
दडंाधिकारी याचं् या मार्फ त 

प्रधतबंिात् मक कारवाई  

 

डॉ. संजय क ं डेटकर,  

उपधजल् हाधिकारी 
 



म बंई पोलीस अधिधियम १९५१ 

• कलम १७ अन् वय े

धजल् ्  यातील पोलीस 

दलावर, धजल् हा दडंाधिकारी 

या िात् याि ेधजल् हाधिकारी 

याचं ेधियतं्रण असत.े 

 

• कलम १९ अन् वय ेधजल् हा 

दडंाधिकारी पोलीस दलावर 

दखेरेख करतात. 



र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम ६ मध् य े

र्ौजदारी न् यायालयाचंे ज ेवर्फ िम द केलेल ेआहते त् यात 

'कायफकारी दडंाधिकारी' यांच् या न् यायालयाचाही समावशे 

होतो. याअन्वय ेकायफकारी दडंाधिकारी याचंे न्यायालय हे     

र्ौजदारी न्यायालय आह.े  

 



 र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम २०(१) अन् वय े

राज् यशासि प्रत् यके धजल् ्  यात योग् य वाटतील धततक् या कायफकारी 

दडंाधिकार याचंी िेमणूक करण् यास सक्षम आहे. यांपकैी एका 

व् यक् तीची धिय क् ती 'धजल् हा दडंाधिकारी' म् हणिू करण् यात येत.े  

 

 र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम २०(२) अन् वय े

'अप् पर धजल् हा दडंाधिकारी' यांची िेमणकू केली जात.े 

 

 र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम २०(४) अन् वय े

'उपधवभार्ीय दडंाधिकारी' यांची िेमणकू केली जात.े  



 र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम २२ अन् वय े

'कायफकारी दडंाधिकारी' यांच् या स् थाधिक अधिकाररता 

ठरधवल् या जातात. 
 

 क्रदिाकं ४/९/१९८२ च् या र्हृ धवभार्ाच् या धवशषे 

पररपत्रकान् वय ेबहृन् म बंई बाहरे िमेणकूीस असलले् या सवफ 

धिवासी िायब तहधसलदार आधण िायब तहधसलदार यािंा 

'कायफकारी दडंाधिकारी' यांच ेअधिकार तसेच र्ौजदारी 

प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम १४३, १४४ आधण १७४ च े

अधिकार प्रदाि करण् यात आल ेआहते.    
 

 र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम २३ अन् वय ेसवफ 

'कायफकारी दडंाधिकारी' ह े'धजल् हा दडंाधिकारी' यािंा द य् यम 

असतात.  



पोलीस अधिकार यािंा अधिकार प्रदाि 

महाराष्ट र शासि, र्हृ धवभार् 

पररपत्रक िमाकं ईएक् सएम- १२०२/ 

प्र.ि. ४४९/ धवशा-२, क्रदिाकं 

२८/४/२००३ अन् वय ेपोलीस 

आय क् तालय क्षते्रातील सहाय् यक 

पोलीस आय क् त, िक्षलग्रस् त 

धवभार्ातील पोलीस उप अधिक्षक, 

सहाय् यक पोलीस अधिक्षक आधण 

पोलीस धिरीक्षक, राज् य र् न् ह ेअन् वषेण 

धवभार्, राज् य िार्री हक् क सरंक्षण 

धवभार् व स् थाधिक र् न् ह ेशाखा यािंा 

धवशषे कायफकारी दडंाधिकार याच े

अधिकार प्रदाि केल ेआहते.     
 



 र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम ३७ व ३८ अन् वय,े कायदा व 

स व् यवस् था राखण् याकामी जवे् हा दडंाधिकारी ककंवा पोलीस यािंा 

मदतीची आवश् यकता असले तवे् हा त् यािंा मदत करण ेआधण धववधक्षत 

अपरािाचंी माधहती त् यािंा दणे ेह ेप्रत् यके िार्ररकाच ेकतफव् य आह.े 
 

 कायफकारी दडंाधिकार याचं् या स् थाधिक अधिकाररतते अपराि करण् यात 

येत असले तर र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम ४४ अन् वय े

कायफकारी दडंाधिकार यािंा अशा अपराि करणार यास अटक करण् याच े

अधिकार आहते. 
 

 चोरीची मालमत्ता, बिावट दस् तऐवज इत् यादी लपविू ठेवल् याचा 

सशंय असल् यास, र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम ९४ अन् वय,े 

'धजल् हा दडंाधिकारी' ककंवा 'उपधवभार्ीय दडंाधिकारी' यांिा झडतीच े

वॉरंट काढण् याच ेआधण त् याद् वारे पोलीसािंा झडती घणे् याच ेआदशे 

दणे् याच ेअधिकार आहते.  
 



 एखादी व् यक् ती बकेायदशेीरपण ेलपिू बसललेी आह ेअसा सशंय 

असल् यास, र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम ९७ अन् वय,े 'धजल् हा 

दडंाधिकारी' ककंवा 'उपधवभार्ीय दडंाधिकारी' यांिा झडतीच ेवॉरंट 

काढण् याच ेआधण त् याद् वारे पोलीसािंा झडती घणे् याच ेआदशे दणे् याच े

अधिकार आहते.  

 

 एखाद् या स् त्रीच ेककंवा १८ वष ेपके्षा कमी वय असलले् या म लीच े

अपहरण केल ेअसल् यास अथवा धतला अविैपण ेअडकवूि ठेवल े

असल् यास, अशा स् त्रीला ककंवा म लीला तात् काळ बिंम क् त करूि धतच् या 

पालकाचं् या ताब् यात दणे् यासाठी आधण अशावळेी जरूर तवेढ् या बळाचा 

वापर करण् याच ेआदशे दणे् याचा अधिकार र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता 

१९७३, कलम ९८ अन् वय,े 'धजल् हा दडंाधिकारी' ककंवा 'उपधवभार्ीय 

दडंाधिकारी' यािंा आहते.  



कलम १०७ 

धशक्षात् मक (Punitive) 

कारवाई िसिू 

प्रधतबंिात् मक 

(Preventive) कारवाई 

कलम १०८ 

प्रक्षोभक साधहत्य 

प्रधसध्द करीत 

असलले् या 

व् यक् तीधवरूध् द कारवाई  

•कलम १०९ 
दखलपात्र र् न्हा 

करण्याच्या इराद्याि े

र् प्तपण ेवावरत 

असलले् याव् यक् तीधवरूध् द 

कारवाई 

कलम ११० 

सराईत 

अपराध् याधवरूध् द 

कारवाई 

बिंपत्र कालाविी १ वषफ 

चारं्ल्या वार्ण कीसाठी 

जामीिदारासह ककंवा 

जामीिदाराधविा बिंपत्र  

र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३ 

सावफजधिक शातंता 

ठेवण्यासाठीच े

जामीिदारासह ककंवा 

जामीिदाराधविा एक 

वषाफच ेबिंपत्र बिंपत्र 

कालाविी ३ वषफ 



प्रधतबिंात् मक कारवाई कारवाई करतांिा खबर ककंवा 

माधहतीचा स्रोत  

पोधलसाचंा खबरी 

अहवाल  
खासर्ी इसमाची लखेी 

तिार 

१. सामिवेाला आधण घटिास्थळाच ेकायफक्षते्र कायफकारी दंडाधिकारी 

याचं्या अधिकार क्षते्रात आह ेककंवा कसे? 

