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नािशक येथे जातपंचायत या दबावापोटी आंतरजातीय िववाह कले या िमला
कभारकरचा ती या बापाकड"न खूनाची घटना
सामािजक संघटनांचा नािशक येथे भ+य िनषेध मोचा..
डॉ. नर12 दाभोलकर यांचा लेख ‘जाती अंतासाठी हवा वै5ािनक 6ि7कोन’ दैिनक
सकाळ मधून िस9.
लेख वाचून भटक जोशी समाजा या बिह:क;त कले या अ<णा िहंगिमरे यां या महारा7?
अंिनसकडे धाव.
अ<णा िहंगिमरे यांची राजक@य दबावाला झुगाBन पोलीसांत तCार दाखल
नािशकमDये जातपंचायत या मनमानी िवरोधात महारा7? अंिनसचा मोचा..
बिह:क;त +यEFनी महारा7? अंिनसकडे संपकG कर<याचे आवाहन दै.सकाळ चे समुह
संपादक उIम कांबळे यांनी कले.आवाहनाला चंड ितसाद.राJयभरातुन िपडीतांचा
टाहो. बKतांश जातीत जातपंचायतचे अLMतNव अस याचे Mप7.
डॉ. दाभोलकर व राJय काया.DयO अिवनाश पाटील यांची 'जातपंचायत मूठमाती
अिभयान' चालव<याची घोषणा.
पुणे काँQेस चे पदािधकारी व Rीगौड TाUहण समाजाचे काका धमा.वत यांची तCार
महारा7? अंिनस या मदतीने दाखल.राJयात आVय. +यE.
मुंबई उX Yयायालयाने जातपंचायतीमुळे राJय घटने समोर आ+हान अस याचे Uहटले.
जातपंचायत या घटनाबा[ असे मुंबई उX Yयायालयाकड"न मत गट.
नािशक येथे पिह या जातपंचायत मूठमाती प\रषद मराठी सािहNय संमेलनाचे अDयO डॉ
नागनाथ कोताप]े यां या उपLMथतीत.राJयभरातुन पीिडतांनी मांडले दाहक अनुभव.
द^सरी जातपंचायत मूठमाती प\रषद लातूर येथे.उIम कांबळे, बाळक;:ण
रेणक,उच याकार ल_मण गायकवाड यां या उपLMथतीत बिह:क;तांचा चंड माणात
ितसाद.
डॉ नर12 दाभोलकर यांचा पु<यात भर\दवसा िनघृ.ण खून.
सातारा येथील िनधा.र प\रषदेचे जातपंचायत मूठमाती अिभयान जोमाने चालू ठेव<याचा
संक प.
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8 सaट1बर 2013:

ितसरी िनयोिजत जातपंचायत मूठमाती प\रषद जळगाव येथे. राJय काय.DयO अिवनाश
पाटील यां यासह ॲड. प]वी रेणक, अॅड असीम सरोदे यांचे बिह:क;त कटdंबीयांना
माग.दश.न.
2 ऑeटोबर 2013 : मुंबई या जोगेfरी येथील वैद^ जातपंचायत कड"न पgकार िवलास बढे यांना मारहाण.
17 सaट1बर 2013: मुंबई उX Yयायालयाचे आदेश-जातपंचायत िवरोधात फौजदारी गुYहे दाखल करा व
चार आठवडय़ात कारवाई बाबत िनण.य kयावा.
30 सaट1बर 2013: गृह िवभागा कडdन एक प\रपgक जारी. भारतीय दंड िवधान संिहते या िविशm कलमांचा
आधार घेऊन तCार दाखल कBन घे<याचे पोलीसांना आदेश.
30 िडस1बर 2013: माळेगाव (िज.नांदेड ) येथील याgेत अनेक जातपंचायती कडdन अिन7 थांना मूठमाती
दे<याचा िनण.य.
27 माच. 2014 : भटeयांची पंढरी असले या मढी(िज.अहमदनगर) येथील याgेत बसणाoया बKतेक जाती
पंचायती रp आिण बसले या काही जात पंचायतqकड"न िवधायक िनण.यांची चचा..
28 एि ल 2014: जोगेfरी येथील वैद^ जातपंचायत बरखाMत कर<यासाठी संपादक 5ानेश महाराव, माधव
बावगे आिण क;:णा चांदगुडे यां या संवादाने सामािजक सुधारणा मंडळात rपांतर.
मिहलांना िनUमे ितिनधीNव.
