
कार्यकारी दडंाधिकारी र्ाचंी 

प्रधिबंिात् मक कारवाई  

  अर्ायि  

 चाप् टर केसेस 

डॉ. संजर् क ं डेटकर,  

उपधजल् हाधिकारी 
 



म बंई पोलीस अधिधिर्म १९५१ 

• कलम १७ अन् वर् े

धजल् ्  र्ािील पोलीस 

दलावर, धजल् हा दडंाधिकारी 

र्ा िात् र्ाि ेधजल् हाधिकारी 

र्ाचं ेधिर्तं्रण असि.े 

 

• कलम १९ अन् वर् ेधजल् हा 

दडंाधिकारी पोलीस दलावर 

दखेरेख करिाि. 



फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम ६ मध् र् े

फौजदारी न् र्ार्ालर्ाचंे ज ेवर्य िम द केलेल ेआहिे त् र्ाि 

'कार्यकारी दडंाधिकारी' र्ांच् र्ा न् र्ार्ालर्ाचाही समावशे 

होिो. र्ाअन्वर् ेकार्यकारी दडंाधिकारी र्ाचंे न्र्ार्ालर् हे     

फौजदारी न्र्ार्ालर् आह.े  

 



 फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम २०(१) अन् वर् े

राज् र्शासि प्रत् र्के धजल् ्  र्ाि र्ोग् र् वाटिील धििक् र्ा कार्यकारी 

दडंाधिकार र्ाचंी िेमणूक करण् र्ास सक्षम आहे. र्ांपकैी एका 

व् र्क् िीची धिर् क् िी 'धजल् हा दडंाधिकारी' म् हणिू करण् र्ाि र्ेि.े  

 

 फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम २०(२) अन् वर् े

'अप् पर धजल् हा दडंाधिकारी' र्ांची िेमणकू केली जाि.े 

 

 फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम २०(४) अन् वर् े

'उपधवभार्ीर् दडंाधिकारी' र्ांची िेमणकू केली जाि.े  



 फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम २२ अन् वर् े

'कार्यकारी दडंाधिकारी' र्ांच् र्ा स् र्ाधिक अधिकाररिा 

ठरधवल् र्ा जािाि. 
 

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

पररपत्रकान् वर् ेबहृन् म बंई बाहरे िमेणकूीस असलले् र्ा सवय 

धिवासी िार्ब िहधसलदार आधण िार्ब िहधसलदार र्ािंा 

'कार्यकारी दडंाधिकारी' र्ांच ेअधिकार िसेच फौजदारी 

प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम १४३, १४४ आधण १७४ च े

अधिकार प्रदाि करण् र्ाि आल ेआहिे.    
 

 फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम २३ अन् वर् ेसवय 

'कार्यकारी दडंाधिकारी' ह े'धजल् हा दडंाधिकारी' र्ािंा द य् र्म 

असिाि.  



 फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम ३७ व ३८ अन् वर्,े कार्दा व 

स व् र्वस् र्ा राखण् र्ाकामी जवे् हा दडंाधिकारी ककंवा पोलीस र्ािंा 

मदिीची आवश् र्किा असले िवे् हा त् र्ािंा मदि करण ेआधण धववधक्षि 

अपरािाचंी माधहिी त् र्ािंा दणे ेह ेप्रत् र्के िार्ररकाच ेकियव् र् आह.े 
 

 कार्यकारी दडंाधिकार र्ाचं् र्ा स् र्ाधिक अधिकाररििे अपराि करण् र्ाि 

र्ेि असले िर फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम ४४ अन् वर् े

कार्यकारी दडंाधिकार र्ािंा अशा अपराि करणार र्ास अटक करण् र्ाच े

अधिकार आहिे. 
 

 चोरीची मालमत्ता, बिावट दस् िऐवज इत् र्ादी लपविू ठेवल् र्ाचा 

सशंर् असल् र्ास, फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम ९४ अन् वर्,े 

'धजल् हा दडंाधिकारी' ककंवा 'उपधवभार्ीर् दडंाधिकारी' र्ांिा झडिीच े

वॉरंट काढण् र्ाच ेआधण त् र्ाद् वारे पोलीसािंा झडिी घणे् र्ाच ेआदशे 

दणे् र्ाच ेअधिकार आहिे.  
 



 एखादी व् र्क् िी बकेार्दशेीरपण ेलपिू बसललेी आह ेअसा सशंर् 

असल् र्ास, फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम ९७ अन् वर्,े 'धजल् हा 

दडंाधिकारी' ककंवा 'उपधवभार्ीर् दडंाधिकारी' र्ांिा झडिीच ेवॉरंट 

काढण् र्ाच ेआधण त् र्ाद् वारे पोलीसािंा झडिी घणे् र्ाच ेआदशे दणे् र्ाच े

अधिकार आहिे.  

 

 एखाद् र्ा स् त्रीच ेककंवा १८ वष ेपके्षा कमी वर् असलले् र्ा म लीच े

अपहरण केल ेअसल् र्ास अर्वा धिला अविैपण ेअडकवूि ठेवल े

असल् र्ास, अशा स् त्रीला ककंवा म लीला िात् काळ बिंम क् ि करूि धिच् र्ा 

पालकाचं् र्ा िाब् र्ाि दणे् र्ासाठी आधण अशावळेी जरूर िवेढ् र्ा बळाचा 

वापर करण् र्ाच ेआदशे दणे् र्ाचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा 

१९७३, कलम ९८ अन् वर्,े 'धजल् हा दडंाधिकारी' ककंवा 'उपधवभार्ीर् 

दडंाधिकारी' र्ािंा आहिे.  



