
 
 

 

१२ जुलै २०२१ 

 

प्रति 

श्री. उद्धव ठाकरे 

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र 

मुख्यमंत्री कायाालय, मंत्रालय 

१५४, मडॅम कामा मार्ा, 

चचार्ेट, मुंबई ४०००२०  
 

२. श्री. दिलीप वळसे पाटील  

माननीय र्ृहमंत्री  
 

या तवनवणीच्या प्रिी यानंा पाठवल्या आहिे: 
 

३. श्री. संजय कुमार 

मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासन  
 

४. श्री. एस. व्ही. आचम े

अतिक्षक, िळोजा मध्यविी कारार्ृह 

नवी मुंबई  

 

५. श्री. सी. ए. इंिरुकर  

अतिक्षक, भायखळा तजल्हा कारार्ृह  

मुंबई 

 

तवषय: कोतवड-१९ महामारीच्या पार्श्ाभूमीवर, भीमा कोरेर्ाव प्रकरणी िरंुर्ाि डांबण्याि आलेल्या 

१४ जणांच्या सुटकेसाठी तवनवणी  

तप्रय श्री. उद्धव ठाकरे, 

आम्ही, सवा भारिीयांच्या स्वािंत्र्य आतण घटनात्मक हक्ांचे समर्ान आतण संरक्षण करण्यासाठी समर्पाि 

मानवी हक् चळवळ तसटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस (सीजेपी) मिील कायाकिे, ८४ वषीय आदिवासी 

कायाकि ेफािर स्टॅन स्वामी यांच्या ५ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या तनिनावर िीव्र ि:ुख व्यक्त करण्यासाठी 

िुम्हाला ह ेपत्र तलतहि आहोि. आम्हाला अस ेसमजले की २८ मे रोजी मुंबईिील होली फॅतमली 

हॉस्पीटलमध्य ेत्यांना िाखल केल्यानंिर त्यांची कोतवड-१९ ची चाचणी पॉतझटटव्ह आली आतण त्यानंिर 

त्यांची प्रकृिी अतिकातिक तबघडि र्ेली. वािाचा मुद्दा म्हणजे १५ मे निंर त्यांची अवस्र्ा अतिकच 

िीव्रपणे तबघडि र्लेी की ज्यावेळी त्यांची प्रकृिी खूपच खालावली असून त्यांना भयंकर अशा कोतवड-१९ 



 
 

चा संसर्ा झाला आह ेअशी मातहिी न्यायालयाला प्रर्म िेण्याि आली होिी. िरीही, न्यायालयाने िािडीने 

या बाबिीि लक्ष घालेपयिं कारार्ृह अतिकारी (आतण NIA अतिकारी) त्यांच्या प्रकृिीच्या स्पष्ट 

तस्र्िीतवषयी चालढकल करि रातहले. जर त्यांना वेळेवर चांर्ल्या पद्धिीने उपचार तमळाले असिे िर अशा 

रीिीने त्यांना आपले प्राण र्मवावे लार्ले नसि ेयाची खूप शक्यिा होिी.    

त्यानंिर, फािर स्टॅन स्वामी ऑतक्सजन सपोटावर ठेवण्याि आले आतण त्यांना अतििक्षिा तवभार्ाि 

हलवण्याि आले. ४ जुललैा त्याना व्हेंटीलेटरवर ठेवण्याि आले. ५ जुलैच्या पहाटे हृियतवकाराचा िीव्र 

झटका आला आतण त्यानंिर िे किीच शुद्धीवर आले नाहीि. यापूवी १७ मे २०२१ रोजी आपल्याकडे 

केलेल्या पत्र यातचकेिून िळोजा मध्यविी कारार्ृहाि त्यांची प्रकृिी कशी खालावि आह ेह ेआपल्या 

तनिशानास आणनू दिललेे होिे. फािर स्वामी त्यांना िाप, खोकला, पोट तबघडणे असा त्रास होि 