28 जुलै 2014:
महारा7? अंिनस व तrणां या मदतीने अहमदनगर येथील पsशाली जातपंचायत बरखाMत.
2 सaट1बर 2014: महारा7? अंिनस या मदतीने चं2पूर येथील पsशाली जातपंचायत बरखाMत.
27 सaट1बर 2014: महारा7? अंिनस या मदतीने चं2पूर येथील आ\दवासी गौड जातपंचायत बरखाMत.
25 िडस1बर 2014: महारा7? अंिनस व मानवािधकार संघटने या काय.कNयाt या मदतीने सांगली येथील
को हाटी डuबारी जातपंचायत बरखाMत.
3 फTुवारी 2015: सामािजक बिह:कार टाकणाoयांना Nव\रत अटक कर<याचे मुंबई उX Yयायालयाचे
आदेश.
8 फTुवारी 2015: महाड येथे चौथी जातपंचायत मुठमाती प\रषद. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व
िशOण संMथा समवेत झाले या प\रषदेत गावक@ने वाळीत टाकले या vशी कटdंबीयांना
िमळाली लढ<याची िहंमत.
10 माच. 2015: मढी येथील भटeया िवमुE समाजा या याgेत बसणाoया जात पंचायतq या
कामकाजाबाबत सवwOण.
12 माच. 2015: जातपंचायत िवरोधी कायदा तीन मिहYयात कर<यार अस याची मुxयमंyयांची िवधानसभेत
घोषणा.
14, 15 माच. 2015: धुळे येथे Jयेm िवधी5 िनम.लकमार सूय.वंशी यां या माग.दश.नात जात पंचायत िवरोधी
कायदा मसुदा िनिम.तीची चचा..
16 माच. 2015: राJयातील सवzX वैद^ जातपंचायत बरखाMत... महारा7? अंिनस व सारमाDयमां या
यNनांना आले यश...महारा7?ा या सामािजक सुधारणां या इितहासात महNवाचे पाउल.
20 माच. 2015: महारा7? अंधR9ा िनमू.लन सिमती कड"न महारा7? जातपंचायत काय.वाही ितबंधक
अिधिनयम-2015 हा काय|ाचा मसुदा मुxयमंyयांना महारा7?ा या अथ.संक पीय
अिधवेशनादरUयान मुंबई येथे सादर.
7 Zmoìh|~a 2015: Ah‘XZJa ¶oWrb ñ‘emZOmoJr OmV n§Mm¶V ‘hmamï´> A§{ZgÀ¶m à¶ËZmZo ~aImñV.
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18 Zmoìh|~a 2015: ‘hmamï´> emgZmÀ¶m J¥h{d^mJmZo "‘hmamï´> gm‘m{OH$ ~{hîH$ma à{V~§YH$ A{Y{Z¶‘2015' hm A{Y{Z¶‘ Amnë¶m g§Ho$VñWimda Omar Ho$bm.
2{S>g|~a 2015: ‘hmamï´> A§YlÕm{Z‘y©bZ g{‘VrZo Amnë¶m gyMZm d haH$Vr J¥h{d^mJmH$S>o Zm|X{dë¶m.
14 {S>g|~a 2015: ZmJnya ¶oWo ‘hmamï´> A§{ZgH$Sy>Z OmV n§Mm¶V {damoYr H$m¶Xm g§H$ën n[afXooMo Am¶moOZ.
{hdmir A{YdoeZmÀ¶m nmíd©^y‘rda ZmJnya ¶oWo ~{hîH¥$V ì¶º$s¨gh {ZXe©Zo.
15 {S>g|~a 2015: ‘hmamï´> A§{ZgMo amÁ¶ H$m¶m©Ü¶j A{dZme nmQ>rb d {eï> ‘§S>imMr ‘w»¶‘§Ìr Zm. Xod|Ð
’$S>Udrg Am{U gm‘m{OH$ Ý¶m¶‘§Ìr Zm. amOHw$‘ma ~S>mobo d amÁ¶‘§Ìr Zm. {Xbrn H$m§~io
¶m§À¶mer H$m¶Úmg§X^m©V MMm©.
18 OmZodmar2016: C~«§O {O. gmVmam ¶oWrb Jmonmi g‘mOmMr OmV n§Mm¶V ‘hmamï´> A§{ZgÀ¶m à¶ËZmZo
~aImñV.
25 जानेवार 2016 - मराठवाडय़ातील ग धळी जात पंचायत बरखा त.

