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दंडाीधिकाकाीरी याींची प्रतिबंााीत् े क काीरााी  

   
क बं  पोलीस अधितियक १९५१, कलक १७ अन् ाये  िल्   यािील पोलीस दलाार, िल् हा दंडाधिकारी या िात् यािे  
िल् हाधिकारी याचंे  तियरंण अ असिे  आणअ कलक १९ अन् ाये  िल् हा दंडाधिकारी पोलीस दलाार दे खरे ख करिाि.  
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक ६ कध ये  फौलदारी न् यायालयांचे  ले  ाग न िक द के ले ले  आहे ि त् याि 
'कायनकारी दंडाधिकारी' यांच या न् यायालयाचाही सकााे ह होिो. याअन्ाये  कायनकारी दंडाधिकारी यांचे  न्यायालय हे      
 फौलदारी न्यायालय आहे .  
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक २०(१) अन् ाये  राज् यहासि प्रत् ये क िल्   याि योय य ाातिील तिि् या 
कायनकारी दंडाधिकार् यांची िे कअूक करण् यास सषम क आहे . यांपकैी एका व् य् िीची तिय ्  िी 'िल् हा दंडाधिकारी' 
म् हअूि करण् याि ये िे .  
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक २०(२) अन् ाये  'अप् पर िल् हा दंडाधिकारी' यांची िे कअकू के ली लािे . 
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक २०(४) अन् ाये  'उपवाभाग ीय दंडाधिकारी' यांची िे कअकू के ली लािे .  
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक २२ अन् ाये  'कायनकारी दंडाधिकारी' यांच या थ ाातिक अधिकातरिा 
ठरवा् या लािाि. 
 
 हदिांक ४/९/१९८२ च या ग  ह वाभाग ाच या वाहे प पतरपरण कान् ाये  ब हन् क बं  बाहे र िे कअूकीस असले्  या सान 
तिाासी िायब िहससलदार आणअ िायब िहससलदार यािंा 'कायनकारी दंडाधिकारी' यांचे  अधिकार िसे च फौलदारी 
प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक १४३, १४४ आणअ १७४ चे  अधिकार प्रदाि करण् याि आले  आहे ि.    
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक २३ अन् ाये  सान 'कायनकारी दंडाधिकारी' हे  'िल् हा दंडाधिकारी' यांिा 
द य् यक असिाि.  
 
 फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक ३७ ा ३८ अन् ाये , कायदा ा स व् याथ ाा राखण् याकाकी ले व् हा 
दंडाधिकारी क्रकंाा पोलीस यांिा कदिीची आाश् यकिा असे ल िे व् हा त् यािंा कदि करअे  आणअ वााक्षषम ि अपरािाचंी 
काहहिी त् यािंा दे अे  हे  प्रत् ये क िाग तरकाचे  किनव् य आहे . 
 
 कायनकारी दंडाधिकार् यांच या थ ाातिक अधिकातरिे ि अपराि करण् याि ये ि असे ल िर फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा 
१९७३, कलक ४४ अन् ाये  कायनकारी दंडाधिकार् यांिा अहा अपराि करअार् यास अतक करण् याचे  अधिकार आहे ि. 
 चोरीची कालकत्ता, बिाात दथ िऐवाल तत् यादी लपािू ठे ा् याचा सहंय अस् यास, फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा 
१९७३, कलक ९४ अन् ाये , 'िल् हा दंडाधिकारी' क्रकंाा 'उपवाभाग ीय दंडाधिकारी' यांिा झडिीचे  ाॉरंत काढण् याचे  
आणअ त् याद ाारे  पोलीसांिा झडिी णे ण् याचे  आदे ह दे ण् याचे  अधिकार आहे ि.  
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 एखादी व् य् िी बे कायदे हीरपअे  लपिू बसले ली आहे  असा सहंय अस् यास, फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, 
कलक ९७ अन् ाये , 'िल् हा दंडाधिकारी' क्रकंाा 'उपवाभाग ीय दंडाधिकारी' यांिा झडिीचे  ाॉरंत काढण् याचे  आणअ 
त् याद ाारे  पोलीसांिा झडिी णे ण् याचे  आदे ह दे ण् याचे  अधिकार आहे ि.  
 
 एखाद या थ रण ीचे  क्रकंाा १८ ाप ेपे षम ा ककी ाय असले्  या क लीचे  अपहरअ के ले  अस् यास अााा तिला 
अािैपअे  अडकािू ठे ाले  अस् यास, अहा थ रण ीला क्रकंाा क लीला िात् काळ ब बिंक ्  ि कूनि तिच या पालकांच या 
िाब याि दे ण् यासाठ  आणअ अहााे ळ बी लूनर िे ाढ् या बळ बाचा ाापर करण् याचे  आदे ह दे ण् याचा अधिकार फौलदारी 
प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक ९८ अन् ाये , 'िल् हा दंडाधिकारी' क्रकंाा 'उपवाभाग ीय दंडाधिकारी' यांिा आहे ि.              
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १०७: या कलकान् ाये  करण् याि ये अार् या काराा चा उद दे ह सहषम ात् कक 
(Punitive) काराा  िसिू प्रतिबिंात् कक (Preventive) काराा  आहे . पाूी के ले ् या ग  न्   याबद दल सहषम ा दे अे  हा 
या कलकाचा उद दे ह िसिू भवाष् याि होअार् या ग  न्   यांिा प्रतिबिं करअे  हा उद दे ह आहे . 
कोअिीही तसकािे  के ले्  या अलानाूनि क्रकंाा पोलीसांिी सादर के ले ् या अहाालााूनि, कायनकारी दंडाधिकार् याची 
खारण ी पतली असे ल की, एखादी व् य् िी, असे  क त् य करण् याचा सभंा आहे  ज् याक ळ बे  िलीकच या काळ बाि साानलतिक 
हांििे चा भगं  होऊ हके ल िर या कलकान् ाये  काराा  करिा ये ऊ हकिे . 
या कलकान् ाये  काराा  करिांिा, त् या व् य् िीिे  के ले ् या सभंाव् य क त् याक ळ बे  साानलतिक हांििे चा भगं  होऊ हके ल 
अही कायनकारी दंडाधिकार् याची प राव् यांसह खारण ी पतअे  आाश् यक आहे .  
फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक १०७ अन् ाये  कायनकारी दंडाधिकार् यासकोर अहााल सादर के ला ग े्  यास, 
त् यािे  प्राक अहाालासोबिचे  प रााे  बणिू, िलीकच या काळ बाि खरोखरच साकिे ाालायाच या सभंाव् य क त् याक ळ बे  
साानलतिक हांििे चा भगं  होऊ हके ल याची खारण ी कूनि घ् यााी. िसे च अहाालाि असे  प्रकरअ "पोलीस तिरीक्षक 
(शाीसिाीिफे) वारूध् द जाीब देााीर" असे  चालाााे . अहाालाची िपासअी करिांिा भवाष् याि ये अारा सअ/सकारंभ, 
साकिे ाालायांचा त् याच याही सबंिं क्रकंाा िो कून हके ल असे  हांििा भगं ाचे  सभंाव् य क त् य, त् याकाग चे  कारअ, 
साकिे ाालायाच या हांििा भगं ाच या सभंाव् य क त् याक ळ बे  होअारे  ि कसाि, साकिे ाालायाचे  बळ ब, त् याला असअारा 
पाहठंबा तत् यादी बाबिींचा वाचार करााा. अहाालाि साकिे ाालायाचा सपंअून पत्ता, साषम ीदार अस् यास त् याचंे  सपंअून 
पत्ते  अस् याची खारण ी करााी.       
याििंर अहाालाच या सकासाि, "ेाीझ् याीसेोर साीदर केलेलाी सदर अहााील ा त् याीच् याी बरोबर असााीय याी प राीय यांीचे 
ेी अालोकि केल.े त् याीारूि ेाी ी ताीरी ी  ाीली ेहे कस सदर प्रकरा फौ.प्र.स.ं१९७३, कले १०७ अन् ाये 
चाीलवाण् याीस योय य ेहे. प्रकरा दाीतल करूि घेिले. फौ.प्र.स.ं१९७३, कले १११ अन् ाये ेदेश पाीररि कराीाे." 
असा हे रा िक द करााा. फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये चा आदे ह पोलीसांिी बलाायचा असिो. 
 
फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०७ या कलकाखाली एक ापानकतरिा, फ्ि साानलतिक हांििा ठे ाण्यासाठ च 
लाकीिदारासह क्रकंाा लाकीिदारावािा बिंपरण  का णे ऊ िये  याबाबि कारअे  दाखाा िोतीस दे िा ये िे . त्याि 
चांग ्या ािनअूकीचया बिंपरण ाचा सकााे ह होि िाही हे  लषम ाि ठे ाााे . सदर प्रोससडींग  सहा कहहिे  सपंिाच 
आपोआप सपं ष्ताि ये िे . िे  प ढे  चाल ूठे ाायचे  अस्यास वाहे प कारअे  िकदू कूनि िाल का दंडाधिकारी यांिी 
त्याप्रकाअे  आदे ह करााा.  
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काही हठकाअी पोलीसांिी फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०७ अन् ाये चा अहााल सादर के ् याििंर त्याच हदाही लग े च 
अिंतरक बिंपरण  िर काही हठकाअी ाे त अतंिक बिंपरण  करुि णे िले  लािे . ही बाब अत्यिं च कीची आहे .  
पोसलसांिी असे  प्रकरअ दाखल के ्याििंर कायनकारी दंडाधिकारी यांिी साकिे ाालायास फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ 
ि सार आदे ह पारीि करअे  अतिाायन आहे . 'आपअाकडूि लाकीिदारासह र् कक ूनपये  ......../- ति्या रकके चे  
बिंपरण  का करुि णे ऊ िये ?' अही वाचारअा के ली लाअे  आाश्यक आहे . साकिे ाालायाला त् याचे  म् हअअे  सादर 
करण् यासाठ  वासहष्त क दि दे अे  आाश् यक आहे . बह िे क प्रकरअाि हे  सकन् स हदले  लाि िाही. साकिे ााला याचे  
म्हअअे  ऐवकूि ििंरच आाश्यकिे ि सार लाकीि आणअ बिंपरण  णे अे  अपे षम ीि आहे . लकीि ा बिंपरण  णे ण्याची 
आाश्यकिा िाही असे  चौकहीअिंी तिदहनिास आ्यास 'सदर प्रकरअी लाकीि आणअ बिंपरण ाची आाश् यकिा 
हदसिू ये ि िाही सबब काककाल बदं करअे ि ये ि आहे ' असे  िकदू करुि प्रकरअ बदं करााे . 
 
 ज् या कारअांाूनि साकिे ाा् यावाूनध द फौलदारी खतला चालला होिा, त् याच कारअााूनि फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक 
१०७ अन् ाये  काराा  होऊ हकि िाही. (ए.आय.आर. १९३४, कद्रास-२०२; ए.आय.आर. १९२९, कद्रास-८४२.)  
 दंडाधिकार् यासकोर ठे ाले्  या प राव् यांाूनि, िलीकच या काळ बाि हांििाभगं  होण् याची दात ह् यिा असााी. 
(क्रि.लॉ लिनल, १९७७-१३६९; आय.एल..आर. १९८०(२) के रळ ब ५७९.)  
 तिव् ाळ ब पाूी एखादे  ग रैक त् य कले ले  होिे  त् याक ळ बे  िो भवाष् यकाळ बाि हांििाभगं ाचे  क त् य कून हके ल असे  
काििे  योय य ठरअार िाही. (क्रि.लॉ लिनल, १९७३-१७१३; क्रि.लॉ लिनल, १९७०-१११.) 
 लसकिीच या कब ज् यााूनि असले ् या ियं याि क्रकंाा क्रकरकोळ ब ाादाि या कलकाचा ाापर करिा ये अार िाही. 
हांििा भगं  होण् याची ह् यिा तळ बली असे ल िर स ून करण् याि आले ली काराा  रद द करण् याि यााी. (ए.आय.आर. 
१९७०, पातअा-१३४; क्रि.लॉ लिनल, १९७०-७२४.)  
 अिंतरक बिंपरण ाचा आदे ह दे ण् यापाूी, अिंतरक बिंपरण  णे अे  आाश् यक आहे  याबाबि दंडाधिकार् याची खारण ी पतली 
पाहहले . तिव् ाळ ब पोलीसांिी िसा अहााल हदला म् हअूि अिंतरक बिंपरण  णे ण् याि ये ऊ िये . (ए.आय.आर. १९७१, 
साोच च न् यायालय-२४८१; क्रि.लॉ लिनल, १९६९-४३;१९८५-२२६.)       
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १०८: या कलकान् ाये  एखादी व्य्िी प्रषम ोभक साहहत्य प्रससधद करीि 
असे ल िर िाल का दंडाधिकारी यांिा अहा व्य्िीार काराा  करिा ये िे . या कलकाखाली एक ापानकतरिा 
चांग ्या ााग अ कीसाठ  लाकीिदारासह क्रकंाा लाकीिदारावािा बिंपरण  का णे ण् याि ये ऊ िये  याचे  कारअ 
दाखवाण् यासाठ  फकानािा ये ऊ हकिे . 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १०९: या कलकान् ाये  एखादी व्य्िी दखलपारण  ग  न्हा करण्याचया 
तरादयािे  ग  प्िपअे  ााारि आहे  अहा खबरीाूनि, पोसलस तरपोतनाूनि िाल का दंडाधिकारी यांिा अहा व्य्िीार 
काराा  करिा ये िे . सदर व्य्िी खरोखरच दखलपारण  ग  न्हा करण्याचया तरादयािे  ग  प्िपअे  ााारि होिी याची 
खारण ी पत्यास त्यािे  लाकीिदारासह क्रकंाा त्याचया सहााय एक ापानचया कालाािीसाठ  चांग ्या ािनअ कीचे  
बिंपरण  का णे ण् याि ये ऊ िये  याचे  कारअ दाखवाण् यासाठ  फकानािा ये ऊ हकिे . 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०९ अन् ाये  काराा  करण् यासाठ  (१) साकिे ााला, त् याचे , त् याच या हठकाअाचे  अिथ ित् ा 
लपवाण् याचा प्रयत् ि करि असााा (२) िो असे  क त् य एखादा दखलपारण  ग  न् हा करण् याच या तराद यािे  करीि आहे  
असे  कािण् यास आिार असााा. या दोन् हीपकैी एक बाब लरी िसे ल िर फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०९ अन् ाये  
काराा  करिा ये अार िाही. (ए.आय.आर. १९६०, पातअा-१५५; क्रि.लॉ लिनल, १९६०-३८६.)  
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 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११०: या कलकान् ाये  एखादा सरा ि अपरािी, लो चोर, णरफोड या, 
बिाातकार आहे  क्रकंाा लाअिूब लूि चोरीचा काल णे ण् यास सारााले ला आहे  क्रकंाा चोरांिा आसरा दे ण् यास, चोरीचा 
काल वाकण् यास कदि करअारा आहे  क्रकंाा अपहरअ, आग ळ बीक, ठकाअूक क्रकंाा भारिीय दंड सहंहिा ४८९ क िे  
ण खालील अपराि करण् यास सारााले ला आहे  क्रकंाा औपिी द्रव् य ा प्रसाििे  अधितियक १९४०, वादे ही 
वातिकयचलि वातियकि अधितियक १९४७, ककनचारी भवाष् य तििी अधितियक १९५२, अन् िभे सळ ब प्रतिबिंक 
अधितियक १९५४, अत् यााश् यक ाथ ि ूअधितियक १९५५, सीकाह ्  क अधितियक १९६२ यावाूनध द एक क्रकंाा 
अधिक अपराि करण् याि सारााले ला आहे  क्रकंाा तिका द :साहसी आणअ िोकादायक आहे  की त् याला 
लाकीिासहााय कोकळ बा सोडअे  सकालास िोकादायक ठरे ल अहा व् य् िीबाबि खबरीाूनि, पोसलस तरपोतनाूनि 
िाल का दंडाधिकारी यांिा काराा  करिा ये िे .  
याबाबि प्राक रे कॉडन बणिू खारण ी करााी. खारण ी पत्यास त्याच याकडूि लाकीिदारासह लािथ िि लाथ ि िीि 
ापानचया कालाािीसाठ , वासहष्ठ लाकीिदारासह (उदा. डॉ्तर, प्रतिष्ठ ि व्य्िी त.) चांग ्या ािनअ कीचे  बिंपरण  
का णे ण् याि ये ऊ िये  याचे  कारअ दाखवाण् यासाठ  फकानािा ये ऊ हकिे . 
 द :साहसी आणअ िोकादायक म् हअले  तिरांच या हारीतरक बाबीचंी आणअ कालकत्ते ची पाान ि करअारा, क त्त याच या 
पतरअाकाचंी पाान ि करअारा असा तसक (ए.आय.आर. साोच च न् यायालय- १९८१-६७४; ए.आय.आर. १९४९-अला.-१२.)  
 ाा त चालीतरिीच या तसकावाूनध द या कलकाखाली काराा  करिा ये अार िाही. (क्रि.लॉ लिनल, १९६०-६३८.)    
             
फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १०७ ि े११० अन् ाये काीरााी  करिांीिाी फौ.प्र.स.ं १९७३, कले १११ ि साीर 
ेदेश पाीरीि कराे अतिााीयय ेहे.  
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १११: फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक १०७ िे  ११० अन् ाये  
काराा  करिांिा या कलकान् ाये  आदे ह पारीि करअे  अतिाायन आहे . साकिे ाालायाला त् याचे  म् हअअे  सादर 
करण् यासाठ  वासहष्त क दि दे अे  आाश् यक आहे . बह िे क प्रकरअाि आदे ह काढला लाि िाही. साकिे ाालायाचे  
म्हअअे  ऐवकूि ििंरच आाश्यकिे ि सार लाकीि आणअ बिंपरण  णे अे  अपे षम ीि आहे . 
फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये  काढले्  या आदे हाि, दंडाधिकार् याला सकळ बाले ् या खबरीचा सारांह, तिष् पाहदि 
कराायाच या बिंपरण ाची र् कक, बिंपरण ाची क दि, लाकीिदारांचे  प्रकार आणअ सखं या याबाबि ाअनि असााे . 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये चा आदे ह हा न् यातयक आदे ह अस् याक ळ बे  िो पापील िक न् याि काढिा 
ये अार िाही. (किानतक लॉ लिनल, १९८०(२)-४०८.)  
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये च या आदे हावाूनध द प िवानलोकि अलन दाखल करिा ये िो. (ए.आय.आर. 
साोच च न् यायालय- १९७८-४७; क्रि.लॉ लिनल, १९७८-१६५.) 
 काराा  स ून झा् याििंर िाीि णतिा णडली असे ल िर प न् हा फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये  आदे ह 
काढण् याि यााा. (कद्रास लॉ लिनल, १९५३(२)-६६९.)       
 लर कायनकारी दंडाधिकार् यािे , फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये चे  आदे ह काढले  िसिील िर प ढील सान 
कायनााही बे कायदे हीर ठरे ल. (आय.एल.आर. ३०, कद्रास-२८२; ए.आय.आर. १९६३-अला.,१०५; क्रि.लॉ लिनल, १९६३-२७३.)    
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 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११२: फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये च या आदे हान् ाये  साकिे ााला 
दंडाधिकारी यांचे  सकोर हलर झा्यास त्याला सदर आदे ह ााचूि दाखवाला ला ल. त् याची तच पा अस् यास 
त् याला त्याचे ारील आरोप सकलाािू सांग ण्याि ये िील.  
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११३: फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये चा आदे ह साकिे ाालाार 
बलाािूही िो  हलर ि राहह्यास तिचया वाूनधद फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११३ अन् ाये चे  सकन् स काढिा ये  ल. हे  
सकन् स फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये च या आदे हासह असााे . या सकन् स अन् ाये  साकिे ााला लरी हाालिीि 
असला िरी त् याला दंडाधिकारी यांचे  सकोर हलर करााे  लाग े ल. लर साकिे ााला याला िात् काळ ब अतक 
के ् यासहााय हािंिाभगं ास प्रतिबिं करअे  ह् य िाही अही दंडाधिकार् याची खारण ी झाली िर खबरीचा सारांह 
िक द कूनि, दंडाधिकारी साकिे ाालाला अतक करण् यासाठ  ाॉरंत काढू हके ल.  
 
  फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११४: फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११३ अन् ाये  काढले ् या सकन् स अााा 
ाॉरंतसह फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये  काढले्  या आदे हाची प्रि असााी. सकन् स अााा ाॉरंतची 
अकंलालााअी करअार् या अधिकार् यािे  िी साकिे ाालाार बलााअे  आाश् यक आहे . 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११५: ज् या साकिे ााला वाूनध द फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये   
आदे ह काढले ला असे ल, त् याला थ ाि: हलर राहण् याची आाश् यकिा िाही अही दंडाधिकार् याची खारण ी झा् यास, 
दंडाधिकारी साकिे ाा् याला थ ाि: हलर ि राहिा, त् याच या ाकीलाकाफन ि हलर राहण् याची सालि दे ऊ हके ल. 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११६: खबरीची सत् यिा 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(१): ले व् हा फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये च या आदे हािे  क्रकंाा फौ.प्र.स.ं१९७३, 
कलक ११३ अन् ाये च या सकन् स/ाॉरंति सार, साकिे ााला दंडाधिकार् यासकोर आअला ला ल ा त् याला फौ.प्र.स.ं१९७३, 
कलक ११२ अन् ाये  सदर आदे ह ााचूि दाखवाला ला ल िे व् हा ज् या खबरीाूनि साकिे ाालावाूनध द काराा  
करण् याि आली आहे  त् या खबरीची सत् यिा पडिाळ बअी करण् याकाकी आाश् यक िो तिर प रााा दंडाधिकार् याकाफन ि 
णे िला ला ल. 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(२): सदर प्रकरअ चालवाण् यासाठ  आणअ तिर प रााा णे ण् यासाठ  प ढील कायनााही 
करण् याि ये  ल. 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(३): सदर चौकहीची स ूनााि होऊि िी सपंण् याच या कालाािीि साकिे ाालाकडूि 
साानलतिक हांििे चा भगं  होऊ िये  यासाठ  िात् काळ ब उपाययोलिा करअे  आाश् यक आहे  असे  दंडाधिकार् याची 
खारण ी पत् यास, साकिे ााला यािे  सदर चौकही पअून हो पयिं हांििा राखण् यासाठ  क्रकंाा चांग ली ािनअूक 
ठे ाण् यासाठ , लाकीिदारासह क्रकंाा लाकीिदारावािा बिंपरण  सलहूि द यााे  असा तिदेह दंडाधिकारी दे ऊ हके ल. 
उपरो् ि तिदेसहि बिंपरण ाचे  तिष् पादि हो पयिं क्रकंाा अहा बिंपरण ाचे  तिष् पादि करण् यास कसरू झा् यास, सदर 
चौकही पअून हो पयिं साकिे ााला याला (ककाल १४ हदास) कैदे ि ठे ऊ हके ल.  
परंि - 
(क) फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०८ क्रकंाा १०९ क्रकंाा ११० अन् ाये  ज् यावाूनध द काराा  के ली ग े ली असे ल 
त् याच याकडूि 'चांग ली ािनअकू ठे ाण् यासाठ ' बिंपरण  तिष् पाहदि करण् याचा तिदेह हदला लाअार िाही. 
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(ख) बिंपरण ाबाबिच या रकके बाबि, लाकीिदाराबाबि, लाकीिदारांच या सखं ये बाबिच या हिी, साकिे ाा् यावाूनध द 
असले ् या प राव् याच या ि लिे ि लाथ ि िसाव् या. 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(४): साकिे ााला सरा ि अपरािी आहे  क्रकंाा द :साहसी आणअ िोकादायक आहे  की 
त् याला लाकीिासहााय कोकळ बा सोडअे  सकालास िोकादायक ठरे ल, या ग ोष् ती प राव् यासह हाबीि करिा ये िील. 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(५): साकिे ााला यांची सखं या एकपे षम ा लाथ ि अस् यास, त् याचं याबाबि एकरण  क्रकंाा 
थ ािरंण  प्रकरअाद ाारे  चौकही करण् याचा अधिकार दंडाधिकार् याला आहे .  
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(६): या कलकांखालील चौकही, तिच या प्रारंभाच या हदिांकापासिू (साकिे ााला हलर 
झा् याचा हदिांक) सहा कहहन् याच या कालाािीि पअून करााी. ही चौकही सहा कहहन् याच या कालाािीि पअून झाली 
िाही, आणअ दंडाधिकार् यािे  वाहे प कारअे  िक द कूनि, सहा कहहन् याििंर चौकही स ून ठे ाण् याबाबि आदे ह पारीि 
के ले  िसिील िर ही चौकही आपोआप बदं झा् याचे  कािण् याि ये  ल. 
सहा कहहन् याििंर ही चौकही स ून ठे ाायची अस् यास, वाहे प कारअे  िक द कूनि त् याबाबि आदे ह पारीि करअे  
आाश् यक आहे .  
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११६(७): या कलकांखालील चौकही, दंडाधिकार् यािे  वाहे प कारअे  िक द कूनि, सहा 
कहहन् याििंर चौकही स ून ठे ाण् याबाबि आदे ह पारीि के ले  िसिील आणअ साकिे ााला यािे  त् याबाबि सरण  
न् यायालयाि दाद काधग िली िर, सरण  न् यायालय याबाबि खारण ी कूनि अही चौकही रद द कून हके ल. 
 ज् यााे ळ बी साकिे ााला दंडाधिकार् यासकोर हलर होिो त् यााे ळ बी चौकहीचे  काक स ून झा् याचे  कािले  लािे . (बबहार 
लॉ लिनल, १९७८-६५६.) 
 चौकही स ून झा् याििंरच कायनकारी अिंतरक बिंपरण ाचा आदे ह दे िा ये  ल. (क्रि.लॉ लिनल, १९९१-११७५.) 
 बर् याच ापानपाूी सहषम ा झाले ला तसक सरा ि णरफोड या आहे  असे  म् हअिा ये अार िाही. (बबहार लॉ लिनल, तर. 
१९७६-९०.)   
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११७: चौकहीअिंी, साकिे ाालाकडूि, याािथ ािी हांििा राखण् यासाठ  
क्रकंाा चांग ् या ािनअूकीसाठ , लाकीिदारासह क्रकंाा लाकीिदारावािा बिंपरण  सलहूि णे अे  आाश् यक आहे  अही 
दंडाधिकार् याची खारण ी झाली िर दंडाधिकारी त् याबाबि अतंिक तिदेह दे ऊ हके ल.  
परंि - 
(क) बिंपरण ाबाबिचा कालाािी, र् कक, थ ाूनप साकिे ाा् यावाूनध द असले ् या प राव् याच या ि लिे ि लाथ ि 
िसाव् या. 
(ख) बिंपरण ाची र् कक साकिे ाा् यावाूनध द असले ् या प राव् याच या ि लिे ि लाथ ि िसाव् या. 
(ग ) अज्ञािावाूनध द चौकही अस् यास, बिंपरण  लाकीिदाराकडूिच तिष् पाहदि करण् याि यााे . 
 चौकहीि दंडाधिकार् याचे  ितैिक सकािाि होअे  प रे से  िाही, त् यासाठ  कायदे हीर प रााा असााा. (आय.एल.आर. 
१०, बॉम् बे -१७४.)  
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११८: चौकहीअिंी, साकिे ाालाकडूि बिंपरण  सलहूि णे अे  आाश् यक आहे  
याबाबि िाही अही दंडाधिकार् याची खारण ी झाली िर दंडाधिकारी त् याबाबि तिदेह दे ऊ हके ल आणअ असभले खाि 
िही िोंद णे ऊि साकिे ााला ये ला वािादोप सोडूि दे  ल. 
 बिंपरण ाची क दि हे ातचा आदे ह झा् याच या िारखे पासिू स ून होिे . (ए.आय.आर.१९२७, कद्रास-५४२; क्रि.लॉ लिनल, 
२९-७७.)  
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 बिंपरण  तिष् पाहदि करण् याच या आदे हास थ ाधग िी सकळ बाली असे ल िर थ ाधग िीची क दि सपं् याििंर बिंपरण ाची 
क दि स ून होिे . (बबहार लॉ लिनल तर., ३५३.)  
 हांििा राखण् यासाठ  क्रकंाा चांग ् या ािनअूकीसाठ च या बिंपरण ास कोतन फी थ ततप लाग ि िाही. (गॅ झे त ऑफ तंडडया 
१८८९-भाग  १, पाि ५०६.)  
 बिंपरण ाच या रकके तिकी प्रॉसकसरी िोत सलहूि णे अे  क्रकंाा तििकी र् कक रोख लका करण् याचा आदे ह दे अे  
बे कायदे हीर आहे . (आय.एल.आर.६, कलक १४; आय.एल.आर. ३२, बॉम् बे -४४९.)  
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १२१: लाकीिदार िाकारण् याचा अधिकार 
(१) बिंपरण ाच या प्रयोलिासाठ  एखादी व्य्िी लाकीिदार होण्यास अयोयय व् य् िीला िाकारण् याचा अधिकार 
दंडाधिकार् याला आहे . दंडाधिकार् याच या पाूानधिकार् यािे  पाूी थ ाीकारले्  या लाकीिदाराला अयोययिे च या कारअाक ळ बे  
िाकारण् याचा अधिकारही दंडाधिकार् याला आहे .  
परंि  लाकीिदाराला अयोययिे च या कारअाक ळ बे  िाकार दे ण् यापाूी, दंडाधिकार् यािे  थ ाि:, क्रकंाा त् याच या द य् यक 
अधिकार् याकाफन ि लाकीिदाराच या अयोय यिे  बद दल हपाे ार रीिसर चौकही करअे  आाश् यक आहे .  
(२) उपरो् ि चौकही करिािंा, साकिे ााला आणअ त् याच या लाकीिदाराला िोतीस बलाािू, म् हअअे  कांडण् याची 
आणअ प रााे  सादर करण् याची सिंी दंडाधिकारी दे  ल. 
(३) ारील प्रकाअे  खारण ी के ् याििंरच, लाकीिदाराला िाकरअारा आदे ह पारीि करण् याि ये  ल.  
 लाकीिदार अक क भाग ािीलच पाहहले  असे  बिंि लादिा ये अार िाही. (ए.आय.आर.१९७८,साोच च न् यायालय-१५९४;  
क्रि.लॉ लिनल, १७०३.)  
