

न्यहायहालयहात कहायर्या रत असलचेल्यहा बचेलधीफहायांनहा कहामगधीरधी दचेणचे व
त्यहायांचचे कहामगधीरधीवर हनययांत्रण ठचे वणचे.

१०.

बचेलधीफ

:-

२.

करोषहागहार व बपयांकचेसयांबयांधधीचचे सवर्या कहाम करणचे.

३.

महा.उच्च न्यहायहालयहातसून आलचेल्यहा वलॉरयांटचधी बजिहावणधी करणचे .

१.

न्यहायहालयहानचे पहारधीत कचेलचेल्यहा आदचेशधीकहायांचधी सयांबयांधधीतहावर
बजिहावणधी करणचे.

२.

हवत सयांबयांधधी टष चेझरधी, बपयांकचेचधी कहामचे करणचे.
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आजथर्या क
हवतधीय हनयम

प्रशहासककीय
महहारहाषष नहागरधी सचेवहा हनयम

फभौजिदहारधी
फभौजिदहारधी प्रहक्रियहा सयांहहतहा

अधर्या न्यहायधीक
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कलम ४ (१)(b)(iii)
म

हनणर्या य प्रहक्रियचे त धील पयर्यावचे क ण व जिबहाबदहारधीचचे उतरदहाईत्व हनसशचत करुन
कहायर्यापध्दतधीचचे प्रकहाशन
( कहामहाचहा प्रकहार / नहाव )
कहायहार्यालयहाचचे स्वरुप

:-

न्यहायदहान

सयांबयांधधीत तरतमुद

:-

हदवहाणधी व फभौजिदहारधी व्यवहहार सयांहहतचेतधील तरतमुदधीप्रमहाणचे व

ईतर

प्रचलधीत सवर्या कहायदचे

अजधहनयमहाचचे नहायांव

:-

वरधीलप्रमहाणचे

हनयम

:-

वरधीलप्रमहाणचे

शहासन हनणर्या य

:-

हवधधी व न्यहाय हवभहाग, महहारहाषष शहासन यहायांच्यहामहाफर्यात वचेळरोवचेळधी
हनगर्या मधीत कचेलचेलचे शहासन हनणर्या य

पररपत्रकचे

:-

वरधीलप्रमहाणचे

कहायहार्यालयधीन आदचेश

:-

शहासन व महा. उच्च न्यहायहालयहानचे प्रदहान कचेलचेल्यहा अजधकहारहानमुसहार
कहायहार्यालय / हवभहाग प्रममुख म्हणसून प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश
यहायांच्यहाकडसू न आवशयक तचे कहायहार्यालयधीन आदचेश वचेळरोवचेळधी हनगर्या मधीत
कचेलचे जिहातहात.

अ.क्रि.

कहामहाचचे स्वरुप

कहालहावधधी हदवस

कहामहासहाठधी जिबहाबदहार

अहभप्रहाय

अजधकहारधी
-

न्यहायदहान

---

न्यहायधीक अजधकहारधी

---
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कलम ४ (१)(b)(iv)
म

नममुन हा ( अ )
नममुन् यहामध्यचे कहामहाचचे प्रकटधीकरण
सयां घ टनहाचचे लक ( वहाषर्षीक )
अ.क्रि. कहाम / कहायर्या

१

न्यहायदहान

कहामहाचचे प्रमहाण

महाननधीय

उच्च

न्यहायहालयहानचे

आजथर्या क लक

अहभप्रहाय

---

---

ठरवसून हदलचेल्यहा उदधीषहा प्रमहाणचे.

कलम ४ (१)(b)(iv)
म

नममुन हा ( ब )
कहामहाचधी कहालमयहार्याद हा ....... कहाम पसूणर्या हरोण्यहासहाठधी
प्रत्यचे क कहामहाचधी कहालमयहार्याद हा
अ.क्रि.

१

कहाम / कहायर्या

न्यहायदहान

हदवस / तहास पमुणर्या

जिबहाबदहार

करण्यहासहाठधी

अजधकहारधी

---

न्यहायधीक अजधकहारधी

तक्रिहार हनवहारण अजधकहारधी

वररष्ठ अजधकहारधी / न्यहायहाधधीश
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कलम ४ (१)(b)(v)
म

नममुन हा ( अ )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील कहामहाशधी सयां बयां ध धीत
हनयम / अजधहनयम
अ.क्रि.

समुचनहा पत्रकहानमुसहार

हनयम क्रिमहायांक व वषर्या

हदलचेलचे हवषय
१

न्यहायदहान

अहभप्रहाय
(असल्यहास)

भहारतधीय सयांहवधहानहानमुसहार असस्तत्वहात आलचेलचे प्रचलधीत

---

कहायदचे.
२

न्यहायदहान

महा. सहावर्वोच्च न्यहायहालय, महा.उच्च न्यहायहालय यहायांनधी

---

पहारधीत कचेलचेलचे आदचेश व हनगर्या मधीत कचेलचेलचे पररपत्रकचे.
३

न्यहायदहान

हदवहाणधी हनयमहावलधी / फभौजिदहारधी हनयमहावलधी.

---

४

न्यहायदहान

महहारहाषष नहागरधी सचेवहा हनयम तसचेच शहासनहानचे हनगर्या मधीत

---

कचेलचेलचे हनणर्या य व पररपत्रकचे.
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कलम ४ (१)(b)(v)
म

नममुन हा ( ब )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहाचचे कहामहाशधी सयां बयां ध धीत
शहासन हनणर्याय
अ.क्रि.

१

शहासन हनणर्या यहानमुसहार हदलचेलचे हवषय

हवधधी व न्यहाय हवभहाग, महहारहाषष शहासन
यहायांनधी वचेळरोवचेळधी पहारधीत कचेलचेलचे सवर्या
शहासन हनणर्या य तसचेच हवत हवभहाग,
सहामहान्य प्रशहासन हवभहाग यहायांनधी यहा
हवभहागहाशधी सयांबयांधधीत पहारधीत कचेलचेलचे सवर्या
शहासन हनणर्या य यहा कहायहार्यालयहास लहागमु
आहचेत.

शहासन हनणर्या य क्रिमहायांक व

अहभप्रहाय

तहारधीख

(असल्यहास)

---

---
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कलम ४ (१)(b)(v)
म

नममुन हा ( क )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालयहाच्यहा कहामहाशधी सयां बयां ध धीत पररपत्रकचे
अ.क्रि.

शहासहकय पत्रकहानमुसहार

परधीपत्रक क्रिमहायांक व तहारधीख

अहभप्रहाय (असल्यहास)

१. हदवहाणधी व फभौजिदहारधी व्यवहहार सयांहहतहा

---

हदलचेलचे हवषय
१

न्यहायधीक

२. हदवहाणधी व फभौजिदहारधी मपन्यमुअल
२

प्रशहासककीय

१. महहारहाषष नहागरधी सचेवहा हनयम

---

२. हदवहाणधी व फभौजिदहारधी मपन्यमुअल

कलम ४ (१)(b)(v)
म

नममुन हा ( ड )
जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय , औरयांग हाबहाद यहायांचचे कहामहाशधी सयां बयां ध धीत कहायहार्याल यधीन आदचे श
/ धरोरणहात्मक पररपत्रकचे
अ.क्रि.

हवषय

क्रिमहायांक व तहारधीख

अहभप्रहाय (असल्यहास)

१

लहागसू नहाहधी

लहागसू नहाहधी

लहागसू नहाहधी
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कलम ४ (१)(b)(v)
म

नममुन हा ( इ )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहामध्यचे उपलब्ध
दस्तहाऐवजिहायांच धी यहादधी
दस्तऐवजिहाचहा हवषय
अ.क्रि.

दस्तऐवजिहाचहा प्रकहार

हवषय

सयांबयांधधीत व्यक्तकी /

व्यक्तकीचचे हठकहाण /

पदनहाम

उपररोक्त कहायहार्यालयहात
उपलब्ध नसल्यहास

१

न्यहायधीक प्रकरणहामध्यचे

प्रमहाहणत नकलहा प्रहाप

सहहाय्यक अधधीकक

न्यहायहालयहानचे हदलचेलचे

करणचे

/ जलपधीक, नक्कल

न्यहायहनणर्या य
२

न्यहायधीक प्रकरणहामध्यचे

---

व अहभलचेख कक
वरधील प्रमहाणचे

वरधील प्रमहाणचे

---

वरधील प्रमहाणचे

अधधीकक,

---

ननोंदहवलचेलचे सहाकधी पमुरहावचे
३

प्रशहासककीय

आस्थहापनहा हवभहाग
४

हवतधीय

---

सहहाय्यक अधधीकक
हवत व लचेखहा हवभहाग

---
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कलम ४ (१)(b)(vi)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय कहायहार्याल यहामध्यचे
दस्तहाऐवजिहायांच धी वगर्या वहारधी

अ.क्रि.

हवषय

दस्तऐवजिहाचहा प्रकहार

प्रममुख बहाबधीचहा

समुरहकत ठचेवण्यहाचहा

नस्तधी / मस्टर /

तपशधीलवहार

कहालहावधधी

---

हदवहाणधी मपन्यमुअल

ननोंदपमुस्तक, व्हहाउचर ई.
१

न्यहायधीक हनकहालपत्रचे

न्यहायधीक प्रकरणहातधील
हनकहालपत्रचे व इतर

पररच्छचे द ५४४

कहागदपत्रचे

प्रमहाणचे व फभौजिदहारधी
मपन्यमुअल प्रकरण

हकरकरोळ प्रकरणहातधील

२०, पररच्छचे द १५

हनकहालपत्र

तरतमुदधीप्रमहाणचे
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कलम ४ (१)(b)(vii)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा पररणहामकहारक
कहामहायांस हाठधी जिनसहामहान्यहाशधी सलहा मसलत करण्यहाचधी व्यवस्थहा

अ.क्रि.

सलहामसलतधीचहा

कहायर्या प्रणहालधीचचे हवस्ततृत

करोणत्यहा अजधहनयमहा

हवषय

वणर्या न

/ हनयमहा /

पमुनरहावतृतधीकहाल

पररपत्रकहाव्दहारचे
--

लहागमु नहाहधी

---

---

---

१. जजिल्हहा न्यहायहालयहास हधी बहाब लहागमु हरोत नहाहधी.
२. जजिल्हहा न्यहायहालयहात कहायहार्यालयहाच्यहा पररणहामकहारक कहामहायांसहाठधी जिनसहामहान्यहाशधी सलहा मसलत करण्यहाचधी
व्यवस्थहा नहाहधी.
३. न्यहायहालयधीन कहामकहाजि कहायदहाप्रमहाणचे करहावचे लहागतचे.
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कलम ४ (१)(b)(viii)
म

नममुन हा ( अ )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा सहमतधीचधी यहादधी
प्रकहाशधीत करणचे

अ.क्रि.

सहमतधीचचे नहाव

सहमतधीचचे

सहमतधीचचे

हकतधी वचेळहा

सदस्य

उदधीष

घचेण्यहात यचेतचे

सभहा जिन

सभचेचहा

सहामहान्यहायांसहाठधी कहायर्या वतृतहायांतहात
खमुलधी आहचे

(उपलब्ध)

हकयांवहा नहाहधी
--

लहागमु नहाहधी

---

---

---

---

---

कलम ४ (१)(b)(viii)
म

नममुन हा ( ब )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा अजधसभहायांच धी यहादधी
प्रकहाशधीत करणचे

अ.क्रि. अजधसभचेचचे नहाव

सभचेचचे

सभचेचचे

हकतधी वचेळहा

सदस्य

उदधीष

घचेण्यहात यचेतचे

सभहा जिन

सभचेचहा

सहामहान्यहायांसहाठधी कहायर्या वतृतहायांतहात
खमुलधी आहचे

(उपलब्ध)

हकयांवहा नहाहधी
--

लहागमु नहाहधी

---

---

---

---

---
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कलम ४ (१)(b)(viii)
म

नममुन हा ( क )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा
पररषदहायांच धी यहादधी प्रकहाशधीत करणचे

अ.क्रि.

पररषदचेचचे नहाव

पररषदचेचचे

पररषदचेचचे

हकतधी वचेळहा

सदस्य

उदधीष

घचेण्यहात यचेतचे

सभहा जिन

सभचेचहा

सहामहान्यहायांसहाठधी कहायर्या वतृतहायांतहात
खमुलधी आहचे

(उपलब्ध)

हकयांवहा नहाहधी
--

लहागमु नहाहधी

---

---

---

---

---

कलम ४ (१)(b)(viii)
म

नममुन हा ( ड )
औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा करोणत्यहाहधी सयां स् थचे च धी
यहादधी प्रकहाशधीत करणचे

अ.क्रि.

सयांस्थचेचचे नहाव

सयांस्थचेचचे

सयांस्थचेचचे

हकतधी वचेळहा

सदस्य

उदधीष

घचेण्यहात यचेतचे

सभहा जिन

सभचेचहा

सहामहान्यहायांसहाठधी कहायर्या वतृतहायांतहात
खमुलधी आहचे

(उपलब्ध)

हकयांवहा नहाहधी
--

लहागमु नहाहधी

---

---

---

---

---
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कलम ४ (१)(b)(ix)
म

औरयांग हाबहाद न्यहायधीक जजिल्हयहाचचे आस्थहापनचे व र कहायर्यारत असलचे लचे अजधकहारधी यहायांच धी
नहायांवचे , पतचे व त्यहायांचचे महाजसक वचे त न
अ.

अजधकहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक

(Basic

/फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.एस.डधी.टचेकहाळचे

प्रममुख जजिल्हहा न्यहायहाधधीश

०८.०५.१९९२

६५८३०

०२ शधीमतधी एस.एस.हभष्म

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१

१७.१०.२०१३

६०३१०

०३ शधी.एस.एम.भरोसलचे

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-२

०८.०८.१९९५

६३०७०

०४ शधी.एस.जिधी.हगरधहारधी

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-३

२४.०८.१९९५

६१६९०

०५ शधीमतधी हट.जिधी.हमटकरधी

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-४

०९.०१.२०१६

५५२४०

०६ शधीमतधी आर.एस.हनयांबहाळकर

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-५

०४.०१.२०१६

६०३१०

०७ शधी.एस.कचे.कमुलकणर्षी

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-६

२१.०६.१९९९

५७७००

०८ शधीमतधी ए.एस.खडसचे

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-७

१९.०९.२००१

५७७००

०९ शधी.ए.डधी.सहाळमुयां खचे

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-८

१ २७.०९.२००१

१० शधीमतधी एस.जिचे.रहामगडधीयहा

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-९

१७.०६.१९९९

११ शधी.एम.एस.दचेशपहायांडचे

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१०

१९.०७.१९९९

१२ शधीमतधी व्हधी.बधी.पहारगहावकर

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-११

०२.०८.१९९९

१३ शधी.एम.एन.पहाटधील

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१२

२३.०७.२००१

५४०१०

१४ शधी.ए.ए.अयहाहचत

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१३

२६.०९.२००४

५२७८०

१५ शधीमतधी आर.पधी.परदचेशधी

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१४

१९.०९.२००१

५७७००

१६ शधी.ए.ए.कमुलकणर्षी

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१५

२६.०९.२००४

५४०१०

१७ शधी.ए.आर.कमुरचेशधी

तदथर्या जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१

१७.०८.१९९५

६१६९०

१८ शधीमतधी आर.एम.हशयांदचे

तदथर्या जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-२

२६.०९.२००४

५२७८०

१९ शधी.व्हधी.एम.समुयांदहाळचे

तदथर्या जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-३

२६.०९.२००४

५२७८०

२० शधी.एस.डधी.कमुलकणर्षी

तदथर्या जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-४

२६.०९.२००४

५२७८०

(०२४०)
२३३४८३९
ई-मचेल
mahaurdc@
mahstate.
nic.in

५८९३०
५६४७०
५६४७०
५५२४०
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२१ शधी.वपैभव व्हधी.पहाटधील

तदथर्या जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-५

२४.१०.२००४

५२७८०

२२ शधी.एस.बधी.गहायधनधी

जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१, वपैजिहापसूर

३०.०७.२००१

५८९३०

२३ शधी.डधी.एम.अहचेर

तदथर्या जजिल्हहा न्यहायहाधधीश-१

२३.०१.२००५

५२७८०

२४ शधी.एस.बधी.पवहार

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

११.१०.१९९९

५०३२०

२५ शधीमतधी एम.एस.कहाकडचे

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१२.२००४

४५८५०

२६ शधी.पधी.आर.हशयांदचे

२रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२८.०५.२००६

४३६९०

२७ शधी.एस.डधी.कमु-हचेकर

३रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

०९.१०.२००६

४३६९०

२८ शधी.जिचे.एम.अयांबरोडकर

४थचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२४.०७.२००८

४३६९०

२९ शधीमतधी.आर.एम.चव्हहाण ५वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२४.०७.२००८

४१५३०

६वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२४.०७.२००८

४३६९०

३१ शधीमतधी आर.एन.बन्सल ७वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२४.०७.२००८

दमुरध्वनधी

३२ शधीमतधी पधी.व्हधी.मचेढचे

८वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२४.०७.२००८

क्रिमहायांक

३३ शधी.आर.एम.तमुवर

९वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२४.०७.२००८

३४ शधी.पधी.एस.कमुलकणर्षी

१०वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

३५ शधी.ए.एस.पयांडहागळचे

११वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

१३.१०.२००८

३६ शधी.आय.कचे.समुयर्यावयांशधी

१२वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२५.०८.२००९

३७ शधी.कचे.आय.खहान

१३वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, औरयांगहाबहाद

२५.०८.२००९

४०४५०

३८ शधीमतधी ए.एस.बडगमुजिर

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, म.न.पहा.न्यहायहालय, औरयांगहाबहाद

२९.०७.२००३

४२६१०

ममुख्य न्यहायदयांडहाजधकहारधी, औरयांगहाबहाद

२३.०६.१९९९

५१५५०

सहचव, जजिल्हहा हवधधी सचेवहा प्रहाजधकरण, औरयांगहाबहाद

१६.०८.२००६

४४७७०

४१ शधीमतधी व्हधी.आर.जिहायांभमुळचे

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, वपैजिहापसूर

१४.१२.२००७

४४७७०

४२ शधीमतधी पधी.टधी.शचेजिवळ-कहाळचे

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, वपैजिहापसूर

२४.०७.२००८

४४७७०

२५.०८.२००९

४०४५०

१३.१०.२००८

३४०१०

४५ शधी.एच.एस.पमुरहाडउपहाध्यचे २रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२५.०८.२००९

३८६१०

४६ शधी.ए.एन.महानचे

३रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

३०.११.२००९

४०४५०

४७ शधी.वहाय.जिधी.दबमु चे

४थचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

३०.११.२००९

४०४५०

४८ शधीमतधी पधी.आय.समुयर्यावयांशधी ५वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

३०.११.२००९

३८६१०

३० शधी.एन.व्हधी.बन्सल

३९ शधीमतधी एम.ए.मरोटचे
४० शधी.एस.डधी.इयांदलकर

४३ शधीमतधी पधी.आर.दहायांडचेकर २रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश व.स्तर, वपैजिहापसूर
४४ शधी.एस.एन.सररोदधीयहा

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

१

२४.०७.२००८

/फपक्स
(०२४०)
२३३४८३९
ई-मचेल
mahaurdc@
mahstate.
nic.in

४१५३०
४३६९०
४१५३०
४१५३०
४१५३०
४०४५०
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४९ शधी.डधी.एस.वमनचे

६वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२९.११.२०१०

३८६१०

५० शधी.बधी.डधी.तहारचे

७वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

१४.०१.२०१३

३६७७०

५१ शधी.एस.यमु.न्यहाहहारकर

८वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३४०१०

५२ शधीमतधी.डधी.आर.भयांडहारधी

९वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३१५५०

५३ शधी.एस.एम.कहादरधी

१०वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३४०१०

५४ शधीमतधी एस.एस.महायांजिरचेकर

११वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३४०१०

५५ शधीमतधी ए.एस.वहाडकर

१२वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.०७.२०१६

३०७८०

५६ शधी.ए.जिचे.पहाटधील

१३वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३४०१०

५७ शधीमतधी व्हधी.डधी.समुयांगहारचे

१४वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३१५५०

५८

१५वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३४०१०
३३०९०

शधीमतधी रुहधीनहा अयांजिमुम मरो.यमुनमुस

१

५९ शधीमतधी ए.ए.कहाळचे

१६वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२२.०८.२०१६

६० शधी.एस.एस.दहहातनोंडचे

१७वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२२.०८.२०१६

६१ शधी.ए.एस.कहायांबळचे

१८वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२२.०८.२०१६

६२ शधी.एस.पधी.पहायांडव

१९वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

२२.०८.२०१६

६३ शधीमतधी बधी.एम.परोतदहार

२०वचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, औरयांगहाबहाद

११.०६.२०१८ २३३४८३९

२८४७०

प्रथमवगर्या न्यहायदयांडहाजधकहारधी (लरोहमहागर्या ), औरयांगहाबहाद

२६.१०.२०१५

३४०१०

६५ शधी.वहाय.जिचे.तहायांबरोळधी

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, वपैजिहापसूर

२६.१०.२०१५

mahaurdc@

६६ शधी.सहचन आर.हशयांदचे

२रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, वपैजिहापसूर

२६.१०.२०१५

nic.in

६७ शधी.एस.एस.हनचल

३रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, वपैजिहापसूर

११.०६.२०१८

२८४७०

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, गयांगहापसूर

०६.०७.२०१०

३९५३०

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, गयांगहापसूर

०१.१२.२०१५

३४०१०

२रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, गयांगहापसूर

१४.०१.२०१९

२८४७०

७१ शधी.पधी.कचे.अहहर

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, कन्नड

२६.१०.२०१५

३४०१०

७२ शधी.पधी.बधी.पवहार

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, कन्नड

१ २२.०८.२०१६

३०७८०

२रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, कन्नड

११.०६.२०१८

३०७८०

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, पपैठण

०७.०६.२०१०

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, पपैठण

०७.०६.२०१०

२रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, पपैठण

२६.१०.२०१५

६४ शधी.पधी.एच.जिरोशधी

६८ शधीमतधी डधी.टधी.जिहाधव
७९

शधीमतधी एस.एन.सहावळचे शवरकर

७० शधी.एस.एन.थहापचेकर

७३ शधी.पधी.एच.पहाटधील
७४ शधी.ए.जिधी.पहाठक
७५ शधी.एस.एन.भहावसहार
७६ शधी.व्हधी.एस.वहाघ

दमुरध्वनधी
/फपक्स
क्रिमहायांक
(०२४०)

ई-मचेल
mahstate.

दमुरध्वनधी
/फपक्स
क्रिमहायांक

३०७८०
३३०९०
३०७८०

३४०१०
३४०१०

३३०९०
३७६९०
३१५५०
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(०२४०)

७७ शधी.एस.आर.गमुळवचे

३रचे सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, पपैठण

११.०६.२०१८

७८ शधी.पधी.एल.पहाटधील

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, जसलरोड

२२.०८.२०१६

७९ शधी.आर.पधी.थरोरचे

सह हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, जसलरोड

२२.०८.२०१६

८० शधी.ए.एस.चनोंडचे

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, फमुलयांबधी

२५.०८.२००९

८१ शधी.जिधी.आर.हतवहारधी

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, खमुलतहाबहाद

२२.०८.२०१६

३०७८०

८२ शधी.एस.एस.सहाळवचे

हदवहाणधी न्यहायहाधधीश क.स्तर, सरोयगहाव

२९.११.२०१०

३७६९०

२३३४८३९
ई-मचेल
mahaurdc@
mahstate.
nic.in

२८४७०
३०७८०
३३०९०
४०४५०
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औरयांग हाबहाद न्यहायधीक जजिल्हहा त्यहाचप्रमहाणचे त्यहाअयां त गर्या त यचे ण हा - यहा आस्थहापनचे व र कहायर्यारत
कमर्या चहारधी यहायांच धी नहायांवचे , पतचे व त्यहायांचचे महाजसक वचे त न
१) जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय , औरयांग हाबहाद
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधीमतधी आर.पधी.बहाटचे

प्रबयांधक

०२ शधीमतधी एस.यमु.कमुलकणर्षी

२

०७.१०.१९८३

७५४००

अधधीकक

११.०३.१९८५

५८६००

०३ शधीमतधी यमु.आर.हहरचे

अधधीकक

०६.०३.१९८५

५८६००

०४ शधी.एस.कचे.करोलतचे

अधधीकक

१६.०३.१९८५

६०४००

०५ शधी.एस.जिधी.कयांमु दचे

अधधीकक

०६.०३.१९८५

५८६००

०६ शधी.जिधी.बधी.कहागदचे

सहहाय्यक अधधीकक

०५.०८.१९८८

०७ शधी.व्हधी.कचे.सररोजसयहा

सहहाय्यक अधधीकक

०६.०६.१९८८

२३३४८३९

५५२००

०८ शधी.व्हधी.ए.मगर्या जि

सहहाय्यक अधधीकक

०३.०२.१९९२

ई-मचेल

४८५००

०९ शधी.आर.कचे.लरोसरवहार

सहहाय्यक अधधीकक

१० शधी.यमु.पधी.समुभचेदहार

सहहाय्यक अधधीकक

२३.१०.१९९२

११ शधी.एल.एस.भहालचे

सहहाय्यक अधधीकक

०९.०७.१९९२

४५७००

१२ शधी.एस.डधी.परदचेशधी

वररष्ठ जलपधीक

०३.०२.१९९२

४८५००

१३ शधी.डधी.एस.तहारडचे

वररष्ठ जलहपक

०४.०२.१९९२

४१०००

१४ शधी.डधी.एम.सरोनवणचे

वररष्ठ जलपधीक

०६.१०.१९९०

४८५००

१५ शधी.व्हधी.व्हधी.इयांगचे

वररष्ठ जलहपक

१८.०७.१९९४

४८५००

१६ शधी.व्हधी.ई.हबरुटचे

वररष्ठ जलहपक

०९.०६.१९९७

४७१००

१७ शधी.व्हधी.जिधी.हशयांगहाडचे

वररष्ठ जलहपक

१८.०३.१९९१

५००००

१८ शधीमतधी कचे.एम.ममुयांगचे

वररष्ठ जलहपक

०८.०१.१९९३

४८५००

३

०४.०२.१९९२

(०२४०)

mahaurdc@
mahstate.
nic.in

५५२००

४८५००
४८५००
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१९ शधी.आर.बधी.सदहाहशवचे

वररष्ठ जलहपक

०४.०२.१९९२

३८६००

२० शधी.जिचे.एच.मस्कचे

वररष्ठ जलहपक

११.०९.१९८९

५१५००

२१ शधी.ए.एन.कमुलकणर्षी

वररष्ठ जलहपक

१३.०२.१९९२

४८५००

२२ शधीमतधी सहवतहा एस.कमुलकणर्षी

वररष्ठ जलहपक

१९.१०.१९९१

४२२००

२३ शधी.व्हधी.बधी.कमुलकणर्षी

वररष्ठ जलपधीक

११.०१.१९९१

४८५००

२४ शधी.टधी.ए.शचेळकचे

वररष्ठ जलहपक

०२.०७.१९९३

४८५००

२५ शधी.जिधी.व्हधी.परळधीकर

वररष्ठ जलहपक

०९.१०.१९९६

४७१००

२६ शधीमतधी शलहाकहा एस.कमुलकणर्षी

वररष्ठ जलहपक

१३.०१.१९९७

४७१००

२७ शधी.जिधी.व्हधी.कवहार

वररष्ठ जलहपक

२८.०७.१९९९

३८६००

२८ शधी.सधी.जिचे.हनकम

वररष्ठ जलपधीक

०४.०२.१९९२

४८५००

२९ शधी.ए.बधी.लचमुरचे

वररष्ठ जलहपक

०५.०२.१९९२

४८५००

३० शधी.मरो. अहनस मरो. जिमहाल

वररष्ठ जलहपक

२७.०२.१९९२

३१ शधी.एस.एच.आठवलचे

वररष्ठ जलहपक

३२ शधी.सय्यद अकबर स.मचेहममुद

वररष्ठ जलहपक

०५.०१.१९९८

mahaurdc@

३३ शधी.यमु.एस.गहाढवचे

वररष्ठ जलहपक

०५.०५.१९९९

nic.in

३४ शधी.एस.बधी.पयांडधीत

वररष्ठ जलपधीक

१५.११.१९९९

३७५००

३५ शधी.अब्दल
मु बहासधीत खहान

वररष्ठ जलहपक

१७.११.१९९९

३७५००

३६ शधी.डधी.पधी.ररठचे

वररष्ठ जलहपक

३१.०१.२०००

३७५००

३७ शधी.कचे.ए.हवटचेकर

वररष्ठ जलहपक

११.१०.१९९९

३७५००

३८ शधी.आर.एन.पठहाण

वररष्ठ जलपधीक

०१.११.२०००

४४४००

३९ शधी.बधी.कचे.चव्हहाण

वररष्ठ जलहपक

३१.०८.१९९९

४३१००

४० शधी.डधी.एम.पठहाण

वररष्ठ जलहपक

१०.०६.१९९९

४३१००

४१ शधी.एल.ई.हशरुडचे

वररष्ठ जलहपक

०६.०३.२०००

३७५००

४२ शधी.एस.टधी.घरोडकचे

वररष्ठ जलहपक

०१.०७.२००२

३५३००

४३ शधी.एस.डधी.खयांबहाट

वररष्ठ जलहपक

१३.१२.२००४

३३३००

४४ शधी.डधी.बधी.गहाडचेकर

वररष्ठ जलहपक

१२.०६.२००७

३१४००

३

१७.०१.१९९७

(०२४०)
२३३४८३९
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४५ शधी.एस.व्हधी.चचेळचेकर

