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महारा%&ा'या माननीय मु-यमं/यांना तातडीचे या4चका प7 
 
१७ मे २०२१  
 
()त, 
 
१. -ी. उ0धव ठाकरे 
माननीय म:ुयमं<ी  
 
२. -ी. =दल@प वळसे पाट@ल 
माननीय गहृमं<ी  
 
या या$चके(या )ती यांना पाठव1या आहेत: 
 
३. -ी. संजय कुमार 
म:ुय सJचव, महाराLM शासन  
 
४. -ी. एस.Qह@. अचामे 
अधीSक, तळोजा मUयवतV कारागहृ 
नवी मुंबई  
 
५. -ी. सी.ए. इंदरूकर 
अधीSक, भायखळा िज_हा कारागहृ 
मुंबई  
 
5वषय: भीमा कोरेगाव =हसंाचार (करणातील सवa आरोपींची कोcवडeया दसुf या लाटेदरgयान 
ताhपरुhया जाiमनावर सटुका करjयाबाबत 
 
5)य 7ी उ9धव ठाकरे,  
iस=टझlस फॉर जिoटस अडँ पीस (सीजेपी) या सवa भारतीयांeया oवातंsय आtण घटनाhमक 
हvकांचे समथaन आtण संरSण करjयासाठx समcपaत मानवी हvक चळवळीमUये, आgहाला 
ए_गार पyरषद आtण भीमा-कोरेगाव =हसंाचार (करणात अटक करjयात आले_या १५ आरोपींची 
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ती| Jचतंा वाटत आहे. hयांeया आरो}याशी संबंJधत काह@ अhयंत cवचiलत करणाfया <ासदायक 
घटनांब0दल आgहाला समजले आहे, ~यामळेु hयांची ताhपरुhया जाiमनावर hवyरत सटुका करणे 
समथaनीय बनत.े  
 
फादर oटॅन oवामी (८४ वषा@चे), (ोफेसर हनी बाब ू(५५ वषा@चे), ॲड. सधुा भार0वाज (६० वषा@चे), 
ॲड. सरु�� गडiलगं आtण इतर या सवa भीमा कोरेगाव (बीके) (करणातील राजक�य कै0यांची 
(कृती oवतं<पणे गंभीर आहे. कोcवड-१९ eया या बेलगाम अशा दसुfया लाटेचा महाराLMातील 
आप_या त�ंुगांवरह@ पyरणाम झाला असनू, त�ंुगांमUये �कhयेक कैद@ बाJधत झा_याeया व�ृामळेु 
पyरिoथती अJधकच Jचतंाजनक बनल@ आहे.  
 
आgह@, मानवी हvकांचे रSण करjयाeया आमeया (यhनात या कारणास लोकांचा पा=ठंबा 
iमळवjयासाठx change.org वर दोन याJचका स�ु के_या; एक सवa राजक�य कै0यांeया सटुकेशी 
संबंJधत आtण दसुर@ oवतं<पणे (ोफेसर हनी बाब ूयांeयासाठx, hयांeया खालावले_या त�येतीमळेु. 
आgहाला यावर उhoफूतa असा �दयoपशV ()तसाद iमळाला असनू आ�ापय�त एक�<तपणे एकूण 
१३,९०० oवाSfया (अदंाजे) iमळा_या आहेत आtण अजनूह@ iमळत आहेत. 
 
EशGणतIJ आनंद तलेतुंबड,े शोमा सेन आSण हनी बाब ू(जीटW XYणालयात); आZदवासी ह[क 
काय\कत] फादर _टॅन _वामी आSण महेश राऊत; कवी सधुीर ढवळे; वकdल सरुef गडEलगं आSण 
सधुा भार9वाज; लेखक-संशोधक-पkकार गौतम नवलखा, काय\कत] रोना 5व1सन, अXण फेरेरा 
आSण nहरनॉन गोpसाि1वस आSण कबीर कला मंच या सां_कृsतक गटाचे सद_य : सागर गोख], 
रमेश घचैोर आSण Iयोती जगताप या सवा@(या लोकशाहW ह[कांचे उ1लंघन करvयात आले 
आहे.  
 