 लाकीिदार अक क लािीचा असााा क्रकंाा िसााा असे  बिंि लादिा ये अार िाही. (१ बी.एल.आर.१९७८,३२०-प-५; 
क्रि.लॉ लिनल, १७०३.)  
 पाूी सहषम ा झाले ला तसक लाकीिदार राहू हकिो. (आय.एल.आर.२६-अला.१८९.)  
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १२२: लाकीि दे ण् यास कसरू करअार् या व् य् िीस, लाकीि दे  पयिं 
कारााासाि ठे ाण् याचा अधिकार दंडाधिकार् याला आहे . 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १२९: क लकी बळ बाचा ाापर कूनि लकाा पांग ाअे - 
(१) कोअिाही दंडाधिकारी, पोलीस ठाअे  अकंलदार क्रकंाा पोलीस उपतिरीषम कापे षम ा खालच या दलानचा िसले ला 
पोलीस अधिकारी, कोअत् याही बे कायदे हीर लकाााला क्रकंाा ज् याक ळ बे  साानलतिक हांििे चा भगं  णडूि ये ण् याची 
ह् यिा आहे  अहा पाच क्रकंाा पाचपे षम ा अधिक लोकांच या लकाााला पांग ण् याचा ह कूक दे ऊ हकिो. अहा प्रकारे  
हदले ् या आदे हाचे  पालि करअे  हे  लकााािील प्रत् ये क व् य् िीचे  किनव् य असे ल. 
(२) ारील प्रकाअे  आदे ह हद् याििंरही लकाा पांग ला िाही िर ार िक द अधिकारी बळ बािे  लकाा पांग वाण् यास 
स ूनााि कून हके ल. आणअ लकाााची पांग ापांग  व् हााी, त् यािंा कायद यान् ाये  सहषम ा व् हााी म् हअूि त् यांिा अतक 
करण् यासाठ  सहथ रण  से िादलाच या अधिकार् याची आणअ तिर अन् य व् य् िीची कदि अधिकारपाून काग  ूहके ल. 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १३०: सहथ रण  से िादलाचा ाापर कूनि लकाा पांग ाअे - 
(१) असा लकाा अन् याा पागं अे  ह् य िसे ल िर साानि ातरष् ठ दलानचा कायनकारी दंडाधिकार् याला सहथ रण  
से िादलाच या कदिीिे  असा लकाा पांग ािा ये ऊ हके ल. 
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(२) असा कायनकारी दंडाधिकारी, सहथ रण  से िादलाच या तियरंण क अधिकार् याला, आप् या ह कूकाखाली णे ऊि, सहथ रण  
से िादलाच या कदिीिे  लकाा पांग ाण् यास, त् यािंा कायद यान् ाये  सहषम ा व् हााी म् हअूि त् यांिा अतक करण् यासाठ  
फकाना ूहके ल. 
(३) सहथ रण  से िादल कायनकारी दंडाधिकार् याच या आदे हाचे  पालि करिील आणअ लकाााची पांग ापांग  व् हााी, त् यािंा 
कायद यान् ाये  सहषम ा व् हााी म् हअूि त् यांिा अतक करण् यासाठ  क्रककाि बळ बाचा ाापर करिील. 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १३२: उपरो् ि कलकांन् ाये  के ले्  या क िीसाठ  खतला भरला 
लाण् यापासिू सरंषम अ असे ल.  
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १४३: िल् हा दंडाधिकारी क्रकंाा उपवाभाग ीय दंडाधिकारी क्रकंाा 
राज् यहासिािे  अााा िल् हा दंडाधिकारी यांिी वाहे प अधिकार प्रदाि के ले ला अधिकारी, कोअत् याही व् य् िीला 
भारिीय दंड सहंहिे कध ये  अााा वाहे प क्रकंाा थ ाातिक कायद याि 'साानलतिक उपद्रा' म् हअूि व् याख या के ले ले  
क त् य प न् हा ि करण् याचा अााा असे  क त् य चाल ूि ठे ाण् याचा आदे ह दे ऊ हके ल.  
हदिांक ४/९/१९८२ च या ग  ह वाभाग ाच या वाहे प पतरपरण कान् ाये  ब हन् क बं  बाहे र िे कअूकीस असले ् या सान तिाासी 
िायब िहससलदार आणअ िायब िहससलदार यांिा या कलकाचे  अधिकार प्रदाि के ले  आहे ि. 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १४४: िािडीच या प्रसगं ी आदे ह काढअे - 
(१) िल् हा दंडाधिकारी क्रकंाा उपवाभाग ीय दंडाधिकारी क्रकंाा राज् यहासिािे  अााा िल् हा दंडाधिकारी यांिी वाहे प 
अधिकार प्रदाि के ले ला अधिकारी यांच या किे  लर िात् काळ ब काराा  करअे  आाश् यक असे ल िर या कलकान् ाये , 
एखाद या व् य् िीला वााक्षषम ि क िी करण् यापासिू पराा त्त करण् याचा, तिच या कब लािील क्रकंाा व् याथ ाापिाखालील 
कालकत्ता बदंोबथ िाि णे ण् याचा, कािाी लीवािाला/आरोय याला क्रकंाा स रक्षषम ििे ला सकंत उत् पन् ि होण् याच या 
पतरिथ ािीि, साानलतिक हािंिे ला बािा पोहोचि असे ल िे व् हा, अहा िथ् यांचे  तिाे दि सकावाष् ठ असले ला ले खी 
आदे ह काढूि, िो फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १३४ कध ये  िक द के ् याि सार बलाािू प्रतिबिंात् कक तिदेह दे ऊ हके ल. 
(२) ारील आदे ह अपतरहायन कारअांक ळ बे  बलाािा ये अार िस् यास िो एकिफी दे िा ये  ल. 
(३) असा आदे ह वासहष् ठ व् य् िीसाठ  क्रकंाा षम े रण ासाठ  क्रकंाा प्रसगं ासाठ  क्रकंाा सानसािारअ लििे ला उद दे ह ि 
काढिा ये  ल.  
(४) या कलकान् ाये चा आदे ह दोि कहहन् यापे षम ा लाथ ि काळ ब अकंलाि राहअार िाही. िाावप, वाहे प 
अधिसचूिे द ाारे  राज् यहासि या आदे हाची क दि सहा कहहन् यापयिं ााढा ूहके ल. 
(५) दंडाधिकार् याला सदर आदे ह थ ाि: क्रकंाा याार िाराल झाले ् या व् य् िीच या अलानाूनि सपं ष् ताि आअिा 
ये  ल क्रकंाा त् याि फे रबदल करिा ये  ल.  
(६) राज् य हासिाला सदर आदे ह थ ाि: क्रकंाा याार िाराल झाले ् या व् य् िीच या अलानाूनि सपं ष् ताि आअिा 
ये  ल क्रकंाा त् याि फे रबदल करिा ये  ल. 
(७) राज् य हासिाला क्रकंाा दंडाधिकार् याला सदर आदे हाार िाराल झाले ् या व् य् िीच या अलानाूनि सपं ष् ताि 
आअिा ये  ल क्रकंाा त् याि फे रबदल करिांिा, त् या व् य् िीचे  म् हअअे  ऐवकूि णे ऊि त् याची सदर वाििंी कान् य 
करिा ये  ल क्रकंाा फे ताळ बिा ये  ल.  
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हदिांक ४/९/१९८२ च या ग  ह वाभाग ाच या वाहे प पतरपरण कान् ाये  ब हन् क बं  बाहे र िे कअूकीस असले ् या सान तिाासी 
िायब िहससलदार आणअ िायब िहससलदार यांिा या कलकाचे  अधिकार प्रदाि के ले  आहे ि. 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १४५: लकीि क्रकंाा पाअी यासबंिंीचया ियंयाक ळ बे  हांििा भगं  होण्याची 
सभंाािा असे ल िे व् हाची प्रक्रिया- 
(१) लकीि क्रकंाा पाअी यासबंिंीचया ियंयाक ळ बे  हांििा भगं  होण्याची सभंाािा अस्याची खबर सकळ बा्याार 
असा ितंा करअार् या दोन्ही पषम ास िोतीस काढूि बोलााण्याचा आणअ त्यांचे  म्हअअे  ऐवक ि णे ण्याचा अधिकार 
कायनकारी दंडाधिकारी यांिा आहे .  
(२) 'लकीि क्रकंाा पाअी' या सजं्ञे ि तकारिी, बालार, कत् थ य षम े रण े , वपके  क्रकंाा लसकिीिील अन् य उत् पादिे  क्रकंाा 
फायदा यांचा सकााे ह होिो. 
(३) दंडाधिकार् याच या आदे हाची एक प्रि सबंधंिि व् य् िीार बलााली ला ल आणअ एक प्रि ियं याच या 
वापयथ ाळ बी क्रकंाा त् याच या लाळ बपास ठळ बक हठकाअी लाािू प्रकासहि के ली ला ल. 
(४) दोन् ही पषम  हलर झा् याार त् यांचे  म् हअअे  ऐवकूि णे िले  ला ल ा त् यांिी सादर के ले ला प रााा णे िला ला ल. 
िसे च ाादाथ िचूा कब ला कोअाचा आहे  याचा तिअनय णे िला ला ल. योयय िी चौकही कूनि िाल का दंडाधिकारी 
त्या ाथिाूर ज्याचा कायदे हीर अधिकार आहे  त्याचया िाबयाि िी ाथि ूदे  ल लर कोअी अिाधिकारािे  आडकाठ  
करीि असे ल िर त्याला तिपे ि आज्ञा दे  ल. 
या बाबि फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०७ अन् ाये  काराा  करअे  योय य अस् याचे  दंडाधिकार् याचे  कि झा् यास िो 
िही काराा  कून हके ल. 
 थ ााार सकळ बकिीबाबि ाादाििू हांििाभगं  होअार असे ल िे व् हाच फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १४५ अन् ाये  चौकही 
करिा ये  ल. (ए.आय.आर.१९६३, आसाक-३२) 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १४५ अन् ाये  चौकही सकं्षषम प् ि थ ाूनपाची असिू िी लाकराि लाकर पअून करााी. 
(एक.पी.एल.ले  १९७२-६५७.)  
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १४५ अन् ाये  चौकहीि कालकी ह् क ठून हकि िाही. (के .लॉ.ता-१९६५-२१९.)  
 हदााअी न् यायालयाकडूि कालकी ह् क ठरे पयिं, फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १४५ अन् ाये च या आदे हाचा अकंल 
राहहल. (ए.आय.आर.१९५७, कद्रास-४०५) 
 हदााअी न् यायालयाि ााद सकळ बकिीबाबि दााा चाल ूअसे ल िर फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १४५ अन् ाये  काराा  
करिा ये अार िाही. (ए.आय.आर.१९८५, साोच च न् यायालय-४७२) 
 
