
      सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांची कर्ततव््े व जबाबदाऱ्ा 
-सवतसािारण सूचना  

  

महाराष्ट्र शासन 
सामान्् प्रशासन धवभाग 

क्रमाांक-वधशअ-1214/प्र.क्र.22/11 
मांत्राल्, म ांबई- 400 032 
धदनाांक - 22 ऑगस्ट, 2014 

 
पधरपत्रक 

 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (धशस्र्त व अपील) धन्म, 1979 च््ा धन्म 8 (5) (क) मिील 

र्तरर्त दीन सार धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकरणाच््ा वर्तीने चौकशी प्राधिकरणासमोर प्रकरण सादर 

करण््ासाठी शासकी् कमतचाऱ्ाची वा धविी व््वसा्ीची सादरकर्ता अधिकारी म्हणनू धन् क्र्ती 

केली जारे्त. सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांची का्े धवभागी् चौकशी धन्मप स्स्र्तका, 1991 मिील 

पधरच्छेद- 3.17 मध््े नमूद केली आहेर्त.  

2. सादरकर्ता अधिकाऱ्ाच््ा कामाचे स्वरुप हे त््ा पदावर धन् क्र्त केलेल््ा अधिकाऱ्ाच््ा 

नेहमीच््ा दैनांधदन कर्ततव््े व जबाबदाऱ्ाांपेक्षा वगेळे असरे्त. चौकशीच््ा प्रधक्र्ेर्त त््ास न््ा्ाल्ार्त 

आपल््ा अशीलाची बाजू माांडणाऱ्ा वधकलाप्रमाणे जबाबदारी पार पाडावी लागरे्त. त््ा दृष्ट्टीने हे 

काम त््ाच््ासाठी आव्हानात्मक असरे्त. सादरकर्ता अधिकाऱ्ाने प रेशी दक्षर्ता घेऊन त््ाची कर्ततव््े 

चोखपणे बजाधवली र्तर चौकशीर्त दोषारोप धसद्ध करणे स लभ होरे्त व चौकशी ्शस्वी होरे्त. ्ाम ळे 

चौकशीच््ा का्तवाहीर्त त््ाची भधूमका अधर्तश् महत्त्वाची ठररे्त.  

3. सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांना चौकशीच््ा प्रधक्र्ेचे प रेसे ज्ञान नसल््ास वा त््ाांच््ा कर्ततव््े व 

जबाबदाऱ्ाांची नेमकी माधहर्ती नसल््ास रे्त धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकरणाची बाजू 

पधरणामकारकधरत््ा माांडू शकर्त नाहीर्त. त््ाम ळे, अपचाऱ्ावरील दोषारोप खरे असूनही रे्त धसद्ध 

होर्त नाहीर्त व चौकशी अ्शस्वी ठरण््ाची शक््र्ता वाढरे्त. 

4. ्ा पधरस्स्िर्तीर्त सादरकर्ता अधिकारी म्हणनू धन् क्र्त करण््ार्त आल््ावर सांबांधिर्त 

अधिकाऱ्ाने कराव्ाच््ा कामाांच््ा अन षांगाने र्तपशीलवार मागतदशतक सूचना धनगतधमर्त करणे 

धनकडीचे झाले आहे. ्ा सूचना सोबर्तच््ा धववरणपत्रार्त धदल््ा आहेर्त.  
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सवत धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकाऱ्ाांना कळधवण््ार्त ्ेरे्त की, प्रत््ेक सादरकर्ता 

अधिकाऱ्ाच््ा धन् क्र्तीच््ा आदेशाांर्त ्ा पधरपत्रकाचा सांदभत द्यावा व त््ा आदेशाांसोबर्त ्ा 

पधरपत्रकासोबर्तच््ा सूचना जोडून त््ाांचे दक्षरे्तने अन पालन करण््ाबाबर्त त््ाांना कळधवण््ार्त ्ाव.े 

5. हे पधरपत्रक शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेर्तस्िळावर उपलब्ि असून 

त््ाचा सांगणक सांकेर्ताांक 201408251036340407 असा आहे. हे आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षाांधकर्त करुन काढण््ार्त ्ेर्त आहेर्त. 