२. सामिवेाला याचकेडूि खात्रीलायकपण ेसावफजधिक शातंतचेा भरं् 

होण्याची शक्यता आह ेककंवा कस?े 

प्रकरण दाखल करूि घणे्यापवूी खात्री करावयाच् या बाबी 

स्वतः कायफकारी 

दडंाधिकारी 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, 

कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७ चा उद् दशे:  या कलमान् वय ेकरण् यात यणेार या 

कारवाईचा उद् दशे धशक्षात् मक (Punitive) कारवाई िसिू प्रधतबिंात् मक 

(Preventive) कारवाई आह.े पवूी केलले् या र् न् ्  याबद् दल धशक्षा दणे ेहा या 

कलमाचा उद् दशे िसिू भधवष्ट यात होणार या र् न् ्  यािंा प्रधतबिं करण ेहा 

आह.े 

 

कोणतीही इसमाि ेकेलले् या अजाफवरूि ककंवा पोलीसािंी सादर केलले् या 

अहवालावरूि, कायफकारी दडंाधिकार याची खात्री पटली असले की, 

एखादी व् यक् ती, अस ेकृत् य करण् याचा सभंव आह ेज् याम ळे िजीकच् या 

काळात सावफजधिक शातंतचेा भरं् होऊ शकेल तर या कलमान् वय ेकारवाई 

करता यऊे शकत.े 

या कलमान् वय ेकारवाई करतािंा, त् या व् यक् तीि ेकेलले् या सभंाव् य 

कृत् याम ळे सावफजधिक शातंतेचा भरं् होऊ शकेल अशी कायफकारी 

दडंाधिकार याची प राव् यासंह खात्री पटण ेआवश् यक आह.े  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम १०७ 

अन् वये कायफकारी दंडाधिकार यासमोर अहवाल 

सादर झाल् याितंर त् याि ेप्रथम अहवालासोबतच े

प राव ेबघिू, िजीकच् या काळात खरोखरच 

सामिवेालायाच् या सभंाव् य कृत् याम ळे सावफजधिक 

शातंतचेा भंर् होऊ शकेल याची खात्री करावी. 

अस ेप्रकरण "पोलीस धिरीक्षक (शासिातरे्) धवरूध् द 

जाब देणार"  अस ेचालवाव.े  

अहवालाची तपासणी करतािंा भधवष्ट यात 

यणेारा सण/समारंभ, सामिवेाल् याचा त् याच् याशी 

संबिं ककंवा तो करू शकेल असे शातंता भंर्ाच े

सभंाव् य कृत् य, त् यामार्च ेकारण, सामिवेालाच् या 

शातंता भंर्ाच् या सभंाव् य कृत् याम ळे होणारे 

ि कसाि, सामिवेालाचे बळ, त् याला असणारा 

पाठठंबा इत् यादी बाबींचा धवचार करावा. 

अहवालात सामिवेालाचा सपंणूफ पत्ता, साक्षीदार 

असल् यास त् याचं ेसपंणूफ पत्ते असल् याची खात्री 

करावी.       
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

याितंर अहवालाच् या समासात, 

"माझ् यासमोर सादर केललेा सदर 
अहवाल व त् याच् या बरोबर असणार या 
प राव् याचं ेमी अवलोकि केले. 
त् यावरूि माझी खात्री झाली आह ेकी 
सदर प्रकरण र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम 
१०७ अन् वय ेचालधवण् यास योग् य आह.े 
प्रकरण दाखल करूि घतेले. 
र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वय े
आदशे पाररत कराव.े" असा शेरा िम द 
करावा. र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ 

अन् वयेचा आदशे पोलीसांिी 

बजवायचा असतो. 

  
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १०७ या 

कलमाखाली र्क्त सावफजधिक शातंता 

ठेवण्यासाठीच एक वषाफकररता, 

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा 

बिंपत्र का घऊे िय ेयाबाबत कारण ेदाखवा 

िोटीस दतेा यते.े त्यात चारं्ल्या 

वतफणकूीच्या बिंपत्राचा समावशे होत िाही 

ह ेलक्षात ठेवाव.े सदर प्रोधसडींर् सहा मधहि े

सपंताच आपोआप सपं ष्टात यते.े त ेप ढे चाल ू

ठेवायच ेअसल्यास धवशषे कारण ेिमदू 

करूि ताल का दडंाधिकारी यांिी त्याप्रमाण े

आदशे करावा.  
  

 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

काही रठकाणी पोलीसािंी र्ौ.प्र.स.ं कलम १०७ अन् वय े

अहवाल सादर केल् याितंर लर्चे त्याच क्रदवशी अतंररम 

बंिपत्र तर काही रठकाणी थटे अधंतम बंिपत्र करुि घतेले 

जात.े ही बाब अत्यतं च कीची आहे.  
 

पोधलसािंी अस ेप्रकरण दाखल केल्याितंर कायफकारी 

दंडाधिकारी यािंी सामिवेाल् यास र्ौ.प्र.स.ं, कलम १११ 

ि सार आदशे पारीत करण ेअधिवायफ आहे. 'आपणाकडूि 
जामीिदारासह रक् कम रूपये ......../- इतक्या रकमचे े
बंिपत्र का करुि घेऊ िय?े' अशी धवचारणा केली जाण े
आवश्यक आह.े सामिवेाला याला त् याच ेम् हणण ेसादर 

करण् यासाठी धवधशष्ट म दत दणे ेआवश् यक आहे. बहुतके 

प्रकरणात हे समन् स क्रदल ेजात िाही. सामिवेाला याच े

म्हणण ेऐकूि ितंरच आवश्यकतिे सार जामीि आधण 

बंिपत्र घणे ेअपके्षीत आहे. जमीि व बंिपत्र घणे्याची 

आवश्यकता िाही अस ेचौकशीअतंी धिदशफिास आल्यास 

'सदर प्रकरणी जामीि आधण बिंपत्राची आवश् यकता 
क्रदसिू यते िाही सबब कामकाज बदं करणते यते आहे' 
अस ेिमदू करुि प्रकरण बदं करावे. 
 



 र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम १११ अन् वय ेआदेश: 

 

कायफकारी दंडाधिकारी, ताल का ............, धजल् हा ........................ याचं् या न् यायालयातील कामकाज 

 

वाचा: र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम १११     प्रकरण िमांक:   

 

आदेश 

(िाव) ................... (राहणार) ........................... यांस, 

ज् याअथी, पोलीस धिरीक्षक, ....................... पोलीस ठाणे ................... यांिी आज क्रदिांक .../..../.... रोजी 

माझ् या समक्ष प राव् यांसह अहवाल सादर करूि, आपणाकडूि िजीकच् या काळात सावफजधिक शांततेचा भंर् 

होण् याचा संभव आह ेअशी शक् यता व् यक् त केली आह.े त् यांच् या खबरीचा सारांश खालील प्रमाण:े 

 .................................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

 

त् याअथी मी, कायफकारी दंडाधिकारी, .........................., त म् हाला असा आदेश देत आह ेकी, एक वषाफच् या 

कालाविीत त म् ही शांतता राखावी यासाठी त मच् याकडूि रक् कम रूपये ............. एवढ् या रकमेचे बंिपत्र आधण 

त मच् या एका जामीिादाराकडूि/ दोि जामीिादारांकडूि प्रत् येकी रक् कम रूपये ............. एवढ् या रकमेचे बंिपत्र 

धलहूि देण् यास त म् हाला का सांर्ण् यात येऊ िय?े याचे कारण दाखधवण् यासाठी त म् ही क्रदिांक .../..../.... रोजी 

सकाळी .. . .. वाजता, माझ् या न् यायालयात समक्ष (ककंवा रीतसर प्राधिकृत अधभकर त् यामार्फ त) उपधस् थत राहाव.े 

 

क्रदिांक .../..../....      मोहोर  कायफकारी दंडाधिकारी, 

रठकाण:              

       ताल का ......, धजल् हा .......... 



 शातंता राखण् यासाठी बंिपत्र: 

 

शांतता राखण् यासाठी बंिपत्र 

वाचा: र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम १०६ व १०७  प्रकरण िमांक:   

 

मी, (संपूणफ िाव) ............................................ (राहणार) ........................... , यास, क्रदिांक 

.../..../.... ते क्रदिांक .../..../.... असे म् हणजेच .........................मधहिा/वषफ या अविीदरम् याि ककंवा 

मा. कायफकारी दडंाधिकारी, ताल का ..................., धजल् हा यांच् या न् यायालयात प्रकरण िमांक 

.......................... अन् वये असलेली चौकशी पूणफ होईपयंत शांतता राखण् यासाठी बंिपत्र धलहूि 

दणे् याचे र्माफवण् यात आले आह.े 

 

त् याि सार, मी, (संपूणफ िाव) ............................................  उक् त अविीत ककंवा सदर चौकशी पूणफ 

होईपयंत शांतता भंर् ि करण् यासाठी तसेच शांतता भंर् होण् याचा सभंव असेल अशी कोणतीही कृती ि 

करण् यासाठी मी स् वत:ला या बंिपत्राद् वारे बांिूि घेत आहे.  

तसेच याकामी माझ् याकडूि कोणताही कसूर झाल् यास, रक् कम रुपये ................/- (शब् दात रक् कम रुपये 

................ र्क् त) इतकी रक् कम शासिास जमा करण् यास मी स् वत:ला या बंिपत्राद् वारे बांिूि घेत 

आह.े     

क्रदिांक .../..../....           स् वाक्षरी:  

रठकाण:                     संपूणफ िाव.......  

