
घरात घुसनू मारहाण करून जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या 

आरोपीताांना सात वरे्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा व दांड  

 

मा. जिल्हा न्यायाधीश-1 तथा अजत. सत्र न्यायाधीश, वधाा (श्रीमती मो. ई. आरलैंड) 

याांनी 10 वरे्ष िनु्या प्रकरणात आरोपी नामे 1) प्रशाांत वसांतराव ढाांगे, 2) राि ुउर्ा  रािेंन्र 

वसांतराव ढाांगे, 3) प्रभाकर नागोराव पेंदाम, 4) पवन सरेुशजसांह डोबवाल, 5) ररतेश सरेुशजसांह 

डोबवाल, 6) जवट्ठल गोजवांदराव चैके, 7) सजुनल सरेुश वानखेडे 8) प्रकाश नथ्थु तेलांगे, 9) 

जनलेशजसांग जकशोरजसांग घमुाळे, 10) रोशन मारोती ढोंगे, 11) रमेश लक्ष्मणराव डडमल, सवा 

राहणार जवियगोपाल, ता. दवेळी, जि. वधाा यास कलम 452 भा.दां.जव. कायद्यानसुार सवा 

आरोपीताांना सात वर्षााच्या सश्रम कारावासाची जशक्षा व प्रत्येकी रू. 10,000/- दांड तसेच 

दांड न भरल्यास अजतरीक्त 3 मजहने सश्रम कारावासाची जशक्षा, कलम 143 भा.दां.जव. 

कायद्यानसुार सवा आरोपीताांना सहा मजहन्याच्या सश्रम कारावासाची जशक्षा व प्रत्येकी रू. 

1,000/- दांड तसेच दांड न भरल्यास अजतरीक्त 15 जदवस सश्रम कारावासाची जशक्षा, कलम 

147 भा.दां.जव. कायद्यानसुार सवा आरोपीताांना 2 वर्षााच्या सश्रम कारावासाची जशक्षा व 

प्रत्येकी रू. 5,000/- दांड तसेच दांड न भरल्यास अजतरीक्त 1 मजहना सश्रम कारावासाची 

जशक्षा, कलम 504 भा.दां.जव. कायद्यानसुार सवा आरोपीताांना 2 वर्षााच्या सश्रम कारावासाची 

जशक्षा व प्रत्येकी रू. 5,000/- दांड तसेच दांड न भरल्यास अजतरीक्त 1 मजहना सश्रम 

कारावासाची जशक्षा, तसेच प्रकरणातील आरोपी क्र. 1,2,4,5,9 व 10 याांना वरील जशक्षे 

व्यजतररक्त कलम 3(1)(ग)(प) अनसुचुीत िाती िमाती अत्याचार प्रजतबधांक कायद्यानसुार 

5 वर्षााच्या सश्रम कारावासाची जशक्षा व प्रत्येकी रू. 7,000/- दांड तसेच दांड न भरल्यास 2 

मजहन्याच्या सश्रम कारावासाची जशक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच जर्याादी/जपडीत याला दांड 

रकमेतनू रू. 2,00,000/- दणे्याचे व उवारीत रक्कम शासन िमा करणेबाबत आदेशीत 

करण्यात आले. 

घटनेची थोडक्यात हकीकत याप्रमाणे आह ेजक, यातील जर्याादी याचा मलुगा प्रकाश 

तकुाराम तेलांगे याने गावातील दादाराव पेंदाम याची सोयाबीनची गांिी िाळल्यावरून ररपोटा 

दणे्यात आली होती. सदर ररपोटाच्या अनरु्षांगाने घटनेच्या जदवशी पोलीसाांनी प्रकाश यास 



अटक करण्यापवुी आरोपीताांनी गैरकायदजेशर िमाव करून तकुरामच्या घरात घसुनू आरोपी 

व इतर लोक याांनी ‘‘आमची सोयाबीनची गांिी िाळतो’असे म्हणनू जर्याादी त्याचा मुलगा 

प्रकाश तसेच जर्याादीची पत्नी व सनु याांना िातीयवाचक जशवी दवेनू तसेच त्याांचे कपडे 

र्ाडले व त्याांना मारहाण केली व त्याच वेळेस पोलीस तेथे आले असता प्रकाश यास अटक 

करून घेवनू गेले. प्रकाशला अटक करून घेवनू गेल्यानांतर प्रकाशचे वडील तकुाराम याांनी 

आरोपीनी िातीवाचक जशवीगाळ करून मारहान केल्याबाबतची जर्यााद दाखल केली.   

सदरची घटनेचा ररपोटा तकुाराम तेलांगे याांनी पोलीस स्टेशन पुलगाव येथे तोंडी ररपोटा 

जदला व पो.स्टे. पलुगाव याांनी कलम 452, 143, 147, 504 भा.दां.जव. व कलम 3(1)(ग) 

अन.ुिाती.िमाती अत्याचार प्रजतबांधक कायद्यानसुार प्रमाणे सदरचा गनु्हा नोंद केला. सदर 

प्रकरणाचा तपास उपजवभागीय पोलीस अजधकारी, उपजवभाग पलुगाव येथील जितेंर 

पोपटराव िाधव याांनी केला व आरोपीताांनी गनु्हा केल्याचा सबळ परुावा उपलब्ध 

झाल्यामळेु अपराध क्रमाांक 235/2012 नसुार दोर्षारोप पत्र मा. न्यायालयात दाखल केले. 

सरकारतरे् जिल्हा सरकारी वकील, श्री. जगरीश व्ही. तकवाले याांनी कामकाि पाजहले 

व यशस्वी यकु्तीवाद केला. त्याांना पैरवी अजधकारी सहा. पोलीस उपजनररक्षक, अनांत ररांगणे 

ब.क्र. 175, पो.स्टे.  पलुगाांव याांनी साक्षदाराांना मा. न्यायालयात हिर करून मोलाची 

कामगीरी बिावली. शासनातरे् एकूण 9 (नउ) साक्षीदार तपासले. साक्षदाराांची साक्ष तसेच 

जिल्हा सरकारी वकील, श्री. जगरीश व्ही. तकवाले याांनी केलेला यकु्तीवाद ग्राह्य धरून 

आरोपीस मा. जिल्हा न्यायाधीश-1 तथा अजत. सत्र न्यायाधीश, वधाा (श्रीमती मो.ई. 

आरलैंड) याांनी आरोपींतास जदनाांक 12/04/2022 रोिी वरील प्रमाणे जशक्षा ठोठाजवण्यात 

आली.  

सदर प्रकरणी मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशाांत होळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक 

श्री यशवांत सोळांके व मा. उपजवभागीय पोलीस अजधकारी, पलुगाव श्री गोळुळजसांग पाटील 

याांनी मागादशान केले. 


