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ददाखल तदाररीख - १२/०७/२०१९
ननोंदणरी तदाररीख - १२/०७/२०१९
कनकदाल तदाररीख - १५/०६/२०२१
कदालदावधरी- ०१ वरर, ०५ म., ०३ कद.

प्रथम वरर  न्यदायदसडदाधधकदाररी   (  न्यदायदालय क  .  ३  ),   भसडदारदा यदासचचे न्यदायदालयदात
(ससुनदावणरी कपिठदासरीन अधधकदाररी चचेतनदा य. नचेवदारचे यदासचचे सममोर)

ससकक्षिप्त फफौजददाररी खटलदा क  .   १३३३  /  २०१९     कनशदाणरी क  .   २२
(CNR No.MHBH030021082019)

महदारदाषष  सरकदारतफर  
पिमोधलस स्टचेशन अधधकदाररी, 
पिमोधलस स्टचेशन, भसडदारदा. तदा.धज. भसडदारदा. ... ... अकभयमोर पिक्षि

-कवरुध्द-
जरकदश कवडसु  रदाऊत,
वय असददाजचे २८ वरर, धसददा- मजसुररी,
रदाहणदार- अन्सदाररी वदाडर, भसडदारदा, तदा.धज. भसडदारदा. ... .... आरमोपिरी

महदारदाषष  जसुरदारबसदरी अधधकनयम, १८८७ चचे कलम १२(अ) असतररत
-------------------------------------------------

सरकदारतफर  अकभयमोकदा शरी. एस.एस. लदासबट.
आरमोपिरीतफर  कवधरीज्ञ शरी. आर. डरी. कमोलतचे.

-------------------------------------------------
न्यदायकनणरय

(कदनदासक १५ जसुन, २०२१ रमोजरी पिदाररीत)

सदरचदा खटलदा आरमोपिरी कवरुध्द महदारदाषष  जसुरदारबसदरी अधधकनयम, १८८७ चचे कलम

१२(अ) असतररत चदालकवण्यदात आलदा.

२. खटल्यदाचरी थमोडक्यदात हककीकत अशरी ककी,  कद.०५.०३.२०१९ रमोजरी तकदारददार

पिमोधलस कशपिदाई अजय कसु कडचे बसदमोबस्त कठकदाणदा कडचे जदात असतदासनदा रसुप्त बदातमरीददारदाकडसुन मदाकहतरी

कमळदालरी ककी, रदासधरी चफौक भसडदारदा रजदानन महदारदाज मसदरीर जवळ एक इसम लमोकदासकडसुन पिपैसचे घचेवसुन
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सरकदार -कव.- जरदरीश 
कनशदाणरी क. २२.

वरलरी मटक्यदाचचे आकडचे धलहहन हदार धजतचदा जसुरदार खचेळ खचेळकवत आहचे. त्यदावरुन तचे दमोन पिसचदासह

घटनदास्थळरी  रचेलरी  असतदा,  आरमोपिरी  तचेथचे  कमळळन  आलदा.  त्यदाचरी  कवचदारपिळस  करुन,  त्यदाच्यदा

असरझडतरीतळन एक कहरव्यदा रसरदाचदा मनरीपिळर वररीलरी मटक्यदाचचे  आकडचे  धलकहलचेलदा सटदापिटरी कदारद,

एक डडॉट पिचेन, एक कदाबरन तसुकडदा व नरदरी २६०/- रुपियचे कमळळन आलचे. 

३. पिमोधलस कशपिदाई ससकदपि बन्समोड यदासनरी घटनदास्थळ पिसचनदामदा व जप्तरी पिसचनदामदा तयदार

कचे लदा.  आरमोपिरीकवरुध्द  रसुन्हदा  क.१७६/२०१९  नदानाेंदकवलदा.  तसचेच  त्यदासनरी  सदाक्षिरीददारदासचचे  बयदान

ननोंदकवलचे.  तपिदासदाअसतरी  आरमोपिरीकवरुध्द  पिसुरदावदा  कमळळन  आल्यदानचे,  त्यदाचचे  कवरुध्द  न्यदायदालयदात

दमोरदारमोपिपित्र ददाखल कचे लचे. 

४. आरदाचेपिरीकवरुध्द कनशदाणरी ६ प्रमदाणचे दमोरदारमोपि कनशशचत कचे लदा.  आरमोपिरीनचे  कनशदाणरी ७

प्रमदाणचे रसुन्हदा कबसुल नसल्यदाचचे सदासरळन तमो ससपिररीक्षिचेस तयदार झदालदा. 