 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३ अन् ाये काीययााीही करिाींिाी ेहत् ााीचे े द दे: 
(१) पोलीसांिी सादर के ले ् या अहाालासह साकिे ााला याचे  सपंअून िाा ा पत्ता, साक्षषम दारांचे  सपंअून िाा, पत्ता 
आणअ लबाब, िसे च तिर अि पधंग क प रााे  अस् याची खारण ी करााी. 
(२) अहाालाि िाा िक द असअार् या पोलीस अकंलदारािे  अहाालासह सकषम  आणअ ग अाे हाि उपिथ ाि राहााे . 
(३) अहाालाि िथ् य अस् याची खारण ी झा् यासहााय, फ् ि पोलीस अहाालाार वासबंिू राहूि दंडाधिकार् यािे  
प ढील कायनााही कून िये .  
(४) अहाालाि िथ् य आढळ ब् यास प्राक अहाालाच या सकासाि, "काझ् यासकोर सादर के ले ला सदर अहााल ा 
त् याच या बरोबर असअार् या प राव् यांचे  की अालोकि के ले . त् यााूनि काझी खारण ी झाली आहे  की सदर प्रकरअ 
फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०७ अन् ाये  चालवाण् यास योय य आहे . प्रकरअ दाखल कूनि णे िले . फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक 
१११ अन् ाये  आदे ह पातरि करााे ." असा हे रा िक द करााा. 
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(५) फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये चा आदे ह पोलीसांिी बलाायचा असिो. फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक ११३ अन् ाये  
सकन् स काढ् यास त् याच यासह फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १११ अन् ाये  आदे ह असााा. 
(६) फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक १०७ अन् ाये चा अहााल पोलीसांिी सादर के ् याििंर त्याच हदाही लग े च अिंतरक 
बिंपरण  क्रकंाा अतंिक बिंपरण  करुि णे अे  योय य िाही. 
(७) पोसलसांिी असे  प्रकरअ दाखल के ्याििंर कायनकारी दंडाधिकारी यांिी साकिे ाालायास फौ.प्र.स.ं१९७३, कलक 
१११ ि सार आदे ह पारीि करअे  अतिाायन आहे . 'आपअाकडूि लाकीिदारासह क्रकंाा लाकीिदारावािा वासहष् ठ 
रकके चे  बिंपरण  का करुि णे ऊ िये ?' अही वाचारअा के ली लाअे  आाश्यक आहे .  
(८) साकिे ााला याला त् याचे  म् हअअे  सादर करण् यासाठ  क दि दे अे  आाश् यक आहे . साकिे ााला याचे  म्हअअे  
ऐवकूि ििंरच आाश्यकिे ि सार लाकीि आणअ बिंपरण  णे अे  अपे षम ीि आहे .  
(९) लकीि ा बिंपरण  णे ण्याची आाश्यकिा िाही असे  चौकहीअिंी तिदहनिास आ्यास 'सदर प्रकरअी लाकीि 
आणअ बिंपरण ाची आाश् यकिा हदसिू ये ि िाही सबब काककाल बदं करअे ि ये ि आहे ' असे  िकदू करुि प्रकरअ 
बदं करााे . 
(१०) प्रकरअाच या प्रत् ये क स िााअीच या ाे ळ बी हले री-ग रैहलरीची िोंद आणअ वावाि आदे ह/सकन् स तत् यादी काढिांिा 
त् याचंी िोंद रोलिाम् याि करााी. 
(११) प्रकरअाच या प्रत् ये क स िााअीच या ाे ळ बी सबंिंीि पोलीस अकंलदारािे  क्रकंाा त् याच या प्रतितििीिे  हलर राहाअे  
आाश् यक आहे . 
(१२) प्रकरअाि पारीि के ले्  या प्रत् ये क आदे हाची प्रि पोलीसांिा द यााी. 
(१३) पोलीस सहकायन करीि िसिील िर आप् या ातरष् ठांकाफन ि पोसलसांच या ातरष् ठ अधिकार् यास ले खी 
कळ बवाण् याची व् याथ ाा करााी.  
(१४) बिंपरण ासाठ  आदे ह पारीि करण् यापाूी योय य िी प्राासकक चौकही पअून झा् याची खारण ी करााी. 
(१५) फौ.प्र.स.ं१९७३ अन् ाये  कायनकारी दंडाधिकार् यासकोर चालअारे  काककाल न् यायीक थ ाूनपाचे  अस् यािे  प्रत् ये क 
आदे ह हा थ पष् त कारअसककांसा दे ऊि पारीि के ले ला असााा. 
िसे च तरकाम् या लाग ा भूनि कोअिे ही आदे ह पारीि कून िये . प्रत् ये क आदे ह हा थ ािरंण पअे  तंकसलणखि के ले लाच 
असााा याची दषम िा घ् यााी.  
(१६) उच च न् यायालयाच या िाग परू खंडवपठािे  क्रिसकिल तरत वपहतहि िकांक ४२८/२ आणअ २९३/३- राले ह स. 
िायक ा तिर वाूनध द कहाराष् र राज् य ा तिर या प्रकरअाि हदले ् या तिकालाचे  ााचि प्रत् ये क कायनकारी 
दंडाधिकार् यािे  अाश् य करााे .    
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 ेाीलेत्ताी ठेाल याीचाी सशंयीि जाीचेची  डिी घेण् याीसाीठव ाॉरंट 
 