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशान सार व नावाने, 

 

 

 

(डॉ.भगवान सहा्) 
प्रिान सधचव (सेवा) 

सामान्् प्रशासन धवभाग 
 

प्रधर्त, 
1) राज््पालाांचे सधचव, 
2) म ख््मांत्र्ाांचे प्रिान सधचव, 
3) उप म ख््मांत्र्ाांचे सधचव, 
4) म ख्् सधचव, महाराष्ट्र शासन, 
5) सवत अपर म ख्् सधचव/ प्रिान सधचव/ सधचव, 
6) सवत मांत्री/ राज््मांत्री ्ाांच ेखाजगी सधचव/ स्वी् सहा्क, 
7) सवत मांत्राल्ीन धवभाग, 
8) सवत मांत्राल्ीन धवभागाच््ा धन ा्ंत्रणाखालील सवत धवभाग प्रम ख/ का्ाल् प्रम ख, 
9) सवत धवभागी् आ् क्र्त, 
10) सवत धजल्हाधिकारी, 
11) महासांचालक, माधहर्ती व जनसांपकत  महासांचालनाल्,  म ांबई (5 प्रर्ती), 
12) धविीमांडळ ग्रांिाल्, धविानभवन, म ांबई (10 प्रर्ती), 
13) सामान्् प्रशासन धवभागार्तील सवत का्ासने, 
14) धनवडनस्र्ती 
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सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांसाठी सूचना 

  सोबर्त जोडलेल््ा आदेशान्व्े आपली सादरकर्ता अधिकारी म्हणनू धन् क्र्ती 

करण््ार्त आली आहे. हे काम धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकरणाने आपणावर धवश्वासाने सोपधवले आहे. 

सादरकर्ता अधिकाऱ्ाचे काम हे आपल््ा पदाच््ा दैनांधदन कामकाजापेक्षा धभन्न स्वरुपाचे असल े

र्तरी खाली नमूद केलेल््ा सूचनाांच/े मागतदशतक र्तत्त्वाांचे आपण काळजीपूवतक पालन केल््ास हे 

कर्ततव्् बजाधवण््ार्त आपणास कोणर्तीही अडचण ्ेणार नाही. 

2. धवभागी् चौकशीच््ा प्रधक्र्ेचा क्रमवार धवचार करर्ता स लभरे्तसाठी ही प्रधक्र्ा 

स नावणीपूवत टप्पा, प्रािधमक स नावणीचा टप्पा, धन्धमर्त स नावणीचा टप्पा व स नावणी 

सांपल््ानांर्तरचा टप्पा अशी चार ठळक भागाांर्त धवभागर्ता ्ेरे्त. ्ा प्रत््ेक टप्प््ावर सादरकर्ता 

अधिकारी ्ा नात््ाने आपली कर्ततव््े व जबाबदाऱ्ा पार पाडर्ताना खालील बाबी लक्षार्त घ््ाव््ार्त. 

अ) स नावणीपूवत टप्पा- ्ा टप्प््ावर धवधशष्ट्ट प्रकरणी सादरकर्ता अधिकारी म्हणनू धन् क्र्ती 

केल््ाच ेआदेश आपणास प्राप्र्त होर्तार्त. 

1) आपल््ा धन् क्र्तीच््ा आदेशासोबर्त खालील कागदपत्रेही प्राप्र्त झाल््ाची खात्री करुन 

घ््ा: 

i) दोषारोपाचे ज्ञापन व त््ासोबर्तची जोडपत्रे. ्ार्त ज््ा कागदपत्राांच््ा सहाय््ाने 

दोषारोप शाधबर्त कराव्ाचे आहेर्त त््ाांच््ा प्रर्ती व साक्षीदाराांचे पत्ते र्तसेच दूरध्वनी 

क्रमाांक ्ाांचाही समावशे असेल. 

ii) अपचाऱ्ावर दोषारोपाचे ज्ञापन बजाधवण््ार्त आल््ाच््ा पोचपावर्तीची प्रर्त. 

 iii) अपचाऱ्ाच््ा बचावाच््ा धनवदेनाची प्रर्त ककवा अपचाऱ्ाने बचावाचे धनवदेन धदले 

नसल््ास त््ाबाबर्तची स्पष्ट्ट माधहर्ती.   