फादर _टॅन _वामी यांची तxयेत खालावलW 
ऑvटोबरमUये अटक होताना फादर oवामी यांना शवेटचे पा=हलेले फादर झcेवयर gहणाले क�, 
फादर oवामी यांची वेदना सहन करjयाची Sमता (चंड आहे आtण त ेकधीह@ त�ार करत 
नाह@त. तर@ह@ काल सकाळी (१४ मे २०२१) hयांनी वेदना होत अस_याची त�ार केल@. मा=हतीeया 
उपल�धतeेया (चंड समoयेवर hयांनी ट@का केल@ होती, ~याची नंतर इतर वvhयांनीह@ पLुट@ 
केल@. oवामींचा संपकa  gहणनू तळोजा त�ंुगात न�दणी केल@ असल@, तर@ झcेवयर सUया त�ंुगात 
असले_या oवामींना फोन क� शकत नाह@. त ेoवामींeया सा�ता=हक कॉ_सची वाट पाहतात. त े
gहणतात क� हे कॉल “ग�गाट असलेले आtण काह@ह@ ऐकायला कठxण” असे असतात. hयांeया 
शवेटeया कॉलदरgयान (तार@ख मा=हती नाह@) oवामी यांनी खोकला, ताप, जलुाब अस_याची 
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आtण आयवु�=दक डॉvटरांनी =दले_या अ=ँटबायो=टvसiशवाय कोणतीह@ मदत न iमळjयाची त�ार 
केल@ होती. 
 
)ोफेसर हनी बाबूंची )कृती गंभीर 
(ोफेसर हनी बाब ूडो�यांeया गंभीर संसगाaने  oत आहेत, ~याचा पyरणाम एका डो�याची ¡Lट@ 
जाjयात होऊ शकतो. या ५५ वषVय (ाUयापकांची १३ मे रोजी कोिQहड-१९ ची चाचणी देखील 
पॉtझ=टQह आल@ असनू सUया त ेजीट@ हॉिoपटलeया कोिQहड वॉडaमUये दाखल आहेत. hयाeया 
डो�यांचा संसगa अजनूह@ गंभीर अस_याने ने<त~£ांकडूनह@ hयांeयावर उपचार चाल ूआहेत. 
hयाची पhनी जेनी रोवेना यांeया मत,े नसांना आtण oनायूंना हानी पोहोच_यामळेु त ेदोlह@ 
डो�यांमUये समlवय साध ूशकत नाह@ आtण डाQया डो�यांमUये दहेुर@ ¡Lट@ कायम आहे. 
 
१४ मे रोजी जीट@ �}णालयात नेले जाjयापवूV, हनी बाब ूयांना महाराLMातील तळोजा मUयवतV 
कारागहृात ठेवjयात आले होत ेआtण ३ मे २०२१ पासनू डो�यांचा ती| संसगa, वेदना आtण 
हळूहळू ¡Lट@ कमी होत अस_याची त�ार त ेकरत होत.े hयांची पhनी जेनी रोवेना यांनी hयांचे 
बंध ूहर@श एम.ट@. आtण एम.ट@. अlसार@ यांeयासह ११ मे रोजी एक (iस0धीप<कह@ जार@ 
केले होत,े ~यात gहटले होत ेक�, अटँ@-बॅvटेyरयल मलम लावनूह@ hयाeया संसगाaत कोणतीह@ 
सधुारणा झालेल@ नाह@. त�ंुगात पाjयाची ती| कमतरता अस_यामळेु hयांना hयांचा डोळा 
धjुयासाठxह@ oवeछ पाणी उपल�ध नQहत ेआtण hयांना hयावर ¥iेसगं करjयासाठx मळलेला 
टॉवेल वापरणे भाग पडले होत.े 
 
त�ंुगाeया व0ैयक�य अJधकाfयाने हनी बाब ूयांना सांJगतले होत ेक�, hयाeया डो�याeया संसगाaवर 
उपचार करjयासाठx त�ंुगात परेुशी संसाधने नाह@त, gहणनू (ाUयापकांनी ताबडतोब ने<त~£ांना 
दाखवjयाची cवनंती केल@. मा< hयांना ने<त~£ांकड ेनेjयात आले नाह@ आtण याचे कारण त�ंुग 
अJधकाfयांनी “एoकॉटa ऑ�फसर उपल�ध नQहता” असे सांJगतले आहे. 
 