५. अकभयमोर पिक्षिदातफर  सरकदाररी वककील शरी. एस.एस. लदासबट व आरमोपिरीतफर  कवधरीज्ञ शरी.

आर. डरी. कमोलतचे यदासचदा यसुककीवदाद एपैकलदा. न्यदायदालयदाच्यदा कवचदारदाथर  कनघदालचेलचे प्रशन व त्यदावर मदाझचे

कनष्करर कदारणकममदाससचेसह खदालरीलप्रमदाणचे कदलचे आहचे.

क  . कवचदारदाथर  प्रशन कनष्करर

१. अकभयमोर  पिक्षिदानचे  हचे  धसध्द  कचे लचे  कदाय  ककी,  कद.
०५.०३.२०१९ रमोजरी  दसुपिदाररी  २.२० वदाजतदाच्यदा  ससुमदारदास
रजदानन मसदरीर जवळ,  रदासधरी चफौक,  भसडदारदा यचेथचे  सदावरजकनक
कठकदाणरी  आरदाचेपिरी  लमोकदासकडळन  पिपैसचे  घचेवळन  रदाजधदानरी  वरलरी
मटकदा  सटदापिटरीवर  आकडचे  धलहहन  हदारजरीतचदा  जसुरदार
खचेळकवतदानदा  कमळळन  आलदा,  त्यदाददारचे  महदारदाषष  जसुरदारबसदरी
अधधकनयम, १८८७ चचे कलम १२(अ) प्रमदाणचे रसुन्हदा कचे लदा? ... नदाहरी.

२. आदचेश कदाचेणतदा ? आरमोपिरीचरी  कनदर्दोर
मसुकतदा करण्यदात यचेतचे.

६. अकभयमोर पिक्षिदानचे आरमोपिरीकवरुध्दचचे आरमोपि धसध्द करण्यदासदाठरी पिसच सदाक्षिदारीददार क.१

वदामन ककसन बमोरकर  (कनशदाणरी ८)  व सदाक्षिरीददार क.२ अजय अरुणजरी कसु कडचे  (कनशदाणरी १४)

यदासचरी सदाक्षि ननोंदकवलरी. त्यदाप्रमदाणचे सळचनदापित्र (कनशदाणरी १५), घटनदास्थळ पिसचनदामदा (कनशदाणरी १६),
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जप्तरी पिसचनदामदा  (कनशदाणरी १७),  एक सटदापिटरी  (कनशदाणरी १८),  कफयदारद  (कनशदाणरी १९),  छदापिरील

प्रथम खबर अहवदाल  (कनशदाणरी २०) कदारदमोपित्ररी पिसुरदावदा ददाखल कचे लदा आहचे. फफौजददाररी प्रककयदा

ससकहतदा,  १९७३ चचे  कलम ३१३(१)(ब) नसुसदार आरमोपिरीचचे  बयदान  (कनशदाणरी २१) ननोंदकवण्यदात

आलचे. आरमोपिरीनचे स्वततःच्यदा बचदावदासदाठरी स्वततःचरी ककस वदा इतर व्यककीचरी सदाक्षि ननोंदकवलरी नदाहरी.

कदारणकममदाससदा

कवचदारदाथर  प्रशन क  .  १  बदाबततः-

७. अकभयमोर  पिक्षिदालदा  रसुन्हयदातरील  घटक  धसध्द  करणचे  आवशयक  आहचे.  अकभयमोर

सदाक्षिरीददार क.१ वदामन ककसन बमोरकर यदानचे त्यदासच्यदा सदाक्षिचेमध्यचे पिमोधलसदासनरी त्यदालदा पिसचनदाम्यदाकररतदा

पिसच म्हणळन न बमोलकवल्यदाचचे  व त्यदासच्यदासमक्षि कमोणतरीहरी जप्तरीचरी कदायरवदाहरी न कचे ल्यदाचचे  सदासकरतलचे.