                                 संपकफ  िमांक-   



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७ बाबत काही न् यायालयीि धिणफय: 

 ज् या कारणांवरूि सामिेवाल् याधवरूध् द र्ौजदारी खटला चालला होता, त् याच कारणावरूि 
र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०७ अन् वये कारवाई होऊ शकत िाही. (ए.आय.आर. १९३४, 
मद्रास-२०२; ए.आय.आर. १९२९, मद्रास-८४२.)  
 दंडाधिकार यासमोर ठेवलेल् या प राव् यांवरूि, िजीकच् या काळात शांतताभंर् होण् याची दाट 

शक् यता असावी. (क्रि.लॉ जिफल, १९७७-१३६९; आय.एल..आर. १९८०(२) केरळ ५७९.)  
 धिव् वळ पूवी एखादे र्रैकृत् य कलेल ेहोते त् याम ळे तो भधवष्ट यकाळात शांतताभंर्ाचे कृत् य करू 

शकेल असे माििे योग् य ठरणार िाही. (क्रि.लॉ जिफल, १९७३-१७१३; क्रि.लॉ जिफल, १९७०-
१११.) 
 जधमिीच् या कब् ज् यावरूि असलेल् या तंट् यात ककंवा क्रकरकोळ वादात या कलमाचा वापर 

करता येणार िाही. शांतता भरं् होण् याची शक् यता टळली असले तर स रू करण् यात आलेली 

कारवाई रद् द करण् यात यावी. (ए.आय.आर. १९७०, पाटणा-१३४; क्रि.लॉ जिफल, १९७०-
७२४.)  
 अंतररम बंिपत्राचा आदेश दणे् यापूवी, अंतररम बंिपत्र घेण ेआवश् यक आह ेयाबाबत 

दंडाधिकार याची खात्री पटली पाधहज.े धिव् वळ पोलीसांिी तसा अहवाल क्रदला म् हणूि अंतररम 

बंिपत्र घणे् यात यऊे िये. (ए.आय.आर. १९७१, सवोच् च न् यायालय-२४८१; क्रि.लॉ जिफल, 
१९६९-४३;१९८५-२२६.)       



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०८ 
भा.द.ंधव. (I.P.C.) कलम १२४ अ: राजद्रोह, 

प्रजाक्षोभिच ेकृत् य करण:े कायद्यािे स्थापि 

झालेल्या शासिाधवरूध् द द्वषेाची, त च्छतेची, 

अप्रीतीची व शत्र त्वाची भाविा धिमाफण करण्याचा 

प्रयत्न करणे. 

 

भा.द.ंधव. (I.P.C.) कलम १५३ अ: िमफ, वंश, 

जन्मस्थाि, धिवास, भाषा इत्यादी कारणावरूि 

धिरधिराळ्या र्टांमध्ये शत्र त्व वाढवणे आधण 

एकोपा रटकवण्यास बािक कृती करणे. 

 

भा.द.ंधव. (I.P.C.) कलम १५३ ब: राष्ट्रीय एकात्मतेस 

बािक अस ेआरोप, धिवेदि करणे. 

 

भा.द.ंधव. (I.P.C.) कलम २९५ अ:  िार्मफक समज ती 

व िार्मफक भाविांचा ब धध् दप रस् सर अपमाि करणे. 

आधण......... 

 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०८ 

भा.दं.धव. (I.P.C.) कलम २९२:  बीभत् स, 

अश्लील प स्तकाची धविी, बाळर्णे, जाहीरपण े

प्रदर्शफत करणे, भाड्याि ेदेण,े त् यांची िे-आण 

करणे अशी कृत् य करणार या व्यक्तीवर ताल का 

दंडाधिकारी यांिा कारवाई करता येते. या 

कलमाखाली एक वषाफकररता चांर्ल्या 

वार्ण कीसाठी जामीिदारासह ककंवा 

जामीिदाराधविा बंिपत्र का घणे् यात यऊे िय े

याचे कारण दाखधवण् यासाठी र्माफवता येऊ 

शकते. आधण खात्री पटल् यावर त् याि सार 

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा बंिपत्र 

घेता येत.े 

 
 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०९ 

एखादी व्यक्ती दखलपात्र र् न्हा करण्याच्या 

इराद्यािे र् प्तपणे वावरत आह ेअशा 

खबरीवरूि ककंवा पोधलस ररपोटफवरूि ताल का 

दडंाधिकार यांची खात्री झाल् यास त् यांिा अशा 

व्यक्तीधवरूध् द कारवाई करता येत.े  

सदर व्यक्ती खरोखरच दखलपात्र र् न्हा 

करण्याच्या इराद्याि ेर् प्तपणे वावरत होती 

याची खात्री पटल्यास, त्याच् याकडूि  

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधशवाय एक 

वषाफच्या कालाविीसाठी चारं्ल्या वतफण कीचे 

बंिपत्र का घेण् यात येऊ िय ेयाचे कारण 

दाखधवण् यासाठी र्माफवता यऊे शकते. 
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १०९ 

 र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०९ अन् वये 

कारवाई करण् यासाठी (१) सामिेवाला, 

त् याचे, त् याच् या रठकाणाचे अधस् तत् व 

लपधवण् याचा प्रयत् ि करत असावा (२) 

तो असे कृत् य एखादा दखलपात्र र् न् हा 

करण् याच् या इराद् यािे करीत आह ेअस े

मािण् यास आिार असावा. या 

दोन् हीपैकी एक बाब जरी िसले तर 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १०९ अन् वये 

कारवाई करता येणार िाही. (ए.आय.आर. 

१९६०, पाटणा-१५५; क्रि.लॉ जिफल, १९६०-
३८६.)  
 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११० 

एखादा सराईत अपरािी, जो चोर, घरर्ोड् या, 

बिावटकार आह ेककंवा जाणिूब जिू चोरीचा माल 

घणे् यास सारावलेला आह ेककंवा चोरािंा आसरा 

दणे् यास, चोरीचा माल धवकण् यास मदत करणारा आह े

ककंवा अपहरण, आर्ळीक, ठकवणकू ककंवा भारतीय 

दंड सधंहता ४८९ क ते घ खालील अपराि करण् यास 

सारावलेला आहे ककंवा औषिी द्रव् य व प्रसािि े

अधिधियम १९४०, धवदेशी धवधिमयचलि धवधियमि 

अधिधियम १९४७, कमफचारी भधवष्ट य धििी 

अधिधियम १९५२, अन् िभसेळ प्रधतबंिक अधिधियम 

१९५४, अत् यावश् यक वस् त ूअधिधियम १९५५, 

सीमाश ल् क अधिधियम १९६२ याधवरूध् द एक ककंवा 

अधिक अपराि करण् यात सारावललेा आहे ककंवा 

इतका द :साहसी आधण िोकादायक आह ेकी त् याला 

जामीिाधशवाय मोकळा सोडण ेसमाजास िोकादायक 

ठरेल अशा व् यक् तीबाबत खबरीवरूि, पोधलस 

ररपोटफवरूि ताल का दडंाधिकारी यािंा कारवाई करता 

यते.े  
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११० 

याबाबत प्रथम रेकॉडफ बघूि खात्री करावी. खात्री 

पटल्यास त्याच् याकडूि जामीिदारासह जास् तीत 

जास् त तीि वषाफच्या कालाविीसाठी, धवधशष्ठ 

जामीिदारासह (उदा. डॉक्टर, प्रधतष्ठीत व्यक्ती इ.) 

चांर्ल्या वतफण कीचे बंिपत्र का घेण् यात येऊ िये याचे 

कारण दाखधवण् यासाठी र्माफवता येऊ शकते. 

 द :साहसी आधण िोकादायक म् हणजे इतरांच् या 

शारीररक बाबींची आधण मालमते्तची पवाफ ि 

करणारा, कृत्त् याच् या पररणामांची पवाफ ि करणारा 

असा इसम (ए.आय.आर. सवोच् च न् यायालय- १९८१-
६७४; ए.आय.आर. १९४९-अला.-१२.)  

 वाईट चालीररतीच् या इसमाधवरूध् द या 

कलमाखाली कारवाई करता येणार िाही. (क्रि.लॉ 
जिफल, १९६०-६३८.)    

