
2017-18 
 

विभाग :- विधी अधधकारी, विधी विभाग 

 

फोन/ मोबाईल नंबर :- 28042224  

 

ई-मेल आयडी :- mbmclawdept@gmail.com 

 

प्रस्तािना :-  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेविरुध्द िा. ददिाणी न्यायािय, ठाणे, िा. औद्योगगक 

न्यायािय, ठाणे, ग्राहक तक्रार ननिारण न्यायािय, ठाणे, िा. उच्च न्यायािय, ि ुंबई 

ि िा. सिोच्च न्यायािय, ददल्िी येथे दाखि होणारे दािे, खटिे, ररट यागचका ि 

इत्यादी न्यायाियीन प्रकरणातीि कािकाज विधी विभागािार्फ त केिे जात.े स्ितुंत्र 

विधी विभागाची स्थापना साधारणत: सन 2005 िध्ये करण्यात आिेिी आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



काम काजाच ेस्िरूप :- 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेविरुध्द दाखि झािेल्या दावयाुंची नोंद दािा रजजस्टर िध्ये 

घेणे. 

 सदर दावयात रोटेशननूसार ककुं िा सिग्न सवहे नुंबरनसूार िनपा अमभयोक्ता पॅनििरीि 

अमभयोक्त्याुंची नेिणूक करून सदरचा दािा न्यायाियीन कािकाज पाहण्याकरीता 
अमभयोक्त्याुंस पाठविणे. 

 प्राप्त झािेल्या दावयाुंची िाहीती सुंबुंगधत विभागास देउन दावयातीि िाहीती िागविणे. 

 सुंबुंगधत विभागातून दावयात प्राप्त झािेिी िाहीती सुंबुंधीत अमभयोक्त्याुंस िेखी कथन 

दाखि करण्यासाठी देणे.  

 प्राप्त झािेल्या िेखी कथनाचा िस दा तपासून सुंबुंगधत विभागास प ढीि तपासणीसाठी ि 

स्िाक्षरीसाठी पाठविणे. 

 विधी विभागातीि अमभिेख अदयाित करणे. 

 सुंबुंगधत दावयात िहानगरपामिकेस प्राप्त झािेिे आदेश सुंबुंगधत विभागास कारिाईस्ति 

कळविणे. 

 िहानगरपामिकेविरुध्द दाखि होणाऱ्या दावयाुंचा पाठप रािा करणे. 

 िहानगरपामिकेच्या पॅनििर असिेल्या अमभयोक्त्याुंची केिेल्या कािाुंची देयके काढणे. 

 सुंबुंधीत विभागाने कळविल्याप्रिाणे िा. न्यायाियात कॅवहेट दाखि करण्यास 

िहानगरपामिका अमभयोक्त्यास कळविणे. 

 विधी विभागाच्या सुंगणकाची आज्ञाप्रणािी अद्याित करणे. 

 िहानगरपामिकेविरुध्द पारीत झािेल्या आदेशासुंबुंधात अपीि दाखि करणे. 

 विविध विभागाुंना अमभप्राय देणे. 

 ि ुंबई प्राुंनतक िहानगरपामिका अगधननयि चे किि 1949 अन्िये िा. आय क्ताुंच्या 
स चनेनूसार ननयि, उपविधी ि स्थायी आदेश तयार करण्याची कारिाई करणे. 

 विधी सल्िागार, पीसीपीएनडीटी समिती  
 सदस्या, भ्रष्टाचार ननि फिन समिती  
 सदस्या, ननिुंबन आढािा समिती  
 इतर प्रशासककय काि 

 

 

 

 

 



तरतुद :-  

सन 2017-18 ची िुंजूर रक्कि रू. 55,00,000/- 

 सन 2017-18 - िापरिेिी रक्कि रू. 50,02,964/- 

 

माहीतीचा अधधकार :-  

विधी विभागाच्या अमभिेखी अद्याित असिेिी न्यायाियीन िादहती नागररकाुंना प रविण्यासाठी 
इिेक्रॉननक स्िरूपात www.mbmcrti.com च्या सुंकेतस्थळािर स विधा उपिब्ध करून देण्यात 
आिी आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

विधी कािकाज या सािफजननक प्रागधकरणात इिेक्रॉननक स्िरूपात उपिब्ध असिेिी िाहीती. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सन 2017-18 मधील ममरा भाईंदर महानगरपामलकेच्या पॅनेलिर असलेले िकील 
मा. सिोच्च न्यायालय, ददल्ली 

 

अ.क्र 
 

िकीलाचे नाि 
 

न्यायालय 
 

1. 
 