सळचनदापित्र, घटनदास्थळ पिसचनदामदा व जप्तरी पिसचनदामदा वररील आपिल्यदा सहयदा सदर पिसचदानचे ओळखल्यदा,

मदात्र त्यदातरील मजकसु रदाबदाबत अज्ञदान दशरकवलचे.  सरकदाररी  वककलदासनरी  सदर पिसचदालदा  कफतळर  घमोकरत

करुन सळचकप्रशन कवचदारलचे. मदात्र त्यदातळन तथदाकधथत जप्तरी व आरमोपिरीकवरुध्द कदाहरीहरी धसध्द झदालचे

नदाहरी. म्हणळन सदर पिसचदाचरी सदाक्षि अकभयमोर पिक्षिदालदा कमोणत्यदाहरी फदायददाचरी ठरत नदाहरी. 

८. अकभयमोर सदाक्षिरीददार क.२ पिमो.  कश.  अजय अरुणजरी कसु कउचे,  ब.न.  ११४९ यदासनरी

सदाक्षिचेत  कथन कचे लचे  ककी,  कद.०५/०३/२०१९ रमोजरी  बसदमोबस्तदावर  असतदानदा  रसुप्त  मदाकहतरीवरुन

घटनदास्थळरी  रचेलचे  असतदा,  आरमोपिरी  सटदापिटरीवर  आकडचे  धलकहतदानदा  कमळळन  आलदा.  आरमोपिरीच्यदा

तदाब्यदातळन सटदापिटरी,  एक डदाडाॅट पिचेन,  नरदरी रु.२६०/-  जप्त कचे लचे.  त्यदासनरी  घटनदास्थळ व जप्तरी

पिसचनदामचे  तयदार कचे लचे.  आरमोपिरीकवरुध्द कफयदारद दचेवळन रसुन्हदा ननोंदकवलदा.  तपिदासदादरम्यदान सदाक्षिरीददारदासचचे

बयदान  ननोंदकवलचे.  उलटतपिदासदादरम्यदान  त्यदासनदा  कवचदारलचेल्यदा  सळचकप्रशनदासनदा  सदर  सदाक्षिरीददारदानचे

नकदारदाथर्थी उत्तर कदलचे.  सदाक्षिरीददार क.२ च्यदा सदाक्षिचेलदा दसुसररी पिसुरक सदाक्षि नसल्यदामसुळचे  सदाक्षिरीददार क.२

चरी सदाक्षि कवशवदासदाहर वदाटत नदाहरी. 

९. अकभयमोर पिक्षिदानचे  पिसचनदाम्यदातरील दसुसरदा पिसच सदाक्षिरीददार व इतर सदाक्षिरीददारदासचरी सदाक्षि

ननोंदकवलरी नदाहरी.  अकभयमोर पिक्षिदालदा रसुन्हयदातरील घटक धसध्द करणचे आवशयक हमोतचे,  पिरसतसु आरमोपिरी

कवरुध्द रसुन्हयदातरील घटक कनतःससशयपिणचे धसध्द करु शकलदा नदाहरी.  त्यदामसुळचे  आरमोपिरीलदा ससशयदाचदा

फदायददा  कमळदालदा  आहचे.  पिसुरदाव्यदाअभदावरी  आरमोपिरी  हदा  सदावरजकनक कठकदाणरी  लमोकदासकडळन  पिपैसचे  घचेवळन
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सटदापिटरीवर आकडचे  धलहहन हदारजरीतचदा जसुरदार खचेळ खचेळकवत हमोतदा,  हदा आरमोपि धसध्द करण्यदास

अकभयमोर पिक्षि अपियशरी ठरलदा आहचे. हदा आरमोपि धसध्द करण्यदास अकभयमोर पिक्षि अपियशरी ठरलदा आहचे.

त्यदामसुळचे  आरमोपिरीचरी  कनददारर  मसुकतदा  करणचे  यदाचेग्य  हमोईल.  त्यदाकररतदा  कवचदारदाथर  प्रशन  क.  १  लदा

नकदारदाथर्थी कनष्करर ननोंदकवण्यदात यचेतचे.

कवचदारदाथर  प्रशन क  .   २ बदाबततः-

१०. कवचदारदाथर  प्रशन  क.  १  नसुसदार  आरमोपिरीकवरुध्द  रसुन्हदा  धसध्द  झदालदा  नदाहरी.  सदर

रसुन्हयदातरील जप्त मसुदचेमदालदाबदाबत कमोणरीहरी  अधधकदार  ददाखकवलदा नदाहरी.  कररीतदा  जप्त मसुदचेमदाल एक

कहरव्यदा रसरदाचरी सटदापिटरी, एक कदाबरन तसुकडदा, एक डडॉट पिचेन मळल्यहरीन असल्यदानचे नष करणचे व नरदरी

रु.२६०/-  शदासन जमदा करणचे  यमोग्य हमोईल.  म्हणळन कवचदारदाथर  प्रशन क.१ चचे  उत्तर नकदारदाथर्थी

दचेण्यदात यचेतचे व कवचदारदाथर प्रशन क.२ च्यदा उत्तरदाथर खदालरीलप्रमदाणचे आदचेश दचेण्यदात यचेतचे.