वररष्ठ जलहपक

२८.०७.२००८

३०५००

४६ शधी.एस.एल.पपैठणकर

वररष्ठ जलपधीक

२४.०८.१९९८

३८६००

४७ शधी.आर.आर.अयांहबलवहादचे

कहनष्ठ जलहपक

३१.०७.२००८

३०५००

४८ शधी.एस.एस.हबरहादहार

कहनष्ठ जलहपक

१२.१०.२००९

२७६००

४९ शधीमतधी एम.एस.जिहालहान

कहनष्ठ जलहपक

१२.१०.२००९

२७६००

५० शधी.हवजिय हवलहासरहाव कमुलकणर्षी

कहनष्ठ जलहपक

१२.१०.२००९

२७६००

५१ शधीमतधी एस.एस.धनोंगडचे (थरोरहात)

कहनष्ठ जलहपक

१२.१०.२००९

२७६००

५२ शधी.पधी.एस.तरटचे

कहनष्ठ जलहपक

२१.१०.२००९

२७६००

५३ शधी.आर.बधी.कहादधी

कहनष्ठ जलहपक

३०.१०.२००९

२७६००

५४ शधी.आर.बधी.गरोरचे

कहनष्ठ जलहपक

३१.१०.२००९

२७६००

५५ शधी.ए.बधी.रहाऊत

कहनष्ठ जलहपक

२१.१०.२००९

२७६००

५६ शधी.हमर जिमुनचेद अलधी

कहनष्ठ जलहपक

१९.०४.२००५

५७ शधी.एल.कचे.सयांगचेवहार

कहनष्ठ जलहपक

०६.०१.२०१०

२३३४८३९

२७६००

५८ शधी.आर.जिधी.लतहाड

कहनष्ठ जलहपक

०७.०६.२०१०

ई-मचेल

२७६००

५९ शधी.ए.डधी.सहाळवचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.०७.२०१०

६० शधी.एस.बधी.पहाटधील

कहनष्ठ जलहपक

२३.०६.२०१०

६१ शधी.एन.पधी.मरोरचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.०७.२०१०

२७६००

६२ शधी.जिधी.कचे.कचेसरचे

कहनष्ठ जलपधीक

२९.०४.२००९

२८७००

६३ शधी.पधी.एम.करोलतचे

कहनष्ठ जलहपक

१५.०१.२०१०

२७६००

६४ शधी.डधी.एच.ममुळचे

कहनष्ठ जलहपक

२७.०१.२०००

३०२००

६५ शधी.ए.ए.दचेशममुख

कहनष्ठ जलपधीक

१४.०७.२००५

३३३००

६६ शधी.व्हधी.यमु.खरहात

कहनष्ठ जलहपक

२१.०२.२०११

२६८००

६७ शधीमतधी एस.एन.दचेवकतचे

कहनष्ठ जलपधीक

०५.०८.२००८

३०५००

६८ शधी.बधी.पधी.रहामपमुरधीकर

कहनष्ठ जलपधीक

३१.०१.१९९२

२७६००

६९ शधी.ए.जिधी.पठहाण

कहनष्ठ जलहपक

२७.०८.१९९०

३८६००

७० शधी.बधी.एस.डनोंगरचे

कहनष्ठ जलहपक

१८.१०.२००८

३०५००

३

(०२४०)
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७१ शधी.पधी.एस.कहायांबळचे

कहनष्ठ जलहपक

२७.१०.२०१०

२७६००

७२ शधी.वहाय.एस.जिपैस्वहाल

कहनष्ठ जलहपक

२६.०२.२०१४

२३८००

७३ शधी.जिचे.पधी.आरडचे

कहनष्ठ जलपधीक

२१.११.२०११

२६८००

७४ शधीमतधी एस.व्हधी.दचेव

कहनष्ठ जलपधीक

१६.०८.२०१०

२७६००

७५ शधी.एल.बधी.बहावगचे

कहनष्ठ जलहपक

१७.११.२००८

२३८००

७६ शधी.एस.टधी.हशयांदचे

कहनष्ठ जलपधीक

२३.०६.२०११

२६८००

७७ शधी.एच.पधी.ठहालचे

कहनष्ठ जलहपक

१६.०१.२००९

२८७००

७८ शधी.शचेख ममुखधीद अलधी

कहनष्ठ जलपधीक

२९.०५.२००९

२७६००

७९ शधी.एस.ए.उपहासनधी

कहनष्ठ जलहपक

२७.०१.२००९

२८७००

८० शधी.एम.ओ.करोतकर

कहनष्ठ जलहपक

०९.०६.२०१४

२३८००

८१ शधी.व्हधी.एन.हशयांदचे

कहनष्ठ जलहपक

३०.११.२०११

२६८००

८२ शधी.एम.पधी.जिहाधव

कहनष्ठ जलहपक

२८.०७.२०१४

८३ शधी.ए.व्हधी.नचेरळकर

कहनष्ठ जलहपक

८४ शधी.एस.एस.पवहार

(०२४०)

२३८००

३०.१०.२०१०

२३३४८३९

२७६००

कहनष्ठ जलहपक

०१.०४.२०११

ई-मचेल

२६८००

८५ शधी.बधी.व्हधी.कमुलकणर्षी

कहनष्ठ जलहपक

०७.११.२०१४

८६ शधीमतधी व्हधी.व्हधी.महहाजिन

कहनष्ठ जलहपक

३०.०४.२०११

८७ शधी.एन.आर.कणसचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

८८ शधी.जिचे.व्हधी.दसपमुतचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

८९ शधी.एम.पधी.हनकम

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

९० शधी.एस.ई.कदम

कहनष्ठ जलहपक

०७.०५.२०१०

२७६००

९१ शधी.एन.एम.गहायसममुद्रचे

कहनष्ठ जलहपक

२८.१०.२०१३

२४५००

९२ शधी.डधी.वहाय.बडगमुजिर

कहनष्ठ जलहपक

०२.०४.२०१४

२३८००

९३ शधी.पधी.जिधी.हनयांबहाळकर

कहनष्ठ जलहपक

२२.१२.२०१०

२२४००

९४ शधी.अहनस ईकबहाल सय्यद

कहनष्ठ जलहपक

०६.०४.२०१०

२७६००

९५ शधी.यमु.डब्ल्यमु.जलयांबहारचे

कहनष्ठ जलहपक

०९.०३.२०१२

२६०००

९६ शधी.ए.बधी.हशयांदचे

कहनष्ठ जलहपक

०२.०७.२०१४

२३८००

(दचेशपहायांडचे)
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९७ शधी.एस.आर.कचेदहारचे

कहनष्ठ जलहपक

०७.०४.२०१४

२३८००

९८ शधी.ए.ए.जिरोशधी

कहनष्ठ जलहपक

१२.१०.२००९

२६०००

९९ शधी.एस.एस.थतचे

कहनष्ठ जलहपक

२४.०५.२००५

३११००

१०० शधी.आर.पधी.पहाटधील

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

१०१ शधी.व्हधी.बधी.खहाकरचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

१०२ शधी.ए.एस.सरोनवनचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१०३ शधी.पधी.व्हधी.नलहावडचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१०४ शधी.यमु.ए.हशयांदचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१०५ शधी.डधी.एन.ओळचे कर

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१०६ शधी.ए.ए.पहाठक

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१०७ शधी.एम.एल.ममुळचे

कहनष्ठ जलहपक

२२.११.२०१८

२३१००

१०८ शधी.आर.बधी.सहाठचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

१०९ शधीमतधी ए.बधी.दचेशममुख

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२३३४८३९

२११००

११० शधी.एस.डधी.दचेशममुख

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

ई-मचेल

२११००

१११ शधी.एस.एम.शचेख

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

११२ शधी.डधी.एन.मरोगल

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

११३ शधी.आर.जिधी.नवघरचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११४ शधी.एम.ए.आवहारचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२३१००

११५ शधी.यमु.एम.वर

कहनष्ठ जलहपक

२२.११.२०१८

२३८००

११६ शधी.एच.पधी.गढरधी

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

११७ शधी.पधी.पधी.पहायांचहाळ

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११८ शधी.आर.ए.पवहार

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११९ शधी.एस.एस.महाकरोडचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

१२० शधी.पधी.पधी.पवहार

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२१ शधीमतधी एम.आर.हररशचयांद्रचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२२ शधी.बधी.व्हधी.आगचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००
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१२३ शधी.एस.डधी.रहाठरोड

कहनष्ठ जलपधीक

०१.१२.२०१८

२११००

१२४ शधीमतधी हट.वहाय.तहायांबरोळधी

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१२५ शधी.एम.व्हधी.मगर

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१२६ शधी.जिधी.एस.महहालकर

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१२७ शधी.इ.एस.घहाडगचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१२८ शधीमतधी ए.कचे.बमुरकमुलचे

कहनष्ठ जलपधीक

२०.०१.२०२०

२०५००

१२९ शधी.यमु.एस.अहहलचे

कहनष्ठ जलपधीक

१७.०१.२०२०

२०५००

१३० शधीमतधी एन.व्हधी.दचेशममुख

कहनष्ठ जलपधीक

२०.०१.२०२०

२०५००

१३१ शधीमतधी पधी.पधी.हशयांदचे

कहनष्ठ जलपधीक

१६.०१.२०२०

२०५००

दभ
मु हाषधी

२०.०६.२००५

३४९००

१३३ शधी.कचे.पधी.हशयांदचे

लघमुलचेखक गचेड-१

१५.०७.१९९२

८१२००

१३४ शधी.डधी.ए.कहावसहानकर

लघमुलचेखक गचेड-१

१९.०६.१९९०

१३५ शधी.व्हधी.एन.शचेजिरोळचे

लघमुलचेखक गचेड-१

२१.०६.१९९३

१३६ शधीमतधी एस.जिधी.हपयांपळचे

लघमुलचेखक गचेड-१

२०.०६.१९९०

१३७ शधी.डधी.डधी.भहालचेरहाव

लघमुलचेखक गचेड-१

०४.०२.१९९२

१३८ शधीमतधी पधी.पधी.कमुलकणर्षी

लघमुलचेखक गचेड-१

२१.०४.१९८८

७२१००

१३९ शधी.एम.बधी.खनोंडचे

लघमुलचेखक गचेड-१

०९.०३.१९९९

७२१००

१४० शधी.एस.पधी.गमुरनहाळकर

लघमुलचेखक गचेड-१

२८.०९.१९९२

७२१००

१४१ शधी.पधी.डधी.ममुयांढचे

लघमुलचेखक गचेड-१

२१.०६.१९९३

७२१००

१४२ शधीमतधी आर.व्हधी.कमुलकणर्षी

लघमुलचेखक गचेड-१

१६.११.१९९९

७००००

१४३ शधी.व्हधी.पधी.कनोंगलचे

लघमुलचेखक गचेड-१

०४.०२.१९९२

७४३००

१४४ शधी.ए.डधी.ममुळचे

लघमुलचेखक गचेड-१

१८.०६.१९९३

७००००

१४५ शधी.ए.आर.मचेहसमुलदहार

लघमुलचेखक गचेड-१

१७.०५.१९९९

६०४००

१४६ शधी.शचेख महयांमद अब्दल
मु रहचेमहान

लघमुलचेखक गचेड-१

२१.१०.१९९२

६२२००

१४७ शधी.सधी.बधी.सवहाई

लघमुलचेखक गचेड-१

१८.०५.१९९९

६०४००

१४८ शधीमतधी व्हधी.बधी.सदहाहशवचे

लघमुलचेखक गचेड-१

१२.१०.१९९९

५६९००

१३२ शधी.हवजिय वसयांतरहाव कमुलकणर्षी

३

२

(०२४०)
२३३४८३९
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१४९ शधी.आर.आर.दचेशपहायांडचे

लघमुलचेखक गचेड-१

१५.११.२०००

५६९००

१५० शधी.बधी.एन.कयांमु टलवहार

लघमुलचेखक गचेड-१

२८.०७.१९९९

५६९००

१५१ शधी.आर.बधी.दचेहहाडचे

लघमुलचेखक गचेड-१

२१.०९.२०००

५६९००

१५२ शधी.एस.कचे.त्रधीपमुरचे

लघमुलचेखक गचेड-१

१४.०२.२००१

५६९००

१५३ शधी.कचे.ए.चभौधरधी

लघमुलचेखक गचेड-१

२३.०७.२००९

५५२००

१५४ शधी.कचे.एस.रहासवचे

लघमुलचेखक गचेड-३

२६.१०.२०१८

४१०००

१५५ शधी.आर.व्हधी.पहाटधील

लघमुलचेखक गचेड-३

०४.१०.२०१८

४१०००

ममुख्य बचेलधीफ

१३.११.१९९५

३४३००

१५७ शधी.सय्यद नहासचेर अलधी

बचेलधीफ

०१.०२.२०००

३०२००

१५८ शधी.डधी.एस.वहाडचेकर

बचेलधीफ

१७.०१.२००७

२४५००

१५९ शधी.पधी.एस.गहायकवहाड

बचेलधीफ

०९.०९.२००९

१५६ शधी.ई.पधी.अरसमुळ

२

३

२३३४८३९

२१७००

१६० शधी.डधी.कचे.सहातहदवचे

वहाहन चहालक

१६१ शधी.आर.कचे.कहायांबळचे

वहाहन चहालक

२४.०८.१९९८

१६२ शधी.मरो.शरधीफरोदधीन खहान

वहाहन चहालक

२४.०८.१९९८

१६३ शधी.पधी.एन.सहानप

वहाहन चहालक

२४.०८.१९९८

३९८००

१६४ शधी.आर.एस.हहवरहाळचे

वहाहन चहालक

१०.०९.१९९८

३८६००

१६५ शधी.एस.कचे.इधहाटचे

वहाहन चहालक

१२.०७.२००५

३३०००

१६६ शधी.व्हधी.एस.करोरडचे

वहाहन चहालक

२०.१२.२०१०

२११००

पमुस्तक-बहायांधणधीकहार

१६.०२.२०००

३११००

झचेरलॉक्स चहालक

१७.१२.१९९२

३३७००

नहाईक

११.११.१९८२

३८७००

१५.११.१९८८

३५४००

१६७ शधी.पधी.ए.शचेटचे
१६८ शधी.जिचे.व्हधी.वडहागळचे
१६९ शधी.एम.आय.बचेग
१७० शधी.पधी.आर.दहामरोदरचे

हवहालदहार

४

१८.१२.१९९२

(०२४०)

ई-मचेल
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४११००
३८६००
३८६००

१७१ शधी.एन.कचे.पहाटधील

हशपहाई

२५.११.१९८८

३५४००

१७२ शधी.बधी.आर.हममररोट

हशपहाई

०६.११.१९८९

३५४००

१७३ शधी.जिचे.व्हधी.चव्हहाण

हशपहाई

०६.११.१९८९

३५४००

१७४ शधी.एस.जिधी.हकरसहागर

हशपहाई

२१.०८.१९९०

३५४००
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१७५ शधी.ए.एस.जिरोशधी

हशपहाई

०५.०९.१९९०

३५४००

१७६ शधी.आर.एम.महालणकर

हशपहाई

१७.१२.१९९२

३२७००

१७७ शधी.डधी.व्हधी.कमुलकणर्षी

हशपहाई

२४.१२.१९९२

३२७००

१७८ शधी.पधी.डधी.जिहाधव

हशपहाई

२२.१२.१९९२

३१७००

१७९ शधी.एस.आर.पहाटधील

हशपहाई

०८.०६.१९९५

३०८००

१८० शधी.आर.आर.दचेशपहायांडचे

हशपहाई

०७.०६.१९९५

३०८००

१८१ शधी.जिधी.एन.बनसरोडचे

हशपहाई

०३.०७.२००१

२८२००

१८२ शधी.डधी.कचे.बनकर

हशपहाई

१६.११.२००४

२५८००

१८३ शधी.एस.आर.ददौंड

हशपहाई

२१.१२.२०१०

२०३००

१८४ शधी.पधी.कचे.कमुरकमुटचे

हशपहाई

२०.१२.२०१०

२०३००

१८५ शधी.आर.बधी.कदम

हशपहाई

२०.१२.२०१०

१८६ शधी.पधी.एस.रहाजिपसूत

हशपहाई

१८७ शधी.ए.एच.खचेतहाडचे
१८८ शधी.पधी.एस.हहादर

(०२४०)

२०३००

२०.१२.२०१०

२३३४८३९

२०३००

हशपहाई

२४.१२.२०१०

ई-मचेल

२०३००

पहहारचेकरधी

२०.१२.२०१०

१८९ शधी.कचे.आर.मरोगडचे

हशपहाई

२२.१२.२०१०

१९० शधी.जिधी.बधी.इलग

हशपहाई

२१.१२.२०१०

२०३००

१९१ शधी.व्हधी.आर.कहाळचे

पहहारचेकरधी

१८.०६.२०१२

२८०००

१९२ शधी.एस.एन.सहहाणचे

हशपहाई

०१.०३.२०१४

१८०००

हशपहाई/उदककी

१५.०५.२०१२

१९१००

१९४ शधी.एस.आर.बनकर

हशपहाई

०१.०२.२०११

१९७००

१९५ शधी.पधी.एस.गरोरलहावहाड

हशपहाई

०४.०९.२०१५

१७५००

१९६ शधी.बधी.आर.चरवयांडचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१९७ शधी.कचे.आर.वहालतमुरचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१९८ शधी.एस.आर.पवहार

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१९९ शधी.एम.जिधी.सहहाणचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१८०००

२०० शधी.आर.ए.कहाळचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१९३ शधी.शचेख तसदधीक एम.