जजल हाी दंडाीधिकाकाीरी/ उपवाभाीचीय दंडाीधिकाकाीरी, उपवाभाीच ............, जजल हाी ........................ याींच् याी 
न् याीयाीलयाीिील काीेकाीज 
ााचा: फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक ९४     प्रकरअ िकांक:   

 
ेाीलेत्ताी ठेाल याीचाी सशंयीि जाीचेची  डिी घेण् याीसाीठव ाॉरंट 

 ......................................................................................................................................... 
(ारील लाग े ि सहपायापे षम ा ारचा दलान असले ् या पोलीस अधिकार् याचे  िाा सलहााे .) यांस, 
ज् याअाी, काझ् याप ढे  ठे ाले्  या काहहिीाूनि आणअ याोधचि चौकहीअिंी काझा असा सकल झाला आहे  की,  
........................................................................................ (णर क्रकंाा अन् य लाग े चे  ाअनि सलहााे ) या 
लाग े चा ाापर चोरीची कालकत्ता ठे ाण् यासाठ /वाकण् यासाठ  करण् याि ये ि आहे . 
   
त् याअाी, आाश् यक असे ल अहा सान सहाय् यातिही सदर णराि (क्रकंाा अन् य लाग े ि) प्राे ह करण् यास, आणअ त् या 
प्रयोलिासाठ  आाश् यक त् या ाालाी बळ बाचा ाापर करण् यास, सदर णराच या (क्रकंाा अन् य लाग े च या) प्रत् ये क 
भाग ाची (क्रकंाा वासहष् ठ भाग ाची) झडिी णे ण् यास आणअ िे ाील खालील कालकत्ता  
(ये ाे  लप् ि करण् याि ये अार् या कालकत्ते चे  िे कके  ाअनि सलहााे ) 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 
लप् ि कूनि, िाब याि णे ऊि, िात् काळ ब या न् यायालयासकोर आअण् यासाठ , या ाॉरंतद ाारे  ि म् हाला प्राधिक ि 
करण् याि ा फकानाण् याि ये ि आहे .  
आल हदिांक .../..../.... रोली काझ् या सही ा सह् ् यासह लारी के ले . 
 
हदिांक .../..../....      ेोहोर        ............ दंडाधिकारी, 
हठकाअ:              ............,  
              िल् हा ............... 
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 शाींििाी राीतण् याीसाीठव बांपरी : 
शाींििाी राीतण् याीसाीठव बांपरी  

ााचा: फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक १०६ ा १०७    प्रकरअ िकांक:   
 
की, (सपंअून िाा) ............................................ (राहअार) ........................... , यास, हदिांक .../..../.... िे  
हदिांक .../..../.... असे  म् हअले च .........................कहहिा/ापन या अािीदरम् याि क्रकंाा का. कायनकारी 
दंडाधिकारी, िाल का ..................., िल् हा यांच या न् यायालयाि प्रकरअ िकांक .......................... अन् ाये  
असले ली चौकही पअून हो पयिं हांििा राखण् यासाठ  बिंपरण  सलहूि दे ण् याचे  फकानाण् याि आले  आहे . 
त् याि सार, की, (सपंअून िाा) ............................................  उ् ि अािीि क्रकंाा सदर चौकही पअून हो पयिं 
हांििा भगं  ि करण् यासाठ  िसे च हांििा भगं  होण् याचा सभंा असे ल अही कोअिीही क िी ि करण् यासाठ  की 
थ ाि:ला या बिंपरण ाद ाारे  बांिूि णे ि आहे .  
िसे च याकाकी काझ् याकडूि कोअिाही कसरू झा् यास, र् कक रुपये  ................/- (हब दाि र् कक रुपये  
................ फ् ि) तिकी र् कक हासिास लका करण् यास की थ ाि:ला या बिंपरण ाद ाारे  बांिूि णे ि आहे .     
 