आदचेश

१. आरमोपिरी जरदरीश कवडसु  रदाऊत यदाचरी  महदारदाषष  जसुरदारबसदरी  अधधकनयम,  १८८७ चचे  कलम
१२अ  च्यदा  रसुन्हयदातळन  फफौजददाररी  प्रककयदा  ससकहतदा, १९७३  चचे  कलम २४८(१)  नसुसदार
कनदर्दोर मसुकतदा करण्यदात यचेत आहचे. 

२. आरमोपिरीच्यदा  अशस्तत्वदात  असलचेलरी  वपैयककक  व  जमदानतरी  बसधपित्रचे  रद  करण्यदात  यचेतदात.
जमदानतददारदालदा बसधपित्रदातळन मसुक करण्यदात यचेतचे. 

३. प्रकरणदातरील जप्त मसुदचेमदाल सटदापिटरी, पिचेन अपिरील कदालदावधरी ससपिल्यदानसतर नष करण्यदात यदावचे
व नरदरी रु.२६०/- शदासनदालदा जमदा करण्यदात यदावचे. 

४. फफौजददाररी  प्रककयदा  ससकहतदा,  १९७३  चचे  कलम  ४३७(अ)  नसुसदार,  आजपिदासळन  सहदा
मकहन्यदाससदाठरी अशस्तत्वदात रदाहणदा-यदा रुपियचे १५,०००/- चदा वपैयककक व जमदानतरी बसधपित्र
आरमोपिरीनचे ददावचे.

(न्यदायकनणरय ससरणकदावर टसकधलधखत करुन खसुल्यदा न्यदायदालयदात घदाचेकरत करण्यदात आलदा.)

(चचेतनदा य. नचेवदारचे)
कदनदासकतः १५/०६/२०२१. प्रथम वरर न्यदायदसडदाधधकदाररी,

(न्यदायदालय क.३), भसडदारदा.



5 ससकक्षिप्त फफौ.प्र.क. १३३३/२०१९
सरकदार -कव.- जरदरीश 
कनशदाणरी क. २२.

                              CERTIFICATE
I affirm that the contents of this P.D.F. file judgment

are same word to word, as per the original judgment.

Name of Stenographer  :    S. S. Sathawane.

Court Name  :    3rd Jt. CJJD & JMFC, Bhandara.