कलम १०७ 

धशक्षात् मक (Punitive) 

कारवाई िसिू 

प्रधिबंिात् मक 

(Preventive) कारवाई 

कलम १०८ 

प्रक्षोभक साधहत्र् 

प्रधसध्द करीि 

असलले् र्ा 

व् र्क् िीधवरूध् द कारवाई  

•कलम १०९ 
दखलपात्र र् न्हा 

करण्र्ाच्र्ा इराद्याि े

र् प्तपण ेवावरि 

असलले् र्ाव् र्क् िीधवरूध् द 

कारवाई 

कलम ११० 

सराईि 

अपराध् र्ाधवरूध् द 

कारवाई 

बिंपत्र कालाविी १ वषय 

चारं्ल्र्ा वार्ण कीसाठी 

जामीिदारासह ककंवा 

जामीिदाराधविा बिंपत्र  

फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३ 

सावयजधिक शािंिा 

ठेवण्र्ासाठीच े

जामीिदारासह ककंवा 

जामीिदाराधविा एक 

वषायच ेबिंपत्र बिंपत्र 

कालाविी ३ वषय 



प्रधिबिंात् मक कारवाई कारवाई करिांिा खबर ककंवा 

माधहिीचा स्रोि  

पोधलसाचंा खबरी 

अहवाल  
खासर्ी इसमाची लखेी 

ििार 

१. सामिवेाला आधण घटिास्र्ळाच ेकार्यक्षते्र कार्यकारी दंडाधिकारी 

र्ाचं्र्ा अधिकार क्षते्राि आह ेककंवा कसे? 

२. सामिवेाला र्ाचकेडूि खात्रीलार्कपण ेसावयजधिक शािंिचेा भरं् 

होण्र्ाची शक्र्िा आह ेककंवा कस?े 

प्रकरण दाखल करूि घणे्र्ापवूी खात्री करावर्ाच् र्ा बाबी 

स्विः कार्यकारी 

दडंाधिकारी 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, 

कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम १०७ चा उद् दशे:  र्ा कलमान् वर् ेकरण् र्ाि र्णेार र्ा 

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

(Preventive) कारवाई आह.े पवूी केलले् र्ा र् न् ्  र्ाबद् दल धशक्षा दणे ेहा र्ा 

कलमाचा उद् दशे िसिू भधवष् र्ाि होणार र्ा र् न् ्  र्ािंा प्रधिबिं करण ेहा 

आह.े 

 

कोणिीही इसमाि ेकेलले् र्ा अजायवरूि ककंवा पोलीसािंी सादर केलले् र्ा 

अहवालावरूि, कार्यकारी दडंाधिकार र्ाची खात्री पटली असले की, 

एखादी व् र्क् िी, अस ेकृत् र् करण् र्ाचा सभंव आह ेज् र्ाम ळे िजीकच् र्ा 

काळाि सावयजधिक शािंिचेा भरं् होऊ शकेल िर र्ा कलमान् वर् ेकारवाई 

करिा र्ऊे शकि.े 

र्ा कलमान् वर् ेकारवाई करिािंा, त् र्ा व् र्क् िीि ेकेलले् र्ा सभंाव् र् 

कृत् र्ाम ळे सावयजधिक शािंिेचा भरं् होऊ शकेल अशी कार्यकारी 

दडंाधिकार र्ाची प राव् र्ासंह खात्री पटण ेआवश् र्क आह.े  



फौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम १०७ 

अन् वर्े कार्यकारी दंडाधिकार र्ासमोर अहवाल 

सादर झाल् र्ाििंर त् र्ाि ेप्रर्म अहवालासोबिच े

प राव ेबघिू, िजीकच् र्ा काळाि खरोखरच 

सामिवेालार्ाच् र्ा सभंाव् र् कृत् र्ाम ळे सावयजधिक 

शािंिचेा भंर् होऊ शकेल र्ाची खात्री करावी. 

अस ेप्रकरण "पोलीस धिरीक्षक (शासिािफे) धवरूध् द 

जाब देणार"  अस ेचालवाव.े  

अहवालाची िपासणी करिािंा भधवष् र्ाि 

र्णेारा सण/समारंभ, सामिवेाल् र्ाचा त् र्ाच् र्ाशी 

संबिं ककंवा िो करू शकेल असे शािंिा भंर्ाच े

सभंाव् र् कृत् र्, त् र्ामार्च ेकारण, सामिवेालाच् र्ा 

शािंिा भंर्ाच् र्ा सभंाव् र् कृत् र्ाम ळे होणारे 

ि कसाि, सामिवेालाचे बळ, त् र्ाला असणारा 

पाठठंबा इत् र्ादी बाबींचा धवचार करावा. 

अहवालाि सामिवेालाचा सपंणूय पत्ता, साक्षीदार 

असल् र्ास त् र्ाचं ेसपंणूय पत्ते असल् र्ाची खात्री 

करावी.       
 



फौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

र्ाििंर अहवालाच् र्ा समासाि, 

"माझ् र्ासमोर सादर केललेा सदर 
अहवाल व त् र्ाच् र्ा बरोबर असणार र्ा 
प राव् र्ाचं ेमी अवलोकि केले. 
त् र्ावरूि माझी खात्री झाली आह ेकी 
सदर प्रकरण फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम 
१०७ अन् वर् ेचालधवण् र्ास र्ोग् र् आह.े 
प्रकरण दाखल करूि घिेले. 
फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वर् े
आदशे पाररि कराव.े" असा शेरा िम द 
करावा. फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ 

अन् वर्ेचा आदशे पोलीसांिी 

बजवार्चा असिो. 