असल्याची िक्रार वारंवार करि आललेे होिे. परंिु आयवेुदिक डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रतिजैतवकांव्यतिटरक्त 

त्यांच्यावर काहीही उपचार करण्याि आलले ेनव्हिे. पार्का न्सनने तपडीि या िमार्ुरंची िब्येि कारार्ृहाि 

हळूहळू खालावू लार्ली आतण त्यांनी मुबंई उच्च न्यायालयाला हहेी सांतर्िले की र्ेल्या आठ मतहन्यांच्या 

कारावासाि खाणे, स्नान करणे, चालणे, वाचणे अशी िैनदिन कामेही, की जी िुरंर्ाि यणे्यापूवी कर 

शकि होिे, िे कर शकि नव्हिे. त्यांच्या मृत्यून ेिळोजा कारार्ृहािील सुतविांच्या कमिरिा उघडकीस 

आणल्या आणल्या आहिे. िोन प्रसंर्ी (त्यािील २४ मे रोजी आलले्या िीव्र आघािामळेु उद्भवलेला एक) 

या ८४ वषीय वृद्धाला िळोजाहून जािायेिा ८४ दकमी िरू असलेल्या जे.जे. रग्णालयाि नेण्याि आलेले 

होिे. त्यांच्या मृत्यून ेराज्यािील कारार्ृह अतिकाऱयांच्या एकंिर जबाबिारीवर प्रकाशझोि टाकला आह.े    

फािर स्वामींच्या तनिनाने आम्हा सवांच्या मनाि एक पोकळी तनमााण केली आह ेआतण याचेही िीव्र ि;ुख 

होि आह ेकी भीमा कोरेर्ाव खटल्याि र्ोवण्याि आललेे उवाटरि कायाकिे, तशक्षणिज्ञ, वकील, बुद्धीजीवी 

लोक खटल्याची प्रिीक्षा करि २०१८ पासून कारार्ृहाि आहिे. या टठकाणी, िळोजा मध्यविी कारार्ृह 

आतण भायखळा कारार्ृहाि असलले्या कच्च्या कैद्ांच्या (अंडरट्रायल्स) आरोग्य तस्र्िीचा आतण कोतवड-१९ 

मुळे त्यांच्या आरोग्याबाबि उद्भवू शकणाऱया अतिक र्ुंिार्ुंिीच्या पटरणामांचा आम्हाला पुनरच्चार करावासा 

वाटिो. फािर स्टॅन स्वामी यांच्या बाबिीि जे काही घडले त्याबद्दल राष्ट्रीय आतण आंिरराष्ट्रीय पािळीवर 

आक्रोश व्यक्त करण्याि येि आह.े  

आम्हाला आिा तवशेषिः िळोजा कारार्ृहािील आतण अन्य कारार्ृहािीलही सवा कचे्च कैिी व इिर कैिी 

यांच्याबद्दल र्ंभीरपणे चचंिा वाटू लार्ली आह.े आम्हाला अर्िी नम्रपणे सािर करावेसे वाटिे की महाराष्ट्र 

शासनाने या िःुखि आतण अकाली तनिनाची िखल घ्यावी, आतण िुरंर् व कारार्हृांच्या पटरतस्र्िीमध्ये 

लक्षणीय सुिारणा होिील आतण त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल या बाबींची िक्षिा घेिली पातहजे.    

याच भीमा कोरर्ाव कुप्रतसद्ध खटल्याि २८ ऑर्स्टपासून भायखळा कारार्ृहाि ठेवण्याि आलले्या सिुा 

भारद्वाज यांना फुफ्फुसाचा क्षय, मिुमेह, उच्च रक्तिाब आतण संतिवाि आह.े त्यांच्या िािांची अवस्र्ा अशी 

आह ेकी त्याना व्यवतस्र्िपण ेखािाही येि नाही. त्यांचे केस आतण वजन कमी झाले आहिे. र्ले्यावषी 