  

र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम १०७ ते 

११० अन् वये कारवाई करतािंा र्ौ.प्र.स.ं, कलम 

१११ ि सार आदशे पारीत करण ेअधिवायफ आहे.  

  



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १११ 

सामिवेाला याला त् याच ेम् हणण ेसादर 

करण् यासाठी धवधशष्ट म दत दणे ेआवश् यक आह.े 

बहुतके प्रकरणात आदशे काढला जात िाही. 

सामिवेालायाच ेम्हणण ेऐकूि ितंरच 

आवश्यकतिे सार जामीि आधण बिंपत्र घणे े

अपके्षीत आह.े 

 

र्ौ.प्र.स.ं, कलम १११ अन् वय ेकाढलले् या 

आदशेात, दडंाधिकार याला धमळालेल् या 

खबरीचा साराशं, धिष्ट पाक्रदत करावयाच् या 

बिंपत्राची रक् कम, बिंपत्राची म दत, 

जामीिदाराचं ेप्रकार आधण सखं् या याबाबत 

वणफि असाव.े 

  
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १११ बाबत काही न् यायालयीि धिणफय: 

 र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वयचेा आदशे हा न् याधयक आदशे असल् याम ळे तो 

छापील िम न् यात काढता यणेार िाही. (किाफटक लॉ जिफल, १९८०(२)-४०८.)  
 

 र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वयचे् या आदशेाधवरूध् द प िर्वफलोकि अजफ दाखल 

करता यतेो. (ए.आय.आर. सवोच् च न् यायालय- १९७८-४७; क्रि.लॉ जिफल, १९७८-
१६५.) 
 

 कारवाई स रू झाल् याितंर िवीि घटिा घडली असले तर प न् हा र्ौ.प्र.स.ं१९७३, 

कलम १११ अन् वय ेआदशे काढण् यात यावा. (मद्रास लॉ जिफल, १९५३(२)-६६९.)       
 

 जर कायफकारी दडंाधिकार याि,े र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वयचे ेआदशे 

काढल ेिसतील तर प ढील सवफ कायफवाही बकेायदशेीर ठरेल. (आय.एल.आर. ३०, 
मद्रास-२८२; ए.आय.आर. १९६३-अला.,१०५; क्रि.लॉ जिफल, १९६३-२७३.)    
 

 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११२ 

र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ 

अन् वयेच् या आदशेान् वये सामिेवाला 

दडंाधिकारी यांचे समोर हजर 

झाल्यास त्याला सदर आदशे वाचूि 

दाखधवला जाईल. त् याची इच् छा 

असल् यास त् याला त्याचेवरील 

आरोप समजावूि सांर्ण्यात 

येतील.  



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११३ 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वयचेा 

आदशे सामिवेालावर बजाविूही तो  हजर 

ि राधहल्यास धतच्या धवरूध्द र्ौ.प्र.स.ं, 

कलम ११३ अन् वयचे ेसमन् स काढता यईेल. 

ह ेसमन् स र्ौ.प्र.स.ं, कलम १११ अन् वयचे् या 

आदशेासह असाव.े या समन् स अन् वय े

सामिवेाला जरी हवालतीत असला तरी 

त् याला दडंाधिकारी याचं ेसमोर हजर कराव े

लार्ेल. जर सामिवेाला याला तात् काळ 

अटक केल् याधशवाय शातंताभरं्ास प्रधतबिं 

करण ेशक् य िाही अशी दडंाधिकार याची 

खात्री झाली तर खबरीचा साराशं िम द 

करूि, दडंाधिकारी सामिवेालाला अटक 

करण् यासाठी वॉरंट काढू शकेल.  
 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम ११३ अन् वय ेसमन् स: 
 

कायफकारी दंडाधिकारी, ताल का ............, धजल् हा ........................ याचं् या न् यायालयातील कामकाज 

 

वाचा: र्ौजदारी प्रक्रिया संधहता १९७३, कलम ११३    प्रकरण िमांक:   

 

समन् स 

 

(िाव) ................... (राहणार) ........................... यांस, 

धवश् वसिीय माधहतीवरूि माझ् या असे धिदशफिास आले आह ेकी, िजीकच् या काळात त मच् याकडूि सावफजधिक 

शांततेचा भंर् होण् याचा संभव आह.े त् याम ळे एक वषाफच् या कालाविीत त म् ही शांतता राखावी यासाठी 

त मच् याकडूि रक् कम रूपये ............. एवढ् या रकमेचे बंिपत्र आधण त मच् या एका जामीिादाराकडूि/ दोि 

जामीिादारांकडूि प्रत् येकी रक् कम रूपये ............. एवढ् या रकमेचे बंिपत्र धलहूि देण् यास त म् हाला का सांर्ण् यात 

येऊ िये? याचे कारण दाखधवण् यासाठी त म् ही क्रदिांक .../..../.... रोजी सकाळी .. . .. वाजता, माझ् या 

न् यायालयात समक्ष (ककंवा रीतसर प्राधिकृत अधभकर त् यामार्फ त) उपधस् थत राहावे असे त म् हाला र्माफवण् यात येत 

आह.े 

  

क्रदिांक .../..../....      मोहोर  कायफकारी दंडाधिकारी, 

रठकाण:             

       ताल का ......, धजल् हा ...... 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  

 र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११३ 

अन् वये काढलेल् या समन् स 

अथवा वॉरंटसह 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ 

अन् वये काढलेल् या आदशेाची 

प्रत असावी. समन् स अथवा 

वॉरंटची अंमलवजावणी 

करणार या अधिकार यािे ती 

सामिेवालावर बजावणे 

आवश् यक आह.े 

 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  

 ज् या सामिेवाला धवरूध् द 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ 

अन् वये  आदशे काढललेा 

असले, त् याला स् वत: हजर 

राहण् याची आवश् यकता िाही 

अशी दडंाधिकार याची खात्री 

झाल् यास, दडंाधिकारी 

सामिेवाल् याला स् वत: हजर ि 

राहता, त् याच् या वकीलामार्फ त 

हजर राहण् याची सवलत दऊे 

शकेल. 

 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११६ 

खबरीची सत् यता 

 र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११६(१): जेव् हा 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वयेच् या 

आदेशाि ेककंवा र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११३ 

अन् वयेच् या समन् स/वॉरंटि सार, सामिवेाला 

दंडाधिकार यासमोर आणला जाईल व त् याला 

र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११२ अन् वय ेसदर आदेश 

वाचिू दाखधवला जाईल तवे् हा ज् या खबरीवरूि 

सामिवेालाधवरूध् द कारवाई करण् यात आली आहे 

त् या खबरीची सत् यता पडताळणी करण् याकामी 

आवश् यक तो इतर प रावा दडंाधिकार यामार्फ त 

घतेला जाईल. 

 

 र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११६(२): सदर 

प्रकरण चालधवण् यासाठी आधण इतर प रावा 

घणे् यासाठी प ढील कायफवाही करण् यात यईेल. 
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११६ 
 र्ौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११६(३): सदर चौकशीची स रूवात 

होऊि ती संपण् याच् या कालाविीत सामिेवालाकडूि सावफजधिक 

शांततेचा भंर् होऊ िये यासाठी तात् काळ उपाययोजिा करणे 

आवश् यक आह ेअसे दंडाधिकार याची खात्री पटल् यास, 

सामिेवाला यािे सदर चौकशी पूणफ होईपयंत शांतता 

राखण् यासाठी ककंवा चांर्ली वतफणूक ठेवण् यासाठी, 

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा बंिपत्र धलहूि द् यावे 

असा धिदेश दंडाधिकारी देऊ शकेल. 

उपरोक् त धिदेधशत बंिपत्राचे धिष्ट पादि होईपयंत ककंवा अशा 

बंिपत्राचे धिष्ट पादि करण् यास कसूर झाल् यास, सदर चौकशी पूणफ 

होईपयंत सामिेवाला याला (कमाल १४ क्रदवस) कैदेत ठेऊ 

शकेल.  

परंत - 

(क) र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०८ ककंवा १०९ ककंवा ११० 

अन् वये ज् याधवरूध् द कारवाई केली रे्ली असेल त् याच् याकडूि 

'चांर्ली वतफणूक ठेवण् यासाठी' बंिपत्र धिष्ट पाक्रदत करण् याचा 

धिदेश क्रदला जाणार िाही. 

