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सपर्वजनिक उपद्रर् (फौ.प्र.सं. कलम १३३)  
 
तालुका दंडाधिकारी आणि उपवर्भागीय दंडाधिकारी यांिा फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ अन्र्ये 
सार्वजनिक उपद्रर्ावर्रूध्द कारर्ाई संबंिीत असलेल्या अधिकाराचा र्ापर करुि अत्यंत प्रभार्ीपिे काम करता 
येऊ शकते.  
 
 पोलीस अिर्ाल क्रकंर्ा खाजगी व्यक्तीि ेअथर्ा र्तृ्तपत्र, दरूदशवि अथर्ा अन्य प्रकारे सार्वजनिक 
उपद्रर्ाबाबत ममळालेल्या माहितीर्रूि तालुका दंडाधिकारी आणि उपवर्भागीय दंडाधिकारी यांिा या 
कलमान्र्ये कारर्ाई करता येत.े या कलमाचा र्ापर करतांिा खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात. 
 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ चा र्ापर खाजगी र्ाद क्रकंर्ा लोकांमिील आपसातील र्ाद 
सोडवर्ण्यासाठी करु िये.  
 जेथे सामान्य कायद्याखाली कारर्ाई करिे शक्य असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ चा 
र्ापर टाळार्ा.  
 सार्वजनिक उपद्रर्ावर्रूध्द कोितीिी कारर्ाई करण्यापूर्ी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ अन्र्ये 
सशतव आदेश काढिे आर्श्यक आिे.  
 सशतव आदेश काढला गेला िसल्यास पुढची सर्व कारर्ाई अर्ैि ठरेल. 
 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ चा र्ापर अस्ततत्र्ात असलेल्या सार्वजनिक उपद्रर्ासाठी करता 
येईल, भवर्ष्यात उद्भर्िार या सार्वजनिक उपद्रर्ांसाठी िािी.  
  
 फौ.प्र.सं. कलम १३३ : ज्यार्ेळेस तालुका दंडाधिकारी आणि उपवर्भागीय दंडाधिकारी यांिा सार्वजनिक 
उपद्रर्ाबाबत अशी माहिती ममळेल की, 
१. सर्वसामान्य लोक ज्या सार्वजनिक तथळाचा/रतत्याचा/िदीचा/जलमागावचा कायदेशीरररत्या र्ापर करतात 
त्यात कोिीतरी बेकायदेशीरपिे अडथळा निमावि केला आिे. क्रकंर्ा 
२. एखादा व्यर्साय/ठेर्लेला माल, सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याला घातक ठरु शकेल, क्रकंर्ा 
३. एखाद्या मालामुळे/इमारतीमुळे क्रकंर्ा अन्य कारिामुळे आग लागू शकेल अथर्ा तफोट िोऊ शकेल अथर्ा 
या प्रकारच्या पदाथावची वर्ल्िेर्ाट करण्यास प्रनतबंि करिे आर्श्यक आिे, क्रकंर्ा 
४. एखाद्या इमारत/तंब/ूझाड यामुळे येिार या-जािार या सर्वसामान्य लोकांिा इजा िोऊ शकेल, क्रकंर्ा 
५. एखाद्या खोदकामामुळे/ तलार्/वर्हिरीमुळे सर्वसामान्य लोकांिा अपघात िोऊ शकेल त्यामुळे अशा जागी 
कंुपि घालिे आर्श्यक आिे, क्रकंर्ा 
६. कोितेिी िोकादायक जिार्र िष्ट करिे/कोंडुि ठेर्िे आर्श्यक आिे, क्रकंर्ा 
७. एखाद्या घरातूि/इमारतीतूि बािेर येिार या सांडपाण्यामुळे दगुिंी पसरलेली असूि लोकांिा काम करता 
येिे अशक्य झाले आिे अथर्ा अशा सांडपाण्यामुळे सार्वजनिक रोगराई पसरण्याचा िोका आिे, क्रकंर्ा 
८. टोकदार णखळे रतत्यार्र पसरर्ण्यात आले आिेत, क्रकंर्ा 
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९. एखाद्या व्यक्तीि ेसार्वजनिक वर्हिरीजर्ळ शौचालय बांिले आिे, क्रकंर्ा 
१०. एखाद्या व्यक्तीि ेसार्वजनिक जागेर्र मभतं उभी केली आिे, क्रकंर्ा 
११. एखाद्या व्यक्तीि ेसार्वजनिक रतत्यार्र अनतिमि केले आिे, क्रकंर्ा 
१२. एखाद्या व्यक्तीि ेसार्वजनिक रतत्यार्र चबुतरा बांिला आिे, 
या क्रकंर्ा अशा सार्वजनिक उपद्रर्ाची माहिती ममळताच तालुका दंडाधिकारी आणि उपवर्भागीय दंडाधिकारी 
यांिी फौ.प्र.स.ं कलम १३३ अन्र्ये असा सार्वजनिक उपद्रर् निमावि करण्यास कारिीभूत व्यक्तीला सशतव 
आदेश काढार्ा. अशा व्यक्तीस आर्श्यक तो अर्िी देऊि सदर उपद्रर् बंद करण्यासाठी/इतरत्र िलवर्ण्यासाठी 
आदेश पाररत करार्ा क्रकंर्ा म्िििे मांडण्यासाठी समक्ष िजर रािण्याचा आदेश पाररत करार्ा. 
 