हदिांक .../..../....           थ ााषम री:  
हठकाअ:               सपंअून िाा............  
               सपंकन  िकाकं-   
 

 
 चाींचल याी ाियाूकससाीठव बांपरी : 

चाींचल याी ाियाूकससाीठव बांपरी  
ााचा: फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक १०८, १०९ ा ११०    प्रकरअ िकांक:   
 
की, (सपंअून िाा) ............................................ (राहअार) ........................... , यास, हदिांक .../..../.... िे  
हदिांक .../..../.... असे  म् हअले च .........................कहहिा/ापन या अािीदरम् याि क्रकंाा का. कायनकारी 
दंडाधिकारी, िाल का ..................., िल् हा यांच या न् यायालयाि प्रकरअ िकांक .......................... अन् ाये  
असले ली चौकही पअून हो पयिं चांग ् या ािनअूकीसाठ  बिंपरण  सलहूि दे ण् याचे  फकानाण् याि आले  आहे . 
त् याि सार, की, (सपंअून िाा) ............................................  उ् ि अािीि क्रकंाा सदर चौकही पअून हो पयिं 
हासिाही, आणअ भारिाच या सान लििे ही चांग ली ािनअकू ठे ाण् यासाठ  की थ ाि:ला या बिंपरण ाद ाारे  बांिूि णे ि 
आहे .  
िसे च याकाकी काझ् याकडूि कोअिाही कसरू झा् यास, र् कक रुपये  ................/- (हब दाि र् कक रुपये  
................ फ् ि) तिकी र् कक हासिास लका करण् यास की थ ाि:ला या बिंपरण ाद ाारे  बांिूि णे ि आहे .     
 
हदिांक .../..../....           थ ााषम री:  
हठकाअ:               सपंअून िाा............  
               सपंकन  िकाकं-  
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 जाीेीिदाीराींसाीठव: हांििा राखण् यासाठ  क्रकंाा चागं ् या ािनअूकीसाठ , लाकीिदारांसह बिंपरण  णे िांिा खालील 
कलकूर सबंधंिि बिंपरण ाच या हे ाती दाखल करााा. 
 

उपरो् ि तसक िाके , ..............................................., राहअार ................................................. 
यािे  उ् ि अािीि क्रकंाा उ् ि चौकही पअून हो पयिं हांििा भगं  कून िये  िसे च हांििा भगं  होण् याचा सभंा 
असे ल अही कोअिीही क िी कून िये  यासाठ  अााा हासिाही, आणअ भारिाच या सान लििे ही चांग ली ािनअकू 
ठे ाााी यासाठ  आम् ही याद ाारे  थ ाि:ला लाकीिदार म् हअूि णोवपि करीि आहोि. िसे च याकाकी उपरो् ि तसक 
िाके  ..............................................., याच याकडूि कोअिाही कसरू झा् यास, र् कक रुपये  ................/- 
(हब दाि र् कक रुपये  ................ फ् ि) तिकी र् कक हासिास लका करण् यास आम् ही थ ाि:ला 
सयं ्  िपअे /थ ािरंण पअे  या बिंपरण ाद ाारे  बांिूि णे ि आहे .     
 
हदिांक .../..../....           थ ााषम री:  
हठकाअ:               सपंअून िाा............ 
           राहअार- 
           व् यासाय- 
           सपंकन  िकाकं-  
    

 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले १११ अन् ाये ेदेश: 
 

काीययकाीरी दंडाीधिकाकाीरी, िाील काी ............, जजल हाी ........................ याींच् याी न् याीयाीलयाीिील काीेकाीज 
ााचा: फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक १११     प्रकरअ िकांक:   

ेदेश 
(िाा) ................... (राहअार) ........................... यांस, 
ज् याअाी, पोलीस तिरीषम क, ....................... पोलीस ठाअे  ................... यांिी आल हदिांक .../..../.... रोली 
काझ् या सकषम  प राव् यांसह अहााल सादर कूनि, आपअाकडूि िलीकच या काळ बाि साानलतिक हांििे चा भगं  
होण् याचा सभंा आहे  अही ह् यिा व् य् ि के ली आहे . त् याचं या खबरीचा सारांह खालील प्रकाअे : 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
त् याअाी की, कायनकारी दंडाधिकारी, .........................., ि म् हाला असा आदे ह दे ि आहे  की, एक ापानच या 
कालाािीि ि म् ही हांििा राखााी यासाठ  ि कच याकडूि र् कक ूनपये  ............. एाढ् या रकके चे  बिंपरण  आणअ 
ि कच या एका लाकीिादाराकडूि/ दोि लाकीिादारांकडूि प्रत् ये की र् कक ूनपये  ............. एाढ् या रकके चे  बिंपरण  
सलहूि दे ण् यास ि म् हाला का सांग ण् याि ये ऊ िये ? याचे  कारअ दाखवाण् यासाठ  ि म् ही हदिांक .../..../.... रोली 
सकाळ बी .. . .. ाालिा, काझ् या न् यायालयाि सकषम  (क्रकंाा रीिसर प्राधिक ि असभकर् त् याकाफन ि) उपिथ ाि राहााे . 
 
हदिांक .../..../....      ेोहोर        कायनकारी दंडाधिकारी, 
हठकाअ:              िाल का ............,  
              िल् हा ............... 
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 फौजदाीरी प्रक्रियाी सहंहिाी १९७३, कले ११३ अन् ाये सेन् स: 
काीययकाीरी दंडाीधिकाकाीरी, िाील काी ............, जजल हाी ........................ याींच् याी न् याीयाीलयाीिील काीेकाीज 
ााचा: फौलदारी प्रक्रिया सहंहिा १९७३, कलक ११३     प्रकरअ िकांक:   

सेन् स 
(िाा) ................... (राहअार) ........................... यांस, 
वाश् ासिीय काहहिीाूनि काझ् या असे  तिदहनिास आले  आहे  की, िलीकच या काळ बाि ि कच याकडूि साानलतिक 
हांििे चा भगं  होण् याचा सभंा आहे . त् याक ळ बे  एक ापानच या कालाािीि ि म् ही हांििा राखााी यासाठ  ि कच याकडूि 
र् कक ूनपये  ............. एाढ् या रकके चे  बिंपरण  आणअ ि कच या एका लाकीिादाराकडूि/ दोि लाकीिादारांकडूि 
प्रत् ये की र् कक ूनपये  ............. एाढ् या रकके चे  बिंपरण  सलहूि दे ण् यास ि म् हाला का सांग ण् याि ये ऊ िये ? याचे  
कारअ दाखवाण् यासाठ  ि म् ही हदिांक .../..../.... रोली सकाळ बी .. . .. ाालिा, काझ् या न् यायालयाि सकषम  (क्रकंाा 
रीिसर प्राधिक ि असभकर् त् याकाफन ि) उपिथ ाि राहााे  असे  ि म् हाला फकानाण् याि ये ि आहे . 
  
हदिांक .../..../....      ेोहोर    कायनकारी दंडाधिकारी, 
हठकाअ:              िाल का ............,  
              िल् हा ............... 
 
 

         
 
 
 

 