hयांeया वक�ल -ीमती. पयोशी रॉय यांनी ६ मे २०२१ रोजी तळोजा कारागहृाeया अधीSकांना 
ईमेल पाठव_यानंतर मा< hयांना ७ मे २०२१ रोजी वाशी येथील सरकार@ �}णालयात नेjयात 
आले, तथेे ने<रोगत~£ाने hयांची तपासणी केल@, काह@ अटँ@-बॅvटेyरयल औषधे iलहून =दल@ 
आtण पाठपरुावा उपचारासाठx पlुहा भेट@साठx येjयाचा स_ला =दला. मा< पlुहा एoकॉटa 
अJधकाfयांeया कमतरतमेळेु hयांना स_ला =द_या(माणे पाठपरुाQयाeया तपासणीसाठx नेjयात 
आले नस_याचे व�ृ आहे. -ीमती. रॉय यांनी आठवेळा कॉल क�न आtण आणखी एक ईमेल 
पाठवनू पyरिoथतीचे गांभीयa लSात आणनू =द_यानंतर अखेर@स १० मे रोजी hयांना जेजे 
�}णालयात नेjयात आले. जेQहा hयांना जेजे �}णालयात दाखल करjयात आले तQेहा hयाची 
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कोिQहड-१९ ची चाचणी पॉtझ=टQह आल@. सीजेपीसार:या मानवी हvक संघटना, (सारमाUयमे 
आtण राजक�य नेhयांeया दबावानंतर हनी बाब ूयांना मुंबईतील जीट@ �}णालयात हलवjयात 
आले.  
 
१५ मे रोजी झाले_या प<कार पyरषदेत, िजथे हनी बाब ूयांचे कुटंुबीय उपिoथत होत,े सीजेपीला 
समजले क� बाबूंeया कुटंुबाला यो}य )नदान, hयांना =दला जात असलेला उपचार याब0दल 
मा=हती देjयात आलेल@ नाह@, जर@ hयांनी hयांचा सीट@ काऊंट, आरो}याब0दलची आकडवेार@ 
�कंवा इतर कोणhयाह@ चाचjयांचे )नकाल ह@ मा=हती iमळjयासाठx वारंवार आ ह केला तर@ह@. 
(ोफेसर बाबूंचे बंध ूडॉ. हर@श थराईल gहणाले क�, hयांचे कुटंुबीय त�ंुग (शासनाकडून आtण 
राLM@य तपास एजlसीकडून (एनआयए) अJधकृत मा=हतीची (तीSादेखील करत आहे.  
 
सधुा भार9वाज यांची {बघडती तxयेत 
सधुा भार0वाज यांeया कुटंु�बयांeया वतीने बोलताना िoमता गु�ता gहणा_या क�, भार0वाज 
यांची मलुगी मायशा यांना अजनूह@ त�ंुग अJधकाfयांशी संपकa  साधjयात अडचणी येतात. 
भार0वाज यांना त�ंुगवासापवूVच अनेक इतर Qयाधींचा <ास झाला होता. hयांना असलेला 
फु¨फुसाचा Sयरोग, मधमेुह, उeच रvतदाब तसेच खराब पोषणासह हवेशीर वातावरणाचा अभाव 
यामळेु hयांना कोिQहड-१९ चा अJधक धोका आहे. 
 
सधुाला संJधवातह@ आहे. ती जेमतमे खाऊ शकत ेअशी )तeया दातांची अवoथा आहे. )तचे केस 
गळले आहेत, वजन कमी झाले आहे आtण गे_या वषV एका yरपोटaमUये hयांना इसबचा <ास 
अस_याचे =दसनू आले आहे, असे कायaकhयाa िoमता गु�ता यांनी सांJगतले. hया पढेु gहणा_या 
क�, यापवूV त�ंुगातील ४० जणांची कोcवड चाचणी वेगवान अटँ@जन चाचणीदरgयान पॉtझ=टQह 
आल@ होती. या चाचणीतनू काह@ संसगa झाले_या Qयvती सटुतात हे £ात आहे. शवेटeया 
कॉलदरgयान, ७ मे रोजी hयांना लस देjयात आल@ तQेहापासनू त�येत �बघडत अस_याचे 
भार0वाज बोल_या होhया. hयांनी तीन आठवड ेती| अ)तसार, शर@रात अशvतपणा, चव न 
लागणे हे <ास होत अस_याचे सांJगतले होत.े दरgयान, शर@राकडून कोणताह@ ()तसाद iमळत 
नसतानाह@ त�ंुग अJधकाfयांनी केवळ अ=ँटबायो=टvस देऊ केल@. 
 