	(CNR No. MHBH030021082019) संक्षिप्त फौजदारी खटला क्र. १३३३/२०१९
	दाखल तारीख - १२/०७/२०१९
	नोंदणी तारीख - १२/०७/२०१९
	निकाल तारीख - १५/०६/२०२१
	कालावधी- ०१ वर्ष, ०५ म., ०३ दि.
	प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (न्यायालय क्र.३), भंडारा यांचे न्यायालयात
	(सुनावणी पिठासीन अधिकारी चेतना य. नेवारे यांचे समोर)
	संक्षिप्त फौजदारी खटला क्र. १३३३/२०१९ निशाणी क्र. २२
	(CNR No.MHBH030021082019)
	महाराष्ट्र सरकारतर्फे
	पोलिस स्टेशन अधिकारी,
	पोलिस स्टेशन, भंडारा. ता.जि. भंडारा. ... ... अभियोग पक्ष
	-विरुध्द-
	जगदिश कवडु राऊत,
	वय अंदाजे २८ वर्ष, धंदा- मजुरी,
	राहणार- अन्सारी वार्ड, भंडारा, ता.जि. भंडारा. ... .... आरोपी
	महाराष्ट्र जुगारबंदी अधिनियम, १८८७ चे कलम १२(अ) अंतर्गत
	-------------------------------------------------
	सरकारतर्फे अभियोक्ता श्री. एस.एस. लांबट.
	आरोपीतर्फे विधीज्ञ श्री. आर. डी. कोलते.
	-------------------------------------------------
	न्यायनिर्णय
	(दिनांक १५ जुन, २०२१ रोजी पारीत)
	सदरचा खटला आरोपी विरुध्द महाराष्ट्र जुगारबंदी अधिनियम, १८८७ चे कलम १२(अ) अंतर्गत चालविण्यात आला.
	२. खटल्याची थोडक्यात हकीकत अशी की, दि.०५.०३.२०१९ रोजी तक्रारदार पोलिस शिपाई अजय कुकडे बंदोबस्त ठिकाणा कडे जात असतांना गुप्त बातमीदाराकडुन माहिती मिळाली की, गांधी चौक भंडारा गजानन महाराज मंदीर जवळ एक इसम लोकांकडुन पैसे घेवुन वरली मटक्याचे आकडे लिहून हार जितचा जुगार खेळ खेळवित आहे. त्यावरुन ते दोन पंचासह घटनास्थळी गेली असता, आरोपी तेथे मिळून आला. त्याची विचारपूस करुन, त्याच्या अंगझडतीतून एक हिरव्या रंगाचा मनीपूर वरीली मटक्याचे आकडे लिहिलेला सट्टापट्टी कागद, एक डॉट पेन, एक कार्बन तुकडा व नगदी २६०/- रुपये मिळून आले.
	३. पोलिस शिपाई संदिप बन्सोड यांनी घटनास्थळ पंचनामा व जप्ती पंचनामा तयार केला. आरोपीविरुध्द गुन्हा क्र.१७६/२०१९ नाेंदविला. तसेच त्यांनी साक्षीदारांचे बयान नोंदविले. तपासाअंती आरोपीविरुध्द पुरावा मिळून आल्याने, त्याचे विरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
	४. आराेपीविरुध्द निशाणी ६ प्रमाणे दोषारोप निश्चित केला. आरोपीने निशाणी ७ प्रमाणे गुन्हा कबुल नसल्याचे सांगून तो संपरीक्षेस तयार झाला.
	५. अभियोग पक्षातर्फे सरकारी वकील श्री. एस.एस. लांबट व आरोपीतर्फे विधीज्ञ श्री. आर. डी. कोलते यांचा युक्तीवाद एैकला. न्यायालयाच्या विचारार्थ निघालेले प्रश्न व त्यावर माझे निष्कर्ष कारणमिमांसेसह खालीलप्रमाणे दिले आहे.
	६. अभियोग पक्षाने आरोपीविरुध्दचे आरोप सिध्द करण्यासाठी पंच साक्षाीदार क्र.१ वामन किसन बोरकर (निशाणी ८) व साक्षीदार क्र.२ अजय अरुणजी कुकडे (निशाणी १४) यांची साक्ष नोंदविली. त्याप्रमाणे सूचनापत्र (निशाणी १५), घटनास्थळ पंचनामा (निशाणी १६), जप्ती पंचनामा (निशाणी १७), एक सट्टापट्टी (निशाणी १८), फिर्याद (निशाणी १९), छापील प्रथम खबर अहवाल (निशाणी २०) कागदोपत्री पुरावा दाखल केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ३१३(१)(ब) नुसार आरोपीचे बयान (निशाणी २१) नोंदविण्यात आले. आरोपीने स्वतःच्या बचावासाठी स्वतःची किंवा इतर व्यक्तीची साक्ष नोंदविली नाही.
	कारणमिमांसा
	विचारार्थ प्रश्न क्र.१ बाबतः-