  
 



फौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १०७ र्ा 

कलमाखाली फक्त सावयजधिक शािंिा 

ठेवण्र्ासाठीच एक वषायकररिा, 

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा 

बिंपत्र का घऊे िर् ेर्ाबाबि कारण ेदाखवा 

िोटीस दिेा र्िे.े त्र्ाि चारं्ल्र्ा 

वियणकूीच्र्ा बिंपत्राचा समावशे होि िाही 

ह ेलक्षाि ठेवाव.े सदर प्रोधसडींर् सहा मधहि े

सपंिाच आपोआप सपं ष्टाि र्िे.े ि ेप ढे चाल ू

ठेवार्च ेअसल्र्ास धवशषे कारण ेिमदू 

करूि िाल का दडंाधिकारी र्ांिी त्र्ाप्रमाण े

आदशे करावा.  
  

 



फौ. प्र. स.ं कलम १०७ 

काही रठकाणी पोलीसािंी फौ.प्र.स.ं कलम १०७ अन् वर् े

अहवाल सादर केल् र्ाििंर लर्चे त्र्ाच क्रदवशी अिंररम 

बंिपत्र िर काही रठकाणी र्टे अधंिम बंिपत्र करुि घिेले 

जाि.े ही बाब अत्र्िं च कीची आहे.  
 

पोधलसािंी अस ेप्रकरण दाखल केल्र्ाििंर कार्यकारी 

दंडाधिकारी र्ािंी सामिवेाल् र्ास फौ.प्र.स.ं, कलम १११ 

ि सार आदशे पारीि करण ेअधिवार्य आहे. 'आपणाकडूि 
जामीिदारासह रक् कम रूपर्े ......../- इिक्र्ा रकमचे े
बंिपत्र का करुि घेऊ िर्?े' अशी धवचारणा केली जाण े
आवश्र्क आह.े सामिवेाला र्ाला त् र्ाच ेम् हणण ेसादर 

करण् र्ासाठी धवधशष्ट म दि दणे ेआवश् र्क आहे. बहुिके 

प्रकरणाि हे समन् स क्रदल ेजाि िाही. सामिवेाला र्ाच े

म्हणण ेऐकूि ििंरच आवश्र्कििे सार जामीि आधण 

बंिपत्र घणे ेअपके्षीि आहे. जमीि व बंिपत्र घणे्र्ाची 

आवश्र्किा िाही अस ेचौकशीअिंी धिदशयिास आल्र्ास 

'सदर प्रकरणी जामीि आधण बिंपत्राची आवश् र्किा 
क्रदसिू र्िे िाही सबब कामकाज बदं करणिे र्िे आहे' 
अस ेिमदू करुि प्रकरण बदं करावे. 
 



 फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम १११ अन् वर् ेआदेश: 

 

कार्यकारी दंडाधिकारी, िाल का ............, धजल् हा ........................ र्ाचं् र्ा न् र्ार्ालर्ािील कामकाज 

 

वाचा: फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम १११     प्रकरण िमांक:   

 

आदेश 

(िाव) ................... (राहणार) ........................... र्ांस, 

ज् र्ाअर्ी, पोलीस धिरीक्षक, ....................... पोलीस ठाणे ................... र्ांिी आज क्रदिांक .../..../.... रोजी 

माझ् र्ा समक्ष प राव् र्ांसह अहवाल सादर करूि, आपणाकडूि िजीकच् र्ा काळाि सावयजधिक शांििेचा भंर् 

होण् र्ाचा संभव आह ेअशी शक् र्िा व् र्क् ि केली आह.े त् र्ांच् र्ा खबरीचा सारांश खालील प्रमाण:े 

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

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

 

त् र्ाअर्ी मी, कार्यकारी दंडाधिकारी, .........................., ि म् हाला असा आदेश देि आह ेकी, एक वषायच् र्ा 

कालाविीि ि म् ही शांििा राखावी र्ासाठी ि मच् र्ाकडूि रक् कम रूपर्े ............. एवढ् र्ा रकमेचे बंिपत्र आधण 

ि मच् र्ा एका जामीिादाराकडूि/ दोि जामीिादारांकडूि प्रत् र्ेकी रक् कम रूपर्े ............. एवढ् र्ा रकमेचे बंिपत्र 

धलहूि देण् र्ास ि म् हाला का सांर्ण् र्ाि र्ेऊ िर्?े र्ाचे कारण दाखधवण् र्ासाठी ि म् ही क्रदिांक .../..../.... रोजी 

सकाळी .. . .. वाजिा, माझ् र्ा न् र्ार्ालर्ाि समक्ष (ककंवा रीिसर प्राधिकृि अधभकर त् र्ामाफय ि) उपधस् र्ि राहाव.े 

 

क्रदिांक .../..../....      मोहोर  कार्यकारी दंडाधिकारी, 

रठकाण:              

       िाल का ......, धजल् हा .......... 



 शािंिा राखण् र्ासाठी बंिपत्र: 

 

शांििा राखण् र्ासाठी बंिपत्र 

वाचा: फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम १०६ व १०७  प्रकरण िमांक:   

 

मी, (संपूणय िाव) ............................................ (राहणार) ........................... , र्ास, क्रदिांक 

.../..../.... िे क्रदिांक .../..../.... असे म् हणजेच .........................मधहिा/वषय र्ा अविीदरम् र्ाि ककंवा 

मा. कार्यकारी दडंाधिकारी, िाल का ..................., धजल् हा र्ांच् र्ा न् र्ार्ालर्ाि प्रकरण िमांक 

.......................... अन् वर्े असलेली चौकशी पूणय होईपर्ंि शांििा राखण् र्ासाठी बंिपत्र धलहूि 

दणे् र्ाचे फमायवण् र्ाि आले आह.े 

 

त् र्ाि सार, मी, (संपूणय िाव) ............................................  उक् ि अविीि ककंवा सदर चौकशी पूणय 

होईपर्ंि शांििा भंर् ि करण् र्ासाठी िसेच शांििा भंर् होण् र्ाचा सभंव असेल अशी कोणिीही कृिी ि 

करण् र्ासाठी मी स् वि:ला र्ा बंिपत्राद् वारे बांिूि घेि आहे.  