iv) साक्षीदाराांनी जबाब/ लेखी धनवदेने धदली असल््ास त््ाांच््ा प्रर्ती. लेखी धनवदेने 

धदली नसल््ास त््ाबाबर्तची स्पष्ट्ट माधहर्ती. 

v) चौकशी अधिकाऱ्ाच््ा धन् क्र्तीच््ा आदेशाांची प्रर्त. 
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वरीलप्रमाणे सवत ककवा त््ापैकी काही कागदपत्रे प्राप्र्त न झाल््ास र्ती 

धशस्र्तभांगधवष्क प्रधिकाऱ्ाकडून र्तात्काळ प्राप्र्त करुन घ््ा. 

2) धन्म 8 मिील र्तपशीलवार चौकशीचे टप्पे व त््ा प्रत््ेक टप्प््ावर कराव्ाची 

का्तवाही समजून घ््ा. त््ाबाबर्त काही शांका असल््ास धर्तचे धनरसन करुन घ््ा. 

्ासांदभार्त धवभागी् चौकशी धन्मप स्स्र्तका, 1991 मिील प्रकरण 6 मिील र्तरर्त दींचे 

वाचन उप् क्र्त ठरेल.  

3) प्रत््ेक दोषारोप समजून घ््ा. त््ाचे धवशे्लषण करा. अपचाऱ्ाच््ा पदाची कर्ततव््े व 

जबाबदाऱ्ाांची धनधिर्त माधहर्ती करुन घ््ा व त््ा धनसांधदग्िपणे समजून घ््ा. त््ापैकी 

कोणर्ती कर्ततव््े व जबाबदाऱ्ाांचे पालन करण््ार्त आले आधण कोणत््ा टप्प््ावर 

अपचाऱ्ाने कसूर केली त््ाबाबर्त स्वर्त:ची उपलब्ि प राव््ार्तून खात्री करुन घ््ा. 

दोषारोप- वस्र्त स्स्िर्ती - प रावा ्ाांचा परस्परसांबांि जाणनू घ््ा व त््ाची उजळणी करा. हे 

करीर्त असर्ताना आवश््कर्ता भासल््ास प्रकरणाची प्रािधमक चौकशी करणाऱ्ा 

अधिकाऱ्ाशी चचा करा. 

4) अपचारी धवधशष्ट्ट दोषारोपासांबांिी कोणर्ता बचाव करेल व त््ाचा प्रधर्तवाद कसा करर्ता 

्ेईल ्ाचा धवचार करुन ठेवा. 

5) प्रत््क्ष चौकशीची का्तवाही कशी चालेल ्ाचे काल्पधनक धचत्रण मनार्तच उभे करा. 

(visualizing the transaction.) म्हणज ेप्रत््ेक टप्प््ावरील  कामाची पूणत र्त्ारी करर्ता 

्ेईल व त््ार्त काही उणीव राहणार नाही. 

ब) प्रािधमक स नावणीचा टप्पा: ्ा टप्प््ास अपचाऱ्ास मूळ कागदपत्र े र्तपासण््ाची व त््ाची 

इच्छा असल््ास अधिकची कागदपत्र ेमागधवण््ाची सांिी धदली जारे्त. 

1) सवतसािारणपणे ज््ा कागदपत्राांच््ा आिारे दोषारोप धसद्ध कराव्ाचे आहेर्त त््ाांच््ा 

मूळ प्रर्ती धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकाऱ्ाकडून चौकशी अधिकाऱ्ाकडे पाठधवल््ा जार्तार्त. 

त््ाांचे धनरीक्षण करण््ाची सांिी अपचाऱ्ास महाराष्ट्र नागरी सेवा (धशस्र्त व अपील) धन्म, 

1979 च््ा धन्म 8 (11) मिील र्तरर्त दीन्व्े धदली जारे्त. र्तिाधप, अपचाऱ्ाकडून 

जोडपत्र- 4 मध््े समाधवष्ट्ट असलेल््ा कागदपत्राांहून अन्् कागदपत्राांचीही मागणी केली 
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जाऊ शकरे्त. अशा वळेी र्ती कागदपत्रे त््ा प्रकरणाशी असांबद्ध असल््ास र्तस ेमर्त चौकशी 

अधिकाऱ्ाकडे नोंदवा. र्तसेच, कागदपत्र ेउपलब्ि करुन द्याव्ाची झाल््ास र्ती कोणत््ा 

अधिकाऱ्ाच््ा र्ताब््ार्त आहेर्त हे शोिण््ास चौकशी अधिकाऱ्ास मदर्त करा.  