त्यांना इसब झाल्याचा अहवाल आला आला आह.े प्रा. शोमा सने यांनाही वयपरत्वे र्ंभीर आरोग्य समस्या 

जाणवि आहिे. आनिं िलेिुबंडे यांना िमा आह.े वरीष्ठ वकील सरुेंद्र र्डचलरं् यांच्याप्रमाणेच वरीष्ठ लेखक 



 
 

र्ौिम नवलाखा अनेक सहव्यािींनी आजारी आहिे. लखेक, वकील आतण कायाकिे अरण फरेरा असोि की 

व्हमान फनातंडस असोि, त्यांचे शरीरस्वास््य सध्या फार िोक्याि आह.े 

आणखी एक सहआरोपी प्रा. हनी बाबू यांना मे मतहन्याि कोतवड-१९ ची लार्ण झाली आतण त्याि त्यांना 

डोळ्याला िीव्र संसर्ा झाला. त्या कारणाने ि ेअद्ाप मुंबईिील ब्रीच कॅन्डी हॉतस्पटलमध्ये अॅडतमट आहिे. 

त्या संसर्ाामुळे त्यांच्या डोळ्यािील स्नायूंमध्य ेजळजळ होऊ लार्ली, डोळ्यािील मखु्य रक्तवातहनीिील रक्त 

साकळल ेआतण मेंिलूा रक्त पुरवठा करणाऱया करोटीय िमनीमध्य ेिोष तनमााण झाला, तजचा मेंिलूा 

लक्षणीय असा िोका तनमााण होिो. ह ेवैद्कीय अहवाल पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने २० मे २०२१ रोजी 

राज्य सरकारला तनिेश दिल ेकी त्यांना खाजर्ी रग्णालयाि िाखल करण्याि यावे. आजिार्ायि ि ेखाजर्ी 

रग्णालयाि आहिे. (Jenny Rowena vs State of Maharashtra and Ors Crl. W.P No. 1983 of 

2021)  

जून २०२१ च्या सुरवािील िळोजा कारार्ृहािील कैद्ांच्या आरटी-पीसीआर चाचणी मोतहमेि आणखी िीन 

आरोपी महशे राऊि, सार्र र्ोरखे आतण रमशे र्ायचोर कोतवड-१९ ने बातिि आढळले. काही 

अहवालानुसार, त्यांच्यापैकी कोणालाही कोरोनाव्हायरस प्रतिबंतिि लस िणे्याि आलेली नाही आतण १५ मे 

२०२१ रोजी घेण्याि आलेल्या पत्रकार पटरषिेनुसार सीजेपीला अस ेसमजले की श्री. महशे राऊि यांना 

एक आठवड्याहून अतिक काळ र्ंडी, िाप, खोकला आतण अशक्तपणा आललेा होिा. रोना तवल्सन आतण 

इिर कायाकत्यांचीही र्ंभीर चचंिा वाटावी अशी पटरतस्र्िी आह.े  

एतप्रल २०२१ मध्य ेआणखी एक सहआरोपी ज्योिी जर्पि याना भायखळा िुरंर्ाि कोतवड-१९ ची लार्ण 

झाली. हा जीवघेणा तवषाणू, सौम्य असो की मध्यम िीव्रिेचा असो, लोकांवर िीघाकालीन पटरणाम करिो 

आतण त्यासाठी योग्य आहार, पोषकद्रवे्य आतण आरोग्यसंपन्न जीवनशैलीची आवश्यकिा असिे. 

महोिय, एक कचे्च कैिी आतण याच कतर्ि भीमा कोरेर्ाव कटािील एक आरोपी डॉ. वरावरा राव यांना 

२२ फेबु्रवारी २०२१ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने खालावलेल्या प्रकृिीच्या कारणावरन जामीन दिला. 