श्री. विनय निरे 
 

िा. सिोच्च न्यायािय, ददल्िी  

 

 
 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
 

अ.क्र 
 

िकीलाचे नाि 
 

न्यायालय 
 

1. 
 

श्री. नारायण ब बना 
 

िा. उच्च न्यायािय, ि ुंबई 
 

2. 
 

श्री. िय रेश िागू 
 

िा. उच्च न्यायािय, ि ुंबई 
 

3. श्री. ए. एस. राि िा. उच्च न्यायािय, ि ुंबई 

4. श्री. एस. बी. तळेकर िा. उच्च न्यायािय, ि ुंबई 
 

मा. न्यायालय, ठाणे 
 

अ.क्र 
 

िकीलाचे नाि 
 

न्यायालय 
 

1 
 

श्रीि. विणा धोंड े
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

2 
 

श्री. सगचन क िकणी 
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

3 
 

श्रीि. स जाता काुंबळे 
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

4 
 

श्री. आमशष गोगटे 
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

5 
 

श्रीि. सविता पेठे 
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

6 
 

श्री. प्रशाुंत कोरगािकर 
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

7 
 

श्रीि. राजश्री बनसोड 
 

िा. न्यायािय, ठाणे 
 

 

 



मा. औद्योधगक न्यायालय, ठाणे 
 

अ.क्र 
 

िकीलाचे नाि 
 

न्यायालय 
 

    1 
 

श्री. अविनाश जामिसादगी 
 

िा. औद्योगगक न्यायािय, 
ठाणे िा. उच्च न्यायािय, 

ि ुंबई 
 

 

 ममरा भाईंदर महानगरपामलका – पॅनलिरील अमभयोक्तयांच ेदेयकांच ेननश्चचत दर  

 मा. न्यायालय, ठाणे  

अ. क्र. 

  1. 
सन 
2015 
पिूीच े
िकीली 
फी चे 
दर 

िनपाविरुध्द  दाखि  
दािा/अवपि/कक्रमिनि केस िध्ये 
िेखी कथन दाखि झाल्यानुंतर 
60% रक्कि  

रुपये 3000/- 

 

  एकूण रक्कि रुपये 
5000/- 

( दद. 15/03/2002 
रोजीच्या प्रशासककय 
ठराि क्र. 3 अन्िये )   

 

दािा/अवपि/कक्रमिनि केस िध्ये 
अुंनति ननणफयानुंतर साक्षाुंककत प्रत 
प्राप्त झाल्यानुंतर 40% रक्कि 

रुपये 2000/- 

 

2. 
स धारीत 
िकीिी 
र्ी च े
दर 
(सन 
2015 
पासनू 
प ढे) 

 

िनपाविरुध्द  दाखि  
दािा/अवपि/कक्रमिनि केस िध्ये 
िेखी कथन दाखि झाल्यानुंतर 
50% रक्कि 

रुपये 4000/-  

 

  एकूण रक्कि रुपये 
8000/- 

(सदर तक्त्यातीि 

अन क्रिाुंक 2 त े 8 

प्रिाणे िाहे “जानेिारी 

2015” पास न स धाररत 

दराुंस दद. 27/03/2015 

रोजीच्या अहिािान्िये 

दािा/अवपि/कक्रमिनि केस िध्ये 
अुंनति ननणफयानुंतर साक्षाुंककत प्रत 
प्राप्त झाल्यानुंतर 50% रक्कि 

रुपये 4000/-  

 



िा. आय क्त याुंनी िुंज री 

ददिेिी आहे.)  

3. 

 

िनपाच्या ितीन ेअवपि दाखि 

करण्याकरीता 

रु. 4000/- 

 

 एकूण रक्कि रुपये 
8000/- 

(िाहे “जानेिारी 2015” 

पास न स धाररत दराुंस 

दद. 27/03/2015 

रोजीच्या अहिािान्िये 

िा. आय क्त याुंनी िुंज री 

ददिेिी आहे.)  

