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महाराष्ट्र महहला आरोग्य हक्क पररषद 

द्वारा मासूम, पुणे 

संपकक  - काजल जैन, 9970231967 

 
 

१७ एप्रिल २०२०   

प्रति,  
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 
 
प्रवषय – कोरोनाच ेसंकट आणण समाजातील प्रवप्रवध वंचचत घटकांतील समूहांच्या आरोग्य आणण जीप्रवत सुरक्षे संबंधी 
ननवेदन  
 
मा. महोदय 
 
आज महाराष्ट्रासह संपूणक देश आणण प्रवश्व कोरोनाच्या आपत्तीशी धीराने आणण ताकदीने मुकाबला करत आहे. 
आपल्या राज्यानेही उपचार, मदत, जाणीव जागतृी आणण माहहती िचार िसार यांच्या बाबत आघाडी घेतलेली आहे 
ही चांगली बाब आहे. आरोग्य प्रवभागासोबतच इतर सवक प्रवभागही आपली जबाबदारी गांभीयाकने पार पाडताना हदसत 
आहेत. प्रवशेषतः मुख्यमंत्री कायाकलयासोबतच राज्याच े मंत्रत्रमंडळ कोरोनाच्या या संकट काळात गाफील न राहता 
अचधक सजग, सक्रीय आणण सकारात्मक हदसत आहेत. आपण सवक ममळून हा लढा यशस्वी करू याची खात्री आहे.      
 
महाराष्ट्र महहला आरोग्य हक्क पररषदेचे काम आणण कायककते राज्यभर पसरलेल ेआहेत आणण कोरोना प्रवरुद्धच्या 
या संघषाकत अनेक पातळयांवर सक्रीय आहेत. हे काम करत असताना अनेक गोष्ट्टी आमच्या अनुभवाला येत आहेत. 
करोनाची आपत्ती आणण त्यातून संपूणक देशात लागू झालेल्या लॉकडाऊनचे गंभीर पररणाम जगण्याच्या सवकच क्षेत्रावर 
हदसू लागले आहेत. सवक लहान मोठे उद्योग ठप्प आहेत. लाखो लोकांचा रोजगार बंद झाला आहे. शतेी आणण 
शेतकरी गंभीर सकंटात सापडले आहेत. अन्न धान्याचा, भाज्यांचा तुटवडा आहे. रेशन दकुानांमध्ये धान्याची 
उपलब्धता आणण प्रवतरणातील अडचणी समोर येत आहेत. प्रवप्रवध वंचचत घटकातील अनेक कुटंुब आणण व्यक्तींच्या 
जगण्याच्या हक्कांचे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. त्यातच या पररस्स्ितीचा फायदा उठवण्यासाठी प्रवमशष्ट्ट समुदायाला 
बदनाम करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या हेतूने सोशल मीडडयामध्ये चालवल्या जाणाऱ्या मोहहमा 
अचधक प्रवखारी बनत आहेत. 
 
कोरोना प्रवरुद्धच्या लढाईत अिाकतच सवाकत पुढे राहून खंबीरपण ेननकराची लढाई जर कोण देत असेल तर ते आहेत 
सवक स्तरांवर काम करणारे आरोग्य कमकचारी आणण सवक शासकीय कमकचारी. या कमकचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या आणण 
जीप्रवताच्या सुरक्षचेेही मुद्दे पुढे येत आहेत.  
 