PV Varavara Rao vs NIA and Ors (Crl. Appeal No. 52 of 2021) या केसमध्य ेजामीन िेिाना 

न्यायालयाने अस ेमि नोंिवले की:  

५०. “या बाबिीि िसुरा एखािा ितृष्टकोन स्वीकारणे याचा अर्ा घटनचे्या २१ व्या कलमानुसार 

शरीरस्वास््याच्या आिारावर कैद्ांना असलेल्या हक्ांची पायमल्ली करण्यासारखे होईल, तवशेषिः जेव्हा 

उपलब्ि कार्िपते्र तनिेतशि करिाि की अशा व्यक्तींना िुरंर्ाि ठेवणे ह ेअशा व्यक्तींच्या जीवाला िोका 

तनमााण कर शकिे. वय वषे ८२ असलले्या या कच्च्या कैद्ाला िसेच वयपरत्वे तवतवि व्यािींनी ग्रासलेल्या 

इिर अति वयोवृद्ध व्यक्तींना र्जाआड ठेवल्याने त्यांचे शारीटरक स्वास््य खालावण्याचा आतण त्यािून 

जीवनाच्या अंिाकडील त्यांच्या प्रवासाला अतिक वेर् िेण्याचा िोका तनमााण होिो. अशा पटरतस्र्िीि, 

ि्यांच्या आिारे जामीन अजा फेटाळला असिानासुद्धा कोठडीिून मुक्त करण्याच्या आिेशाची मार्णी 

करण्याच्या प्रार्ानेचा तवचार करिाना हा मुद्दा िलुातक्षि करणे शक्य होणार नाही. वृद्धत्व आतण ििानुषंतर्क 

उद्भवणारे क्षीण मानतसक आतण शारीटरक आरोग्य हा घटक अशा वयोवृद्ध व्यक्तींना र्जाआड ठेवण्यासंिभााि 

अतिशय महत्त्वपूणा ठरिो.  



 
 

जरी अशा तवतवि व्यािीग्रस्ि वयोवृद्ध कैद्ांवर र्ंभीर स्वरपाचे र्ुन्ह ेनोंिवले र्लेे असिील िरी हा प्रश्न 

उद्भविो की केवळ र्ंभीर स्वरपाचे र्ुन्ह ेअसल्याने अशा व्यक्तींना िुरंर्ाच्या र्जाआड ियु्यम मानवाचे 

जीवन जर्ायला भार् पाडायचे काय? या खटल्यािील वास्िविेनुसार, NIA न्यायालयाकडून अद्ाप आरोप 

तनतिि करण्याि आलेले नाहीि या खटल्याि २०० साक्षीिार िपासायचे आहिे. त्यामुळे, हा खटला दकिी 

कालाविीि पूणा होईल ह ेसांर्ण्याच्या तस्र्िीि कोणीही नाही. जेव्हा अशी पटरतस्र्िी घटनात्मक 

न्यायालयांसमोर येि ेआतण घटनेच्या २१ कलमाखाली आर्श्स्ि केल्या र्लेले्या मूलभूि हक्ांचा ठामपणे 

मांडला जािो िेव्हा वरील प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच असणार असि.े” 

वैद्कीय जातमनाची प्रिीक्षा करि असलेले फािर स्टॅन कोतवडच्या र्ुंिार्ुिंींमुळे मरण पावले याचा संयुक्त 

राष्ट्र संघटनेने सुद्धा तनषेि व्यक्त केला आह.े ६ जुलै २०२१ रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्ाच्या उच्चायुक्तांनी 

एक पत्र जारी केले की ज्यामध्ये त्यांनी िे दकिी िःुखी आतण व्यतर्ि झाले आहिे ह ेस्पष्ट केले आह.े त्या 

तनवेिनाि म्हटले आह ेकी, “उच्चायुक्त तमशेल बॅकलेट आतण संयुक्त राष्ट्रांचे स्विंत्र िज्ञ यांनी र्ेली िीन वषे 

वारंवार भारि सरकारकडे फािर स्टॅन आतण या घटनशेी संबंतिि इिर १५ मानवी हक्ांचे संरक्षण करणाऱया 

कायाकत्यांच्या खटल्यांसंबंिी मुद्दा उपतस्र्ि केलेला होिा आतण त्यांना खटलापूवा कैिेिनू मुक्त करण्याि यावे 

अशी तवनंिी केललेी होिी.” 