अवपिातीि अुंनति ननणफयानुंतर 
साक्षाुंककत प्रत प्राप्त झाल्यानुंतर 

(सदर अवपि दाखि करणेकरीता 
(Processing fee)/भरािी 
िागणारी कोटफ र्ी ची रक्कि 
िनपाने भरणा करािी.) 

रु. 4000/- 

 

4. 

 

Miscellaneous Application For 
Condonation of Delay Filed by 
the Corporation or against the 
Corporation दाखि झाल्यानुंतर 
50% रक्कि  

रु. 3000/- 

 

  एकूण रक्कि रुपये 
6000/- 

(िाहे “जानेिारी 2015” 

पास न स धाररत दराुंस 

दद. 27/03/2015 

रोजीच्या अहिािान्िये 

िा. आय क्त याुंनी िुंज री 

ददिेिी आहे.) 

अुंनति ननणफयानुंतर 50% रक्कि रु. 3000/- 

 

5. 

 

इतर Miscellaneous Application 
साठी 

रु. 3000/- 

 

एकूण रक्कि रुपये 
3000/- 

6. 

 

OMA (जन्ि-ितृ्य  दाखल्याच ेदािे) 
करीता अुंनति ननणफयानुंतर 

रु. 1000/- 

 

एकूण रक्कि रुपये 
1000/- 



7. 

 

कॅवहेट दाखि करणेकरीता (ज ने दर 
- िा. स्थायी समिती सभा, दद. 
27/07/2006, ठराि क्र. 65 
अन षुंगाने) 

रु. 500/- 

 

एकूण रक्कि रुपये 
500/- 

 

कॅवहेट दाखि करणेकरीता 
(स धारीत दर - 27/03/2015 
रोजीच्या अहिािान्िये िा. आय क्त 
याुंनी ददिेल्या िुंजूरीअन्िये) 

रु. 700/- 

 

एकूण रक्कि रुपये 
700/- 

 

8. 

 

ज न्या न्यायाियीन प्रकरणाुंिध्ये 
साक्षाुंककत प्रती काढणेकरीता (ज ने 
दर) 

रु. 500/- 

 

एकूण रक्कि रुपये 
500/- 

 ज न्या न्यायाियीन प्रकरणाुंिध्ये 
साक्षाुंककत प्रती काढणेकरीता 
(स धारीत दर - 27/03/2015 
रोजीच्या अहिािान्िये िा. आय क्त 
याुंनी ददिेल्या िुंजूरीअन्िये) 

रु. 700/- 

 

एकूण रक्कि रुपये 
700/- 

 

 

 मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

 
अ. 
क्र. 

  1. 

िहानगरपामिकेविरुध्द 
यागचका/अवपि/जनदहत यागचका िधीि 
अुंनति ननणफयानुंतर (िा. स्थायी समिती 
सभा, दद. 27/07/2006, ठराि क्र. 65 
अन षुंगाने) 

    रु. 10,000/- 
 

एकूण  रक्कि     
रुपये 10,000/- 

िहानगरपामिकेविरुध्द 
यागचका/अवपि/जनदहत यागचका िध्ये 
शपथपत्र दाखि झाल्यानुंतर 60%  

    रु. 8500/- 
 

एकूण रक्कि रुपये 
15,000/-(प्रथि 
तारखेस ननकाि 
िागल्यास रु. िहानगरपामिकेविरुध्द रु. 6500/- 



यागचका/अवपि/जनदहत यागचका िध्ये 
अुंनति ननणफयानुंतर 40% रक्कि 

 10,000/-) 
(सदर तक्त्यातीि 
अन क्रिाुंक 2 ते 8 
प्रिाणे िाहे “जानेिारी 
2015” पास न 
स धाररत दराुंस दद. 
27/03/2015 
रोजीच्या अहिािान्िये 
िा. आय क्त याुंनी 
िुंज री ददिेिी आहे.) 

2. 
 

िनपािार्फ त यागचका /अवपि दाखि 
झाल्यानुंतर 
 

रु. 10,000/- 
 

 
 
 
    एकूण रक्कि  
    रुपये 20,000/- 
 

अवपिातीि अुंनति ननणफयानुंतर साक्षाुंककत 
प्रत प्राप्त झाल्यानुंतर (सदर अवपि दाखि 
करणेकरीता (Processing fee)/भरािी 
िागणारी कोटफ र्ी ची रक्कि िनपाने 
भरणा करािी.) 

रु. 10,000/- 
 

3. 
 