िसेच र्ाकामी माझ् र्ाकडूि कोणिाही कसूर झाल् र्ास, रक् कम रुपर्े ................/- (शब् दाि रक् कम रुपर्े 

................ फक् ि) इिकी रक् कम शासिास जमा करण् र्ास मी स् वि:ला र्ा बंिपत्राद् वारे बांिूि घेि 

आह.े     

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

रठकाण:                     संपूणय िाव.......  

                                 संपकय  िमांक-   



फौ. प्र. स.ं कलम १०७ बाबि काही न् र्ार्ालर्ीि धिणयर्: 

 ज् र्ा कारणांवरूि सामिेवाल् र्ाधवरूध् द फौजदारी खटला चालला होिा, त् र्ाच कारणावरूि 
फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०७ अन् वर्े कारवाई होऊ शकि िाही. (ए.आर्.आर. १९३४, 
मद्रास-२०२; ए.आर्.आर. १९२९, मद्रास-८४२.)  
 दंडाधिकार र्ासमोर ठेवलेल् र्ा प राव् र्ांवरूि, िजीकच् र्ा काळाि शांििाभंर् होण् र्ाची दाट 

शक् र्िा असावी. (क्रि.लॉ जियल, १९७७-१३६९; आर्.एल..आर. १९८०(२) केरळ ५७९.)  
 धिव् वळ पूवी एखादे र्रैकृत् र् कलेल ेहोिे त् र्ाम ळे िो भधवष् र्काळाि शांििाभंर्ाचे कृत् र् करू 

शकेल असे माििे र्ोग् र् ठरणार िाही. (क्रि.लॉ जियल, १९७३-१७१३; क्रि.लॉ जियल, १९७०-
१११.) 
 जधमिीच् र्ा कब् ज् र्ावरूि असलेल् र्ा िंट् र्ाि ककंवा क्रकरकोळ वादाि र्ा कलमाचा वापर 

करिा र्ेणार िाही. शांििा भरं् होण् र्ाची शक् र्िा टळली असले िर स रू करण् र्ाि आलेली 

कारवाई रद् द करण् र्ाि र्ावी. (ए.आर्.आर. १९७०, पाटणा-१३४; क्रि.लॉ जियल, १९७०-
७२४.)  
 अंिररम बंिपत्राचा आदेश दणे् र्ापूवी, अंिररम बंिपत्र घेण ेआवश् र्क आह ेर्ाबाबि 

दंडाधिकार र्ाची खात्री पटली पाधहज.े धिव् वळ पोलीसांिी िसा अहवाल क्रदला म् हणूि अंिररम 

बंिपत्र घणे् र्ाि र्ऊे िर्े. (ए.आर्.आर. १९७१, सवोच् च न् र्ार्ालर्-२४८१; क्रि.लॉ जियल, 
१९६९-४३;१९८५-२२६.)       



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



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

प्रजाक्षोभिच ेकृत् र् करण:े कार्द्यािे स्र्ापि 

झालेल्र्ा शासिाधवरूध् द द्वषेाची, ि च्छिेची, 

अप्रीिीची व शत्र त्वाची भाविा धिमायण करण्र्ाचा 

प्रर्त्न करणे. 

 

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

जन्मस्र्ाि, धिवास, भाषा इत्र्ादी कारणावरूि 

धिरधिराळ्र्ा र्टांमध्र्े शत्र त्व वाढवणे आधण 

एकोपा रटकवण्र्ास बािक कृिी करणे. 

 

भा.द.ंधव. (I.P.C.) कलम १५३ ब: राष्ट्रीर् एकात्मिेस 

बािक अस ेआरोप, धिवेदि करणे. 

 

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

व िार्मयक भाविांचा ब धध् दप रस् सर अपमाि करणे. 

आधण......... 

 



फौ. प्र. स.ं कलम १०८ 

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

अश्लील प स्िकाची धविी, बाळर्णे, जाहीरपण े

प्रदर्शयि करणे, भाड्याि ेदेण,े त् र्ांची िे-आण 

करणे अशी कृत् र् करणार र्ा व्यक्तीवर िाल का 

दंडाधिकारी र्ांिा कारवाई करिा र्ेिे. र्ा 

कलमाखाली एक वषायकररिा चांर्ल्र्ा 

वार्ण कीसाठी जामीिदारासह ककंवा 

जामीिदाराधविा बंिपत्र का घणे् र्ाि र्ऊे िर् े

र्ाचे कारण दाखधवण् र्ासाठी फमायविा र्ेऊ 

शकिे. आधण खात्री पटल् र्ावर त् र्ाि सार 

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा बंिपत्र 

घेिा र्ेि.े 

 
 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम १०९ 

एखादी व्यक्ती दखलपात्र र् न्हा करण्र्ाच्र्ा 

इराद्यािे र् प्तपणे वावरि आह ेअशा 

खबरीवरूि ककंवा पोधलस ररपोटयवरूि िाल का 

दडंाधिकार र्ांची खात्री झाल् र्ास त् र्ांिा अशा 

व्यक्तीधवरूध् द कारवाई करिा र्ेि.े  

सदर व्यक्ती खरोखरच दखलपात्र र् न्हा 

करण्र्ाच्र्ा इराद्याि ेर् प्तपणे वावरि होिी 

र्ाची खात्री पटल्र्ास, त्र्ाच् र्ाकडूि  

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधशवार् एक 

वषायच्र्ा कालाविीसाठी चारं्ल्र्ा वियण कीचे 

बंिपत्र का घेण् र्ाि र्ेऊ िर् ेर्ाचे कारण 

दाखधवण् र्ासाठी फमायविा र्ऊे शकिे. 
 