कोतवड-१९ महामारीच्या सििच्या िीव्र प्रभावाच्या पार्श्ाभूमीवर, संयुक्त राष्ट्र संघटननेे भारिासह सवाच 

राष्ट्रांना आवाहन केललेे आह ेकी केवळ टीकात्मक ककंवा तवरोिात्मक तवचार व्यक्त केल्याबद्दल अटक 

केलेल्यांसह पुरेसा कायिेशीर आिार नसलेल्या प्रत्येकाला सोडून िेण्याि यावे.  

माननीय मुख्यमंत्री साहबे, या महामारीमुळे नात्यािील तप्रय व्यक्ती र्मावललेी अनेक कुटंुबे उद्धवस्ि झाली 

आहिे आतण अशा तवनाशकारी पटरतस्र्िीि िुरंर्ािील कचे्च कैिी आतण त्यांचे कुटंुबीय यांच्यामिील नेहमीच्या 

संपका व्यवस्र्ेमध्य ेव्यत्यय तनमााण होऊ लार्ला आह.े रमा आनंि िेलिुंबडे (आरोपी आनंि िलेिुंबडे यांची 

पत्नी) आतण सुसान अब्राहम र्ोन्साल्वीस (आरोपी व्हमान र्ोन्साल्वीस यांची पत्नी) यांनी यातचकाकत्याा 

आतण िरंुर्ािील त्यांचे अनकु्रमे पिी यांच्यामध्य ेपत्रव्यवहारास परवानर्ी िेण्याचे न्यायालयाने िळोजा 

कारार्ृह अिीक्षकांना तनिेश िेण्यातवषयी िाखल केलेल्या यातचकेवरन मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र 

सरकार आतण राष्ट्रीय िपास संस्र्ा (NIA) आतण कारार्हृ अतिक्षक यांना ३ जुलै २०२१ रोजी नोटीस जारी 

केली. (Rama Anand Teltumbde and Ors vs State of Maharashtra and Ors Crl. W.P No. 

2327 of 2021).  

भारिीय राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमानुसार आरोग्याचा हक् हा मूलभूि हक् आह ेआतण सवा नार्टरकांच्या 

या हक्ाचे रक्षण करणे राज्यावर बंिनकारक आह.े र्ोडक्याि सांर्ायचे िर, १७ मे रोजी आपल्याला 

करण्याि आलले्या पत्र यातचकेि आम्ही मांडलले्या सवा मुद्दद्ांचा आम्ही पुनरच्चार करि आहोि.    

सीजेपी माननीय मुख्यमंत्री यांना नम्र तवनंिी व आवाहन करि आह ेकी, या सवा १४ आरोपींचा जीव 

िोक्याि असल्याने त्यांच्या मुक्तिेतवषयी तशफारस त्यांनी उच्च स्िरीय सतमिीकडे करावी. आणखी एखाद्ा 

कच्च्या कैद्ाची प्रकृिी खालावण्यापूवी या बाबीि मध्यस्र्ी करण्याचे तवनम्र आवाहन आम्ही करि आहोि. िे 

सवा कायद्ाचे पालन करणारे नार्टरक आहिे आतण या खटल्याच्या िपासाला बािा पोहोचेल अस ेि े



 
 

काहीही करणार नाहीि. डॉ. वरावरा राव यांना वैद्कीय कारणासाठी िुरंर्ािून मकु्त करण्याि आल्यामुळे 

आतण २०० साक्षीिार िपासावे लार्णार असल्यामुळे या कच्च्या कैद्ांना इिक्या िीघाकाळ िुरंर्ाि तखिपि 

पडू िेणे अयोग्य आह.े २१२४ कैिी ठेवण्याची क्षमिा असलले्या िळोजा कारार्ृहाि सध्या कमाल क्षमिेच्या 