 

िनपाविरुध्द यागचका/अवपि िध्ये त्यात 
मसजवहि ऍपमिकेशन दाखि झाल्यास 
अुंनति ननणफयानुंतर 
(दोनपेक्षा अगधक तारखाुंची स नािणी 
झाल्यास) 

रु. 5000/- 
 

   एकूण रक्कि  
   रुपये 5,000/- 

यागचका/अवपि िध्ये िनपािार्फ त मसजवहि 
ऍपमिकेशन दाखि झाल्यास अुंनति 
ननणफयानुंतर 
 

 
रु. 10,000/- 

        
   एकूण रक्कि  
   रुपये 10,000/- 

4. 
 

कॅवहेट दाखि करणेकरीता (ज ने दर) 
 

रु. 700/- 
 

एकूण रक्कि रु. 
700/- 

 
कॅवहेट दाखि करणेकरीता (स धारीत दर) 
 

रु. 1000/- 
 

एकूण रक्कि रु. 
1000/- 
 

5. मिगि नोदटस तयार करून रु. 1500/- एकूण रक्कि रुपये 



 बजािण्याकरीता  
 

 1500/- 
 

6. 
 

साधी/िायनर नोदटस बजािण्याकरीता  
 

रु. 1000/- 
 

एकूण रक्कि रुपये 
1000/- 

 
7. 
 

अमभप्राय देणेकरीता  
 

रु. 5000/- 
 

एकूण रक्कि रुपये 
रु. 5000/- 

 
8. 
 

करारनािा तयार करुन देणेकरीता 
(ठेक्याच्या ककुं ितीन सार) 
 

रु. 50 िाख 
पयतंच्या 

करारनाम्याकरीता 
रु. 1000/-   

 

रु. 50 िाख पेक्षा 
जास्त रक्किेच्या 

करारनाम्याकरीता रु. 
5000/- 

 
 

 मा. औद्योधगक न्यायालय, ठाणे  

िा. स्थायी समिती सभा दद. 27/07/2006, ठराि क्र. 65 अन षुंगान ेिा. औद्योगगक 

न्यायािय, ठाणे येथे दाखि होणाऱ्या प्रकरणाुंिध्ये खािीिप्रिाणे देयक ननजचचत 

करण्यात आिे. 

1 For appearing in the matter. 
 

Rs. 300/- per date per 
matter. 
 

2 
 

For holding Meeting in my Office. 
 

Rs. 300/- per meeting. 
 

3 
 

For drafting reply written Statement or affidavit. 
 

Rs. 1500/- per case. 
 

 

 मा. सिोच्च न्यायालय, ददल्ली  

िा. स्थायी समिती सभा दद. 27/07/2006, ठराि क्र. 65 च्या अन षुंगान े दद. 

07/02/2014 रोजीच्या इकडीि विभागाच्या अहिािान्िये िा. सिोच्च न्यायािय, 



ददल्िी येथीि प्रकरणाुंिध्ये िहानगरपामिकेच्याितीन े कािकाज पाहणारे अमभयोक्ते 

ऍड. विनय निरे याुंच ेखािीप्रिाणे देयक अदा ठरविण्यात आिेिे आहे. 

 

Sr. No. Particulars 
 

Amount 
 

1. 
 

Fees towards drafting and filing Special Leave Petition or 
any other petition (exclusive of expenses) 
 

20,000/- 
 

2. 
 

Fees towards appearance for admission in SLP or any other 
proceedings. 
 

35,000/- 
 

3. 
 

Fees towards hearing of petition at finally Stage/final 
disposal stage 
 

50,000/- 
 

4. 
 

Fees and expenses for filing caveat. 
 

15,000/- 
 

5. 
 

Fees towards Drafting and filing counter /application for 
vacating (Exclusive of expenses) 
 

20,000/- 
 

6. 
 

Fees towards Drafting and filing rejoinder (exclusive of 
expenses) 
 

20,000/- 
 

 

दिप :- िरील नमुद न्यायालयांव्यनतररक्त इतर न्यायालये, दिब्युनल, आयोग ि इतर 
यांच्याकड ेदाखल होणाऱ्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांची संख्या अल्पस्िरुपात असल्याने महाराष्ि 
महानगरपामलका अधधननयम 1949 च े कलम 481 (1)(ज) नुसार आयुक्तांस प्राप्त 
अधधकारान्िये िककली फी च ेदर प्रकरण ननहाय ननश्चचत करण्यात येतात.  