2) अपचाऱ्ाने मागधवलेल््ा वरील अधिकच््ा कागदपत्राांच े धनरीक्षण करण््ाचा 

सादरकर्ता अधिकाऱ्ासही हक्क आहे. त््ा कागदपत्राांचे काळजीपूवतक धनरीक्षण करा व 

त््ार्तून अपचारी स्वर्त:चा बचाव कसा करणार आहे ्ाचा धवचार करुन र्तो खोडून 

काढण््ासाठी स्वर्त:चा ् स्क्र्तवाद र्त्ार करा. 

क) धन्धमर्त स नावणीचा टप्पा:  धन्धमर्त स नावणीच््ा टप्प््ार्त दोन्ही बाज ांच््ा साक्षीदाराांची 

र्तपासणी/ उलट र्तपासणी केली जारे्त. 

1) प रधवण््ार्त आलेल््ा साक्षीदाराांच््ा ्ादीर्तील कोणत््ा साक्षीदाराांना साक्षीसाठी 

बोलाधवण््ाची खरोखर आवश््कर्ता आहे ्ाचा धवचार करा.  

2) एखाद्या साक्षीदारास केवळ कागदोपत्री प रावा सादर करण््ासाठी बोलाधवण््ार्त आल े

असेल आधण त््ा प राव््ाच््ा खरेपणाधवष्ी सांबांधिर्त अपचाऱ्ाने कागदपत्राांच््ा 

धनरीक्षणानांर्तर आक्षपे घेर्तला नसेल र्तर अशा साक्षीदारास धशस्र्तभांगधवष्क 

प्राधिकाऱ्ाच््ा मांज रीने साक्षीर्तून वगळा व र्तस ेचौकशी अधिकाऱ्ास कळवा. 

3)   र्तसेच, प्रकरणाचे अवलोकन करुन साक्षीदाराांच््ा ्ादीर्त समाधवष्ट्ट नसलेल््ा 

आणखी काही साक्षीदाराांचा समावशे करावा असे र्त मचे मर्त झाल््ास 

धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकाऱ्ाांच््ा पूवतपरवानगीने चौकशी अधिकाऱ्ास र्तशी धवनांर्ती 

करा. 

4)  साक्षीदाराांची भटे घ््ा व त््ाांना प्रकरणाबाबर्त अवगर्त करा. त््ाांची भधूमका समजावून 

साांगा व त््ाांच््ा शांकाांचे धनरसन करा. त््ाांनी काही लेखी धनवदेने धदली असल््ास र्ती 

त््ाांना दाखवा. त््ाांना कोणरे्त प्रश्न धवचारुन त््ाांच््ाकडून कोणर्ती माधहर्ती काढून घेणे 

अपेधक्षर्त आहे ्ाबाबर्त त््ाांना स्पष्ट्ट कल्पना द्या. उलट र्तपासणीर्त अपचाऱ्ाकडून वा 

त््ाच््ा बचाव सहा्काकडून त््ाांना धवचारल््ा जाणाऱ्ा सांभाव्् प्रश्नाांची त््ाांना 

कल्पना द्या व उत्तराांसह र्त्ार राहण््ास साांगा.  
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5)   र्तिाधप, एखाद्या म द्द्ाबाबर्त र्त म्हास हवी र्तशीच साक्ष द्यावी असा दबाव साक्षीदारावर 

आण ूनका. 

6)   साक्षीदार ठरवून धदलेल््ा धठकाणी व वळेी हजर राहर्तील ्ाची र्तजवीज करा. 

7)   साक्षीदाराांची र्तपासणी करर्ताना त््ाांनी लेखी धनवदेन धदल ेअसल््ास रे्त त््ास वाचनू 

दाखवा व रे्त त््ाांना मान्् आहे ककवा कसे हे धवचारा. त््ाांना त््ार्त काही माधहर्ती 

समाधवष्ट्ट कराव्ाची/ वगळाव्ाची वा बदलाव्ाची असल््ास र्तशी धवचारणा करा. 