१३३ टके् जास्ि म्हणज े३५०० कैिी ठेवण्याि आललेे आहिे. कोतवड तनर्ेटटव्ह असलेल्या काही कैद्ांची 

कारार्ृहाबाहरे चाचणी केली असिा िी पॉतझटटव्ह येि आह ेयाचीसुद्धा नोंि घेणे आवश्यक आह.े  

त्यांना त्यांची काळजी लार्ून रातहलेले आतण त्यांच्या सुटकेची आिुरिनेे वाि बघणारे चचंिाग्रस्ि कुटंुबीय 

आहिे. आिरणीय मुख्यमंत्री महोिय, यापूवी १५ मे रोजी या बाबिीि आपल्याला तनवेिन पाठवले होिे. 

त्यामध्य,े आपल्या परमतप्रय महाराष्ट्र राज्यािील प्रर्िीशील परंपरांचा मार्ोवा घेि, आम्ही आवाहन केले होिे 

की राज्याच्या कारार्ृह अतिकाऱयांनी सभ्यिेची आतण जबाबिारीची जाणीव िाखवावी कारण िस ेकरणे 

िेशाचे आतण राज्याचे कायि ेआतण िरंुर् तनयमावली यानुसार त्यांच्यावर बंिनकारक आह.े िीन वषे उलटून 

र्ेली आहिे आतण या तवख्याि कायाकिे, बुतद्धजीवी, सामातजक कायााकायांची िब्येि खालावि चालली आह.े   

 

आपले नम्र, 

तसटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस  

 

नंिन मालसु्िे, सीजेपी अध्यक्ष 

 

 

तिस्िा सेटलवाड, सीजेपी कायावाह  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

श्री. उद्धव ठाकरे 

माननीय मुख्यमंत्री 

ईमेल: cm@maharashtra.gov.in  

 

श्री. दिलीप वळसे पाटील 

माननीय र्ृहमंत्री 

ईमेल: dilipwalsepatil3@gmail.com 

 

श्री. संजय कुमार 

मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासन 

ईमेल: cs@maharashtra.gov.in 

 

श्री. एस. व्ही. आचम े

अतिक्षक, िळोजा मध्यविी कारार्ृह 

नवी मुंबई 

ईमेल: supdtprison.taloja@home.maharashtra.gov.in 

 

श्री. सी. ए. इंिरुकर 

अतिक्षक, भायखळा तजल्हा कारार्ृह 

मुंबई 

ईमेल: supdtprison.byculla@home.maharashtra.gov.in 

 

यापवूी १५ मे ला दिलले्या तनवेिनािील भार्: 

कैद्ानंा द्ायच्या वदै्कीय मििीशी संबतंिि कायि े

महोिय, िेशािील सवा नार्टरकांचे आरोग्य आतण स्वास््य सुरतक्षि ठेवणे आतण राज्याच्या अकायाक्षमिेमुळे ह ेआरोग्य खालावणार नाही 

याची काळजी घेण ेह ेराज्याचे किाव्य आह.े कारारृ्ह कायिा १८९४ च्या अंिर्ाि आखण्याि आलेल्या महाराष्ट्र कारारृ्ह तनयमांचे 

वर्ीकरण, २०१५ यामध्ये िात्काळ वैद्कीय मििीची र्रज असलेले कैिी आतण कच्चे कैिी यांच्याबाबिच्या बंिनकारक अशा िरिुिी 

आहिे.  

तनयम ३(२)(५) मध्ये िरिूि आह ेकी मुख्य वैद्कीय अतिकारी: 

“कारारृ्हािील पाणीपुरवठ्याचा िजाा आतण प्रमाण यांच्याकडे तवशेष लक्ष िेिील. पाण्याि अशुद्ध द्रव्ये असल्याची शंका आल्यास िे 

त्या पाण्याचे नमुने स्र्ातनक िपासणी प्रयोर्शाळेि पाठविील आतण आवश्यकिा असेल तिर्े सुिारणा करन आणिील.” 