 

 

 



विधी विभागातीि अगधकारी परुंपरा :- 

 

िा. आय क्त 

   ↓ 

 िा. उपाय क्त 
 

   ↓ 

विधी अगधकारी 
 

   ↓ 

  मिवपक/ सुंगणक चािक 

 

 

 

 अधधकारी / कममचारी पदननहाय संख्या :- 
 

 

अ. क्र. कममचायांची पदननहाय 
 

संख्या 
 

   1. विधी अगधकारी 1 
   2. मिवपक 2 
   3. सुंगणक चािक 2 
   4. मशपाई 3 
   5. िज र 1 
   6. सर्ाई कािगार 1 



अधधकारी/कममचारी यांची जबाबदारी ि कतमव्ये 

अन ु

क्र. 
पदनाम कायदेशीर तरतदू जबाबदारी ि कतमव्य े

1) उपाय क्त 

िहाराष्र 

िहानगरपामिका 
अगधननयि किि 

४९ 

1. विधी विभागाच्या कािकाजािर सुंननयुंत्रण करणे. 

2. अवपिीय अगधकारी म्हणून काि करणे. 

 

2) 
विधी 
अगधकारी 

 1. िहानगरपामिका/ आय क्त/ अगधकारी किफचारी 
याुंच्याविरुदध दाखि न्यायाियीन िादाचा बचाि करणे. 

2. विधी विभागाच्या दैनुंददन कािकाजािर पयफिेक्षण ठेिणे. 

3. िहानगरपामिकेविरुदध दाखि दावयाुंच ेसिन्स 

न्यायाियातनू विधी विभागास प्राप्त झाल्यास सुंबुंगधत 

विभागास त्याची िादहती देउन दावयातीि ि द्देननहाय 

िादहती िागविणे. 

4. प्राप्त झािेिी िादहती िनपा अमभयोक्त ेयाुंना पाठविणे. 

5. िनपा अमभयोक्त ेयाुंनी तयार करुन ददिेिे िेखी 
कथन/शपथपत्र तपास न सुंबुंगधत विभागाने उपिब्ध करुन 

ददिेल्या िादहतीच्या अन षुंगाने सुंबुंगधत विभागाने 

स चवििेिे बदिान सार त्यात आिचयक ती द रुस्ती ि 

रे्रबदि करुन सबुंधीत विभागास अुंतीि करणेस ि 

स्िाक्षरीस पाठविणे. 

6. दावयासबुंधी िनपा अमभयोक्त ेयाुंचेशी सिन्िय साधून 

िेखी कथन दाखि करणे तसेच न्यायाियीन प्रकरणाुंचा 
पाठप रािा घेणे. 

7. िा. न्यायाियाने दावयाुंिध्ये पारीत केिेिे आदेश 

कारिाईस्ति सुंबुंगधत विभागास कळविणे. 

8. िहानगरपामिकेच्या विविध विभागाुंनी िागणी केल्यास 

अमभप्राय देणे तसेच विविध विभागाुंनी विशषे 

प्रकरणाुंिध्ये आय क्ताुंच्या िुंजूरीने आदेशाचा िस दा 
तयार करून देणे. 

9. विविध विभागातीि विकासकािाुंबाबतच ेकरारनाि ेतयार 

करून देणे. 

10. िहत्िाच्या न्यायाियीन प्रकरणाुंिध्ये िा. न्यायाियाुंत 

उपजस्थत राहणे तसेच िनपा अमभयोक्त/ेमसननयर 

कौजन्सि याुंस Briefing करणे. 



11. पी. सी. पी. एन. डी. टी. कायद्याुंतगफत स्थापन करण्यात 

आिेल्या िनपा समितीच ेसल्िागार सदस्य म्हणून 

कािकाज पाहणे ि बठैकीस उपजस्थत राहणे. 

12. भ्रष्टाचार तक्रार ननि फिन समिती अुंतगफत सदस्य म्हण न 

कायफ करणे. 

13. ननिुंबन आढािा समितीच ेसदस्य म्हणून काि पाहणे. 

14. उपविधीच ेिस दे तयार करणे तसेच त्यासुंदभाफत सुंबधीत 

विभागाुंस त्याचप्रिाणे शासनास पत्रवयिहार करणे. 