महाराष्ट्र महहला आरोग्य हक्क पररषद आरोग्य कमकचाऱ्यांच्या, कष्ट्टकरी, सवकहारा जनतेच्या अन्न, आरोग्य, रोजगार 
आणण सामास्जक सुरेक्षेच्या अचधकारांच्या बाजूने उभी आहे. कोरोना आजरा प्रवरुद्धची आपली ही लढाई लवकर 
यशस्वी व्हावी म्हणून आम्ही काही सूचना शासनाला करू इस्च्ितो. आशा आहे त्यांचा उपयोग राज्य सरकार आणण 
आपण सवक जनता ममळून करत असलेल्या सकारात्मक ियत्नांना बळकटी ममळण्यात होईल.  
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१. गाव पातळीवरील आशा त े स्जल्हा रुग्णालयातील डॉक्टसक अशा सवक आरोग्य कमकचाऱ्यांना आजारापासून 
सुरक्षेसाठी आवश्यक साधने, पीपीई कीट, मास्क, ग्लोज, सॅननटायझर, सनकोट, शूज, ओळखपत्र, शासकीय आदेश 
पत्र, पुरेशा संख्येने आणण तत्काळ उपलब्ध केल ेजावते. प्रवशेषतः ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आशा सारख्या 
सवकच कायककत्याांना सुरक्षचेी आवश्यक ती सवक साधनं तत्काळ उपलब्ध करून हदली जावीत. त्यांचे औषधाचंे कीट 
सुसज्ज केले जावे. आशा कायककत्याांना िवास मानधन, फोन साठीचा खचक हदला जावा.  
२. आशा कायककत्याांच्या सदंभाकत १ जानेवारी २०२० ला शासनाने घेतलेल्या रु २००० मानधन वाढीच्या ननणकयाची 
पूवकलक्षी िभावाने तत्काळ अंमलबजावणी केली जावी. कोरोना आपत्तीच्या पाश्वकभूमीवर नुकत्याच झालेल्या 
घोषणेनुसार रु १००० दरमहा असे तीन महहन्यांचा िोत्साहन भत्ता, आशांची आज पयांतची सवक िकबाकी त्यांना 
तत्काळ हदली जावी. मशवाय कोरोना प्रवरुद्धच्या लढाईतील त्यांच्या कामाचे महत्व जाणून त्यांना ममळणाऱ्या 
िोत्साहन भत्त्यात ककमान रु ५००० (संदभक - महाराष्ट्र आशा वकक सक व गट िवतकक संघटना ननवेदन) हजारची वाढ 
करावी. सवक आशा व गट िवतकक महहलांना प्रवमा संरक्षण ममळावे. पुणे मनापा तील सफाई कमकचाऱ्यांचे वेतन प्रवना 
प्रवलंब देण्यात यावे. सेवा देताना आशा, सफाई कमकचारी, पोलीस हे जर प्रवषाणू बाचधत झाले तर त्यांना डॉक्टर 
ककंवा वररष्ट्ठ अचधकाऱ्यांना जशा सोयी सुप्रवधा आणण मोबदला ममळेल तसा आणण तेवढाच मोबदला यांनाही ममळावा. 
त्यात भेदभाव नको.  
३. राज्यातील सवकच आरोग्य कायककत्याांच्या आरोग्या सोबतच जीप्रवताच्या सुरक्षचेी जबाबदारी शासनाने घ्यावी, 
सुरक्षा पुरवावी. अशा आणीबाणीच्या क्षणी काम झाले नाही म्हणून आरोग्य कमकचाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ नये. 
४. रेशननगं व्यवस्िेतून होणारे धान्य वाटप, सामास्जक लाभाच्या योजना, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, उपचार, 
मशक्षण, ररलीफच्या कामातील लाभ ममळण्यात कसलाही भेदभाव केला जाऊ नये. शेतमजूर, उसतोड कामगार, 
बांधकाम मजूर, लघु उद्योगातील कामगार, स्िलांतररत महहला आणण कुटंुबं, एकल महहला, परिांतीय, परदेशी 
व्यक्ती, वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्स्त्रया, त्यांची मुलं, एच आय व्ही सह जगणाऱ्या व्यक्ती, भटके प्रवमुक्त समूह, 
एलजीबीटी समुदाय, अनाि-ननराधार व्यक्ती, शारीररक, मानमसक अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्ती, तुरंुगातील महहला 
आणण पुरुष अशा प्रवप्रवध वंचचत घटकातील व्यक्ती आणण समुदायवर जात, धमक, मलगं, वंश ककंवा कागदपत्र 
नसल्याच्या आधारे कुठलाही अन्याय होणार नाही याची सुननस्श्चती शासनाने करावी.  
५. अल्पसंख्यांक समुदाय प्रवशेषतः मुस्लीम समुदायाच्या प्रवरोधात माध्यमं आणण सोशल मीडडयाचा गैरवापर 
करून पसरवल्या जाणारया प्रवखारी िचाराला शासनाने त्वररत आणण िभावी पद्धतीने पायबंद घालावा. यासाठी ज्या 
सकारात्मक उपाययोजना शासन करत ंआहे त्यांची कडक अंमलबजावणी करावी.      
६. लॉक डाऊनच्या काळात कौटंुत्रबक हहसंा, लहान मुलांवरील लैंचगक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याच्या 
बातम्या येत आहेत. अशा घटना िांबप्रवण्यासाठी त्वररत ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. महहला आणण 
मुलांसाठीच्या समुपदेशन सवेांची माहहती माध्यमांमधून िसारीत करण्यात यावी. सरकारद्वारे लवकरात लवकर एक 
कॉमन हेल्पलाइन नंबर तयार करण्यात यावा तो जास्तीत जास्त िसारीत करण्यात यावा.   
७. कोरोनाच्या िादभुाकवाच्या पाश्वकभूमीवर अंगणवाडीतून ममळणारा पोषण आहार, शालेय पोषण आहार, 
आहदवासी क्षते्रातील कुपोप्रषत मुलांसाठीचा अमतृ आहार सवक मुलांना ननयममत ममळावा. अंगणवाडी कमकचाऱ्याचं े
िलंत्रबत वेतन तत्काळ हदल ेजावे.  
८. कोरोनाच्या प्रादरु्ाावाच्या पार्शवारू्मीवर सध्याच्या काळाि सवा सरकारी दवाखाने कोववड साठीच्या सेवा देण्याि 
व्यस्ि आहेि. अशा अटीिटीच्या प्रसंगी शासकीय आरोग्य यंत्रणा पुरवि असलेल्या सेवा आणण सोयी, आरोग्य 
कमाचारी यांची कटटबद्धिा तनश्र्शचिच वाखाणण्याजोगी आहे. परंतु यासोबतच इतर महत्वाच्या आरोग्य सवेा उदा. 
इतर संसगकजन्य, असंसगकजन्य आजार, िसूती सेवा, गभकपात, गभक ननरोधन, लसीकरण, मधुमेह, उच्च रक्तदाब इ. 
स्स्िती, आजार आणण त्या संदभाकतील सेवा दलुकक्षक्षत होत आहेत. या सवक सेवा ननयममत, सहज आणण वेळेत 
ममळाल्याच पाहहजते. प्रवशषेतः गभकननरोधन, सुरक्षक्षत गभकपात आणण त्यासाठीची औषधं, साहहत्य, उपचार वेळेत 
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ममळतील याची खात्री करावी. गभकपाताला काळाची कायदेशीर मयाकदा असल्यामुळे ही आवश्यक सेवा वेळेतच ममळाली 
पाहहजे. ही सेवा शासकीय सेवांच्या कुठल्याही स्तरावर नाकारली जाऊ नये. बाह्य रुग्ण प्रवभाग (ओ पी डी) 
ननयममत चालू राहाव्यात. सवक खाजगी दवाखान्यांनी रुग्णांना अत्यावश्यक सेवा पुरवाव्या यासाठी शासनाकडून ननदेश 
देण्यात यावेत आणण या सवेा नाकारल्या गले्या तर त्यांच्यावर करवाई करण्यात यावी.  
९. एच.आय.व्ही. सह जगणारया महहलांना, त्यांच्या मुलांना ननयमीत ए. आर. टी. औषधे ममळत नसल्यामुळे 
त्यांचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे. ही सवक औषधं िाधान्यक्रमाने ननयमीत उपलब्ध व्हावीत.   
१०. सवक स्तरावरील सरकारी आरोग्य कें द्ांमध्ये आवश्यक आणण पुरेसा औषध साठा तत्काळ उपलब्ध केला जावा. 
११. ग्रामीण भागात आशा कायककतीकडे सहसा उपलब्ध असणाऱ्या आणण कमी ककमतीत ममळणाऱ्या सॅननटरी 
पॅडचा मोठा अभाव ननमाकण झाला आहे. तो पूवकवत केला जावा. घरातून, गावातून बाहेर पडता येत नसल्याने अनेक 
मुली, महहलांना गंभीर अडचणीचा सामना करावा लागतो आहे.  
१२. मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोरोना साठीची तपासणी सवाांसाठी मोफत असावी.   
 