सरुef गडEलगं यांची तxयेत खराब आहे 
ॲडQहोकेट सरु�� गडiलगं यांची पhनी iमनल यांनी आप_या पतीला चLमा तसेच औषधे पाठव ू
न =द_याब0दल अJधकाfयांची )नदंा केल@. जेQहा hयाeया ¡Lट@ला <ास झाला, तQेहा सरु�� 
गडiलगं यांनी hयांची तपासणी करjयाची मागणी केल@ होती परंत ुकोcवड-१९ मळेु सवa डॉvटर 
त�ंुगाबाहेर गेले आहेत असे hयांना सांगjयात आले. शवेट@ hयांeया सोबतeया कै0यांनी hयांना 
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oवतःच पातळी तपासjयास सांJगतले, जी खपू जाoत अस_याचे =दसनू आले आहे. जलु ै२०२० 
मUयेस0ुधा hयांना कोिQहडची लSणे =दसल@ होती आtण जलुाब व ती| खोक_याची Jचतंा 
)नमाaण झाल@ होती परंत ुhयांना कोणताह@ औषधोपचार देjयात आला नाह@.  
 
महेश राऊत यांची )कृती 
कैद@ महेश राऊतची बह@ण मोनाल@ने प<कार पyरषदेत सांJगतले क�, कशा(कारे )तने आप_या 
भावाeया सांगjयाव�न जेलरला औषधासाठx कॉल केला होता. hयाने थमाaमीटर आtण 
ऑिvसमीटरदेखील माJगतले होत ेपरंत ुअJधकाfयांनी सांJगतले क� )तला असे पासaल पाठcवjयाची 
परवानगी नाह@.  
 
मलूभतू मानवी हvकांeया उ_लंघनाचा म0ुदा केवळ तळोजा त�ंुगातील (ोफेसर हनी बाब ू
यांeयापरुता मयाa=दत नाह@. भीमा कोरेगावeया १४ आरोपींeया कुटंुबीयांनी आtण iम<ांनी वारंवार 
ठामपणे सांJगतले आहे क�, जवळपास कोणhयाह@ पायाभतू सcुवधा नसले_या त�ंुगात, (चंड 
गद«त व अoवeछ पyरिoथतीत रा=ह_यामळेु hयांची त�येत कशी खालावल@ आहे.  
 
भीमा कोरेगाव आरोपींना मलूभतू ह[क नाकारले गेले  
२०१८ पासनू त�ंुगात असले_या भीमा कोरेगाव (करणातील सवa आरोपींeया कुटंु�बयांनी या 
कeeया कै0यांशी (अडंरMायल) संवाद साधता येत नस_याeया आtण तळोजा व भायखळा 
कारागहृातील त�ंुग अJधकाf यांकडून अनाoथापवूaक वागणकु�eया त�ार@ के_या आहेत.   
१५ मे रोजी आयोिजत प<कार पyरषदेत सीजेपीला या राजक�य कै0यांeया भयंकर कहाjया 
आtण अशा असामाlय पyरिoथतीत आरो}यसेवेeया पायाभतू सcुवधांeया अभावामळेु hयांeया 
होत असले_या अनिlवत छळाब0दल समजले. कायaकhयाa हषाaल@ पोतदार gहणा_या क�, वर@ल 
दोlह@ कारागहृांमधील िoथती =दवस�=दवस �बकट होत चालल@ आहे. hया gहणा_या क� hयांना 
iमळाले_या मा=हतीनसुार तळोजा येथे भोजन Qयवoथेशी संबंJधत कमaचाfयांसह समुारे ६० त�ंुग 
कमaचाfयांना कोिQहड-१९ चा संसगa झाला अस_याचे सांगjयात येत आहे.  
 