15. िहानगरपामिका ककुं िा आय क्त/ अगधकारी/ 
पदागधकारी/किफचारी याुंच्याविरुध्द दाखि होणाऱ्या 
न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाुंिध्ये बचाि करण्यासाठी िहाराष्र 

िहानगरपामिका अगधननयि चे किि 481 (1) (ग) 

अन्िये अमभयोक्त्याुंची िनपा पॅनेििर ननय क्ती 
करण्याबाबतचा ि किि 481 (1) (ज) अन्िये ननय क्त 

अमभयोक्त्याुंच ेदेयक ननजचचत करणेबाबतचा प्रस्ताि 

उपाय क्ताुंच्या िान्यतनेे आय क्ताुंस सादर करणे ि 

त्यान सार त्याुंचे देयक अदा करणे. 

16. विधी विभागाकरीता विकमसत करण्यात आिेिी 
सुंगणककय आज्ञाप्रणािीिध्ये िहानगरपामिकेच्या 
विरुध्द/िहानगरपामिकेिार्फ त दाखि दावयाुंची िादहती 
अद्याित करणे. 

17. िहानगरपामिकेविरुध्द पाररत आदेशाुंविरुध्द अपीि 

दाखि करणे. 

18. नोदटस ि आदेशाच ेनि ने उपाय क्त याुंच्या िुंजूरीअन्िये 

अुंनति करणे. 

19. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यास िहानगरपामिकेच्या ितीने 

जैस-ेथे आदेश vacate करणेकरीता पाठप रािा करणे, 

तसेच जैस ेथे आदेश vacate झाल्यास त्याची िादहती 
विभाग प्रि ख, अनतक्रिण विभाग/प्रभाग अगधकारी याुंस 

प ढीि कारिाईस्ति कळविणे. 

20. सुंबुंधीत विभागाने नोदटस बजािल्याबाबतची िादहती 
विधी विभागास कळविल्यास सुंबुंगधताुंनी िा. 
न्यायाियात जाऊन स्थगगती आदेश प्राप्त करुन घेऊ नये 

म्हण न कॅवहेट दाखि करणे. 

21. सुंबुंगधत विभागाने कळविल्यास िहाराष्र 

िहानगरपामिका अगधननयि अन्िये खाजगी तक्रार 

दाखि करणे. 



22. ननयमितपणे न्यायाियीन प्रकरणाुंचा पाठ्प रािा घेणे ि 

ििकरात ििकर प्रकरण ननकािी काढणे. 

23. िादहती अगधकार अगधननयि २००५ अुंतगफत िादहती 
अगधकारी म्हणून काि करणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  



िहानगरपामिकेच्या विधी विभागातीि मिवपक सुंिगाफची कािे 
 

अ. 
क्र. 
१. 

मिवपक - १ 
 

१. आिक-जािक पत्राुंची नोंद घेणे. 
२. पोच िािणे. 
३. Rotation ननहाय प्राप्त न्यायाियीन प्रकरणाुंिध्ये पॅनेि 

अमभयोक्त्याुंना दािा िगफ करणे. 
४. प्राप्त न्यायाियीन प्रकरणाुंची िादहती सुंबुंगधत विभागास िेखी 

पत्रान्िये कळि न दावयाची/अपीिाची/यागचकेची प्रत उपिब्ध करुन देणे.  
५. सुंबुंगधत विभागाुंकड न ि द्देननहाय िादहती ि कागदपत्र ेिागि न िनपा 

अमभयोक्ते याुंस उपिब्ध करुन देणे. 
६. आिचयकता असल्यास सुंबगधत विभागाुंस स्िरणपत्र ेकाढणे. 
७. कॅवहेटच्या नोंदी घेणे तसेच कॅवहेट सुंगचका अद्याित ठेिणे. 
८. विभागात प्राप्त पत्राुंचा िामसक गोषिारा तयार करणे. 
९. विधी अगधकारी याुंनी िेळोिळी नेि न ददिेिी कािे करणे. 

२. 
 

मलवपक - २  
 

१. िहानगरपामिका अमभयोक्ता पॅनेििर ननय क्त अमभयोक्त्याुंच्या 
देयकाुंच ेप्रस्ताि तयार करणे. 

२. िुंज र देयकाुंची नोद नि ना नुं. 90 रजजस्टिध्ये तसेच दािा रजजस्टर 
िध्ये घेणे. 