(ख) बंिपत्राबाबतच् या रकमेबाबत, जामीिदाराबाबत, 

जामीिदारांच् या संख् येबाबतच् या शती, सामिेवाल् याधवरूध् द 

असलेल् या प राव् याच् या त लिेत जास् त िसाव् या. 

 



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११६ 

 र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(४): सामिेवाला सराईत 

अपरािी आह ेककंवा द :साहसी आधण िोकादायक आह ेकी 

त् याला जामीिाधशवाय मोकळा सोडणे समाजास 

िोकादायक ठरेल, या र्ोष्ट टी प राव् यासह शाबीत करता 

येतील. 
 

 र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(५): सामिेवाला यांची 

संख् या एकपेक्षा जास् त असल् यास, त् यांच् याबाबत एकत्र ककंवा 

स् वतंत्र प्रकरणाद् वारे चौकशी करण् याचा अधिकार 

दडंाधिकार याला आह.े  
 

 र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(६): या कलमांखालील 

चौकशी, धतच् या प्रारंभाच् या क्रदिांकापासूि (सामिेवाला 

हजर झाल् याचा क्रदिांक) सहा मधहन् याच् या कालाविीत पूणफ 

करावी. ही चौकशी सहा मधहन् याच् या कालाविीत पूणफ 

झाली िाही, आधण दडंाधिकार यािे धवशेष कारणे िम द 

करूि, सहा मधहन् याितंर चौकशी स रू ठेवण् याबाबत आदशे 

पारीत केले िसतील तर ही चौकशी आपोआप बंद झाल् याचे 

मािण् यात येईल. 
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११६ 

 र्ौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(७): या कलमांखालील चौकशी सहा मधहन् याितंर 

स रू ठेवायची असल् यास, धवशेष कारणे िम द करूि त् याबाबत आदशे पारीत करणे 

आवश् यक आह.े दडंाधिकार यािे धवशेष कारणे िम द करूि, सहा मधहन् याितंर चौकशी 

स रू ठेवण् याबाबत आदशे पारीत केले िसतील आधण सामिेवाला यािे त् याबाबत सत्र 

न् यायालयात दाद माधर्तली तर, सत्र न् यायालय याबाबत खात्री करूि अशी चौकशी 

रद् द करू शकेल. 

 

 ज् यावेळी सामिेवाला दडंाधिकार यासमोर हजर होतो त् यावेळी चौकशीचे काम 

स रू झाल् याचे मािल ेजाते. (धबहार लॉ जिफल, १९७८-६५६.) 
 

 चौकशी स रू झाल् याितंरच कायफकारी अंतररम बंिपत्राचा आदशे दतेा येईल. 

(क्रि.लॉ जिफल, १९९१-११७५.) 
 

 बर याच वषाफपूवी धशक्षा झालेला इसम सराईत घरर्ोड् या आह ेअस ेम् हणता येणार 

िाही. (धबहार लॉ जिफल, रर. १९७६-९०.)   
 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११७ 
चौकशीअतंी, सामिवेालाकडूि, यथाधस् थती शातंता राखण् यासाठी 

ककंवा चारं्ल् या वतफणकूीसाठी, जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा 

बिंपत्र धलहूि घणे ेआवश् यक आह ेअशी दंडाधिकार याची खात्री झाली 

तर दंडाधिकारी त् याबाबत अधंतम धिदेश देऊ शकेल.  

 

परंत - 

(क) बिंपत्राबाबतचा कालाविी, रक् कम, स् वरूप सामिवेाल् याधवरूध् द 

असलले् या प राव् याच् या त लिते जास् त िसाव् या. 

 

(ख) बिंपत्राची रक् कम सामिवेाल् याधवरूध् द असलले् या प राव् याच् या 

त लिते जास् त िसाव् या. 

 

(र्) अज्ञािाधवरूध् द चौकशी असल् यास, बिंपत्र जामीिदाराकडूिच 

धिष्ट पाक्रदत करण् यात याव.े 

 

 चौकशीत दंडाधिकार याच ेिधैतक समािाि होण ेप रेस ेिाही, 

त् यासाठी कायदेशीर प रावा असावा. (आय.एल.आर. १०, बॉम् ब-े
१७४.)  

 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम ११८ 

चौकशीअंती, सामिेवालाकडूि बंिपत्र धलहूि घेणे आवश् यक 

आह ेयाबाबत िाही अशी दडंाधिकार याची खात्री झाली तर 

दडंाधिकारी त् याबाबत धिदशे दऊे शकेल आधण अधभलेखात 

तशी िोंद घेऊि सामिेवाला येला धविादोष सोडूि दईेल. 

 बंिपत्राची म दत शेवटचा आदशे झाल् याच् या तारखेपासूि 

स रू होते. (ए.आय.आर.१९२७, मद्रास-५४२; क्रि.लॉ जिफल, 
२९-७७.)  

 बंिपत्र धिष्ट पाक्रदत करण् याच् या आदशेास स् थधर्ती धमळाली 

असेल तर स् थधर्तीची म दत संपल् यािंतर बंिपत्राची म दत 

स रू होते. (धबहार लॉ जिफल रर., ३५३.)  

 शांतता राखण् यासाठी ककंवा चांर्ल् या वतफणूकीसाठीच् या 

बंिपत्रास कोटफ र्ी स् टँप लार्त िाही. (र्ॅझेट ऑर् इंधडया 
१८८९-भार् १, पाि ५०६.)  

 बंिपत्राच् या रकमेइतकी प्रॉधमसरी िोट धलहूि घेणे ककंवा 

धततकी रक् कम रोख जमा करण् याचा आदशे दणेे बेकायदशेीर 

आह.े (आय.एल.आर.६, कलम १४; आय.एल.आर. ३२, 
बॉम् ब-े४४९.)  

  
 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १२० 

चांर्ली वार्णूक ठेवण् यासाठी 

बंिपत्र क्रदल् यािंतर कारावासाच् या 

धशक्षेस पात्र असा कोणताही अपराि 

करणे ककंवा करण् याचा प्रयत् ि करणे 

ककंवा करण् यास अपपे्ररणा दणेे ह े

कोठेही करण् यात आले तरी तो 

बंिपत्राचा भंर् ठरेल.  
 



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  



र्ौ. प्र. स.ं कलम १२१ 

जामीिदार िाकारण् याचा अधिकार 

(१) बंिपत्राच् या प्रयोजिासाठी एखादी व्यक्ती जामीिदार 

होण्यास अयोग्य व् यक् तीला िाकारण् याचा अधिकार 

दंडाधिकार याला आह.े दंडाधिकार याच् या पूवाफधिकार याि े

पवूी स् वीकारलले् या जामीिदाराला अयोग्यतचे् या 

कारणाम ळे िाकारण् याचा अधिकारही दडंाधिकार याला 

आहे.  

परंत  जामीिदाराला अयोग्यतचे् या कारणाम ळे िाकार 

दणे् यापवूी, दडंाधिकार याि ेस् वत:, ककंवा त् याच् या द य् यम 

अधिकार यामार्फ त जामीिदाराच् या अयोग् यत ेबद् दल 

शपथेवर रीतसर चौकशी करणे आवश् यक आहे.  

(२) उपरोक् त चौकशी करतािंा, सामिवेाला आधण त् याच् या 

जामीिदाराला िोटीस बजाविू, म् हणण ेमाडंण् याची आधण 

प राव ेसादर करण् याची संिी दंडाधिकारी दईेल. 

 

(३) वरील प्रमाण ेखात्री केल् याितंरच, जामीिदाराला 

िाकरणारा आदशे पारीत करण् यात येईल.  
 



र्ौ. प्र. स.ं कलम १२१ बाबत काही न् यायालयीि धिणफय: 

 जामीिदार अम क भार्ातीलच पाधहजे असे बंिि लादता 

येणार िाही. (ए.आय.आर.१९७८,सवोच् च न् यायालय-१५९४;  
क्रि.लॉ जिफल, १७०३.)  
 

 जामीिदार अम क जातीचा असावा ककंवा िसावा असे 

बंिि लादता येणार िाही. (१ बी.एल.आर.१९७८,३२०-प-
५; क्रि.लॉ जिफल, १७०३.)  
 

 पूवी धशक्षा झालेला इसम जामीिदार राहू शकतो. 

(आय.एल.आर.२६-अला.१८९.)  