४
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२०१ शधी.शचेख खहालचेद खमुशर्षीद

हशपहाई

०८.०२.२०१६

१७५००

२०२ शधी.व्हधी.कचे.चव्हहाण

हशपहाई

०५.०६.२०१७

१७०००

२०३ शधी.बधी.एस.कमुलकणर्षी

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०४ शधी.एम.ए.पवहार

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०५ शधी.एम.एस.रहाऊत

हशपहाई

१२.१२.२०१८

१६०००

२०६ शधी.डधी.टधी.रहाऊत

हशपहाई

०३.१२.२०१८

२०७ शधी.एच.एस.गहारुळचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

२३३४८३९

१६०००

२०८ शधीमतधी एम.एस.मरोरचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

ई-मचेल

१६०००

२०९ शधी.एन.एम.गमुयांजिहाळ

हशपहाई

०१.१२.२०१८

२१० शधीमतधी एस.एच.बगहाटचे

हशपहाई

१४.१२.२०१८

२११ शधी.डधी.व्हधी.पहारखचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२१२ शधी.कचे.एस.सहहाणचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२१३ शधी.पधी.कचे.कहायांबळचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२१४ शधी.एन.एम.जियांगलचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२१५ शधी.आर.पधी.धनोंगडचे

मचेहतर

२६.०९.२०१६

१७०००
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अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल

१

शधी तहारचेक सय्यद

करोटर्या मपनचेजिर
(प्रहतहनयमुक्तकीवर कहायर्या रत)

-

०१.१०२०१९

(०२४०)
२३३४८३९
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mahaurdc@
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२) हदवहाणधी न्यहायहालय ( वररष्ठ स्तर ), औरयांग हाबहाद
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधीमतधी ए.एस.गजिर

अधधीकक

०६.०३.१९८५

५८६००

०२ शधीमतधी ए.आर.कपहाळचे

सहहाय्यक अधधीकक

१६.०४.१९८५

५६२००

०३ शधी.आर.व्हधी.गहाडचेकर

सहहाय्यक अधधीकक

०४.०२.९९२

४८५००

०४ शधी.एस.व्हधी.कनोंडचेकर
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कहनष्ठ जलहपक

०१.०२.२०११

२६८००

कहनष्ठ जलहपक

२१.१०.२०१५

२३१००

९९ शधीमतधी व्हधी.पधी.हशयांदचे

(वहालझहाडचे)

३

१३.०७.२०१०

(०२४०)
२३४१०७५

३५३००
२७६००
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१०० शधीमतधी आर.एच.प्रधहान

कहनष्ठ जलहपक

२८.१२.२०११

२६८००

१०१ शधी.एस.एस.लरोळगचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

१०२ शधी.जिचे.जिचे.शचेख

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

१०३ शधी.पधी.जिधी.घमुलचे

कहनष्ठ जलहपक

०९.०१.२००९

२८७००

१०४ शधीमतधी समुमचेधहा एस.जिरोशधी

कहनष्ठ जलहपक

२८.१२.२००९

२७६००

१०५ शधी.एस.एस.कहादधी

कहनष्ठ जलहपक

२५.०२.२००९

२२४००

१०६ शधी.एच.ए.धयांदक
मु चे

कहनष्ठ जलहपक

०७.०२.२०१५

२३१००

१०७ शधीमतधी व्हधी.एम.वपैद

कहनष्ठ जलहपक

०७.०७.२०१४

२३८००

१०८ शधीमतधी आर.व्हधी.कल्यहाणकर

कहनष्ठ जलहपक

२५.११.२०११

२६८००

१०९ शधी.व्हधी.जिधी.समुरवसचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११० शधी.आर.ए.रहाजिपसूत

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१११ शधीमतधी यमु.आर.वपैष्णव

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११२ शधी.एम.एम.जसदधीककी

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११३ शधी.यमु.ए.टचेहरचे

कहनष्ठ जलहपक

११४ शधीमतधी पधी.व्हधी.जिहारवहाल

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११५ शधीमतधी एम.कचे.कसबचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११६ शधीमतधी वहाय.जिधी.रहासणचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११७ शधी.जिधी.बधी.पठहाडचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११८ शधी.पधी.जिधी.मस्कचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

११९ शधी.डधी.ए.पहाटधील

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२० शधी.एस.एस.खरहात

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२१ शधी.ए.एस.जिहाधव

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२२ शधी.ए.ए.गहायकवहाड

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२३ शधी.एस.एस.गमुरव

कहनष्ठ जलहपक

१८.१८.२०१६

२२४००

१२४ शधीमतधी एस.व्हधी.शहहाणचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१२५ शधीमतधी ए.आर.कहाकडचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००
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१९.११.२०१८
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२३४१०७५
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१२६ शधी.एस.एस.वहानखचेडचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१२७ शधी.सधी.डधी.चहायांदवडचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१२८ शधी.व्हधी.बधी.गटकळ

कहनष्ठ जलहपक

०३.१२.२०१८

२११००

१२९ शधी.ए.एस.सहानप

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१३० शधी.बधी.एन.तमुपचे

कहनष्ठ जलहपक

२२.१२.२०१०

२११००

१३१ शधी.इस्महाईल इबहाहहम शचेख

कहनष्ठ जलहपक

१६.०१.२०२०

२०५००

१३२ शधी.शचेख ममुजिम्मधील शचेख ममुजिफ्फर

कहनष्ठ जलहपक

२८.०२.२०२०

२०५००

१३३ शधी.ए.कचे.ढरोकचे

ममुख्य बचेजलफ

१९.१२.१९९२

३७५००

१३४ शधी.ए.एस.पहाथचे

बचेलधीफ

१५.०२.१९९३

३४३००

१३५ शधी.बधी.बधी.दचेशममुख २

बचेलधीफ

१८.११.१९९५

३२३००

१३६ शधी.एम.एस.जिहाधव

बचेलधीफ

१३७ शधी.पधी.पधी.वहाघमहारचे

बचेलधीफ

१३८ शधी.एस.डधी.कहाकस

बचेलधीफ

२४.०८.१९९९

३०२००

१३९ शधी.एस.एम.धन्नचे

बचेलधीफ

०६.१०.२००१

२९३००

१४० शधी.एन.आर.पमुरधी

बचेलधीफ

३०.०८.१९९९

३०२००

१४१ शधी.एस.बधी.ममुयांढचे

बचेलधीफ

०६.१०.२००१

२८४००

१४२ शधी.बधी.सधी.तरोगरचे

बचेलधीफ

२७.०७.१९९८

३११००

१४३ शधी.आर.ए.परकचेलमु

बचेलधीफ

०१.०६.२००६

२३८००

१४४ शधी.वहाय.कचे.कमुतमुर

बचेलधीफ

०१.०७.२००२

२८४००

१४५ शधीमतधी पधी.एच.कमुलकणर्षी

बचेलधीफ

१४.०५.२००७

२३८००

१४६ शधी.डधी.एस.ठहाकसूर

हशपहाई

०३.११.१९८९

३५४००

१४७ शधी.व्हधी.एम.बकद्रचे

हशपहाई

०९.११.१९८९

३५४००

१४८ शधी.एम.पधी.अडहाणचे

हशपहाई

१४९ शधी.यमु.एच.कहाळचे

हशपहाई

१५० शधी.एस.एम.बकबळचे

हशपहाई

१८.०२.१९९३

३३४००

१५१ शधी.अय्यमुब पठहाण

हशपहाई

१०.०५.१९९४

३०८००

३

४

०९.०४.१९९९
०२.०६.१९९९

१४.०१.१९९१
१०.०२.१९९३

(०२४०)
२३४१०७५

(०२४०)
२३४१०७५
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३०२००

३५४००
३२४००
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१५२ शधी.व्हधी.जिधी.स्वहामधी

हशपहाई

३०.१०.१९९५

३१७००

१५३ शधीमतधी शहफउन्नधीसहा बचेगम

हशपहाई

२०.०८.१९९६

३१७००

१५४ शधी.जिधी.एच.कहाकदळकर

हशपहाई

१५.०४.१९९९

२९०००

१५५ शधी.ए.एस.ठहाकसूर

हशपहाई

१६.०४.१९९९

८०३०

१५६ शधी.एम.ए.घरोडकचे

हशपहाई

२४.०५.१९९९

२९०००

१५७ शधी.आर.डधी.शचेटचे

हशपहाई

०१.०६.२००६

२३६००

१५८ शधीमतधी बधी.एस.लरोखयांडचे

हशपहाई

१२.०१.२००७

२२९००

१५९ शधीमतधी एस.बधी.दचेहहाडचे

हशपहाई

१२.०१.२००७

२२९००

१६० शधीमतधी कचे.ए.गयांगहासहागरचे

हशपहाई

१५.०१.२००७

२२९००

१६१ शधी.जिधी.एस.भहालचेरहाव

हशपहाई

१६.१०.२००९

२०९००

१६२ शधी.ए.ए.वरहाडचे

हशपहाई

०३.१२.२००९

२०९००

१६३ शधी.जिधी.ए.जिहाधव

हशपहाई

११.०४.२००५

२५८००

१६४ शधीमतधी एम.कचे.रहामटचेकचे (बरोडर)

हशपहाई

२१.०१.२०११

१९७००

१६५ शधीमतधी एम.कचे.सहाळसूयां कचे (हशयांदचे)

हशपहाई

१६६ शधीमतधी एस.कचे.हनकम

हशपहाई

२२.०३.२०११

१९७००

१६७ शधी.शचेख महाजजिद अलधी

हशपहाई

१३.०३.२०१२

१९१००

१६८ शधी.गणचेश आर.कहाळचे

हशपहाई

०३.०४.२००८

२२२००

१६९ शधीमतधी व्हधी.व्हधी.थरोरहात

हशपहाई

३०.०४.२०१२

१९१००

१७० शधीमतधी जिचे.जिधी.मस्कचे

हशपहाई

३०.०४.२०१२

१९१००

१७१ शधीमतधी व्हधी.कचे.हनकम

हशपहाई

३०.०४.२०१२

१९१००

१७२ शधीमतधी एस.ए.पवहार

हशपहाई

२६.०६.२०१२

१९१००

१७३ शधी.ए.एम.जिहाधव

हशपहाई

२६.०२.२०१४

१८०००

१७४ शधी.बधी.बधी.जिहायभहायचे

हशपहाई

०३.०३.२०१४

१८०००

१७५ शधी.एस.ए.गवहारचे

हशपहाई

२१.०४.२०१४

१८०००

१७६ शधी.एस.बधी.नहाईक

हशपहाई

०२.०९.२०१५

१७५००

१७७ शधी.पधी.एस.कमुलकणर्षी

हशपहाई

०६.०९.२०११

१९७००
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२१.०१.२०११
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२३४१०७५

१९७००
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१७८ शधी.शचेख अहमद शचेख इबहाहहम

हशपहाई

०६.११.२०१५

१७५००

१७९ शधी.एस.डधी.इयांदहापसूरचे

हशपहाई

०९.०१.२०१२

१९१००

१८० शधीमतधी ए.एस.अहहरचे

हशपहाई

२३.१२.२०१५

१७५००

१८१ शधी.व्हधी.कचे.जिहाधव

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८२ शधी.आर.ए.ममुटचेकर

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८३ शधी.एस.यमु.नहागरचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८४ शधी.पधी.पधी.गरोमटचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८५ शधी.बधी.आर.भसूमरचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८६ शधीमतधी एम.ए.कमुलकणर्षी

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८७ शधी.पधी.बधी.समुतहार

हशपहाई

०१.०१.२०१६

१७५००

१८८ शधी.सय्यद इमहान बशधीर अन्सहारधी

हशपहाई

१२.०२.२०१६

१७५००

१८९ शधी.पधी.पधी.महहाजिन

हशपहाई

०१.१०.२०१०

१९० शधीमतधी जिचे.डधी.कदम

हशपहाई

०३.०८.२०१६

१७०००

१९१ शधी.आर.आर.अहहरचे

हशपहाई

०१.०३.२०१७

१७०००

१९२ शधीमतधी एस.एस.हशवतहारचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९३ शधी.गणचेश रहामहकसन कहाळचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९४ शधी.पधी.जिधी.नहागवचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९५ शधी.ए.एन.आल्हहाट

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९६ शधी.पधी.एम.कहायांबळचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९७ शधी.व्हधी.पधी.परघणचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९८ शधी.व्हधी.एन.दहहभहातचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१९९ शधी.एन.ए.पठहाण

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०० शधी.कचे.जिधी.उपहासचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०१ शधी.पधी.एस.सरोनकहायांबळचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

हशपहाई (हनलयांबधीत)

०१.१२.२०१८

१६०००

हशपहाई

१३.१२.२०१८

१६०००

२०२ शधी.आर.ए.पहायांचहाळ
२०३ शधी.ए.व्हधी.कहाययांदचे

४

(०२४०)
२३४१०७५

२०३००
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२०४ शधी.डधी.एल.तहाठचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०५ शधीमतधी व्हधी.आर.गहाभमुड