३. जन्ि-ितृ्य  नोंदीसुंभाफत दाखि ओ. एि. ए. िधीि आदेश सुंबुंगधत 
विभागास कळविणे. 

४. न्यायाियीन प्रकरणाुंतीि आदेश सुंबुंगधत विभागाुंस कळविणे. 
५. िेखापरीक्षणाबाबतची िादहती िेखा विभागास उपिब्ध करुन देणे. 
६. विधी अगधकारी याुंनी िेळोिेळी नेि न ददिेिी कािे करणे. 

३. 
 

मलवपक - ३ १. िा. न्यायाियाने िेळोिेळी पारीत केिेिे आदेश सुंबुंगधत विभागास 
कायफिाहीस्ति िेखी कळविणे. 

२. िहानगरपामिकेच्याितीन ेदाखि कराियाच्या अपीिाुंचे प्रस्ताि सादर 
करणे. 

३. िहानगपामिकेच्याितीने तयार करण्यात आिेल्या प्रारुप उपविधी ि 
ननयिन सुंबुंधीच ेपत्रवयिहार करणे. 

४. बाजार र्ी िस िी ठेक्यासुंबुंधी दाखि न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाुंिधीि पत्र 
वयिहार, सादर अहिाि तयार करणे. 

५. िहानगरपामिका पॅनेििर अमभयोक्ते ननय क्ती बाबतच ेतसेच त्याुंच्या 
देयक ननजचचतीबाबतच ेप्रस्ताि सादर करणे. 

६. सरकारी पत्राुंना उत्तरे ि अपेक्षक्षत िादहती उपिब्ध  करुन देणे. 



७. विधी अगधकारी याुंनी िेळोिेळी नेि न ददिेिी कािे करणे. 
४. 
 

संगणक 
चालक तथा 
मलवपक - १ 
 

१. न्यायाियीन प्रकरणाुंतीि आदेश सुंबुंगधत विभागास कायफिाहीस्ति िेखी 
कळविणे. 

२. िहानगरपामिकेच्याितीन ेअपीि दाखि करणेकरीता सादर करणे. 
३. विधी विभागात प्राप्त दािे/अपीि/यागचका याुंची न्यायािय ननहाय 

रजजस्टरिध्ये नोंद घेणे तसेच सुंगचका तयार करणे. 
४. विविध विभागाुंिार्फ त अपेक्षक्षण्यात आिेल्या अमभप्राय प्रकरणी विधी 

अगधकारी याुंचेकड न डडक्टेशन घेणे/ड्राफ्ट अमभप्राय तयार करणे ि ते 
टाईप करणे. 

५. िादहती अगधकाराुंतगफत प्राप्त अजांच्या नोंदी घेणे, अजांस उत्तरे तयार 
करणे तसेच अजफदार याुंनी अपेक्षक्षिेिी िादहती उपिब्ध करुन देणे. 

६. नगरसेिकाुंच्या/आिदार/खासदार पत्राुंना उत्तरे देणे तसेच अपेक्षक्षत 
िादहती ि कागदपत्र ेउपिब्ध करुन देणे. 

७. िोकशाही ददन अुंतगफत प्राप्त पत्राुंना उत्तरे देणे. 
८. िहानगरपामिका िोगो नोंदणीकृत करणेबाबत सुंबुंगधत कायाफियात 

पाठप रािा करणे. 
९. विधी अगधकारी याुंनी िेळोिेळी नेि न ददिेिी कािे करणे. 

५. 
 

संगणक 
चालक तथा 
मलवपक - २ 

१. विधी विभागाकरीता विकमसत करण्यात आिेिी सुंगणककय 
आज्ञाप्रणािी अद्याित करणे. 

२. Daily board च्या नोंदी आज्ञाप्रणािीिध्ये घेणे. 
३. िनपा अमभयोक्ते याुंनी उपिब्ध करुन ददिेल्या िेखी कथन/प्रनतज्ञापत्र े

याुंिध्ये विधी अगधकारी याुंनी केिेल्या द रुस्त्या तसेच रे्रबदि करणे. 
४. िहानगरपामिकेच्याितीन ेिा. न्यायाियात दाखि कराियाच्या िेखी 

कथन/प्रनतज्ञापत्र/विविध ऍजप्िकेशनच्या वप्रुंट  काढणे. 
५. िनपा अमभयोक्त्याुंच्या देयकाुंची मिवपकाने तयार केिेिी यादी टाईप 

करणे. 
६. विभागािार्फ त ई-िेि करणे तसेच दैनुंददन ई-िेि च्या वप्रुंट काढणे. 
७. विधी अगधकारी याुंनी िेळोिेळी नेि न ददिेिी कािे करणे. 