फौ. प्र. स.ं कलम १०९ 

 फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०९ अन् वरे् 

कारवाई करण् र्ासाठी (१) सामिेवाला, 

त् र्ाचे, त् र्ाच् र्ा रठकाणाचे अधस् ित् व 

लपधवण् र्ाचा प्रर्त् ि करि असावा (२) 

िो असे कृत् र् एखादा दखलपात्र र् न् हा 

करण् र्ाच् र्ा इराद् र्ािे करीि आह ेअस े

मािण् र्ास आिार असावा. र्ा 

दोन् हीपैकी एक बाब जरी िसले िर 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १०९ अन् वरे् 

कारवाई करिा र्ेणार िाही. (ए.आर्.आर. 

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



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम ११० 

एखादा सराईि अपरािी, जो चोर, घरफोड् र्ा, 

बिावटकार आह ेककंवा जाणिूब जिू चोरीचा माल 

घणे् र्ास सारावलेला आह ेककंवा चोरािंा आसरा 

दणे् र्ास, चोरीचा माल धवकण् र्ास मदि करणारा आह े

ककंवा अपहरण, आर्ळीक, ठकवणकू ककंवा भारिीर् 

दंड सधंहिा ४८९ क िे घ खालील अपराि करण् र्ास 

सारावलेला आहे ककंवा औषिी द्रव् र् व प्रसािि े

अधिधिर्म १९४०, धवदेशी धवधिमर्चलि धवधिर्मि 

अधिधिर्म १९४७, कमयचारी भधवष् र् धििी 

अधिधिर्म १९५२, अन् िभसेळ प्रधिबंिक अधिधिर्म 

१९५४, अत् र्ावश् र्क वस् ि ूअधिधिर्म १९५५, 

सीमाश ल् क अधिधिर्म १९६२ र्ाधवरूध् द एक ककंवा 

अधिक अपराि करण् र्ाि सारावललेा आहे ककंवा 

इिका द :साहसी आधण िोकादार्क आह ेकी त् र्ाला 

जामीिाधशवार् मोकळा सोडण ेसमाजास िोकादार्क 

ठरेल अशा व् र्क् िीबाबि खबरीवरूि, पोधलस 

ररपोटयवरूि िाल का दडंाधिकारी र्ािंा कारवाई करिा 

र्िे.े  
 



फौ. प्र. स.ं कलम ११० 

र्ाबाबि प्रर्म रेकॉडय बघूि खात्री करावी. खात्री 

पटल्र्ास त्र्ाच् र्ाकडूि जामीिदारासह जास् िीि 

जास् ि िीि वषायच्र्ा कालाविीसाठी, धवधशष्ठ 

जामीिदारासह (उदा. डॉक्टर, प्रधिष्ठीि व्यक्ती इ.) 

चांर्ल्र्ा वियण कीचे बंिपत्र का घेण् र्ाि र्ेऊ िर्े र्ाचे 

कारण दाखधवण् र्ासाठी फमायविा र्ेऊ शकिे. 

 द :साहसी आधण िोकादार्क म् हणजे इिरांच् र्ा 

शारीररक बाबींची आधण मालमते्तची पवाय ि 

करणारा, कृत्त् र्ाच् र्ा पररणामांची पवाय ि करणारा 

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

 वाईट चालीररिीच् र्ा इसमाधवरूध् द र्ा 

कलमाखाली कारवाई करिा र्ेणार िाही. (क्रि.लॉ 
जियल, १९६०-६३८.)    

  

फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम १०७ िे 

११० अन् वर्े कारवाई करिािंा फौ.प्र.स.ं, कलम 

१११ ि सार आदशे पारीि करण ेअधिवार्य आहे.  

  



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम १११ 

सामिवेाला र्ाला त् र्ाच ेम् हणण ेसादर 

करण् र्ासाठी धवधशष्ट म दि दणे ेआवश् र्क आह.े 

बहुिके प्रकरणाि आदशे काढला जाि िाही. 

सामिवेालार्ाच ेम्हणण ेऐकूि ििंरच 

आवश्र्कििे सार जामीि आधण बिंपत्र घणे े

अपके्षीि आह.े 

 

फौ.प्र.स.ं, कलम १११ अन् वर् ेकाढलले् र्ा 

आदशेाि, दडंाधिकार र्ाला धमळालेल् र्ा 

खबरीचा साराशं, धिष् पाक्रदि करावर्ाच् र्ा 

बिंपत्राची रक् कम, बिंपत्राची म दि, 

जामीिदाराचं ेप्रकार आधण सखं् र्ा र्ाबाबि 

वणयि असाव.े 

  
 



फौ. प्र. स.ं कलम १११ बाबि काही न् र्ार्ालर्ीि धिणयर्: 

 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वर्चेा आदशे हा न् र्ाधर्क आदशे असल् र्ाम ळे िो 

छापील िम न् र्ाि काढिा र्णेार िाही. (किायटक लॉ जियल, १९८०(२)-४०८.)  
 

 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वर्चे् र्ा आदशेाधवरूध् द प िर्वयलोकि अजय दाखल 

करिा र्िेो. (ए.आर्.आर. सवोच् च न् र्ार्ालर्- १९७८-४७; क्रि.लॉ जियल, १९७८-
१६५.) 
 

 कारवाई स रू झाल् र्ाििंर िवीि घटिा घडली असले िर प न् हा फौ.प्र.स.ं१९७३, 

कलम १११ अन् वर् ेआदशे काढण् र्ाि र्ावा. (मद्रास लॉ जियल, १९५३(२)-६६९.)       
 