र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता १९७३, कलम  
जामीि दणे् यास कसरू करणार या 

व् यक् तीस, जामीि दईेपयतं 

कारावासात ठेवण् याचा अधिकार 

दडंाधिकार याला आह.े 

 



 र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता कलम ४४६: जवे् हा बिंपत्र दडंपात्र होईल  

या कलमाचा मधतताथफ असा आह ेकी, या सधंहतखेालील बिंपत्र दडंपात्र झाल ेआह ेअशी 

दडंाधिकार याची खात्री पटल् यास दडंाधिकारी त् याबाबतची कारण ेिम द करील आधण 

बिंपत्राि ेबािंील व् यक् तीस दडं भरण् याबाबत ककंवा तो का ंभरू िय ेयाच ेकारण 

दाखधवण् याची िोटीस बजावले. 

 र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता कलम ४४६(२): जवे् हा प रेस ेकारण िसतािंा असा 

द्रव् यदडं भरला िाही तर तो वसलू करण् याची कायफवाही करता यईेल. परंत  असा 

द्रव् यदडं सामिवेाला याला भरण ेशक् य िसले तर त् याला जामीि राधहलले् या 

जामीिदाराकडूि सदर दडं वसलू करता यईेल ककंवा सबंिंीत व् यक् तीला सहा 

मधहन् यापके्षा जास् त िसले इतक् या क्रदवाणी कारावासाची धशक्षा स िावता यईेल. 

 र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता कलम ४४६(३): दडंाधिकार याला अशा दडंाचा कोणताही 

भार् स् वचे् छेि सार कमी करण् याचा आधण अशंत: दडं भरूि घणे् याचा अिार आह.े  

 र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता कलम ४४९: कलम ४४६ च् या आदशेाधवरूध् द अपील:  

र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता कलम ४४६ चा आदशे दडंाधिकार याि ेपारीत केला असले तर 

सत्र न् यायाधिशाकड ेअपील करता यईेल. 

  



म बंई पोलीस अधिधियमान् वय ेहद्दपार 

कारवाई 

 



शातंता - स रधक्षतता 

कायद्याच्या पररभाषते शातंता याचा अथफ सावफजधिक 

शातंता आधण स रधक्षतता असा होतो. दशेातील प्रत्यके 

िार्ररकाला आपापले वयैधक्तक जीवि स खरूपपण ेव 

शातंतामय वातावरणात जर्ण्याचा हक्क आहे. राजाला 

ककंवा सरकारलास द्धा आपल ेराज्य शातंतिे ेव 

स रधक्षततिे ेचालाव ेअशीच अपके्षा असते. या शातंतचे्या 

वयैधक्तक व साधंघक अपके्षमेििू इंग्लंडमध्ये मध्यय र्ाच्या 

स मारास राजाची शातंता (ककंग्ज पीस) असा शब्दप्रयोर् 

रूढ झाला.  

धिरटश अमंल स रू झाल्याितंर भारतामध्य ेहीच 

संकल्पिा 'सावफजधिक शातंता’ ( पधब्लक पीस) आधण  

स रधक्षतता म्हणिू ओळखली जाते.  

बधेशस्त व बकेायदशेीर जमावाच्या हातिू शातंताभरं् व 

र्ंभीर र् न्हे घडण्याचा संभव असल्याम ळे भारतीय दंड 

धविाि, कलम १४१ ते १६० यामंध्ये शातंताभरं्ाच्या 

बाबतीत तरत दी करण्यात आल्या आहते.  



बकेायदशेीर जमाव 
र्ौजदारी प्रक्रिया सधंहता, कलम १२९ च्या 

तरत दीि सार क ठल्याही कायफकारी दंडाधिकाऱ्याला 

ककंवा पोलीस उपधिरीक्षकाला वा त्याच्यापके्षा वरच्या 

श्रणेीतील पोलीस अधिकाऱ्याला बकेायदशेीर जमाव 

एकत्र झाल्याची खबर धमळाल्यास अशा जमावाला 

पारं्वण्याचा ककंवा धवसर्जफत होण्याचा हुकूम दतेा यतेो 

व सदर हुकूमाची पायमल्ली करणाऱ्या व्यक्तीस अटक 

करूि कोठडीत ठेवता यतेे. 

  

‘आजारापके्षा प्रधतबिं बरा' या इंग्रजी म्हणीप्रमाण े

शातंताभरं्ाचा र् न्हा घडल्यावर त्याबद्दल धशक्षा 

करण्याऐवजी शातंताभरं् होऊच िय ेयासाठी आर्ाऊ 

खबरदारी घणे्याच्या दषृ्टीि ेपोलीस आधण कायफकारी 

दंडाधिकाऱ्यािंा ठराधवक म दतीच ेहमीपत्र घणे् याचा, 

स् थािबध् द करण् याचा, चांर्ल्या वतफण कीची हमी 

घणे्याचा अधिकार आह.े दहशतवादाला पायबदं 

घालण्याच्या दषृ्टीि े'टाडा’, 'पोटा’, 'मोक्का’ इ. अधिधियम 

करण्यात आलेल ेआहते.  
 

 



स् वत:च् या ब ध्दीचा वापर 

म बंई पोलीस अधिधियम, १९५१ 

मिील कलम ५५ त े६३ अअ अन् वय े

हद्दपार कारवाईशी सबंधंित धववरण 

िम द आह.े दडंाधिकारी यािंी हद्दपार 

सबंधंित कारवाई करतािंा स् वत:च् या 

ब ध्दीचा वापर करण ेअपधेक्षत आह.े 

र्क्त पोलीस अहवालावर अवलबंिू 

हद्दपार सबंधंित कारवाई करू िय.े  

हद्दपार सबंधंित कलम ेप ढील प्रमाणे.   



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५५  

व्यक्तींच्या टोळ्या व जमाव याचंी पारं्ापारं् 

करण े:  

ह ेकलम ‘टोळी’ शी सबंिंीत आह.े टोळी 

म्हणज ेदोि पके्षा जास्त इसम अशी व्याख् या 

कायद्यात आह.े एखादी टोळी, एखाद्या क्षते्रात 

क्रर्रत असल्याम ळे ककंवा तळ दऊेि 

राधहल्याम ळे तथेील कायदा व स व्यवस्थसे 

िोका धिमाफण झाला आह ेव ती टोळी 

बकेायदशेीर ररतीि ेवार्ण्याचा सशंय धिमाफण 

झाला आह ेअशा पररधस् थतीत या 

कलमाखाली कारवाई करता यतेे.  
 



म .पो.अ. कलम ५५ 

म .पो.अ. कलम ५५ अन् वय ेकारवाई करतािंा 

वतफमाि पररधस्थतीचा (Present situation) धवचार 

करण ेआवश् यक आह.े  

प्रथम अशा टोळीचा म्होरक्या धिधश् चत करूि 

त्याला िोटीस पाठवावी. एकापके्षा जास्त म्होरके 

असतील तर सवािंा िोटीस पाठवावी. ही कारवाई 

प्रधतबिंात्मक कारवाईत मोडत.े पोलीसािंी िमदू 

केललेा टोळीच्या वास्तव्याचा काळ तसाच र्हृीत 

िरू िय.े त्याम ळे ब ध्दीचा वापर केला आह ेअसा 

न्यायालयास क्रदसिू यते.े टोळीच्या वास्तव्याचा 

काळ ठरवणसेाठी स् वत: खात्री करावी, यात 

स्वचे्छाधिकार वापरण्यास म भा आह.े या 

कलमाखाली कारवाई करणसेाठी ठोस कारण हव.े 

र्क्त पोलीस अहवालावरूि कारवाई झाली अस े

क्रदसिू यऊे िय.े या कलमान्वय ेकारवाई करूि 

काढललेा आदेश हा वाजवी (reasonable) असावा. 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५६  

अपराि करण्याच्या बतेात असलले्या व्यक्तींिा काढूि 

लावण े:  

म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५६ (१) अन् वय ेअपराि 

करण्याच्या बतेात असलले्या व्यक्तींिा काढूि लावण् याच े

अधिकार धजल् हा दंडाधिकारी व उपधवभार्ीय 

दंडाधिकारी यािंा आहते.  