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०६ शधी.एन.आर.जखलहारचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०७ शधीमतधी एस.ए.जखलहारचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२०८ शधीमतधी आर.बधी.इयांगळचे

हशपहाई

०७.१२.२०१८

१६०००

२०९ शधी.जिधी.डधी.वहाघमहारचे

हशपहाई

२१० शधी.एस.बधी.कळसचे

हशपहाई

१४.१२.२०१८

१६०००

२११ शधी.ए.एस.सरोळयां ककी

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

२१२ शधीमतधी कचे.एल.गरोरचे

हशपहाई

२७.०५.२०१९

१६०००

२१३ शधी.एस.बधी.सहाबळचे

हशपहाई

२७.०५.२०१९

१६०००

४

०१.१२.२०१८

(०२४०)
२३४१०७५

१६०००
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३) हदवहाणधी न्यहायहालय ( वररष्ठ स्तर ), महहानगरपहाजलकहा न्यहायहालय , औरयांग हाबहाद
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.एस.वहाय.डनोंगरचे

सहहाय्यक अधधीकक

०९.०६.१९८६

५६९००

०२ शधीमतधी एस.एस.सहाळवचे

लघमुलचेखक गचेड-२

०४.१०.२०१०

५३०००

१२.०५.१९९८

४४४००

०३ शधी.बधी.व्हधी.नररोडचे

वररष्ठ जलहपक

०४ शधी.एच.ए.एस.पठहाण

कहनष्ठ जलपधीक

०५ शधी.बधी.बधी.सहाळवचे

कहनष्ठ जलहपक

०५.०१.२०१०

०६ शधी.जिचे.आय.पठहाण

बचेलधीफ

०१.०४.१९९९

३०२००

०७ शधी.जिधी.पधी.हभयांगहारचे

हशपहाई

१९.०३.२०१४

२१६००

०८ शधी.एस.बधी.बलहायांडचे

हशपहाई

०४.०५.२००९

१८०००

३

४

०४.०२.१९९२

(०२४०)
२३३४६५२

३७२००
२७६००
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४) कहायहार्याल य ममुख् य न्यहायदयां ड हाजधकहारधी , औरयांग हाबहाद
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी
क्रिमहायांक
/फपक्स /
ई-मचेल

ममुळ वचेतन
(Basic
Pay)

०१ शधी.एन.आर.मरहाठचे

सहहाय्यक अधधीकक

०७.०२.१९९२

४८५००

०२ शधी.आर.एस.चभौधरधी

लघमुलचेखक गचेड-२

२१.०७.२००६

५४६००

०३ शधी.आर.एस.पहाटधील

वररष्ठ जलपधीक

०४.०२.१९९२

४८५००

०४ शधी.व्हधी.एम.पहाखरचे

वररष्ठ जलपधीक

१६.०६.१९९५

४४४००

०५ शधी.एल.आर.गरोखलचे

वररष्ठ जलपधीक

१८.११.१९९९

३७५००

०६ शधी.आर.ए.ममुयांडचे

वररष्ठ जलपधीक

०१.०९.२००७

३१४००

कहनष्ठ जलहपक

०७.११.१९९०

३७५००

०८ शधी.पधी.पधी.जिरोशधी

कहनष्ठ जलपधीक

१५.०३.२००८

२९३००

०९ शधीमतधी कचे.एम.ममुयांडचे

कहनष्ठ जलपधीक

२८.०७.२०१४

१० शधी.ए.एस.चव्हहाण

कहनष्ठ जलपधीक

०७.११.२०१४

२३८००

११ शधीमतधी एम.एस.दहारुणकर

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

१२ शधी.एन.डधी.नरवडचे

कहनष्ठ जलहपक

१३.०८.२००९

२२४००

१३ शधीमतधी एच.बधी.भरोसलचे

कहनष्ठ जलपधीक

१३.०९.२०१२

२६०००

१४ शधी.डधी.ए.दहायांडगचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१५ शधी.सधी.एस.जिहाधव

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१६ कमु.एन.एस.डहहाळचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१७ शधीमतधी पधी.जिधी.गहायकवहाड

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

२११००

१८ शधी.यमु.एम.लरोखयांडचे

कहनष्ठ जलपधीक

१५.०१.२०२०

२०५००

०५.११.२००९

२०९००

०१.१२.२०१८

१६०००

०७ शधी.डधी.एस.गमुळसकर

(हनलयांबधीत)

१९ शधी.शचे. इकबहाल शचे. इबहाहधीम

हशपहाई

२० शधी.एस.डधी.जियांघहाळचे

हशपहाई

३

४

(०२४०)
२३४१०७८

२३८००
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५) कहायहार्याल य जजिल्हहा हवधधी सचे व हा प्रहाजधकरण , औरयांग हाबहाद
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.आर.एस.तयांटक
०२ शधी.यमु.व्हधी.तमुयांगहार
०३

शधी.मरोहम्मद रझधीउदधीन फसधीउदधीन गहाझधी

०४ शधी.यमु.एस.पहाडळकर

अधधीकक

११.०३.१९८५

५६९००

वररष्ठ जलहपक

१९.०६.१९९३

४८५००

कहनष्ठ जलहपक

३

कहनष्ठ जलहपक

०५ शधी.पदहाकर पधी.दचेशममुख

हशपहाई

०६ शधी.एस.जिधी.रहाऊत

हशपहाई

०१.०६.२००६
२९.१०.२००९

४

(०२४०)
२३४१०७८

२७६००
२७६००

०९.१२.२००९

२०९००

०१.१२.२०१८

१६०००
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६) जजिल्हहा न्यहायहाधधीश - १ व अपर सत्र न्यहायहालय , वपै जि हापसूर
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.टधी.एस.भक्कयांड

अधधीकक

०२ शधी.एम.एस.नहायांगरचे

लघमुलचेखक गचेड-१

०३ शधी.एस.बधी.सहातपमुतचे

लघमुलचेखक गचेड-१

३
२

११.०४.१९८५

५८६००

०६.०४.२०००

७००००

२१.०५.२००५

५६९००

०४ शधी.आय.एस.गमुळस्कर

वररष्ठ जलपधीक

१८.१२.१९९२

४८५००

०५ शधी.एन.जिधी.समुयर्यावयांशधी

वररष्ठ जलपधीक

२४.१२.२००७

३१४००

०६ शधी.एम.एस.नहाईक

वररष्ठ जलपधीक

२७.१२.२००७

३०२००

०७ शधी.पधी.डधी.हशयांदचे

कहनष्ठ जलपधीक

०८.०२.२००७

२६०००

०८ शधी.पधी.एस.भमुतचे

कहनष्ठ जलपधीक

०९ शधी.एन.एल.इयांगळचे

कहनष्ठ जलपधीक

१० शधी.एस.कचे.हनकम

कहनष्ठ जलपधीक

२६.०२.२०१४

२३८००

११ शधी.डधी.बधी.बरोडर

बचेलधीफ

०६.०८.२००१

२९३००

१२ शधी.एम.यमु.ममुयांढचे

बचेलधीफ

२७.१०.२००९

२१७००

१३ शधी.एम.एस.हमटकरधी

हशपहाई

२०.१२.२०१०

२०३००

१४ शधी.व्हधी.एन.आस्वहार

हशपहाई

२१.१२.२०१०

२०३००

१५ शधी.एम.एस.जिहाधव

हशपहाई

२७.१२.२०१०

१९७००

१६ शधी.बधी.व्हधी.मठपतधी

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

३

०५.१०.२००९
०३.१२.२०१०

(०२४३६)
२२२३०२

२७६००
२७६००
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७) हदवहाणधी न्यहायहालय ( वररष्ठ स्तर ), वपै जि हापसूर
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.एन.कचे.खहान

अधधीकक

०२.०५.१९८४

७२१००

०२ शधी.एस.एच.बहाशवहान

सहहाय्यक अधधीकक

०३.०२.१९९२

४८५००

०३ शधी.ए.डधी.हचडगरोपचेकर

सहहाय्यक अधधीकक

१०.०६.१९९१

५००००

०४ शधीमतधी एच.आय.ममुलहा

लघमुलचेखक गचेड-२

१९.१०.२०१०

५३०००

०५ शधी.व्हधी.कचे.चव्हहाण

लघमुलचेखक गचेड-२

२०.०४.२०१३

४७१००

०६ शधी.पधी.एन.वहाघमहारचे

लघमुलचेखक गचेड-२

२१.०८.२०१८

४१०००

०७ शधी.जिधी.कचे.जिहाधव

लघमुलचेखक गचेड-३

२६.१०.२०१८

४१०००

०८ शधी.वहाय.एच.गजिभधीयचे

लघमुलचेखक गचेड-३

२४.०९.२०१०

५०४००

०९ शधी.एस.एम.भरोसलचे

लघमुलचेखक गचेड-३

३०.११.२०१८
३

०१.०६.१९८९

दमुरध्वनधी
/फपक्स
क्रिमहायांक

३९८००

१० शधी.जिचे.एस.हरोळधीवहालचे

वररष्ठ जलपधीक

११ शधी.एन.आर.हगरधी

वररष्ठ जलपधीक

०४.१०.१९९३

१२ शधी.डधी.एम.अयांबचेकर

वररष्ठ जलपधीक

०९.०९.१९९६

४७१००

१३ शधी.पधी.ई.गनोंटलहा

वररष्ठ जलपधीक

१८.१२.१९९२

३८६००

१४ शधी.डधी.एस.खलसचे

वररष्ठ जलपधीक

०४.०२.१९९२

४४४००

१५ शधी.कचे.डधी.जिरोशधी

वररष्ठ जलपधीक

०७.०४.१९९४

४४४००

१६ शधी.बधी.कचे.मरोरचे

वररष्ठ जलपधीक

३०.११.१९९०

३९८००

१७ शधी.पधी.जिधी.हशयांदचे

वररष्ठ जलपधीक

१०.१०.२००७

३१४००

१८ शधी.आर.आर.सभौदहागर

वररष्ठ जलपधीक

०२.०२.२००८

३०५००

१९ शधी.स.अशफहाक स.अहमद

वररष्ठ जलपधीक

२९.०६.२००२

३३०००

२० शधी.पधी.ए.कल्यहाणकर

कहनष्ठ जलपधीक

१७.०२.१९९३

३४०००

२१ शधी.आर.बधी.कहापडणधीस

कहनष्ठ जलपधीक

०१.०६.२००६

२७६००

(०२४३६)
२२२०१५

५३६००
४८५००
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२२ शधी.एम.एम.फहारुककी

कहनष्ठ जलपधीक

०३.०४.२००८

२९३००

२३ शधी.डधी.व्हधी.डनोंगरचे

कहनष्ठ जलपधीक

२२.०१.२००९

२८७००

२४ शधी.एस.एस.महहाजिन

कहनष्ठ जलपधीक

२७.०४.२००९

२८७००

२५ शधी.एच.आर.हतपहालचे

कहनष्ठ जलपधीक

१२.११.२०१०

२७६००

२६ शधीमतधी व्हधी.कचे.पहाटधील

कहनष्ठ जलपधीक

२६.०२.२०१४

२३८००

२७ शधी.पधी.बधी.हशरसहाट

कहनष्ठ जलपधीक

२२.०२.२०१६

२३१००

२८ शधी.एस.डधी.दळचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

२९ शधी.एम.ए.आर.शचेख

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

३० शधी.एस.डधी.धहात्रक

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

३१ शधी.एम.ए.वहाकनकर

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

३२ शधी.सधी.जिधी.चहावरचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

३३ शधीमतधी ए.आर.घमुगचे

कहनष्ठ जलपधीक

११.०८.२०२०

१९९००

३४ शधीमतधी यमु.व्हधी.गयांगहाखचेडकर

कहनष्ठ जलपधीक

--

दमुरध्वनधी

ममुख्य बचेलधीफ

२६.०४.१९८४

क्रिमहायांक

३६ शधी.टधी.ई.अहहरचे

बचेलधीफ

१०.०२.१९९३

३७ शधी.एल.एस.दयांडहारचे

बचेलधीफ

०३.०५.१९९९

३११००

३८ शधी.एन.जिधी.ओहरोळ

बचेलधीफ

२२.०४.२००९

२१७००

३९ शधी.वहाय.बधी.वहाकळचे

बचेलधीफ

२१.१०.२००९

२१७००

४० शधी.एस.ए.बहागमुल

हशपहाई

०१.०२.२००५

२५८००

४१ शधी.एन.आर.खयांदहारचे

हशपहाई

२८.१०.२००९

२०९००

४२ शधी.डधी.टधी.कयांमु डकर

हशपहाई

२२.१२.२०१०

२०३००

४३ शधी.आर.एस.पहाटधील

हशपहाई

२८.०३.२०१३

१८५००

४४ शधी.एन.आर.करहायांगळचे

हशपहाई

०५.०८.२०१६

१७०००

४५ शधी.एन.आर.समुररोशचे

हशपहाई

०५.०८.२०१६

१७०००

४६ शधी.एस.आर.महायांडवचे

हशपहाई

२३.०८.२०१८

१६०००

४७ शधी.ए.बधी.करोमलवहार

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

३५ शधी.एस.बधी.बयांडरोलचे

३

४

/फपक्स
(०२४३६)
२२२०१५

३३३००
३७५००
३३३००
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४८ शधी.ए.बधी.पवहार

हशपहाई

०१.१२.२०१८

४९ शधी.बधी.एम.वहाकचभौरचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

५० शधी.व्हधी.बधी.रहावतचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

५१ शधी.आर.एन.बहागमुल

हशपहाई

५२ शधी.आर.जिचे.घरोडकचे

हशपहाई

२७.०२.२०२०

५३ शधी.डधी.एम.गरोरचे

हशपहाई

०६.०९.२०१६

४

१०.१२.२०१८

१६०००
दमुरध्वनधी
/फपक्स
क्रिमहायांक
(०२४३६)
२२२०१५

१६०००
१६०००
१६०००
१५५००
१७०००

66

८) कहायहार्याल य प्रथमवगर्या न्यहायदयां ड हाजधकहारधी ( लरोहमहागर्या ), औरयांग हाबहाद
अ.क्रि.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.एस.डधी.चव्हहाण

लघमुलचेखक गचेड-३

०३.०२.१९९२

५१९००

०२ शधीमतधी एम.एस.दचेशपहायांडचे

वररष्ठ जलहपक

२१.०९.१९९९

३७५००

०३ शधी.पधी.एम.जिहामखचेडकर

कहनष्ठ जलपधीक

०४ शधी.कचे.बधी.पवहार

कहनष्ठ जलपधीक

०१.०६.२००१

०५ शधी.कचे.एस.गयांडचे

कहनष्ठ जलहपक

१६.११.२०११

२६८००

०६ शधी.आर.बधी.बचेग

हशपहाई

०७.०३.१९८५

३६५००

०७ शधी.पधी.बधी.दवचे

हशपहाई

०२.०३.२०२०

१५०००

३

४

०४.०१.२०१०

(०२४०)
२३६०२३६

२७६००
२९३००
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९) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), कन्नड
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधीमतधी ए.एम. तहामणचे