काही वळेेस साक्षीदार र्तोंडी किनही करर्तील. साक्षीदाराच््ा लेखी धनवदेनार्त वा 

त््ाने केलेल््ा र्तोंडी किनार्त काही धववधक्षर्त माधहर्ती (जी प्रकरणार्त उप् क्र्त आहे) 

समाधवष्ट्ट झाली नाही असे आढळल््ास त््ासाठी धवधशष्ट्ट प्रश्न त््ास धवचारा.  

8)   आपणास धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकाऱ्ाच््ा साक्षीदाराांच््ा फेरर्तपासणीचा हक्क 

आहे. हा हक्क डोळसपणे वापरला पाधहज.े अपचाऱ्ाने वा त््ाच््ा बचाव सहा्काने 

धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकाऱ्ाच््ा साक्षीदाराच््ा केलेल््ा उलटर्तपासणीर्तून काही 

सांभ्रम/ सांधदग्िर्ता धनमाण झाल््ास र्ती दूर होईल असे प्रश्न साक्षीदारास फेरर्तपासणीर्त 

धवचारा. 

9)   काही वळेा साक्षीदार उलटण््ाची शक््र्ता असरे्त. त््ावळेी त््ाची पधरणामकारक 

उलट र्तपासणी करुन त््ाची साक्ष कशी अधवश्वासाहत आहे हे धसद्ध करा. 

10)   बचावाच््ा साक्षीदाराांची उलट र्तपासणी करण््ासाठी खालील बाबींची र्त्ारी करा. 

क) शक्् असल््ास बचावाच््ा साक्षीदाराची पाश्वतभमूी माहीर्त करुन घ््ा. 

ख) रे्त कोणर्ती साक्ष देर्तील ्ाचा धवचार करुन ठेवा. 

ग)  अपचारी त््ाांची र्तपासणी करीर्त असर्ताना काळजीपूवतक लक्ष द्या. त््ा 

र्तपासणीर्तील धवसांगर्ती धटपून ठेवा. 

घ) वरील म द्द्ाांच््ा आिारे त््ाांची उलट र्तपासणी घ््ा. बचावाच््ा साक्षीदाराांची 

पधरणामकारक उलटर्तपासणी घेर्ताना आपण त््ास धवचारलेल््ा प्रश्नाच े

कोणरे्त उत्तर अपेधक्षर्त आहे हे सांबांधिर्त बचावाच््ा साक्षीदारास समजू न देणे ही 

कौशल््ाची बाब आहे हे लक्षार्त ठेवा. 
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11)     सरकारी साक्षीदाराांच््ा र्तपासणीर्त वा फेरर्तपासणीर्त त््ाांना सूचक प्रश्न (leading 

questions) धवचारु नका. र्तसेच, बचावाच््ा साक्षीदाराांच््ा र्तपासणीर्त वा 

फेरर्तपासणीर्त अपचाऱ्ाने /बचाव सहा्काने अस ेसूचक प्रश्न धवचारल््ास त््ावर 

आक्षपे घ््ा. सरकारी साक्षीदाराांना सर्तावण््ासाठी प्रश्न धवचारले जार्त असर्तील र्तर 

त््ावर आक्षपे घ््ा. 

12)   साक्षीदाराांची लेखी धनवदेने आधण प्रत््क्षार्त साक्षीदरम््ान त््ाांनी केलेले किन ्ार्त 

र्तफावर्त आहे ककवा कसे ्ाकडे बारकाईने लक्ष द्या. 

13)   चौकशी दरम््ान आपणास असलेल््ा न््ाय्् हक्काांची अांमलबजावणी करण््ार्त 

ह्ग् करु नका. र्तसेच, अपचाऱ्ाच््ा न््ाय्् हक्कास उगाचच धवरोि करु नका. 