 
 
(६) पाणी पुरवठ्याचे स्रोि, पटरसर आतण तविरण यांची मतहन्यािून दकमान एकिा िपासणी करिील. जेव्हा पाण्याचे प्रिषूण ककंवा 

भेसळ होण्याची शक्यिा असण्याचा संशय येिो िेव्हा क्लोटरनेशन ककंवा अन्य मार्ांनी पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी आवश्यक िी पावले 

उचलिील. 

(१४) वैद्कीय अतिकारी टेलीमेतडसीन (िरू-वैद्की) पद्धिीने आजारी कैद्ावर उपचार करिील आतण टेलीमेतडसीन व कारारृ्ह 

रग्णालयािील उपचार कैद्ांवर उपचार करण्यास अपुरे पडि असिील िर आजारी कैद्ाला सरकारी िवाखान्याि पाठविील. 

सवोच्च न्यायालयाच ेइिर तनकाल  

कैिी आतण कच्चे कैिी यांना भारिीय राज्यघटनेिील २१व्या कलमाने दिलेल्या हमीनुसार जर्ण्याच्या हक्ाखाली आरोग्याचा अतिकार 

आह.े सुनील बात्रा (ii) तव. दिल्ली प्रशासन (१९८०) ३ एससीसी ४८८ मध्ये सवोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा उचलून िरला आह े

की, एखाद्ा व्यक्तीला कायद्ाने प्रस्र्ातपि प्रदक्रयेनुसार िुरंर्ाि ठेवले असले िरीही त्या व्यक्तीला त्याचे मूलभूि मानवी हक् नाकारिा 

येि नाहीि. अलीकडेच, िुरंर्ाि असलेले केरळीय पत्रकार तसदद्दक कप्पन जेव्हा मर्ुरा कारारृ्हाि आजारी पडले आतण त्यांना 

कोतवड-१९ चा संसर्ा झाला िेव्हा सवोच्च न्यायालयाने तनिेश दिल ेकी त्यांना अतिक चांर्ल्या उपचारासाठी आतण वैद्कीय 

िेखरेखीसाठी हॉतस्पटलमध्ये हलवण्याि यावे. Kerala Union of Working Journalists Versus Union Of India & Ors. (Writ 

Petition Criminal No. 307 of 2020) मध्ये, सवोच्च न्यायालयाने तनिेश दिल,े “आम्ही सांर्िो की सवााि मौल्यवान असा जर्ण्याचा 

मूलभूि हक् तबनशिापणे कच्या कैद्ांनाही लारू् होिो.” 

कोतवड-१९ चा प्रािभुााव वाढि असिाना आतण भीमा कोरेर्ाव चहसंाचाराचा खटला सुर होण ेअजून िषृ्टीक्षेपािही नसिाना अतिक 

चांर्ल्या वैद्कीय सुतविा आतण उपचाराची िीव्रपणे र्रज असलेल्या अटकेिील सवा व्यक्तींना मुक्त करणेच व्यवहाया ठरेल. 

याच खटल्यािील याच िरिुिीखाली आरोप असलेले यांची खालावि चाललेली प्रकृिी तवचाराि घेऊन फेबु्रवारी २०२१ मध्ये डॉ. 

वरावरा राव यांना मंुबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन िेण्याि आला. खंडपीठाने नमूि केले आह ेकी डॉ. राव यांच्या आरोग्याची 

अतस्र्र अवस्र्ा तवचाराि घेिा त्यांना कच्च्या कैिेि ठेवणे ह ेघटनेच्या २१ व्या कलमाखालील जर्ण्याच्या अतिकाराचे उल्लंघन 

ठरेल. 

न्यायालयाने Dr. PV Rao vs NIA and others (Cri. Appeal No. 52 of 2021) या खटल्याि म्हटले आह ेकी, “अन्य 

पटरतस्र्िीप्रमाणेच या खटल्याि सुद्धा, प्रतिवािींनी कबूल केले आह ेकी दफयाािीकडून २०० साक्षीिार िपासल ेजाणार आहिे. 