सहहाय्यक अधधीकक

२४.०२.१९८६

५६९००

०२ शधी.ए.एस.हचयांगरचे

सहहाय्यक अधधीकक

०४.०२.१९९२

४८५००

०३ शधीमतधी.एस.पधी.मरोकहाशधी

वररष्ठ जलपधीक

०६.०६.१९८८

४४८००

०४ शधी.यमु.एस.सहाळवचे

वररष्ठ जलपधीक

०१.१०.१९९२

४१०००

०५ शधी.मरो.कलधीम यमुनसूस तसलधीम

वररष्ठ जलपधीक

०७.०६.१९९५

३८६००

०६ शधी.कचे.डधी.वहाळकचे

वररष्ठ जलपधीक

०६.१२.१९९५

४८५००

०७ शधी.कचे.जिधी.खपैरचे

लघमुलचेखक गचेड-३

०८.१०.२०१८

४१०००

०८ शधी.वहाय.एस.महाळधी

लघमुलचेखक गचेड-३

१६.१०.२०१८

०९ शधीमतधी आर.एस.टहाकळकर

लघमुलचेखक गचेड-३

२९.०९.२०२०
३

१३.०८.१९९०

(०२४३५)
२२१३८२
ई-मचेल

४१०००
३९८००

१० शधी.ए.कचे.कहाळचे

कहनष्ठ जलपधीक

११ शधी.जिचे.जिचे.परहाडकर

कहनष्ठ जलपधीक

०८.०४.२००५

१२ शधी.एस.कचे.चव्हहाण

कहनष्ठ जलपधीक

१०.१०.२००७

३१४००

१३ शधी.कचे.कचे.खरोलचे

कहनष्ठ जलपधीक

२०.०२.२००९

२३१००

१४ शधीमतधी एस.एल.वहाघमहारचे

कहनष्ठ जलपधीक

०९.०२.२०१०

२७६००

१५ शधी.पधी.वहाय.सरोननधीस

कहनष्ठ जलपधीक

०७.०६.२०१०

२७६००

१६ शधी.पधी.व्हधी.शचेळकचे

कहनष्ठ जलपधीक

१५.०२.२०११

२६८००

१७ शधी.आर.एस.करोलतचे

कहनष्ठ जलपधीक

२६.१०.२०१४

२३८००

१८ शधी.एन.बधी.सरोनवणचे

कहनष्ठ जलपधीक

२७.१०.२०१४

२४५००

१९ शधी.एस.ए.खपैरचे

कहनष्ठ जलपधीक

१८.०८.२०१५

२३१००

२० शधी.एस.ए.शचेख

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

२१ शधी.व्हधी.पधी.मनगटचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

mahaurkansc
@aij.gov.in

३७२००
३३३००
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२२ शधी.डधी.एस.वहाघ

कहनष्ठ जलपधीक

१५.०१.२०२०

२०५००

२३ शधी.एस.कचे.सहाळमुयां कचे

कहनष्ठ जलपधीक

११.०८.२०२०

१९९००

२४ शधी.टधी.एस.ब-हहानपमुरचे

ममुख्य बचेलधीफ

०२.११.१९८८

२५ शधी.आर.जिचे.खहायांडचेकर

बचेलधीफ

२६ शधी.ए.आर.बरोडखचे

बचेलधीफ

०३.०५.१९९९

२७ शधी.आर.बधी.हपटचेकर

बचेलधीफ

०९.०३.२००९

२१७००

२८ शधी.एस.कचे.दचेउळगहावकर

बचेलधीफ

१९.०६.२००९

२२४००

२९ शधी.डधी.आर.महचेर

हशपहाई

०३.०५.१९९९

२९०००

३० शधी.पधी.बधी.वहाघमहारचे

हशपहाई

२४.१२.२०१०

२०३००

३१ शधी.कचे.डधी.समुलहानचे

हशपहाई

०१.०१.२०१६

३२ शधीमतधी ररोहहणधी प. पवहार

हशपहाई

०१.१२.२०१८

२२१३८२

१६०००

३३ शधी.आर.डधी.घमुगचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

ई-मचेल

१६०००

३४ शधी.जिधी.डधी.बचेटकर

हशपहाई

३५ शधी.आर.व्हधी.जसयांयांगतवहाड

हशपहाई

१७.१२.२०१८

१६०००

सफहाईगहार

०८.०३.१९८५

३६५००

३६ शधी.रहशदखहा अहमदखहा पठहाण

३

४

१७.११.१९९५

०१.१२.२०१८

(०२४३५)
२२१३८२
ई-मचेल
mahaurkansc
@aij.gov.in

(०२४३५)

mahaurkansc
@aij.gov.in

३३३००
३४०००
२९३००

१७५००

१६०००
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१०) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), जसलरोड
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.डधी.पधी.कमुलकणर्षी

सहहाय्यक अधधीकक

०५.०२.१९९२

४८५००

०२ शधी.एस.एम.गरोखलचे

सहहाय्यक अधधीकक

२५.०३.१९८५

६०४००

०३ शधी.बधी.एस.जिहाधव

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.१०.२०१८

४१०००

०४ कमु.कचे.पधी.पहाटधील

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.१०.२०१८

४१०००

०५ शधी.ए.कचे.पठहाण

वररष्ठ जलपधीक

२८.०८.१९८९

५३६००

०६ शधी.ए.एस.समुरडकर

वररष्ठ जलपधीक

१७.०१.१९९७

४७१००

०७ शधी.शचेख रफकीक शचेख कहासम

वररष्ठ जलपधीक

१२.०६.१९९५

३६४००

०८ शधी.आर.ई. पहाटधील

कहनष्ठ जलपधीक

०१.१२.२०१०

कहनष्ठ जलपधीक

१२.०३.२०१२

१० शधी.एम.व्हधी.सहाबळचे

कहनष्ठ जलपधीक

०१.०६.२००६

११ शधी.आर.बधी.मचेतकर

कहनष्ठ जलपधीक

१२ शधी.एस.बधी.हवटरोरचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.०४.२०१०

२७६००

१३ शधी.व्हधी.आर.ठनोंबरचे

कहनष्ठ जलपधीक

०९.०६.२०१५

२३१००

१४ शधी.आर.एस.गहायकवहाड

कहनष्ठ जलपधीक

२०.०८.२०१८

२११००

१५ शधी.व्हधी.एल.गरोमटचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

१६ शधी.व्हधी.व्हधी.हनकहाळजिचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१७ शधी.टधी.डधी.वहहाटसू ळचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

१८ शधी.आर.एम.सरोनवणचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

१९ शधी.बधी.व्हधी.लरोधचे

कहनष्ठ जलहपक

०२.०७.२०१५

२३१००

२० शधी.एस.पधी.झहाल्टचे

कहनष्ठ जलपधीक

२१.०९.२०२०

१९९००

ममुख्य बचेलधीफ

२६.११.१९९०

३७५००

०९

शधी.अब्दमुल सलधीम अब्दमुल तहाहचेर दचेशममुख

२१ शधी.एच.यमु.कहाळचे

३

०३.०३.२०१४

(०२४३०)
२२२०४४
ई-मचेल
mahaursilsc
@aij.gov.in

२७६००
२६०००
२७६००
२३८००
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२२ शधी.आर.एन.समुरळकर

बचेलधीफ

०३.०५.१९९९

२९३००

२३ शधी.बधी.ए.मरगधीळ

बचेलधीफ

२६.०८.१९९९

३०२००

२४ शधी.कचे.एन.तहाठचे

बचेलधीफ

१८.१०.२००४

२७६००

२५ शधी.आर.एन.समुरडकर

बचेलधीफ

१५.११.२००५

२६८००

२६ शधी.एम.कचे.चभौधरधी

बचेलधीफ

०१.१२.२००५

२६८००

२७ शधी.ए.एच.गमुयांजिहाळ

हशपहाई

२२.१२.२०१०

२८ शधी.एस.एस.सहाळवचे

हशपहाई/सफहाईगहार

२०.१२.२०१०

/फपक्स

२९ शधी.एन.कचे.ओळचे कर

हशपहाई

२०.१२.२०१०

(०२४३०)

३० शधी.ए.एस.चभौधरधी

हशपहाई/पहहारचेकरधी

३

४

२३.१२.२०१०

३१ शधीमतधी.एस.ए.जिहाधव(शहावगचे )

हशपहाई

२१.१२.२०१०

३२ शधी.व्हधी.कचे.आरकचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

दमुरध्वनधी
क्रिमहायांक
२२२०४४
ई-मचेल
mahaursilsc
@aij.gov.in

२०३००
२०३००
२०३००
२०३००
२३३००
१६०००

71

११) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), पपै ठ ण
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.आर.जिधी.गहायकवहाड

सहहाय्यक अधधीकक

०८.०३.१९९०

४८५००

०२ शधी.ए.डधी.कमुलकणर्षी

सहहाय्यक अधधीकक

२७.०२.१९८९

५३६००

०३ शधी.पधी.आर.दहायांडगचे

वररष्ठ जलपधीक

०४.०६.१९९४

४८५००

०४ शधी.पधी.एल.करोरडचे

वररष्ठ जलपधीक

२७.०५.१९९८

४५७००

०५ शधीमतधी व्हधी.एन.कवठचे कर

वररष्ठ जलपधीक

१६.११.२००४

३३३००

०६ शधी.एस.एल.इयांगळचे

वररष्ठ जलपधीक

०४.०६.२००७

३१४००

०७ शधी.आर.बधी.गणरहाजि

कहनष्ठ जलपधीक

०५.०६.१९८९

३९४००

०८ शधीमतधी आर.व्हधी.कमुलकणर्षी

कहनष्ठ जलहपक

२४.०७.२००६

३२३००

०९ शधी.व्हधी.एल.दहायांडगचे

कहनष्ठ जलपधीक

१६.११.२००४

१० शधी.बधी.जिधी.ददौंड

कहनष्ठ जलहपक

२८.०७.२००८

११ शधीमतधी कचे.एन.भहालचेरहाव

कहनष्ठ जलहपक

१२ शधी.पधी.डधी.ढचेपचे

कहनष्ठ जलहपक

०१.११.२००६

१३ शधीमतधी ए.एस.डहहाळचे

कहनष्ठ जलहपक

०९.०६.२०१४

२३८००

१४ शधीमतधी सधी.जिधी.करोरडचे

कहनष्ठ जलहपक

३१.१०.२०१२

२६०००

१५ शधी.बधी.डधी.इयांदहापमुरचे

कहनष्ठ जलपधीक

१२.१०.२००९

२२४००

१६ शधी.एस.जिधी.खहाटधीकमहारचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१७ शधी.आर.आर.मरोरचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१८ शधी.डधी.एल.दचेशममुख

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

१९ शधी.डधी.एस.नहाटकर

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

२० शधी.एस.एम.वहाघचभौरचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

२१ शधी.एम.जिधी.रहाठरोड

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

३

२१.०५.२०१०

०२४३१)
२२३००८
ई-मचेल
mahaurpaisc
@indian.judic
iary.gov.in

२७६००
३०५००
२७६००
३२३००
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२२ शधी.बधी.एस.चरोबचे

कहनष्ठ जलपधीक

१९.११.२०१८

२११००

२३ शधी.आर.आर.पचेदहापलधी

लघमुलचेखक गचेड-३

०६.०८.२००८

५०४००

२४ शधी.बधी.ए.आगचे

लघमुलचेखक गचेड-३

०५.१०.२०१८

४१०००

२५ शधी.व्हधी.व्हधी.महायांडवचे

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.०८.२०१४

४१०००

२६ कमु.टधी.एच.शचेख

लघमुलचेखक गचेड-३

०९.०३.२०२०

३९८००

२७ शधी.जिचे.एल.पवहार

ममुख्य बचेलधीफ

०४.०१.१९९५

३६४००

२८ शधी.ए.ए.अत्रचे

बचेलधीफ

१०.०८.१९९०

२९ शधी.बधी.इ.हतळवणचे

बचेलधीफ

०३.०५.१९९९

३० शधी.कचे.ए.गहायकवहाड

बचेलधीफ

०१.०८.१९९९

३१ शधी.ए.बधी.कमुलकणर्षी

बचेलधीफ

०८.०६.१९९५

३२ शधी.बधी.डधी.कमुमहावत

हशपहाई

०५.०९.१९९०

९२७०

३३ शधी.बधी.पधी.सरोनवणचे

हशपहाई

१५.११.१९९५

२९०००

३४ शधी.पधी.एम.सहाळवचे (हनलयांबधीत)

हशपहाई

०७.१२.२००६

७०९०

३५ शधी.आर.बधी.कमु-हचे

हशपहाई

१४.०८.२०१५

१७५००

३६ शधी.बधी.डधी.पहाचरोडचे

हशपहाई

०२.०९.२०१५

१७५००

३७ शधी.ए.टधी.हबरहारचे

हशपहाई

२०.०८.२०१८

१६०००

३८ शधी.एस.एच.मखर

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

३९ शधी.जिधी.जिधी.ममुळधीक

हशपहाई

२८.१२.२०१८

१६०००

४० शधी.आर.एम.गहायकचे

हशपहाई

०९.०६.२०१४

१८०००

४१ शधीमतधी एल.बधी.सहाळमुयां कर

हशपहाई

१९.०७.१९९१

३१७००

३

४

(०२४३१)
२२३००८
ई-मचेल
mahaurpaisc
@indian.judic
iary.gov.in

३२३००
३०२००
३०२००
२८४००

73

१२) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), गयां ग हापसूर
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.सधी.आर.रहाणचे

सहहाय्यक अधधीकक

१८.०२.१९८६

५६९००

०२ शधी.एस.व्हधी.बहारधी

सहहाय्यक अधधीकक

२७.०२.१९८६

५६९००

०३ शधी.कचे.एस.समुलतहानचे

वररष्ठ जलहपक

२४.०९.१९९१

४८५००

०४ शधी.एस.जिधी.कहानशमुक्लचे

वररष्ठ जलहपक

१४.०६.१९९३

४८५००

०५ शधी.आर.जिधी.पयांचहायांगचे

वररष्ठ जलहपक

१७.०६.१९९९

४३१००

०६ शधी.एस.एच.पहाचवणचे

वररष्ठ जलहपक

१८.१२.२००१

३६४००

०७ शधी.ए.बधी.रहाठरोड

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.१०.२०१८

४१०००

०८ शधी.एस.व्हधी.हशयांदचे

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.१०.२०१८

०९ शधी.कचे.आर.तहायांदळचे

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.१०.२०१८

१० शधी.एस.एस.सहाळवचे

कहनष्ठ जलहपक

११ शधी.एम.डधी.जिरोशधी

कहनष्ठ जलहपक

०८.१०.२००९

१२ शधी.आर.सधी.तहायडचे

कहनष्ठ जलहपक

०९.११.२००९

२७६००

१३ शधी.एच.बधी.नरोगजिहा

कहनष्ठ जलहपक

०९.१२.२०१०

२७६००

१४ शधी.डधी.टधी.कडर्षीलचे

कहनष्ठ जलहपक

२३.१२.२०१०

२१७००

१५ शधी.जिधी.कचे.चव्हहाण

कहनष्ठ जलहपक

०६.०६.२०११

२६८००

१६ शधी.एस.कचे.दणकचे

कहनष्ठ जलहपक

२६.१२.२०१४

२३८००

१७ शधी.व्हधी.जिधी.पवहार

कहनष्ठ जलहपक

०९.०६.२०१४

२३८००

१८ शधी.व्हधी.एम.धनहायत

कहनष्ठ जलहपक

०१.०१.२०१६

२३१००

१९ शधी.एस.एस.जिनोंधळचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

२० शधी.बधी.एस.बनोंगहाणचे

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

२११००

२१ शधी.व्हधी.एल.वरपडचे

कहनष्ठ जलहपक

०७.१२.२०१८

२११००

३

१०.०६.२००४

(०२४३३)
२२१३६६
ई-मचेल
mahaurgansc
@aij.gov.in

४१०००
४१०००
३२०००
२७६००
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२२ शधी.डधी.एन.रहाठरोड