कeeया (अडंरMायल) कै0यांeया बाबतीत, कोिQहड-चाचjया परेुशा (माणात के_या गे_या 
नाह@येत, जर@ हनी बाबसूारखे लोक कोcवड पॉtझ=टव अस_याचे समजले असले तर@ह@. 
lयायालयाeया आदेशांचे पालन न क�न तळोजा कारागहृाचे अJधकार@ कैद@ आtण hयांचे कुटंुबीय 
या दोघांचा मानiसक छळ करत अस_याचा आरोप hयांनी केला. पोतदार यांनी असेह@ नमदू 
केले क�, lयायालयाeया आदेशानंतरह@ कोणhयाह@ कुटंुबाला कोणhयाह@ अडंरMायलकडून २० 
iम)नटांचा िQहडओ कॉल आलेला नाह@. ऑडओ कॉ_सeया बाबतीत, अपे¯Sत �कमान दहा 
iम)नटांeया ऑडओ कॉल ऐवजी लोकांना जेमतमे तीन त ेचार iम)नटांचा ऑडीओ कॉल करता 
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आला. प<देेखील अJधकाfयां0वारे कसनू छाननीनंतर त�ंुगाeया आत आtण बाहेर एक म=हना 
उiशराने पोहोचतात.  
 
तXंुगात चाचvयां(या अभावामळेु, खरे तर आरटW-पीसीआर चाचvया कै9यांना नाकारvयात 
आ1यामळेु, महारा|}ात आ~मसpमानाने जगvया(या मलूभतू अ$धकाराचे घोर उ1लंघन झाले 
आहे. आता, चाचvयां(या अभावासोबतच, कोिnहड-१९ चा अsनब@ध )सार होत आहे, Iयामळेु 
~यां(या जीवाला धोका sनमा\ण होvयाची श[यता आहे. आता सनुावणी �ि|टपथात नसताना, 
~यांना ~यांचा जीव गमवावा लागvयाची श[यता sनमा\ण झालW आहे.  
 
को5वड-१९ (या दसु�या लाटेनंतर सव�(च pयायालयाचा आदेश 
माननीय सव�(च pयायालयाने, कोिnहड-१९ 5वषाणचूा तXंुगांम�ये संसग\, (oवाJधकारे ड�_य.ूपी. 
=दवाणी. �. १) या (करणात कारागहृांमधील (चंड गद«ची गंभीरपणे दखल घेतल@ आहे आtण 
इतर कeeया कै0यांची सटुका करjयाचे आदेश =दले. यासंदभाaत सव°eच lयायालयाने असेह@ 
आदेश =दले होत ेक�, "दैनं=दन oवeछतचेी पातळी राखणे आtण सॅ)नटेशन सधुारणे आव²यक 
आहे. त�ंुगातील कै0यांमUये (ाणघातक cवषाणचूा संसगa होऊ नये gहणनू यो}य hया खबरदाfया 
घेत_या जाQयात." परंत ुत�ंुग अJधकार@ अ)तगद«eया या त�ंुगात cवषाणचूा (सार रोखjयासाठx 
आव²यक खबरदाf या घेjयात �कंवा अगद@ hयांना मलूभतू सcुवधा परुवjयातह@ अपयशी ठरले 
आहेत.  
 
lयायालयाने असेह@ gहटले होत े क�, “..या साथीeया रोगाcव�0धeया लढाईत पारदशaक 
(शासनाचा मोठा फायदा होतो”. नेमvया याच गोLट@ची इथे oपLटपणे उणीव आहे अस_याचे 
=दसत असनू भीमा कोरेगाव (करणातील आरोपी कै0यांचे कुटंुबीय त�ंुगांतील hयांचे oवाo³य 
जाणनू घेjयासाठx संपकाaसाठx तळमळत आहेत. 
  