आरोपपत्रच १००० पानांचे आहे… आमचे असे मि आह ेकी एखाद्ा कच्च्या कैद्ाला िुरंर्ाि टाकणे आतण केवळ त्याचा जमीन अजा 

फेटाळला आह ेम्हणून, िब्येि तबघडल्यावर त्याला िेर्ून सरकारी िवाखान्याि नेणे आतण पुढे तिर्े िब्येि अतिक खालावल्यावर 

न्यायालयाच्या तनिेशानंिर खाजर्ी तवशेष उपचार हॉतस्पटलमध्ये हलवणे आतण अशाप्रकारे त्या कच्या कैद्ाला इकडून तिकडे आतण 

तिकडून इकडे नेि राहणे ह ेघडि असिाना घटनात्मक न्यायालय या नात्याने ह ेन्यायालय या र्ोष्टी मूकपणे बघि बसू शकि 

नाही...” 

िुरंर्ांची अवस्र्ा आतण अशा कठीण काळाि कैद्ांच्या आरोग्याबद्दलचे अज्ञान यामुळे या प्रकरणाि मानविावािी ितृष्टकोन आवश्यक 

आह.े मंुबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा कारारृ्हािील अपुऱया सुतविांची िाखल घेिली होिी आतण सवा कैद्ांना असलेल्या सुतविा 

सुिारल्या जािील अशी आशा व्यक्त केली होिी. High Court on its own motion vs State of Maharashtra and Ors (Suo 

Motu PIL No. 1 of 2021) या नावाने न्यायालयाने नोंिवलेल्या जनतहि यातचकेि मुख्य न्यायािीश िीपांकर ित्ता आतण 

न्यायािीश जी. एस. कुलकणी यांनी हस्िक्षेप करणाऱया अजािारांपैकी एकाच्या िाखल्याची नोंि घेिली की “सुिाररृ्हामध्ये पुरेसे 

डॉक्टसा, नसेस आतण रग्णसेवा करणारा कमाचारी वर्ा नसिो. सिर संिभा िळोजा सुिाररृ्हाबाबि आहे तजर्े केवळ ३ डॉक्टसा, आतण 

िेही आयुवेिाच,े उपलब्ि आहिे.  

“जर खरोखरच असे असेल िर िे राज्यािील सुिाररृ्हािील कैद्ांच्या र्रजांप्रति राज्याची उिातसनिा आतण बेदफदकरी िाखवून िेणारे 

आरोग्य आतण वैद्कीय सुतविांचे प्रतिचबंब आहे,” असे खंडपीठाने स्विः २९ एतप्रल २०२१ ला दिलेल्या एका आिेशाि नमूि केले 

आह.े  



 
 
महोिय, भारिीय राज्यघटनेच्या २१व्या कलमाखाली आरोग्याचा अतिकार हा मूलभूि जर्ण्याचा अतिकार आह ेआतण या हक्ाचे 

संरक्षण करणे राज्यावर बंिनकारक आह.े State of Punjab and Ors vs Mohinder Singh Chawla (Civil 

Appeal Number 16980-81 of 1996) मध्ये सवोच्च न्यायालयाने म्हटले आह ेकी “हा आिा तस्र्रावलेला कायिा आह ेकी 

आरोग्याचा अतिकार हा जर्ण्याच्या अतिकाराचा अतवभाज्य भार् आह.े आरोग्य सुतविा पुरवणे ही सरकारची घटनात्मक बांतिलकी 

आह.े Kirloskar Brothers Ltd. vs. Employees State Insurance corporation 1996 (2) SCC 682 

मध्ये, सवोच्च न्यायालयाने हचे अिोरेतखि केले आह ेकी नार्टरकांचे संरक्षण ही राज्याची जबाबिारी आतण किाव्य आह.े   

 