 जर कार्यकारी दडंाधिकार र्ाि,े फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वर्चे ेआदशे 

काढल ेिसिील िर प ढील सवय कार्यवाही बकेार्दशेीर ठरेल. (आर्.एल.आर. ३०, 
मद्रास-२८२; ए.आर्.आर. १९६३-अला.,१०५; क्रि.लॉ जियल, १९६३-२७३.)    
 

 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम ११२ 

फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ 

अन् वर्ेच् र्ा आदशेान् वर्े सामिेवाला 

दडंाधिकारी र्ांचे समोर हजर 

झाल्र्ास त्र्ाला सदर आदशे वाचूि 

दाखधवला जाईल. त् र्ाची इच् छा 

असल् र्ास त् र्ाला त्र्ाचेवरील 

आरोप समजावूि सांर्ण्र्ाि 

र्ेिील.  



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम ११३ 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वर्चेा 

आदशे सामिवेालावर बजाविूही िो  हजर 

ि राधहल्र्ास धिच्र्ा धवरूध्द फौ.प्र.स.ं, 

कलम ११३ अन् वर्चे ेसमन् स काढिा र्ईेल. 

ह ेसमन् स फौ.प्र.स.ं, कलम १११ अन् वर्चे् र्ा 

आदशेासह असाव.े र्ा समन् स अन् वर् े

सामिवेाला जरी हवालिीि असला िरी 

त् र्ाला दडंाधिकारी र्ाचं ेसमोर हजर कराव े

लार्ेल. जर सामिवेाला र्ाला िात् काळ 

अटक केल् र्ाधशवार् शािंिाभरं्ास प्रधिबिं 

करण ेशक् र् िाही अशी दडंाधिकार र्ाची 

खात्री झाली िर खबरीचा साराशं िम द 

करूि, दडंाधिकारी सामिवेालाला अटक 

करण् र्ासाठी वॉरंट काढू शकेल.  
 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम ११३ अन् वर् ेसमन् स: 
 

कार्यकारी दंडाधिकारी, िाल का ............, धजल् हा ........................ र्ाचं् र्ा न् र्ार्ालर्ािील कामकाज 

 

वाचा: फौजदारी प्रक्रिर्ा संधहिा १९७३, कलम ११३    प्रकरण िमांक:   

 

समन् स 

 

(िाव) ................... (राहणार) ........................... र्ांस, 

धवश् वसिीर् माधहिीवरूि माझ् र्ा असे धिदशयिास आले आह ेकी, िजीकच् र्ा काळाि ि मच् र्ाकडूि सावयजधिक 

शांििेचा भंर् होण् र्ाचा संभव आह.े त् र्ाम ळे एक वषायच् र्ा कालाविीि ि म् ही शांििा राखावी र्ासाठी 

ि मच् र्ाकडूि रक् कम रूपर्े ............. एवढ् र्ा रकमेचे बंिपत्र आधण ि मच् र्ा एका जामीिादाराकडूि/ दोि 

जामीिादारांकडूि प्रत् र्ेकी रक् कम रूपर्े ............. एवढ् र्ा रकमेचे बंिपत्र धलहूि देण् र्ास ि म् हाला का सांर्ण् र्ाि 

र्ेऊ िर्े? र्ाचे कारण दाखधवण् र्ासाठी ि म् ही क्रदिांक .../..../.... रोजी सकाळी .. . .. वाजिा, माझ् र्ा 

न् र्ार्ालर्ाि समक्ष (ककंवा रीिसर प्राधिकृि अधभकर त् र्ामाफय ि) उपधस् र्ि राहावे असे ि म् हाला फमायवण् र्ाि र्ेि 

आह.े 

  

क्रदिांक .../..../....      मोहोर  कार्यकारी दंडाधिकारी, 

रठकाण:             

       िाल का ......, धजल् हा ...... 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  

 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११३ 

अन् वरे् काढलेल् र्ा समन् स 

अर्वा वॉरंटसह 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ 

अन् वरे् काढलेल् र्ा आदशेाची 

प्रि असावी. समन् स अर्वा 

वॉरंटची अंमलवजावणी 

करणार र्ा अधिकार र्ािे िी 

सामिेवालावर बजावणे 

आवश् र्क आह.े 

 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  

 ज् र्ा सामिेवाला धवरूध् द 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ 

अन् वरे्  आदशे काढललेा 

असले, त् र्ाला स् वि: हजर 

राहण् र्ाची आवश् र्किा िाही 

अशी दडंाधिकार र्ाची खात्री 

झाल् र्ास, दडंाधिकारी 

सामिेवाल् र्ाला स् वि: हजर ि 

राहिा, त् र्ाच् र्ा वकीलामाफय ि 

हजर राहण् र्ाची सवलि दऊे 

शकेल. 

 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम ११६ 

खबरीची सत् र्िा 

 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११६(१): जेव् हा 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम १११ अन् वर्ेच् र्ा 

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

अन् वर्ेच् र्ा समन् स/वॉरंटि सार, सामिवेाला 

दंडाधिकार र्ासमोर आणला जाईल व त् र्ाला 

फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११२ अन् वर् ेसदर आदेश 

वाचिू दाखधवला जाईल िवे् हा ज् र्ा खबरीवरूि 

सामिवेालाधवरूध् द कारवाई करण् र्ाि आली आहे 

त् र्ा खबरीची सत् र्िा पडिाळणी करण् र्ाकामी 

आवश् र्क िो इिर प रावा दडंाधिकार र्ामाफय ि 

घिेला जाईल. 

 

 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११६(२): सदर 

प्रकरण चालधवण् र्ासाठी आधण इिर प रावा 

घणे् र्ासाठी प ढील कार्यवाही करण् र्ाि र्ईेल. 
 