lयायालयाने ७ मे रोजी hयाeया आदेशात, गद«ने भरले_या त�ंुगांचा (hयS आढावा घेऊन असे 
न�दवले क� भारतात चार लाखांहून अJधक कैद@ आहेत आtण त�ंुग hयांeया इLटतम SमतपेेSा 
अ)त जाoत भरलेले आहेत. hयात gहटले होत,े "आप_या लSात येऊ शकत ेक�, त�ंुगांमधील 
गद« कमी करjयाची गरज ह@ त�ंुगातील कैद@ आtण )तथे काम करणारे पोiलस कमaचार@ या 
दोघांeया आरो}याशी आtण जीवनाeया हvकाशी संबंJधत बाब आहे. कोिQहड-१९ चा (भाव कमी 
करjयासाठx फौजदार@ lयाय Qयवoथा, आरो}याचे धोके आtण आरोपींचे हvक यांचे या 
lयायालयाने (भावीपणे म_ूयांकन करणे आव²यक आहे. cवषाणचेू हा जीवघेणा (सार लSात 
घेऊन, lयायालयाने काह@ कeeया कै0यांना आtण सामाlय कै0यांना सोडjयाचे आदेश =दले 
आtण या कै0यांना सोडjयाचा cवचार करjयासाठx रा~यांना उeचoतर@य सiमhयांना सहभागी 
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क�न घेjयास सांJगतले. सव°eच lयायालयाचा आदेश लSात घेऊन, अटकेत असले_या या सवa 
Qयvतींeया आरो}याeया हvकाचा cवचार करता, hयांची cवनाcवलंब सटुका करणे अhयाव²यक 
आहे. 
 
कै9यांना व9ैयकdय मदतीशी संबं$धत कायदे 
सर, देशातील सवa नागyरकांचे आरो}य आtण क_याण यांचे संरSण करणे आtण रा~याeया 
अकायaSमतमेळेु हे आरो}य मालवणार नाह@ याची काळजी घेणे हे रा~याचे कतaQय आहे. कारागहृ 
कायदा, १८९४ अतंगaत तयार करjयात आले_या महाराLM कारागहृ वगVकरण )नयम, २०१५ 
मUये कै0यांसाठx आtण खटला चाल ू असले_या आरोपींसाठx तातडीeया व0ैयक�य 
उपचारांसाठxeया अ)नवायa तरतदु@ नमदू के_या आहेत. 
 
sनयम ३(२)(५) मUये नमदू केले आहे क�, म:ुय व0ैयक�य अJधकार@: 
“त�ंुगाला होणाfया पाणीपरुव¶याची गुणव�ा आtण (माण याकड ेcवशषे लS देईल. पाणी दcूषत 
झा_याचा संशय आ_यास, तो पाjयाचे नमनेु oथा)नक चाचणी (योगशाळांमUये पाठवेल आtण 
आव²यक तथेे सधुारणाhमक उपाययोजना करेल.” 
 
(६) म=हlयातनू �कमान एकदा तर@ पाणी परुव¶याचे ·ोत, पyरसर आtण cवतरणाची तपासणी 
करेल. जेQहा (दषूण �कंवा दcूषत होjयाची शvयता आहे असा संशय येjयासारखे कारण असेल, 
तQेहा तो vलोyरनेशन0वारे �कंवा इतर प0धतींनी पाjयाची श0ुधता स)ुनि²चत करjयासाठx यो}य 
पावले उचलेल. 
 
(१४) व0ैयक�य अJधकार@ आजार@ कै0यावर टेiल-मेडiसनeया मदतीने उपचार क� शकेल आtण 
जर कै0यावर उपचार करjयासाठx टेiल-मेडiसनचे आtण त�ंुग �}णालयातील उपचार अपरेु 
असतील तरच, आजार@ कै0याला सरकार@ �}णालयात पाठव ूशकेल.”  
 
सव�(च pयायालयाचे इतर आदेश 
भारताeया संcवधानाeया कलम २१ नसुार कeeया आtण सामाlय कै0यांनाह@ आरो}याचा 
अJधकार आहे. सनुील बkा (ii) 5वX9ध Zद1लW )शासन (१९८०) ३ एससीसी ४८८ मUये सव°eच 
lयायालयाने असे gहटले आहे क�, काय0याने oथापन केले_या (��येनसुार कारागहृात असले_या 
एखा0या Qयvतीला मलूभतू मानवी हvक नाकारले जाऊ शकत नाह@त. अल@कडचे त�ंुगात 
असलेले केरळिoथत प<कार iस0द@क क�पन हे मथरुा त�ंुगात पडले आtण नंतर hयांची कोcवड-
१९ चाचणी पॉtझ=टQह आल@, तQेहा hयांना अJधक चांग_या काळजीसाठx आtण व0ैयक�य 
उपचारासाठx �}णालयात हलवjयात यावे, असे सव°eच lयायालयाने gहटले होत.े केरळ यsुनयन 
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ऑफ व�क@ ग जन\Eल_�स 5वX9ध यsुनयन ऑफ इं�डया आSण इतर (yरट याJचका फौजदार@ 
२०२० चा �मांक ३०७), या खट_यामUये सव°eच lयायालयाने gहटले, “आgह@ असे नमदू करतो 
क� सवाaत मौ_यवान मलूभतू 'जीवनाचा हvक' हा अगद@ कeeया कै0यालाह@ �बनशतa लागू 
होतो.” 
 