28 OmZodmar 2016- gm‘m{OH$ Ý¶m¶ {d^mJmÀ¶m ~mQ>u gmo~V ‘hmamï´> A§{ZgMr H$m¶©emim d H$m¶ÚmMm
g§¶wº$ ‘gwXm ~Z{dbm.
10 ’o$~«wdmar 2016- ‘hmamï´> OmV n§Mm¶V H$m¶©dmhr à{V~§YH$ A{Y{Z¶‘-2015 hm g§¶wº$ ‘gwXm
J¥h{d^mJmH$S>o gmXa.
1 ‘mM© 2016- H$m¶ÚmMm ‘gwXm A{YdoeZmV ‘m§S>Ê¶mgmR>r ‘§Ìr ‘§S>imMr ‘§Owar.
05 माच 2016 - सामािजक यायमं ी राजकुमार बडोले यां"या सोबत महारा$% अं'नसचे रा(य काया)य*
अ+वनाश पाट ल यांची कायदा होणे बाबत चचा.
07 माच 2016 - +वधान प0रषदे चे सभापती रामराजे 'नंबाळकर व 3शवसेने"या 4तोद नीलम गोर्हे यां"याशी
अं'नसचे रा(य काया)य* अ+वनाश पाट ल व पदा6धकार्यांची चचा.
11 माच 2016 - मु7यमं ी दे व89 फडणवीस यां"या सोबत अं'नसचे रा(य काया)य* अ+वनाश पाट ल व
कृ$णा चांदगुडे यांची चचा.
12 माच 2016 - +व+वध कॅ=बनेट मं ी, +वधानसभेचे अ)य*, +वधानप0रषदे चे सभापती,+वरोधी प*नेते,सव
राजक>य प*ांचे गटनेते यांची भेट.
17 माच 2016 - +वधानसभेत भाजपा आमदार दे वयानी फरांदे यां"या कडून तारांAकत 4Bन उपि थत. चालू
ं े यांची सभागह
अ6धवेशनात कायEयाचा मसुदा संमत करFयाचे गह
ृ रा(य मं ी राम 3शद
ृ ाला माGहती.
19 माच 2016 - रा(याची भटके जोशी जात पंचायत बरखा त. महारा$% अं'नसचे आणखी एक यश.
20 माच 2016 - पुणे येथे जातपंचायत +वरोधी कायदा मागणीसाठI पाचवी प0रषद. डा◌ॅ बाबा आढाव, का◌ॅ.
मुLता मनोहर आद सह सम+वचार संघटना 4मुख व +पडीत कुटुंबाची उपि थती.
22 माच 2016 - +वधानसभा व +वधान प0रषदे "या सद यांची भेट घेऊन कायEयाची उपयL
ु तते बOल चचा.
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28 माच 2016 - इ लामपुर ( सांगल ) येथे मGहलेला अमानुष मारहाण करFयास सांगणार गोपाळ जात
पंचायत बरखा त.
28 माच 2016 - +वधान प0रषदे त 3शवसेना आमदार नीलम गोर्हे यांनी जात पंचायत +वरोधी कायEयासाठI
चचा घडवून आणल .
30 माच 2016 - +वधानसभा व +वधान प0रषदे "या +व+वध सद यांशी चचा.
6 ए+4ल 2016 - मु7यमं ी व +व+वध कॅ=बनेट मंQयाची चचा.महारा$% अं'नस सोबत बैठक आयोिजत
करFया"या मु7यमंQयांची स6चवांना सुचना.
11 ए+4ल 2016 - मु7यमंQयां"या पुढाकाराने +वधानभवनात बैठक. मा.सभापती (+वधान प0रषद) रामराजे
ं े , 3शवसेना"या 4तोद डॉ 'नलम गोरे ,
'नंबाळकर,जे$ठ कॅ=बनेट मं ी एकनाथ खडसे,गह
ृ रा(य मं ी राम 3शद
4धान स6चव रज'नश सेठ, उपस6चव आ.बा. पाट ल आTण महारा$% अं'नसचे रा(य काया)य* अ+वनाश
पाट ल व कृ$णा चांदगुडे आद ंची उपि थत.महारा$% अं'नस"या मागFयांचा सकाराUमक +वचार कVन
सुधा0रत मसद
ु ा +वधानसभेत दस
ु र्या Gदवशी मांडFयाची तयार .
13 ए+4ल 2016 - दप
ु ार 4.35 वाजता जातपंचायत +वरोधी कायEयाचा मसुदा +वधानसभेत एकमताने
मंजूर.सायंकाळी 6 वाजता +वधान प0रषदे त मसुEयास एकमताने मंजुर
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