म .पो.अ. कलम ५६ अन् वय ेकारवाई करतािंा ‘बतेात 

असलले्या व्यक्तींिा’ (About to commit)  हा शब्द 

महत्वाचा आह.े कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली ककंवा 

कृत्य ेयापंासिू इतर व्यक्तींिा/मालमत्तलेा भय, िोका, 

इजा होण्याचा सभंव आह ेआधण त्याम ळे त्यािंा काढूि 

लावण ेआवश् यक असल ेपाधहज.े या कलमाखाली 

कारवाई करतािंा वतफमाि पररधस्थतीचा (Present 

situation) धवचार करावा. तसचे अशा व्यक्तीचा र् न्हा 

करण्यासाठीचा सहभार् (involvement), ताकद (Force), 

बळजबरी/ज लमू (violence) याचाही धवचार करावा. 



 म ंबई पोलीस अधिधियम, कलम ५६(१)(अ) अन् वये कोणत्याही 

व्यक्तीच्या हालचाली ककंवा कृत्ये यांपासूि इतर व्यक्तींिा/मालमत्तेला भय, 

िोका, इजा होण्याचा संभव असल् यास, 

 म ंबई पोलीस अधिधियम, कलम ५६(१)(ब) अन् वये कोणतीही व् यक् ती, 

भा.द.ंधव. प्रकरण १२ (न्यायासंबंिी व सरकारी स्टँप संबंिी अपराि) 
ककंवा  भा.द.ंधव. प्रकरण १६ (मि ष्टयाच्या शरीराच्या व जीवाधवरूध्द 
अपराि) ककंवा भा.द.ंधव. प्रकरण १७ (मालाच्या धवरूध्द अपराि) यान् वये 
धशक्षेस पात्र अपराि करीत असल् यास ककंवा करण् याच् या बेतात असल् यास, 

 म ंबई पोलीस अधिधियम, कलम ५६(१)(क) अन् वये बाहरेुि आलेली 

व् यक् ती सतत राधहल् यािे साथीचे रोर् उद् भवण् याचा िोका असले तर अशा 

व् यक् तीला हद् दीबाहरे घालवूि दतेा येते. अशा व् यक् तीिे कोणत्या 

मार्ाफिे/रस्त्यािे जावे ह ेस ध् दा आदशेात िमूद करता येते तसेच 

परतण्याबाबतची योग्य ती अट लादता येते.  



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५६(२):  

सक्षम अधिकार यास  रधहवासाचा 

पत्ता कळधवण्याची अट:  

म बंई पोलीस अधिधियम, कलम 

५६(२) अन् वय,े हद्दपार केलले्या 

व्यक्तीवर तो ज्या रठकाणी जात 

आह ेतथेील सक्षम अधिकार यास 

त् याि ेत्याचा रधहवासाचा पत्ता 

कळवावा अशी अट लादता यते.े 

हद्दपार आदशेात ही अट िमदू 

करता यते.े 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५७  

धवधवधक्षत धसध्ददोष व्यक्तींिा 

या कलमान्वय ेघालविू देणे:  

या कलमान् वय ेकारवाई 

करतािंा, ‘दोष धसध्दी’ 

(Conviction) आधण खाली िमूद 

र् न्याच ेप्रकार आधण अशा 

व् यक्तीि ेअधलकडच्या काळात 

(Recently) धशक्षा भोर्ललेी 

असण ेह ेमहत्वाच ेघटक आहते. 
 



कोणत् याही व् यक् तीला, भा.द.ंधव. प्रकरण १२ (न्यायासबंिंी व सरकारी स्टँप सबंिंी 
अपराि) ककंवा  भा.द.ंधव. प्रकरण १६ (मि ष्टयाच्या शरीराच्या व जीवाधवरूध्द 
अपराि) ककंवा  भा.द.ंधव. प्रकरण १७ (मालाच्या धवरूध्द अपराि) ककंवा  म ंबई 
दारूबदंी अधिधियम १९४९, कलम ६५, ६६-अ, ६८ अन् वय ेदोषी ठरधवण् यात आल े

असले ककंवा  म ंबई दारूबदंी अधिधियम १९४९, कलम ६५, ६६-अ, ६८ वर्ळता 

इतर कलमान् वय ेदोि ककंवा अधिक वेळा दोषी ठरधवण् यात आल ेअसले / धिया व 

म ली याचंा अिधैतक व्यापारास आळा घालण ेअधिधियम १९५६, कलम ३, ४, ५, ६ 

अन् वय ेदोषी ठरधवण् यात आल ेअसले ककंवा  सीमा श ल्क अधिधियम १९६२, कलम 

१३५ अन् वय ेदोषी ठरधवण् यात आल ेअसले / म ंबई ज र्ार प्रधतबिंक कायदा १८८७, 

कलम ४ अन् वय ेदोषी ठरधवण् यात आल ेअसले ककंवा  सावफजधिक रठकाणी ककंवा 
रेसकोसफवर पजै स् वीकारल् याबद् दल अन् वय ेदोषी ठरधवण् यात आल ेअसले ककंवा  रेल्व े
मालमत्ता अिधिकृतपण ेबाळर्ण ेअधिधियम १९६९, कलम ३ व ४ अन् वय ेदोि ककंवा 

अधिकवळेा दोषी ठरधवण् यात आल ेअसले ककंवा  म ंबई पोलीस अधिधियम १९५१, 

कलम १२२ ककंवा १२४ अन् वय ेतीि ककंवा अधिक वळेा दोषी ठरधवण् यात आल ेअसले 

तर अशा व् यक् तीस हद् दीबाहरे घालविू दतेा यतेे.  



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५७ - अ 

धभकारी म्हणिू घोधषत केलले्या 

व्यक्तीस घालविू दणे:े       

या कलमान्वय ेकारवाई करतािंा 

स िावणी आधण तपासणी महत्वाची 

आह.े या कलमान्वय ेआदशे 

काढण्यापवूी सबंिंीत व्यक्तीला 

सरकारी बािंकामावर अथवा अन्य 

रठकाणी िोकरी स्वीकारण्याचा 

धवकल्प दऊे केललेा असावा. सदर 

व्यक्ती कोणत्याही विै 

िोकरी/व्यवसायात स्वत:ला र् तंविू 

घणे्याची शक्यता िाही याची खात्री 

पटण ेआवश्यक आह.े 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५८ 

आदशे अमंलात असण् याची म दत: 

म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५५, 

५६, ५७ ककंवा ५७-अ अन् वय ेपारीत 

केलले् या आदशेात, हद् दपार केलले् या 

व् यक् तीि,े क्रकती काळ हद् दीबाहरे 

राहवयाच ेआह ेती म दत िम द असण े

आवश् यक आह.े हद् दपारीचा काळ, 

हद् दपार केलले् या व् यक् तीला, हद् दीतूि 

घालविू क्रदल् याच् या क्रदिाकंापासिू 

दोि वषाफपके्षा जास् त िसावा. 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५९  

स िावणीची सिंी दणे:े    

म ंबई पोलीस अधिधियम, कलम ५५, 

५६, ५७ ककंवा ५७-अ अन् वयचे् या हद्दपार 

प्रकरणात, सामिवेाला याला स िावणीची 

सिंी दणे,े त्याच ेम्हणण ेऐकूि/िोंदविू 

घणे,े सामिवेाला याि ेसाक्षीदार हजर 

केल् यास अशा साक्षीदाराची स िावणी 

घणे,े सामिवेालाच् या वकीलाला हजर 

राहू दणे ेया र्ोष्टी महत्वाच्या आहते, त् या 

िाकारता यणेार िाहीत. तथाधप, 

स िावणीची िोटीस बजाविूही 

सामिवेाला हजर राहत िसले तर 

त् याच् या अि पधस् थतीत योग् य तो आदशे 

पारीत करता यतेो. 

 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५९(१) 

पोलीस धिरीक्षकापके्षा वरील दजाफच् या 

अधिकार याि ेस िावणीची सिंी देण:े 

म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५५, ५६, ५७ 

ककंवा ५७-अ अन् वयचे् या हद्दपार प्रकरणात 

प्राथधमक चौकशी पोलीस धिरीक्षकापके्षा वरील 

दजाफच् या अधिकार याि ेकरावी. अशी प्राथधमक 

चौकशी करतािंा, अशा अधिकार याि े

सामिवेाला याला स िावणीची सिंी देण,े 

त्याच ेम्हणण ेऐकूि/िोंदविू घणे,े सामिवेाला 

याि ेसाक्षीदार हजर केल् यास अशा 

साक्षीदाराची स िावणी घणे,े  सामिवेालाच् या 

वकीलाला हजर राहू दणे ेआवश् यक आहे. अशी 

प्राथधमक चौकशी पणूफ झाल् याितंर, स् वयसं् पष्ट ट 

अहवालासह उपधवभार्ीय दंडाधिकारी 

याचं् याकडे प्रकरण सादर करावे. 
 