कोिQहड-१९ eया केसेसमUये वाढ होत असताना आtण भीमा कोरेगाव =हसंाचार (करणातील 
खटला स�ु होjयाची जवळपास कोणतीह@ Jचlहे नसताना, अटक केले_या सवa Qयvतींना चांग_या 
काळजीसाठx आtण उपचारांसाठx सोडणे हेच Qयावहाyरक आहे, ~याची hयांना )नतांत गरज आहे.  
 
याच (करणात अशाच तरतदु@ंनसुार आरोप ठेवjयात आले_या डॉ. वरवरा राव यांना फे¹वुार@, 
२०२१ मUये hयांची ढासळती आरो}यिoथती लSात घेऊन मुंबई उeच lयायालयाने जामीन मंजरू 
केला होता. खंडपीठाने नमदू केले होत ेक� डॉ. राव यांना अडंरMायल gहणनू सातhयाने त�ंुगात 
ठेवणे हे hयांeया अ)नि²चत आरो}यिoथतीचा cवचार करता, घटनेeया कलम २१ अlवये hयांeया 
जीवनाeया हvकाचे उ_लंघन ठरेल.  
 
डॉ. पी.nहW. राव 5वX9ध एनआयए आSण इतर (२०२१ चे फौजदार@ अपील �मांक ५२) मUये 
lयायालयाने gहटले आहे, “अlयथा देखील, सUयाeया (करणात ()तवाद@ंनी हे माlय केले आहे 
क� �फयाaद@0वारे �कमान २०० साSीदारांची तपासणी केल@ जाईल. आरोपप<च त�बल १००० 
पानांचे बनले आहे... आमचे असे मत आहे क�, एखा0या अडंरMायल Qयvतीला त�ंुगात पाठवले 
जात,े आtण नंतर सरकार@ �}णालयांमUये हलवले जात,े )तथे hयाची त�येत आणखी खालावत,े 
शवेट@ lयायालयाeया हoतSेपानंतर खासगी oपेशाiलट@ �}णालयांमUये हलवले जात ेआtण 
केवळ hयांचा जामीन अजa फेटाळjयात आला आहे gहणनू या अडंरMायल Qयvतीची अशी ह@ 
इकडून )तकड ेहलवाहलव चालचू राहjयाकड ेएक घटनाhमक lयायालय gहणनू आgह@ मकूपणे 
पाहू शकत नाह@…”   
 
त�ंुगांची वाईट पyरिoथती आtण इतvया गंभीर काळात hयांeया आरो}याब0दल काह@ह@ मा=हती 
नसणे, याकड े मानवतावाद@ ¡िLटकोनातनू पाहjयाची )नतांत आव²यकता आहे. रा~य सवa 
कै0यांसाठxeया सcुवधांमUये वाढ करेल या आशनेे मुंबई उeच lयायालयानेह@ त�ंुगातील अपfुया 
सcुवधांची दखल घेतल@ होती. oवतःहून दखल घेतले_या जन=हत याJचकेत, िजची न�द hयाने 
अशी केल@ आहे, _वतः(या )_तावावर उ(च pयायालय 5वX9ध महारा|} राIय आSण इतर 
(oवाJधकारे जन=हत याJचका २०२१ चा �मांक १) यामUये, म:ुय lयायमतूV =दपांकर द@पंकर 
द�ा आtण lयायमतूV जी.एस. कुलकणV यांeया खंडपीठाने हoतSेप करणाfया अजaदारांपकै� 
एकाने केले_या )नवेदनाची न�द घेतल@ “क� त�ंुगांमUये डॉvटरांची, पyरचाyरकांची आtण इतर 
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मेडकल कमaचाfयांची परेुशी सं:या नाह@. यासाठx तळोजा कारागहृाचा संदभa देjयात आला आहे 
िजथे केवळ ३ (तीन) डॉvटर आहेत, तहे@ आयवु�दाचे.” 
 
