
आ�ह�, अधोरे�खत खाल�ल ११ ��यात सहकार� नाग�रकां�या आरो�याब�दल अ�यंत काळजीत आहे: 

 

1. �ी. वरवरा राव, 

२. कु. सधुा भार�वाज 

3. कु. शोमा सेन, 

Mr.. �ी. आनंद तलेतुंबड,े 

Mr.. �ी. गौतम नवलखा, 
6. �ी. अ�ण फेरेरा, 
7. �ी. वनॉ�न गो�सा�झवेझ , 

8. �ी. सरु�� गड�लगं, 

9. �ी. महेश राऊत, 

10. �ी. सधुीर ढवळे, 

11. �ी. रोना �व�सन 

 

हे ११ मानवा�धकार र�क आ�ण काय�कत�, �यांपकै� बरेच नामवंत �व�वान, लेखक आ�ण कवी आहेत, 

�यांनी अनेक दशकांतील भारतातील सवा�त गर�ब आ�ण अ�यंत दलु���त लोकां�या क�याणासाठ� काय� 
केले आहे. तर�ह� �यांना राजक�य कैद� बन�व�यात आले आ�ण त�ंुगात टाक�यात आले. �यांना कोठडीत 

ठेव�यात आले�या महारा��ातील त�ंुगात काह� कैद� मरण पावले आ�ण ब� याच जणांनी को�वड १९  ची 
लागावं झालेल� आहे. हे असनूह� �यांना जामीन �मळालेला नाह�. 
 

आसामम�ये, रा�या�या मानवा�धकार उ�लंघना�वरोधात वारंवार आवाज उठ�वणा� या अ�खल गोगोई 

यांना जामीन नाकार�यात आल� आहे. 

हे काय�कत� आणखीह� गु�हेगार �स�ध झाले नाह�त. �कंवा त ेदेश सोडून पळून जा�याचा �कंवा 
काय�यापासनू सटुका कर�याचा �वचार कर�त नाह�त. 

आमची मागणी आहे क� मानवतावाद� कारणा�तव �यांना �व�रत जामीन �मळावा, कारण देशभर (साथीचा 
रोग) सव�� पसरत असताना �यां�या जीवाला धोका आहे. आ�हाला कळले आहे क� वारावरा राव जे क� ८० 

वषा�चे आहेत, त ेआधीच आजार� आहेत आ�ण �यांना पो�लस ��णालयात हल�व�यात आले आहे. 

 

जा�मया �म�लया �व�यापीठा�या गभ�वती �व�या�थ�नी सफूरा जरगरला �त�या दसु� या �तमाह�तील 

सीएए�वरोधात �नषधे न�दव�याब�दल अटक कर�यात आल� होती. ह� ध�कादायक बाब आहे. यामळेु 

�तचे आ�ण �त�या ज�मणा�या बाळाचे  आय�ुय धो�यात आहे. 

 

सीएए, एनपीआर आ�ण एनआरसीला आ�हान देत �द�ल�त लोकशाह�वाद�, शांततापणू� जनआदंोलनाचे 

नेत�ृव करणारे जा�मया �व�यापीठ आ�ण जेएनयसूह त�ण �व�याथ� ने�यांनाह� को�वड लॉकडाऊन 

दर�यान फौजदार� खट�यांम�ये अडकवले गेले आ�ण त�ंुगात टाकले गेले. 

 

सफूरा जरगर आ�ण इतर �व�या�या�चा स�ुधा वर�ल उ�लेख केले�या काय�क�या�सह जामीन मंजरू झाला 
पा�हजे. 

 



को�वड १९ वायरस �वषाणचूी "त�ंुगातनू होणार� उधळप�ट�" हो�याची भीती यएून �यमूनराई�सचे 

उ�चाय�ुत यांनी �य�त केल� आहे. 

हे ल�ात ठेव�यात यावे क� अमे�रकन बार असो�सएशन - स�टर फॉर �यमूनराई�सने भारत सरकारला 
अशी मागणी केल� आहे क� भारतभर त�ंुगात त�ंुगात बंद� घातले�या मानवा�धकार र�णक�या�ना 
तातडीने म�ुत करावे. 

 

अशा प�रि�थतीत ��यात मानवा�धकार र�णकत� आ�ण �व�याथ� असंत�ु�यांना त�ंुगात घाल�या�या 
आ�हामळेु आ�ह� खपू �वच�लत झालो आहोत. सरकारने साथीला �नयं�णात आणाय�या कामावर ल� 

क� ��त करावे, ना क� सरकार �वरोधात बोलणाया�ना त�ंुगात डांबनू ठेव�यावर, आ�ण आपल� दडपशाह� 
वाढव�यावर. 

 

जर आप�यातले ��यात सामािजक काय�कत� आ�ण �व�याथ�, �यांनी �न:�वाथ�पणे चांग�या भारतासाठ� 
धडपड केल� आहे, आ�ण जे स�या त�ंुगात आहेत, अशा सव� जणांना को�वड १९ वायरस �वषाणचूी  लागावं 
हो�याची श�यता इतरांपे�ा जा�त आहे. आ�ण या कारणाने �यांची त�येत �बघडल� आ�ण �यां�याया 
जीवाला जोखीम वाढल� तर यासाठ� सरकार पणू�पणे जबाबदार असेल. 

 

आ�ह�, या देशाचे नाग�रक तसेच जगातील इतर लोकह� या सरकारवर बारकाईने ल� ठेऊन आहोत क�, जे 

लोक सरकारकडून दलु���त अ�या लोकांची मदत करतात आ�ण लोकशाह� प�धतीने असहमती�या बाजनेू 

उभे राहून आदंोलन करतात �यांना कशी वागणकू देत.े 

सव� काय�कत� आ�ण मानवा�धकार र�णक�या�ना तातडीने जा�मनावर म�ुत केले पा�हजे. आमची मागणी 
ठाम आहे. 

 
 