२. 
 

मशपाई 
 

१. िहानगरपामिका अमभयोक्ता पॅनेििर ननय क्त अमभयोक्त्याुंच्या 
देयकाुंच ेप्रस्ताि तयार करणे. 

२. िुंज र देयकाुंची नोद नि ना नुं. 90 रजजस्टिध्ये तसेच दािा रजजस्टर 
िध्ये घेणे. 

३. जन्ि-ितृ्य  नोंदीसुंभाफत दाखि ओ. एि. ए. िधीि आदेश सुंबुंगधत 
विभागास कळविणे. 



४. न्यायाियीन प्रकरणाुंतीि आदेश सुंबुंगधत विभागाुंस कळविणे. 
५. िेखापरीक्षणाबाबतची िादहती िेखा विभागास उपिब्ध करुन देणे. 
६. विधी अगधकारी याुंनी िेळोिेळी नेि न ददिेिी कािे करणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सन 2017-2018 मधील उल्लेखननय कामधगरी 

 विधी विभागातीि कािकाज स रळीत होण्याकररता विधी विभागात सुंगणकीय आज्ञाप्रणािी 

विकमसत करण्यात आिी असून विधी विभागातीि सन 2000 त े आत्तापयतं िा. ददिाणी 

न्यायािय, ठाणे येथे िहानगरपामिकेविरुध्द दाखि झािेल्या दावयाुंचा अमभिेख (Updated) 

अद्याित चािू आहे. तसेच सदरची आज्ञाप्रणािी िनपाच्या www.mbmcrti.com या 

सुंकेतस्थळािर प्रमसध्द करण्यात आिी आहे. 

 तसेच िनपाच्या ननयोजीत विकास योजनेतीि काही िहत्िपूणफ कािाबाबत न्यायप्रविष्ठ 

झािेिी प्रकरणे िनपाच्या बाजूने ननकािी काढण्यात आिे आहे.  

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्रातीि अनगधकृत बाुंधकािाुंबाबत िा. न्यायाियातीि 

दावयाुंिध्ये िहानगरपामिकेच्या बाजूने ननणफय िािून बह ताुंशी अनगधकृत बाुंधकािाुंिर 

कारिाई करण्यात आिी आहे. 

 िनपा विरुध्द दाखि झािेल्या बरेचशा दावयात िनपा अमभयोक्त्यास िेळेत िादहती 

प रविल्याि ळे िेखी कथन दाखि करण्यात आिे नवहते सदर प्रिुंबबत दावयात, सुंबधीत 

विभागाकडून िादहती िागिून िेखी कथन दाखि करण्यात आिे आहेत. 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या उपविधी तयार करून शासनाच्या अुंनति िुंजूरीकरीता 

पाठविण्यात आल्या आहेत. 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या पॅनििरीि अमभयोक्त्याुंना देण्यात येणाऱ्या बबिाुंची नोंद 

विधी विभागाच्या सुंकेतस्थळािर अद्याित करण्यात येत आहे. 

 िा. न्यायािय, ठाणे तसेच िा. उच्च न्यायािय, ि ुंबई येथीि ननकािी प्रकरणे स जस्थतीत 

ठेिणेकरीता विधी विभागािार्फ त अमभिेख कक्ष अद्याित करण्यात आिा आहे. 

 रस्ता रुुं दीकरणात बाधीत बाुंधकािाबाबत दाखि झािेल्या दावयाुंिध्ये िनपाच्याितीन े

Undertaking दाखि करून बह ताुंश दािे ननकािी करून घेण्यात आिी. 



 अनगधकृत िॉजजुंग बोडडगंच्या बाुंधकािाबाबत िनपािार्फ त कायदेशीर कारिाई करून 

बाुंधकाि तोडण्यात येईि असे Undertaking दाखि करून एकूण 26 दािे ननकािी 

काढण्यासाठी िा. न्यायाियात अजफ करण्यात आिे आहे. 

 

 