“जर खरंच तसं असेल, तर त�ंुगांतील कै0यांसाठx रा~याeया आरो}य आtण व0ैयक�य सcुवधांचे 
हे एक )नकृLट ()त�बबं आहे, hयांeया गरजांकड ेलS देjयाबाबतची अनाoथा आtण उदासीनता 
ह@ cव²वासघातक� आहे”, असे खंडपीठाने oवतः २९ एc(ल २०२१ eया आदेशा0वारे नमदू केले 
होत.े  
 
तळोजा त�ंुगाची कै0यांची Sमता २,१२४ असताना )तथे आजeया घडीला समुारे ३,५०० कैद@ 
आहेत, gहणजे १३३ टvके र=हवासी दर आहे. काह@ कै0यांची कोिQहड चाचणी )नगे=टQह येत 
असल@ तर@ह@ त�ंुगाबाहेर चाचणी केल@ असता ती पॉtझ=टQह येत ेहे देखील लSात घेणे महhवाचे 
आहे.   
सर, भारतीय रा~यघटनेeया कलम २१ अlवये आरो}याचा हvक हा जीवनाeया हvकासाठx 
मलूभतू आहे आtण सवa नागyरकांeया या हvकाचे रSण करणे हे रा~याचे कतaQय आहे. पंजाब 
राIय आSण इतर 5वX9ध मोZहदंरEसगं चावला (१९९६ चा =दवाणी अपील �मांक १६९८०-८१) 
मUये सव°eच lयायालयाने असे gहटले आहे क�, "आरो}याचा हvक हा जीवनाeया हvकाचा 
अcवभा~य घटक आहे, हे आता काय0याने )नि²चत झाले आहे. आरो}य सcुवधा परुवणे हे 
सरकारसाठx घटनाhमक¡L»या बंधनकारक आहे.” �कल�_कर �दस\ EलEमटेड 5वX9ध कम\चारW 
राIय 5वमा महामंडळ १९९६ (२) एससीसी ६८२ मUये सव°eच lयायालयाने रा~याचे आप_या 
नागyरकांचे संरSण करjयाचे हेच बंधन आtण कतaQय अधोरेtखत केले.  
 
5वनवणी  
माननीय सर, या कeeया कै0यांसाठx साSात मhृय ूप¼ुयात उभा ठाकला आहे. बाळ गंगाधर 
=टळक, ~योतीराव फुले, केशव कव�, (बोधनकार ठाकरे आtण भीमराव आबेंडकर अशा भारतीय 
ब0ुJधवा0यांeया आtण समाजसधुारकांeया iशकवणीचा व त½वांचा वारसा लाभलेले हे महाराLM 
रा~य आता आप_या नागyरकांना पणूaपणे अनाoथेने आtण )नLठुरतनेे वागणकू देत आहे. तीन 
वष� उलटून गेल@ तर@ह@ हे (मखु कायaकत�, ब0ुJधवाद@, सामािजक कायaकत�, वक�ल, सांoकृ)तक 
कलाकार बनावट व खो»या आरोपांखाल@ त�ंुगात आहेत.  
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सीजेपी माननीय म:ुयमं<ी आtण गहृमंsयांना न¾पणे cवनंती करत आहे क�, या सवa आरोपी 
Qयvतींeया जीवाला धोका अस_यामळेु hयांची सटुका करjयाची iशफारस hयांनी उeचoतर@य 
सiमतीकड ेकरावी. हे सवa या देशाeया काय0याचे पालन करणारे नागyरक असनू hयांचे कुटंुबीय 
hयांeयाब0दल अhयंत Jचतंा oत आहेत आtण hयांeया सटुकेची आतरुतनेे वाट पाहत आहेत.  
 
आपले cवन¾, 
 
iस=टझlस फॉर जिoटस अडँ पीस 
 
 
 
 
 