कहनष्ठ जलहपक

११.०८.२०२०

१९९००

२३ शधी.पधी.ए.महहालपमुरचे

कहनष्ठ जलहपक

१८.०१.२०२१

१९९००

०७.०६.१९८९

३३३००

२४ शधी.एम.एस.दचेवतवहाल

ममुख्य बचेलधीफ

३

२५ शधी.टधी.कचे.नहावकर

बचेलधीफ

१६.०४.१९९९

३०२००

२६ शधी.डधी.जिचे.धमुमहाळ

बचेलधीफ

०१.०६.२००६

२४५००

२७ शधी.ए.एम.अतधसूत

बचेलधीफ

२७.१०.२००९

२१७००

२८ शधी.आर.जिधी.कहायांबळचे

हशपहाई

२१.१०.२००९

२०९००

२९ शधी.डधी.एस.नहागलरोत

हशपहाई

१५.०३.२०१४

३० शधी.एस.आर.हपयांप्रधीकर

हशपहाई

३१ शधी.जिधी.टधी.जिगतहाप

हशपहाई

०१.१२.२०१८

३२ शधी.एम.एस.वहाघमरोडचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

३३ शधी.एस.टधी.चभौधरधी

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

३४ शधीमतधी आर.डधी.पवहार

हशपहाई

०१.०२.२०२१

१५०००

३५ शधी.ए.एस.बहानहाईतकर

हशपहाई

०१.०२.२०२१

१५०००

४

१७.०४.२०१४

(०२४३३)
२२१३६६
ई-मचेल
mahaurgansc
@aij.gov.in

१८०००
१८०००
१६०००
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१३) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), खमु ल तहाबहाद
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधीमतधी.बधी.जिधी.शचेख

सहहाय्यक अधधीकक

०८.०३.१९८५

४८५००

०२ शधी.ए.एस.चव्हहाण

लघमुलचेखक गचेड-३

०३.१०.२०१८

४१०००

०३ शधी.एस.व्हधी.परोतदहार

वररष्ठ जलहपक

२०.०७.१९९२

४८५००

०४ शधी.एस.एस.आयां बचेकर

वररष्ठ जलहपक

२७.०५.१९९२

४१०००

०५ शधी.आर.कचे.खरहाडकर

कहनष्ठ जलहपक

२६.०२.२०१४

०६ शधीमतधी.एम.एम.वपैद

कहनष्ठ जलहपक

०७ शधी.डधी.पधी.गहायकवहाड

कहनष्ठ जलहपक

१९.११.२०१८

०८ शधीमतधी कचे.एम.गहायकवहाड

कहनष्ठ जलहपक

०१.१२.२०१८

०९ शधी.पधी.पधी.हशयांदचे

बचेलधीफ

०५.०४.२००८

२२४००

१० शधी.एस.एस.खरहात

बचेलधीफ

२८.०७.२००८

२१७००

११ शधी.व्हधी.डब्ल्यमु.जिहाधव

हशपहाई

१०.०६.२००५

२५८००

१२ शधी.डधी.जिधी.वहाघचभौरचे

हशपहाई

२५.०१.२०१०

२०३००

३

४

०९.०२.२०१०

(०२४३७)
२४१७२२
ई-मचेल
cjjdkhultabad
@gmail.com

२३८००
२७६००
२११००
२११००
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१४) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), फमु लयां ब धी
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.एस.एल.कहामचेकर

सहहाय्यक अधधीकक

०४.१०.१९९०

५००००

०२ शधी.एम.यमु.सहाबळचे

वररष्ठ जलपधीक

०४.०२.१९९२

४८५००

०३ शधी एस.एच.पहाटधील

वररष्ठ जलपधीक

१९.०६.१९९३

४८५००

लघमुलचेखक गचेड-३

०१.१०.२०१८

४१०००

०५ शधी.एन.एम.जिहाधव

कहनष्ठ जलपधीक

०८.०६.२०१०

०६ शधी.वहाय.बधी.थरोरहात

कहनष्ठ जलपधीक

०७ शधी.ओ.न.भहातलवयांडचे

कहनष्ठ जलपधीक

०४ शधी.कचे.कचे.कहाळचे

३

१९.११.२०१८
१५.०१.२०२०

(०२४०)
२६३३३०२
ई-मचेल
cjjdphulambri
@gmail.com

२७६००
२११००
२०५००

०८ शधी.ए.आय.शचेख

कहनष्ठ जलपधीक

१५.०१.२०२०

०९ शधी.पधी.व्हधी.पचेटकर

बचेलधीफ

०९.१०.२०००

३०२००

१० शधीमतधी व्हधी.डधी.नचेवरचे

बचेलधीफ

१६.११.२००४

२७६००

११ शधी.आर.बधी.जिरोशधी

हशपहाई

२०.०५.१९९५

३१७००

१२ शधी.एम.यमु.सरोळमुयां कचे

हशपहाई

१०.०४.२००८

२२२००

४

२०५००
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१५) हदवहाणधी न्यहायहालय ( कहनष्ठ स्तर ), सरोयगहाव
अ.

कमर्या चहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

वगर्या

रुजिसू हदनहायांक

क्रि.

दरमु ध्वनधी

ममुळ वचेतन

क्रिमहायांक /

(Basic

फपक्स /

Pay)

ई-मचेल
०१ शधी.कचे.आर.हहरचेकर

सहहाय्यक अधधीकक

०६.०२.१९९२

४८५००

०२ शधी.बधी.एस.समुसर

वररष्ठ जलहपक

०४.०२.१९९२

४२२००

०३ शधी.आर.एस.सहानप

वररष्ठ जलहपक

२४.११.१९९९

३७५००

०४ शधी.ए.एस.दचेसलचे

कहनष्ठ जलहपक

२२.१२.२०१०

२१७००

०५ शधी.आर.व्हधी.ढचे पलचे

कहनष्ठ जलपधीक

०१.१२.२०१८

२११००

०६ शधी.एन.पधी.तहाडचे

कहनष्ठ जलहपक

०७ शधी.एस.एन.आगचे

कहनष्ठ जलपधीक

१६.०१.२०१७

लघमुलचेखक गचेड-३

२८.११.२०१८

०९ शधी.डधी.ए.रहाजिहयांस

बचेलधीफ

०५.०२.२००३

१० शधी.एस.बधी.समुयर्यावयांशधी

बचेलधीफ

२२.०४.२००९

२१७००

११ शधी.एस.एच.थरोरहात

बचेलधीफ

१९.०६.२००९

२२४००

१२ शधी.आर.सधी.महहाजिन

हशपहाई

१७.०३.२००५

२५८००

१३ शधी.डधी.पधी.घनोंगडचे

हशपहाई

२३.१२.२०१०

२०३००

१४ शधी.यमु.जिधी.कहशदचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

१५ शधी.आर.एच.जिटचे

हशपहाई

०१.१२.२०१८

१६०००

०८ शधीमतधी कचे.पधी.दस
मु हानचे

३

४

१६.०१.२०२०

(०२४३८)
२३४३३०
ई-मचेल
cjjdsoygaon
@gmail.com

१९९००
२१७००
४११००
२८४००
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कलम ४ (१)(b)(x)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा अजधकहा - यहायांच धी
वचे त नहाचधी हवस्ततृत महाहहतधी प्रकहाशधीत करणचे
(१)
अ.

वगर्या

वचेतन रुपरचेषहा

क्रि.

इतर अनमुजचेय भतचे
हनयहमत

प्रसयांगहानमुसहार हवशचेष (जिसचे

(महहागहाई

(जिसचे प्रवहास

प्रकल्प

भतहा, घरभहाडचे

भतहा)

भतहा,

भतहा, शहर

प्रहशकण

भतहा)

भतहा)

रु.७०२९०-१५४०-७६४५०

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

२ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश

रु.५७७००-१२३०-५८९३०-

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

(हनवड शचेणधी)

१३८०-६७२१०-१५४०-७०२९०

३ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश

रु.५१५५०-१२३०-५८९३०-

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

(प्रथम प्रवचेश)

१३८०-६३०७०

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश
(उच्च समय शचेणधी)

४ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश (वररष्ठ स्तर)
दस
मु रधी आशवहाजसत प्रगतधी यरोजिनहा
५ जजिल्हहा न्यहायहाधधीश (वररष्ठ स्तर)
पहहलधी आशवहाजसत प्रगतधी यरोजिनहा
६ हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (वररष्ठ स्तर)
प्रथम प्रवचेश

रु.५१५५०-१२३०-५८९३०१३८०-६३०७०
रु.४३६९०-१०८०-४९०९०१२३०-५६४७०
रु.३९५३०-९२०-४०४५०१०८०-४९०९०-१२३०-५४०१०

७ हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (कहनष्ठ स्तर)

रु.३९५३०-९२०-४०४५०-

कहालबध्द पदरोन्नतधी दस
मु रहा टप्पहा

१०८०-४९०९०-१२३०-५४०१०

८ हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (कहनष्ठ स्तर)

रु.३३०९०-९२०-४०४५०-

कहालबध्द पदरोन्नतधी पहहलहा टप्पहा
९ हदवहाणधी न्यहायहाधधीश (कहनष्ठ स्तर)

१०८०-४५८५०
रु.२७७००-७७०-३३०९०९२०-४०४५०-१०८०-४४७७०
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औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाच्यहा कमर्या चहा - यहायांच धी
वचे त नहाचधी हवस्ततृत महाहहतधी प्रकहाशधीत करणचे
(२)
अ.

वगर्या

वचेतन रुपरचेषहा

क्रि.

इतर अनमुजचेय भतचे
हनयहमत

प्रसयांगहानमुसहार हवशचेष (जिसचे

(महहागहाई

(जिसचे प्रवहास

प्रकल्प

भतहा, घरभहाडचे

भतहा)

भतहा,

भतहा, शहर

प्रहशकण

भतहा)

भतहा)

१ प्रबयांधक

एस-२० ५६१००-१७७५००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

२ अधधीकक

एस-१६ ४४९००-१४२४००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

३ सहहाय्यक अधधीकक

एस-१५ ४१८००-१३२३००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

४ लघमुलचेखक गचेड-१

एस-१७ ४७६००-१५११००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

५ लघमुलचेखक गचेड-२

एस-१५ ४१८००-१३२३००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

६ लघमुलचेखक गचेड-३

एस-१४ ३८६००-१२२८००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

एस-१० २९२००-९२३००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

८ वररष्ठ जलपधीक

एस-८ २५५००-८११००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

९ कहनष्ठ जलहपक

एस-६ १९९००-६३२००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१० ममुख्य बचेलधीफ

एस-८ २५५००-८११००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

११ बचेलधीफ

एस-६ १९९००-६३२००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१२ वहाहन चहालक

एस-६ १९९००-६३२००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१३ पमुस्तक-बहायांधणधीकहार

एस-५ १८०००-५६९००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१४ झचेरलॉक्स ऑपरचेटर

एस-३ १६६००-५२४००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१५ हवहालदहार / नहाईक

एस-३ १६६००-५२४००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

१६ हशपहाई / उदककी / पहहारचेकरधी

एस-१ १५०००-४७६००

हनयमहाप्रमहाणचे

हनयमहाप्रमहाणचे हनयमहाप्रमहाणचे

७ दभ
मु हाषधी

/सफहाईगहार
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कलम ४ (१)(b)(xi)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहाचचे मयां जि सूर अयां द हाजिपत्रक व
खचहार्याच हा तपहशल यहाचधी हवस्ततृत महाहहतधी प्रकहाशधीत करणचे
•

अयांदहाजिपत्रकहाचहा प्रतधीचचे प्रकहाशन (जिहानचेवहारधी २०२१)

•

अनमुदहानहाच्यहा हवतरणहाच्यहा प्रतधीचचे प्रकहाशन

ममुख्य लचेखहाहशषर्या

:- २०१४-न्यहायदहान, महागणधी क्रिमहायांक जिचे-१

अ. अयांदहाजिपत्रककीय हशषहार्याचचे वणर्या न

अनमुदहान

हनयरोजिधीत वहापर अजधक अनमुदहान

क्रि.

(कचेत्र व कहामहाचहा

अपचेहकत

तपहशल)

असल्यहास
रुपयहात

१-१०५(०२)(०१)-जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश (२०१४ ०१७२)
१ वचेतन

५१७५०००००

२ मजिमुरधी

०

३ अहतकहालधीक भतहा

५९०५०००

५ कयांत्रहाटधी सचेवहा

१०४५०००

६ प्रवहास खचर्या

१३६००००

८ भहाडचेपटधी व कर
९ प्रकहाशनचे
१० सयांगणक खचर्या
११ व्यहा.व.हव.सचे.सचे. प्रदहानचे
१२ सहहायक अनमुदहानचे
एकमु ण

न्यहायधीक

१३०००० जजिल्हयहाकररतहा वहापर

४ दरमु ध्वनधी, वधीजि व पहाणधी शमुल्क

७ कहायहार्यालयधीन खचर्या

औरयांगहाबहाद

१५१३९०००
५३२३०००
०
१०००००
१९०००
०
५४५५२१०००

अहभप्रहाय

81

अ. अयांदहाजिपत्रककीय हशषहार्याचचे वणर्या न

अनमुदहान

हनयरोजिधीत वहापर अजधक अनमुदहान

क्रि.

(कचेत्र व कहामहाचहा

अपचेहकत

तपहशल)

असल्यहास

अहभप्रहाय

रुपयहात
२-१०८(००)(०१)-जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश (२०१४ ०२४३)
१ वचेतन

५८०००००

२ मजिमुरधी

०

३ अहतकहालधीक भतहा
४ दरमु ध्वनधी, वधीजि व पहाणधी शमुल्क
५ प्रवहास खचर्या

औरयांगहाबहाद
न्यहायधीक

२००० जजिल्हयहाकररतहा वहापर
१५००००
७५०००

६ कहायहार्यालयधीन खचर्या

१५८००००

७ भहाडचेपटधी व कर

०

८ सयांगणक खचर्या

०

९ व्यहा.व.हव.सचे.सचे. प्रदहानचे

०

एकमु ण

६१८५०००

अ. अयांदहाजिपत्रककीय हशषहार्याचचे वणर्या न

अनमुदहान

हनयरोजिधीत वहापर अजधक अनमुदहान

क्रि.