 फौ.प्र.सं. कलम १३४: फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्र्ये पाररत केलेला आदेश संबंिीत उपद्रर् निमावि करण्यास 
कारिीभूत व्यक्तीर्र बजार्ला गेला पाहिजे. आदेश बजार्िे शक्य िसल्यास तो उद्घोषिेद्र्ारे प्रमसध्द 
करार्ा. अशा व्यक्तीला तो आदेश कळार्ा म्ििूि योग्य हठकािी असा आदेश डकर्ार्ा.  
 
 फौ.प्र.सं. कलम १३५: फौ.प्र.सं. कलम १३४ अन्र्ये आदेश बजार्ला गेल्यािंतर संबंिीत व्यक्तीि ेअसा 
उपद्रर् िमूद अर्िीत दरू केला पाहिजे क्रकंर्ा समक्ष िजर रािूि म्िििे सादर केले पाहिजे.  
 
 फौ.प्र.सं. कलम १३६: फौ.प्र.सं. कलम १३५ अन्र्ये आदेश बजार्ला गेल्यािंतरिी संबंिीत व्यक्तीिे असा 
उपद्रर् िमूद अर्िीत दरू केला िािी क्रकंर्ा समक्ष िजर रािूि म्िििे सादर केले िािी आणि आदेशाच ेपालि 
केले िािी तर अशी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, कलम १८८ अन्र्ये कारर्ाईस पात्र ठरेल.   
 
 फौ.प्र.सं. कलम १३७: असा सार्वजनिक उपद्रर् निमावि करण्यास कारिीभूत व्यक्ती िजर झाल्यास नतला 
नतच ेम्िििे आणि समथविाथव पुरार्े सादर करता येतील. 
 
 फौ.प्र.सं. कलम १३८: अशा व्यक्तीि ेसादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास करुि उपरोक्त आदेश रद्द 
करण्यात येईल क्रकंर्ा त्यात बदल करण्यात येईल क्रकंर्ा तो आदेश कायम करण्यात येईल. 
 
 फौ.प्र.सं. कलम १३९: अशा व्यक्तीि ेसादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास क्रकंर्ा अन्र्ेषि करण्यासाठी तज्ञ 
व्यक्तींची िेमिूक करता येईल.  
 
 फौ.प्र.सं. कलम १४०: अशा व्यक्तीि ेसादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास क्रकंर्ा अन्र्ेषि करण्यासाठी तज्ञ 
व्यक्तींिा आदेश देता येईल.    
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 फौ.प्र.सं. कलम १४१: फौ.प्र.सं. कलम १३८ अन्र्ये आदेश कायम केला गेला असूििी संबंिीत व्यक्तीि े
असा उपद्रर् दरू केला िािी  आणि आदेशाचे पालि केले िािी तर त्या व्यक्तीवर्रुध्द भारतीय दंड संहिता, 
कलम १८८ अन्र्ये कारर्ाईस करण्यात येईल.  
 

 
 
                
 
 
 
 