फौ. प्र. स.ं कलम ११६ 
 फौ.प्र.स.ं१९७३, कलम ११६(३): सदर चौकशीची स रूवाि 

होऊि िी संपण् र्ाच् र्ा कालाविीि सामिेवालाकडूि सावयजधिक 

शांििेचा भंर् होऊ िर्े र्ासाठी िात् काळ उपार्र्ोजिा करणे 

आवश् र्क आह ेअसे दंडाधिकार र्ाची खात्री पटल् र्ास, 

सामिेवाला र्ािे सदर चौकशी पूणय होईपर्ंि शांििा 

राखण् र्ासाठी ककंवा चांर्ली वियणूक ठेवण् र्ासाठी, 

जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा बंिपत्र धलहूि द् र्ावे 

असा धिदेश दंडाधिकारी देऊ शकेल. 

उपरोक् ि धिदेधशि बंिपत्राचे धिष् पादि होईपर्ंि ककंवा अशा 

बंिपत्राचे धिष् पादि करण् र्ास कसूर झाल् र्ास, सदर चौकशी पूणय 

होईपर्ंि सामिेवाला र्ाला (कमाल १४ क्रदवस) कैदेि ठेऊ 

शकेल.  

परंि - 

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

अन् वर्े ज् र्ाधवरूध् द कारवाई केली रे्ली असेल त् र्ाच् र्ाकडूि 

'चांर्ली वियणूक ठेवण् र्ासाठी' बंिपत्र धिष् पाक्रदि करण् र्ाचा 

धिदेश क्रदला जाणार िाही. 

(ख) बंिपत्राबाबिच् र्ा रकमेबाबि, जामीिदाराबाबि, 

जामीिदारांच् र्ा संख् र्ेबाबिच् र्ा शिी, सामिेवाल् र्ाधवरूध् द 

असलेल् र्ा प राव् र्ाच् र्ा ि लिेि जास् ि िसाव् र्ा. 

 



फौ. प्र. स.ं कलम ११६ 

 फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(४): सामिेवाला सराईि 

अपरािी आह ेककंवा द :साहसी आधण िोकादार्क आह ेकी 

त् र्ाला जामीिाधशवार् मोकळा सोडणे समाजास 

िोकादार्क ठरेल, र्ा र्ोष् टी प राव् र्ासह शाबीि करिा 

र्ेिील. 
 

 फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(५): सामिेवाला र्ांची 

संख् र्ा एकपेक्षा जास् ि असल् र्ास, त् र्ांच् र्ाबाबि एकत्र ककंवा 

स् विंत्र प्रकरणाद् वारे चौकशी करण् र्ाचा अधिकार 

दडंाधिकार र्ाला आह.े  
 

 फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(६): र्ा कलमांखालील 

चौकशी, धिच् र्ा प्रारंभाच् र्ा क्रदिांकापासूि (सामिेवाला 

हजर झाल् र्ाचा क्रदिांक) सहा मधहन् र्ाच् र्ा कालाविीि पूणय 

करावी. ही चौकशी सहा मधहन् र्ाच् र्ा कालाविीि पूणय 

झाली िाही, आधण दडंाधिकार र्ािे धवशेष कारणे िम द 

करूि, सहा मधहन् र्ाििंर चौकशी स रू ठेवण् र्ाबाबि आदशे 

पारीि केले िसिील िर ही चौकशी आपोआप बंद झाल् र्ाचे 

मािण् र्ाि र्ेईल. 
 



फौ. प्र. स.ं कलम ११६ 

 फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(७): र्ा कलमांखालील चौकशी सहा मधहन् र्ाििंर 

स रू ठेवार्ची असल् र्ास, धवशेष कारणे िम द करूि त् र्ाबाबि आदशे पारीि करणे 

आवश् र्क आह.े दडंाधिकार र्ािे धवशेष कारणे िम द करूि, सहा मधहन् र्ाििंर चौकशी 

स रू ठेवण् र्ाबाबि आदशे पारीि केले िसिील आधण सामिेवाला र्ािे त् र्ाबाबि सत्र 

न् र्ार्ालर्ाि दाद माधर्िली िर, सत्र न् र्ार्ालर् र्ाबाबि खात्री करूि अशी चौकशी 

रद् द करू शकेल. 

 

 ज् र्ावेळी सामिेवाला दडंाधिकार र्ासमोर हजर होिो त् र्ावेळी चौकशीचे काम 

स रू झाल् र्ाचे मािल ेजािे. (धबहार लॉ जियल, १९७८-६५६.) 
 

 चौकशी स रू झाल् र्ाििंरच कार्यकारी अंिररम बंिपत्राचा आदशे दिेा र्ेईल. 

(क्रि.लॉ जियल, १९९१-११७५.) 
 

 बर र्ाच वषायपूवी धशक्षा झालेला इसम सराईि घरफोड् र्ा आह ेअस ेम् हणिा र्ेणार 

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



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम ११७ 
चौकशीअिंी, सामिवेालाकडूि, र्र्ाधस् र्िी शािंिा राखण् र्ासाठी 

ककंवा चारं्ल् र्ा वियणकूीसाठी, जामीिदारासह ककंवा जामीिदाराधविा 

बिंपत्र धलहूि घणे ेआवश् र्क आह ेअशी दंडाधिकार र्ाची खात्री झाली 

िर दंडाधिकारी त् र्ाबाबि अधंिम धिदेश देऊ शकेल.  

 

परंि - 

(क) बिंपत्राबाबिचा कालाविी, रक् कम, स् वरूप सामिवेाल् र्ाधवरूध् द 

असलले् र्ा प राव् र्ाच् र्ा ि लििे जास् ि िसाव् र्ा. 