एवढेच नव्हे र्तर, अपचाऱ्ास त््ाचा न््ाय्् हक्क बजाधवण््ाची सांिी धदली जार्त नसेल 

र्तर र्ती बाब चौकशी अधिकाऱ्ाच््ा धनदशतनास आणा, म्हणज े केवळ रे्तवढ्यासाठी 

चौकशीची का्तवाही दोषपूणत असल््ाची र्तक्रार त््ास नांर्तर करर्ता ्ेणार नाही. 

14)  चौकशीच ेकामकाज करर्ताना अपचाऱ्ाधवरुद्ध कोणर्ताही पूवतग्रह ठेव ूनका. 

15)   चौकशीच््ा र्तारखाांना शक््र्तो गैरहजर राहू नका आधण क्ष ल्लक कारणाांसाठी चौकशी 

प ढे ढकलण््ाची मागणीही करु नका. अपधरहा्त पधरस्स्िर्तीर्त हजर राहणे शक््च 

नसेल र्तर धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकरणाच््ा मांज रीने आपल््ा वर्तीने अन्् एखाद्या 

अधिकाऱ्ास सादरकर्ता अधिकाऱ्ाची कर्ततव््े बजाधवण््ासाठी प्राधिकृर्त करर्ता ्ेरे्त हे 

लक्षार्त ठेवा. 

ड)  स नावणी सांपल््ानांर्तरचा टप्पा- ्ा टप्प््ास सादरकर्ता अधिकाऱ्ाने त््ाचे लेखी टाचण 

चौकशी अधिकाऱ्ाकडे सोपवाव्ाचे असरे्त. 

1) आपल््ा लेखी टाचणार्त सांपूणत चौकशीच््ा प्रधक्र्ेचा र्तपशील देर्ताना दोषारोप -

वस्र्त स्स्िर्ती -प रावा ्ाांचा परस्परसांबांि उलगडून दाखवा. 

2) अपचाऱ्ाने केलेल््ा बचावाचे वस्र्त स्स्िर्तीच््ा व प राव््ाच््ा आिारे खांडन करुन 

धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकाऱ्ाच््ा प राव््ाच््ा आिारे व र्तपासण््ार्त आलेल््ा 

साक्षीदाराांच््ा साक्षीर्तून दोषारोप कसा धसद्ध होर्तो रे्त र्तार्ककक पद्धर्तीने धनदशतनास आणा. 
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3) सादरकर्ता अधिकाऱ्ाच््ा लेखी टाचणाची प्रर्त प्राप्र्त झाल््ानांर्तर अपचारी त््ाचे लेखी 

टाचण सादर करर्तो. त््ाम ळे, अपचाऱ्ाने त््ाच््ा लेखी टाचणार्त उपस्स्िर्त केलेल््ा 

म द्द्ाांचा बचाव करण््ास सादरकर्ता अधिकाऱ्ास सांिी धमळर्त नाही. ्ाचा धवचार करुन 

अपचाऱ्ाच््ा लेखी टाचणार्तील सांभाव्् बचाव अगोदरच धवचारार्त घेऊन र्तो र्त मच््ा लेखी 

टाचणार्त खोडून काढा. कोणत््ाही धविानाम ळे धशस्र्तभांगधवष्क प्राधिकरणाची बाजू 

कमक वर्त होणार नाही ्ाची दक्षर्ता घ््ा. दोषारोप धसद्ध होर्त असल््ाचे त््ार्त 

धवधनर्कदष्ट्टपणे नोंदवा. 

3.  धवभागी् चौकशी ही गाांभी्तपूवतक पार पाडाव्ाची प्रधक्र्ा आहे. आपण वरील कर्ततव््े व 

जबाबदाऱ्ा पधरणामकारकधरत््ा पार पाडल््ा र्तर अपचाऱ्ावरील दोषारोप धसद्ध होर्त असल््ाच े

धनष्ट्कषत प्राप्र्त होर्तील व गैरवर्ततणकू करणाऱ्ा कमतचाऱ्ास ्ोग्् र्ती धशक्षा करणे शक्् होईल. 

सादरकर्ता अधिकारी ्ा नात््ाने आपली कर्ततव््े पार पाडण््ार्त कसूर केल््ाचे आढळून 

आल््ास आपणाधवरुद्ध धशस्र्तभांगाची कारवाई करण््ार्त ्ेईल. 

      

                                           ********************* 
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