(कचेत्र व कहामहाचहा

अपचेहकत

तपहशल)

असल्यहास
रुपयहात

३-११४(००)(०२)-ममुफसल अजधकहारधी (२०१४ ०३०५)
१ वचेतन
२ अहतकहालधीक भतहा
एकमु ण

५०५००००
०
५०५००००

अहभप्रहाय
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अ. अयांदहाजिपत्रककीय हशषहार्याचचे वणर्या न

अनमुदहान

हनयरोजिधीत वहापर अजधक अनमुदहान

क्रि.

(कचेत्र व कहामहाचहा

अपचेहकत

तपहशल)

असल्यहास

अहभप्रहाय

रुपयहात
४-१०२-उच्च न्यहायहालयचे (२०१४ ०३८८)
१ वचेतन

२४३९१०००

२ दरमु ध्वनधी, वधीजि व पहाणधी शमुल्क
३ प्रवहास खचर्या

२२००००
६००००

४ कहायहार्यालयधीन खचर्या

४९५०००

५ भहाडचेपटधी व कर

२०००००

एकमु ण

२५३६६०००

अ. अयांदहाजिपत्रककीय हशषहार्याचचे वणर्या न

अनमुदहान

हनयरोजिधीत वहापर अजधक अनमुदहान

क्रि.

(कचेत्र व कहामहाचहा

अपचेहकत

तपहशल)

असल्यहास
रुपयहात

५-८००-इतर खचर्या (००)(०२)-न्यहायदहानहात अजधक समुधहारणहा करण्यहासहाठधी
१४ व्यहा हवत आयरोगहाचचे अनमुदहान (२०१४ ०५७५)
१ वचेतन
२ दरमु ध्वनधी, वधीजि व पहाणधी शमुल्क
३ कहायहार्यालयधीन खचर्या
४ भहाडचेपटधी व कर
एकमु ण

२०५००००
५०००
३००००
०
२०८५०००

अहभप्रहाय
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अ. अयांदहाजिपत्रककीय हशषहार्याचचे वणर्या न

अनमुदहान

क्रि.

हनयरोजिधीत वहापर अजधक अनमुदहान
(कचेत्र व कहामहाचहा

अपचेहकत

तपहशल)

असल्यहास
रुपयहात

५-८००-इतर खचर्या (००)(०२)-न्यहायदहानहात अजधक समुधहारणहा करण्यहासहाठधी
१४ व्यहा हवत आयरोगहाचचे अनमुदहान (२०१४ ०५५७)
१ कयांत्रहाटधी सचेवहा (१०)

एकमु ण

१९५४४२०

१९५४४२०

अहभप्रहाय
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कलम ४ (१)(b)(xii)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील अनमुद हान वहाटपहाच्यहा
कहायर्याक्रिमहाचधी कहायर्यापध्दतधी आहण कहायर्याक्रिमहायांच् यहा लहाभहाजधकहा - यहायांच हा तपशधील
ठरहाहवक हनयमहायांखहालधी दयांड रुपहानचे शहासनहाकडचे जिमहा झहालचेल्यहा रक्कमहायांपपैककी ५०% रक्कमहा
हयहा शहासन हचे स्थहाहनक सयांस्थहा व पयांचहायत रहाजि सयांस्थहा यहायांनहा नमुकसहान भरपहाई व अहभहस्तहाककीत रक्कम
म्हणमुन वहाटप करधीत असतचे व त्यहाकरधीतहा शहासन सहहाय्यक अनमुदहान मयांजिसूर करधीत असतचे. सदरचधी सहहाय्यक
अनमुदहानहाचधी रक्कम हधी स्थहाहनक सयांस्थहा व पयांचहायत रहाजि सयांस्थहायांनहा त्यहाप्रमहाणचे वहाटप करण्यहात यचेत असतचे.
तसचेच जजिल्हहा व तहालमुकहा स्तरहावरधील वककील सयांघहाच्यहा गयांथहालयहायांकरधीतहा नहा. शहासनहाकडमु न
सहहाय्यक अनमुदहान मयांजिसूर करण्यहात यचेत असतचे व सदरच्यहा अनमुदहानहाचधी रक्कम सदर गयांथहालयहायांनहा वहाटप
करण्यहात यचेत असतचे.

85
कलम ४ (१)(b)(xiii)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील हमळणहा - यहा /
सवलतधीचहा परवहानहा यहाचधी तपहशलवहार महाहहतधी
स्थहाहनक व तहालमुकहा स्तरहावरधील न्यहायहालयहायांमध्यचे वककीलहायांचचे कहारकमुन म्हणमुन कहाम करणचेचचे
परवहानचे हचे जजिल्हहा न्यहायहालयहाकडसू न हदलचे जिहात असतहात. सदरचचे परवहानचे दचेतहायांनहा वककीलहायांचचे नहा-हरकत तसचेच
सयांबयांधधीत न्यहायहालयधीन अजधकहारधी यहायांचहा अहभप्रहाय महागहवण्यहात यचेवसून त्यहा अनमुषगयां हानचे सदरचचे परवहानचे दचेण्यहात
यचेतहात. अशहाच पध्दतधीनचे हपटधीशन रहायटर म्हणमुन परवहानचे दचेण्यहात यचेतहात. सदरहह व्यक्तकी टयांकलचेखहानहाचचे तसचेच
दस्तएवजि जलहधीणचेचचे कहाम करतहात. तचे हदवहाणधी व फभौजिदहारधी हनयमहावलधीमधधील हनयमहानमुसहार फकी आकहारणधी
करु शकतहात व घचेवसू शकतहात.
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कलम ४ (१)(b)(xiv)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील महाहहतधीचचे
इलचे क् टष हानधीक स्वरुपहात सहाठहवलचे ल धी महाहहतधी प्रकहाशधीत करणचे चहालमु वषहार्याक रधीतहा
अ.

दस्तऐवजिहाचहा प्रकहार

हवषय

करोणत्यहा

महाहहतधी

जिबहाबदहार

इलचेक्टष हानधीक

हमळहवण्यहाचधी पध्दतधी

व्यक्तकी

इयांटरनचेट वचेबसहाईट

इयांटरनचेट वचेबसहाईट

सयांबयांधधीत

औरयांगहाबहाद व त्यहाअयांतगर्या त प्रकरणहायांच्यहा

आहण टचस्क्रिकीन

http://court.mah.nic.in

न्यहायहालयहातधील

सवर्या न्यहायहालयहात दहाखल ननोंदणधीहवषयक

(हकऑस्क)

क्रि.

नममुन्यहात
१ जजिल्हहा

न्यहायहालय,

हरोणहा-यहा सवर्या प्रकरणहायांचधी
ननोंदणधी व न्यहायहनणर्या य.

न्यहायधीक

महाहहतधी

चभौकशधी हवभहाग व
फहायलडींग कहाउयां टर

आहण टचस्क्रिकीन
हकऑस्क)
चभौकशधी हवभहाग
व
फहायलडींग कहाउयां टर

हवभहाग प्रममुख
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कलम ४ (१)(b)(xv)
म

औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहात उपलब्ध समुह वधहायांच हा तक्तहा
प्रकहाशधीत करणचे
अ.

समुहवधचेचहा प्रकहार

वचेळ

कहायर्या पध्दतधी

हठकहाण

क्रि.

जिबहाबदहार

तक्रिहार

व्यक्तकी /

हनवहारण

कमर्या चहारधी
१

जजिल्हहा व सत्र

सकहाळधी

टचस्क्रिकीन, फहायलडींग

जजिल्हहा व

वररष्ठ

प्रममुख जजिल्हहा

न्यहायहालयहातधील सवर्या

१०.३०

कहाउयां टर व चभौकशधी

सत्र

जलहपक,

व सत्र

प्रकरणहायांच्यहा तहारखहा व

तचे

हवभहाग

न्यहायहालय,

सयांगणक

न्यहायहाधधीश,

यहाबहाबत ईतर महाहहतधी

६.००

औरयांगहाबहाद.

हवभहाग

औरयांगहाबहाद.

--

--

--

जजिल्हहा व

हवषयहाशधी

प्रममुख जजिल्हहा

बघणचे
२

जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय

२४ तहास

इयांटरनचेट

तसचेच त्यहाअयांतगर्या त सवर्या

वचेबसहाईट

न्यहायहालयहातधील

http://court.mah.nic.in

प्रकरणहायांच्यहा तहारखहा व
त्यहाबहाबत ईतर महाहहतधी
बघणचे
३

नहागरधीकहायांनहा तसचेच

सकहाळधी

वककीलहायांसहाठधी समुचनहा

१०.३०

सत्र

सयांबयांधधीत

व सत्र

तचे

न्यहायहालय,

हवभहाग

न्यहायहाधधीश,

६.००

औरयांगहाबहाद.

४ अडचणडींचचे हकयांवहा तक्रिहारधीचचे

ससूचनहा फलक

औरयांगहाबहाद.

दर

प्रबयांधक, जजिल्हहा

जजिल्हहा व

सयांबयांधधीत

प्रममुख जजिल्हहा

हनवहारण करण्यहाकहामधी

शमुक्रिवहारधी

न्यहायहालय, औरयांगहाबहाद

सत्र

हवभहाग

व सत्र

महा.प्रममुख जजिल्हहा व सत्र

सकहाळधी

यहायांचचे महाफर्यात

न्यहायहालय,

न्यहायहाधधीश,

न्यहायहाधधीश, औरयांगहाबहाद

१०.३० तचे

महा.सहाहचेबहायांचधी भचेट

औरयांगहाबहाद.

औरयांगहाबहाद.

यहायांचधी भचेट घचेणचे.

११.००

घ्यहावधी.

वहाजितहा

88
अ.

समुहवधचेचहा प्रकहार

वचेळ

कहायर्या पध्दतधी

हठकहाण

क्रि.

जिबहाबदहार

तक्रिहार

व्यक्तकी /

हनवहारण

कमर्या चहारधी
५

हनयमहाप्रमहाणचे

सकहाळधी

अधधीकक, जजिल्हहा हवधधी

हपडधीतहायांनसहाठधी मरोफत

१०.३० तचे

सचेवहा प्रहाजधकरण

हवधधी सलहा ककद्र

६.००

औरयांगहाबहाद.

कहायहार्यालय

सहचव,

जजिल्हहा हवधधी जजिल्हहा हवधधी

प्रममुख जजिल्हहा
व सत्र

सचेवहा

सचेवहा

न्यहायहाधधीश,

प्रहाजधकरण,

प्रहाजधकरण,

औरयांगहाबहाद.

औरयांगहाबहाद.

औरयांगहाबहाद.
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औरयांग हाबहाद यचे थ धील जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय यहा कहायहार्याल यहातधील शहासककीय महाहहतधी
अजधकहारधी / सहहाय्यक महाहहतधी अजधकहारधी / अहपलधीय प्रहाजधकहारधी यहायांच धी हवस्ततृत महाहहतधी
प्रकहाशधीत करणचे
अ.

शहासककीय महाहहतधी अजधकहारधी

अ.

शहासककीय महाहहतधी

क्रि.

अजधकहा-यहायांचचे नहायांव

पदनहाम

अ.

पतहा / फरोन

ई-मचेल

अहपलधीय
प्रहाजधकहारधी

१ शधीमतधी अहार.पधी.बहाटचे

ब.

कहायर्या कचेत्र

प्रबयांधक

Mahaurdc@

जजिल्हहा व सत्र

अदहालत ररोड,

न्यहायहालय,

औरयांगहाबहाद.

औरयांगहाबहाद.

(०२४०)२३३४८३९

mhstate.nic.in

जजिल्हहा
न्यहायहाधधीश-१,
औरयांगहाबहाद.

सहहाय्यक शहासककीय महाहहतधी अजधकहारधी
सहहाय्यक शहासककीय

पदनहाम

कहायर्या कचेत्र

पतहा / फरोन

ई-मचेल

जजिल्हहा व सत्र

अदहालत ररोड, औरयांगहाबहाद.

Mahaurdc@

न्यहायहालय,

(०२४०) २३३४८३९

mhstate.nic.in

क्रि. महाहहतधी अजधकहा-यहायांचचे
नहायांव
१ शधीमतधी एस.यमु.कमुलकणर्षी अधधीकक, न्यहायधीक
फभौजिदहारधी हवभहाग

औरयांगहाबहाद.

क.
अ.

अहपलधीय अजधकहारधी
अहपलधीय

पदनहाम

कहायर्या कचेत्र

पतहा/फरोन

ई-मचेल

क्रि. अजधकहा-यहाचचे नहायांव

यहायांच्यहा अजधनस्त
शहासककीय महाहहतधी
अजधकहारधी

१ शधीमतधी एस.एस.हभष्म

जजिल्हहा

जजिल्हहा व

अदहालत ररोड,

न्यहायहाधधीश-१,

सत्र

औरयांगहाबहाद.

न्यहायहालय,

(०२४०)

औरयांगहाबहाद.

औरयांगहाबहाद.

२३३४८३९

Mahaurdc@

१) शहासककीय महाहहतधी अजधकहारधी

mhstate.nic.in २) सहहाय्यक शहासककीय महाहहतधी

अजधकहारधी,
जजिल्हहा व सत्र न्यहायहालय,
औरयांगहाबहाद.
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हवहहत करण्यहात यचे ई ल अशधी इतर महाहहतधी
न्यहायहालयधीन इमहारतधीचचे दरु
मु स्तधी व दचेखभहालधीचधी तसचेच शहासककीय हनवहासस्थहानहायांच्यहा दरु
मु स्तधी व
दचेखभहालधीचधी जिबहाबदहारधी सवहार्याजिहनक बहायांधकहाम हवभहागहाकडचे आहचे.
गट “क” कमर्या चहा-यहायांचधी “औरयांगहाबहाद जजिल्हहा न्यहायहालयधीन कमर्या चहारधी वगर्या -३ सयांघटनहा” अससून
बचेलधीफ कमर्या चहा-यहायांचधी “औरयांगहाबहाद जजिल्हहा न्यहायहालयधीन बचेलधीफ कमर्या चहारधी सयांघटनहा (वगर्या -३)” अशधी
सयांघटनहा आहचे. गट “ड” कमर्या चहा-यहायांचधी “औरयांगहाबहाद जजिल्हहा न्यहायहालयधीन चतमुथर्याशचेणधी कमर्या चहारधी सयांघटनहा
वगर्या -४” आहचे.
न्यहायहालयधीन कमर्या चहा-यहायांचधी औरयांगहाबहाद व जिहालनहा जजिल्हहा न्यहायहालयधीन कमर्या चहारधी सहकहारधी
पतसयांस्थहा मयहार्यादधीत, अससून सदर पतसयांस्थचेमहाफर्यात कमर्या चहा-यहायांचधी अजथर्या क गरजि / हनकड भहागहवलधी जिहातचे.

-स्वहाकरधीतहदनहायांक : ०२/०३/२०२१.

( शधीपहाद द. टचे क हाळचे )
प्रममुख जजिल्हहा व सत्र न्यहायहाधधीश,
औरयांगहाबहाद.

*****