	७. अभियोग पक्षाला गुन्हयातील घटक सिध्द करणे आवश्यक आहे. अभियोग साक्षीदार क्र.१ वामन किसन बोरकर याने त्यांच्या साक्षेमध्ये पोलिसांनी त्याला पंचनाम्याकरिता पंच म्हणून न बोलविल्याचे व त्यांच्यासमक्ष कोणतीही जप्तीची कार्यवाही न केल्याचे सांगितले. सूचनापत्र, घटनास्थळ पंचनामा व जप्ती पंचनामा वरील आपल्या सहया सदर पंचाने ओळखल्या, मात्र त्यातील मजकुराबाबत अज्ञान दर्शविले. सरकारी वकिलांनी सदर पंचाला फितूर घोषित करुन सूचकप्रश्न विचारले. मात्र त्यातून तथाकथित जप्ती व आरोपीविरुध्द काहीही सिध्द झाले नाही. म्हणून सदर पंचाची साक्ष अभियोग पक्षाला कोणत्याही फायद्याची ठरत नाही.
	८. अभियोग साक्षीदार क्र.२ पो. शि. अजय अरुणजी कुकउे, ब.न. ११४९ यांनी साक्षेत कथन केले की, दि.०५/०३/२०१९ रोजी बंदोबस्तावर असताना गुप्त माहितीवरुन घटनास्थळी गेले असता, आरोपी सट्टापट्टीवर आकडे लिहिताना मिळून आला. आरोपीच्या ताब्यातून सट्टापट्टी, एक डाॅट पेन, नगदी रु.२६०/- जप्त केले. त्यांनी घटनास्थळ व जप्ती पंचनामे तयार केले. आरोपीविरुध्द फिर्याद देवून गुन्हा नोंदविला. तपासादरम्यान साक्षीदारांचे बयान नोंदविले. उलटतपासादरम्यान त्यांना विचारलेल्या सूचकप्रश्नांना सदर साक्षीदाराने नकारार्थी उत्तर दिले. साक्षीदार क्र.२ च्या साक्षेला दुसरी पुरक साक्ष नसल्यामुळे साक्षीदार क्र.२ ची साक्ष विश्वासार्ह वाटत नाही.
	९. अभियोग पक्षाने पंचनाम्यातील दुसरा पंच साक्षीदार व इतर साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली नाही. अभियोग पक्षाला गुन्हयातील घटक सिध्द करणे आवश्यक होते, परंतु आरोपी विरुध्द गुन्हयातील घटक निःसंशयपणे सिध्द करु शकला नाही. त्यामुळे आरोपीला संशयाचा फायदा मिळाला आहे. पुराव्याअभावी आरोपी हा सार्वजनिक ठिकाणी लोकांकडून पैसे घेवून सट्टापट्टीवर आकडे लिहून हारजीतचा जुगार खेळ खेळवित होता, हा आरोप सिध्द करण्यास अभियोग पक्ष अपयशी ठरला आहे. हा आरोप सिध्द करण्यास अभियोग पक्ष अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे आरोपीची निर्दाेष मुक्तता करणे याेग्य होईल. त्याकरिता विचारार्थ प्रश्न क्र. १ ला नकारार्थी निष्कर्ष नोंदविण्यात येते.
	विचारार्थ प्रश्न क्र. २ बाबतः-
	१०. विचारार्थ प्रश्न क्र. १ नुसार आरोपीविरुध्द गुन्हा सिध्द झाला नाही. सदर गुन्हयातील जप्त मुद्देमालाबाबत कोणीही अधिकार दाखविला नाही. करीता जप्त मुद्देमाल एक हिरव्या रंगाची सट्टापट्टी, एक कार्बन तुकडा, एक डॉट पेन मूल्यहीन असल्याने नष्ट करणे व नगदी रु.२६०/- शासन जमा करणे योग्य होईल. म्हणून विचारार्थ प्रश्न क्र.१ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते व विचारार्थ प्रश्न क्र.२ च्या उत्तरार्थ खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येते.
	आदेश
	१.
	आरोपी जगदीश कवडु राऊत याची महाराष्ट्र जुगारबंदी अधिनियम, १८८७ चे कलम १२अ च्या गुन्हयातून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४८(१) नुसार निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे.
	२.
	आरोपीच्या अस्तित्वात असलेली वैयक्तिक व जमानती बंधपत्रे रद्द करण्यात येतात. जमानतदाराला बंधपत्रातून मुक्त करण्यात येते.
	३.
	प्रकरणातील जप्त मुद्देमाल सट्टापट्टी, पेन अपील कालावधी संपल्यानंतर नष्ट करण्यात यावे व नगदी रु.२६०/- शासनाला जमा करण्यात यावे.
	४.
	फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ४३७(अ) नुसार, आजपासून सहा महिन्यांसाठी अस्तित्वात राहणा-या रुपये १५,०००/- चा वैयक्तिक व जमानती बंधपत्र आरोपीने द्यावे.
	(न्यायनिर्णय संगणकावर टंकलिखित करुन खुल्या न्यायालयात घाेषित करण्यात आला.)
	
	(चेतना य. नेवारे)
	दिनांकः १५/०६/२०२१. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी,
	(न्यायालय क्र.३), भंडारा.
	CERTIFICATE