सामान् यत: सबंिंीत पोलीस धिरीक्षकाकडूि हद्दपार प्रस् ताव उपधवभार्ीय दडंाधिकारी 

कायाफलयात सादर केला जातो. यावळेेस, अशा प्रस् तावात काही त्र टी असल् यास, त् याचंी पतूफता 

करण् यासाठी, उपधवभार्ीय दंडाधिकारी असा प्रस् ताव सबंिंीत पोलीस धिरीक्षकाकडे परत 

पाठव ूशकतात. प ढे, उपधवभार्ीय दंडाधिकारी असा प्रस् ताव उपधवभार्ीय पोलीस 

अधिकार याकडे प्राथधमक चौकशीसाठी पाठधवतात.  

 

उपधवभार्ीय पोलीस अधिकारी, संबधंित प्रकरणाची प्राथधमक चौकशी करूि स् वयसं् पष्ट ट 

अहवालासह उपधवभार्ीय दंडाधिकारी याचं् याकडे प्रकरण रे्रसादर करतात. काही रठकाणी 

संबिंीत पोलीस धिरीक्षकाकडूि हद्दपार प्रस् ताव उपधवभार्ीय पोलीस अधिकार याकडे सादर 

केला जातो. उपधवभार्ीय पोलीस अधिकारी, सबंधंित प्रकरणाची प्राथधमक चौकशी करूि 

स् वयसं् पष्ट ट अहवालासह उपधवभार्ीय दंडाधिकारी याचं् याकडे प्रकरण सादर करतात. 

संबिंीत पोलीस धिरीक्षकाकडूि हद्दपार प्रस् ताव उपधवभार्ीय दंडाधिकारी कायाफलयात सादर 

होण-े उपधवभार्ीय दडंाधिकार याि ेअसा प्रस् ताव उपधवभार्ीय पोलीस अधिकार याकडे 

प्राथधमक चौकशीसाठी पाठधवण-े उपधवभार्ीय पोलीस अधिकार याि ेसबंधंित प्रकरणाची 

प्राथधमक चौकशी करूि स् वयसं् पष्ट ट अहवालासह उपधवभार्ीय दंडाधिकारी याचं् याकडे प्रकरण 

सादर करण ेहा िम योग् य आह.े याम ळे पोलीसािंी काहीतरी प राव ेर्ोळा करूि हद् दपार 

प्रस् ताव तयार केला अस ेम् हणता यते िाही आधण जाब दणेार/सामिवेाला याला स िावणीची 

योग् य सिंी क्रदल् याच ेधसध् द होत.े                  



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५९(२) 

सक्षम प्रधिकार याि ेस िावणीची सिंी 

दणे:े 

उपधवभार्ीय पोलीस अधिकार याि,े 

हद् दपार प्रकरणाची प्राथधमक चौकशी 

करूि स् वयसं् पष्ट ट अहवालासह 

उपधवभार्ीय दडंाधिकारी याचं् याकड े

प्रकरण सादर केल् याितंर, उपधवभार्ीय 

दडंाधिकारी यािंी स ध् दा सामिेवाला 

याला स िावणीची सिंी दणे,े त्याच े

म्हणण ेऐकूि/िोंदविू घणे,े सामिेवाला 

याि ेसाक्षीदार हजर केल् यास अशा 

साक्षीदाराची स िावणी घणे,े  

सामिवेालाच् या वकीलाला हजर राहू दणे े

आवश् यक आह.े 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ६० 

अपील: 

म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ५५, 

५६, ५७ ककंवा ५७-अ अन् वय े

हद्दपारीचा आदशे पारीत केला 

असल् यास, सामिवेाला याला, 

हद्दपारीचा आदशे धमळाल् याच् या 

क्रदिाकंापासिू तीस क्रदवसाच् या आत, 

राज् यशासिाकड ेअपील दाखल करता 

यईेल. 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ६१ 

राज् यशासिाच् या आदशेाची 

अंधतमता: 

म ंबई पोलीस अधिधियम, कलम 

५५, ५६, ५७ ककंवा ५७-अ 

अन् वय ेहद्दपारीच् या 

आदशेाधवरूध् दच् या अपीलावर 

राज् यशासिाि ेक्रदललेा धिकाल 

हा अंधतम असले.   
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ६२ 

हद्दपारीचा आदशे बजाव िही 

एखादी व्यक्ती स्वत: धिघिू 

जाण्यास कसरू करेल ककंवा 

धिघिू र्ले्याितंर ज्या क्षते्रातिू 

काढूि टाकल ेआह ेत्या क्षते्रात 

धविापरवािा प्रवशे करेल 

त्याला ज्या क्षते्रातिू काढूि 

टाकल ेआह ेत्या क्षते्राबाहरे 

पोलीस अधभरक्षते ठेवता 

यईेल. 
 



म बंई पोलीस अधिधियम, कलम ६२(२) 

जी व्यक्ती हद्दपारीच्या आदशेान्वय े

त्या क्षते्रातिू धिघिू र्लेी आह ेत्या 

व्यक्तीला त्या क्षते्रात यणे्याची 

तात्प रती परवािर्ी दतेा यतेे.  

अशी तात्प रती परवािर्ी दतेांिा 

काही अटी लादता यतेात.  
 

या अटींचा भरं् झाल्यास अटक 

करता यऊे शकत.े  

शक्यतो िार्मफक धविींसाठी लर्चे 

परवािर्ी द्यावी.  
 



महत् वाच:े  
 हद्दपारीची म दत सवफसािारणपण ेदोि वषाफपके्षा जास्त िसावी.  

 हद्दपारीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर संबिंीत उपधवभार्ीय पोलीस अधिकार यामार्फ त प्राथधमक 

चौकशी करावी. त्याचंा अहवाल प्राप्त झाल्याितंर स्वत: स िावणी घ्यावी.  

 सामिवेाला याि ेस िावणीसाठी हजर राहवे म्हणिू बाडँ घतेा यतेो. तरीही तो र्रैहजर राधहल्यास 

त्याच्या र्ैरहजेरीत आदेश काढता यतेो. 

 हद्दपारीच्या आदशेाधवरूध्द तीस क्रदवसाच्या आत शासिाकडे अपील दाखल करता यते.े  

 िार्रीकािंा घटििे सार कोठेही सचंार करण्याचे स्वाततं्र्य राज् य घटििे ेप्रदाि केल ेअसल ेतरी 

त्यावर शासि काही बंिि ेघाल ूशकत.े सावफजधिक धहताच्या दषृ्टीि ेहद्दपारीचा कायदा वैि आह.े  

 हद्दपार प्रकरणात िसैर्र्फक न्यायतत्वाच ेधियम पाळल ेर्ेल ेपाधहजते. 

 हद्दपार प्रकरणात ‘प्रस्ताधवत हद्दपार व्यक्ती’, 'आरोपी' अस ेशब्द वापरु िय,े त्या ऐवजी ‘र्ैर 

अजफदार’, 'सामिवेाला ककंवा ‘जाब दणेार’ अस ेशब्द वापरावते. 

  

 एका आदशेान्वय ेहद्दपार करण्यात आलले्या व्यक्तीच्या समाज धवघातक कारवाया एका 

ताल क्याप रत्या मयाफक्रदत असिूही त्याला १०० मैलापके्षा जास्त क्षते्रातिू हद्दपार केल ेर्ेल ेहोत.े त्याम ळे 

उच्च न्यायालयाि ेसदर आदशे रद्द केला.  

 एका हद्दपार प्रकरणात, सामिवेाला धवरोिात सबळ प रावा िसतािंाही, चारं्ल्या वतफणकूीच े

बंिपत्र घणे्यात आले होत ेपरंत ूअसे बंिपत्र घणे्याची तरतदू म बंई पोलीस अधिधियम, १९५१ मध्ये 

िसल्याम ळे क ं दि िारायण भोईर धवरूध्द महाराष्ट्र शासि या ररट धपरटशि ि. ५४७/८९ मध्ये उच्च 

न्यायालयाच्या औरंर्ाबाद खडंपीठाि ेहद्दपारीचा आदशे रद्द केला होता.    



 

डॉ. संजय क ं डेटकर,   

उपधजल् हाधिकारी, महाराष्ट र शासि 

 