कोववडच काय पण कोणत्याही अशा आजाराचे आणण लॉकडाऊन सारख्या उपाय योजनांचे ललगं, जाि, धमा आधाररि 
वेगवेगळ्या जन समुदायावर गंर्ीर पररणाम होि असिाि. आणण म्हणून ववववध वंचचि घटक आणण ववशेषकरून 
मटहलांकडे कुठेही दलुाक्ष होऊ नये असे आम्हाला वाटिे. या पार्शवारू्मीवर आमच्या मागण्या स्वीकार कराव्याि आणण 
शासन पािळीवर धोरण आखिाना त्यांचा संवेदनशील पणे ववचार व्हावा. या संदर्ााि कसलीही मदि लागली िर 
आम्ही शासनासोबि सहकाया करायला नक्कीच पुढे असू हा ववर्शवास आम्ही देिो.   
 
आपली 
महाराष्ट्र मटहला आरोग्य हक्क पररषद – 
डॉ. मनीषा गुप्ते, डॉ. सुहास कोल्हेकर, मेधा काळे, शुभदा देशमुख, मेघा पानसरे, मीना सेशू, कॉ. लता 
मभसे, डॉ. शु्रनतका कोतकंुडे, तपृ्ती मालती, अननता पगारे, रवी देसाई, अच्यतु बोरगावकर  
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मा. गहृमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 
मा. आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 
मा. मटहला व बाल कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 
मा. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 
डॉ. नीलम गोऱ्हे मा. अध्यक्षा, ववधान पररषद, महाराष्ट्र राज्य,  
मा. अध्यक्षा, मटहला आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
मा. मुख्य सचचव, महाराष्ट्र राज्य. 