 

(ख) बिंपत्राची रक् कम सामिवेाल् र्ाधवरूध् द असलले् र्ा प राव् र्ाच् र्ा 

ि लििे जास् ि िसाव् र्ा. 

 

(र्) अज्ञािाधवरूध् द चौकशी असल् र्ास, बिंपत्र जामीिदाराकडूिच 

धिष् पाक्रदि करण् र्ाि र्ाव.े 

 

 चौकशीि दंडाधिकार र्ाच ेिधैिक समािाि होण ेप रेस ेिाही, 

त् र्ासाठी कार्देशीर प रावा असावा. (आर्.एल.आर. १०, बॉम् ब-े
१७४.)  

 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम ११८ 

चौकशीअंिी, सामिेवालाकडूि बंिपत्र धलहूि घेणे आवश् र्क 

आह ेर्ाबाबि िाही अशी दडंाधिकार र्ाची खात्री झाली िर 

दडंाधिकारी त् र्ाबाबि धिदशे दऊे शकेल आधण अधभलेखाि 

िशी िोंद घेऊि सामिेवाला र्ेला धविादोष सोडूि दईेल. 

 बंिपत्राची म दि शेवटचा आदशे झाल् र्ाच् र्ा िारखेपासूि 

स रू होिे. (ए.आर्.आर.१९२७, मद्रास-५४२; क्रि.लॉ जियल, 
२९-७७.)  

 बंिपत्र धिष् पाक्रदि करण् र्ाच् र्ा आदशेास स् र्धर्िी धमळाली 

असेल िर स् र्धर्िीची म दि संपल् र्ािंिर बंिपत्राची म दि 

स रू होिे. (धबहार लॉ जियल रर., ३५३.)  

 शांििा राखण् र्ासाठी ककंवा चांर्ल् र्ा वियणूकीसाठीच् र्ा 

बंिपत्रास कोटय फी स् टँप लार्ि िाही. (र्ॅझेट ऑफ इंधडर्ा 
१८८९-भार् १, पाि ५०६.)  

 बंिपत्राच् र्ा रकमेइिकी प्रॉधमसरी िोट धलहूि घेणे ककंवा 

धििकी रक् कम रोख जमा करण् र्ाचा आदशे दणेे बेकार्दशेीर 

आह.े (आर्.एल.आर.६, कलम १४; आर्.एल.आर. ३२, 
बॉम् ब-े४४९.)  
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फौ. प्र. स.ं कलम १२० 

चांर्ली वार्णूक ठेवण् र्ासाठी 

बंिपत्र क्रदल् र्ािंिर कारावासाच् र्ा 

धशक्षेस पात्र असा कोणिाही अपराि 

करणे ककंवा करण् र्ाचा प्रर्त् ि करणे 

ककंवा करण् र्ास अपपे्ररणा दणेे ह े

कोठेही करण् र्ाि आले िरी िो 

बंिपत्राचा भंर् ठरेल.  
 



फौजदारी प्रक्रिर्ा सधंहिा १९७३, कलम  



फौ. प्र. स.ं कलम १२१ 

जामीिदार िाकारण् र्ाचा अधिकार 

(१) बंिपत्राच् र्ा प्रर्ोजिासाठी एखादी व्यक्ती जामीिदार 

होण्र्ास अर्ोग्र् व् र्क् िीला िाकारण् र्ाचा अधिकार 

दंडाधिकार र्ाला आह.े दंडाधिकार र्ाच् र्ा पूवायधिकार र्ाि े

पवूी स् वीकारलले् र्ा जामीिदाराला अर्ोग्र्िचे् र्ा 

कारणाम ळे िाकारण् र्ाचा अधिकारही दडंाधिकार र्ाला 

आहे.  

परंि  जामीिदाराला अर्ोग्र्िचे् र्ा कारणाम ळे िाकार 

दणे् र्ापवूी, दडंाधिकार र्ाि ेस् वि:, ककंवा त् र्ाच् र्ा द य् र्म 

अधिकार र्ामाफय ि जामीिदाराच् र्ा अर्ोग् र्ि ेबद् दल 

शपर्ेवर रीिसर चौकशी करणे आवश् र्क आहे.  

(२) उपरोक् ि चौकशी करिािंा, सामिवेाला आधण त् र्ाच् र्ा 

जामीिदाराला िोटीस बजाविू, म् हणण ेमाडंण् र्ाची आधण 

प राव ेसादर करण् र्ाची संिी दंडाधिकारी दईेल. 

 

(३) वरील प्रमाण ेखात्री केल् र्ाििंरच, जामीिदाराला 

िाकरणारा आदशे पारीि करण् र्ाि र्ेईल.  
 



फौ. प्र. स.ं कलम १२१ बाबि काही न् र्ार्ालर्ीि धिणयर्: 

 जामीिदार अम क भार्ािीलच पाधहजे असे बंिि लादिा 

र्ेणार िाही. (ए.आर्.आर.१९७८,सवोच् च न् र्ार्ालर्-१५९४;  
क्रि.लॉ जियल, १७०३.)  
 

 जामीिदार अम क जािीचा असावा ककंवा िसावा असे 

बंिि लादिा र्ेणार िाही. (१ बी.एल.आर.१९७८,३२०-प-
५; क्रि.लॉ जियल, १७०३.)  
 

 पूवी धशक्षा झालेला इसम जामीिदार राहू शकिो. 

(आर्.एल.आर.२६-अला.१८९.)  
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जामीि दणे् र्ास कसरू करणार र्ा 

व् र्क् िीस, जामीि दईेपर्िं 

कारावासाि ठेवण् र्ाचा अधिकार 

दडंाधिकार र्ाला आह.े 

 



 

डॉ. संजर् क ं डेटकर,   

उपधजल् हाधिकारी, महाराष् र शासि 

 


