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सूक्मदरवाकयाखयालीही ि वदसणयार े अिेक विषयाणू जगभरयाि आहेि. त्याि ‘कोरोिया’च्या विषयाणूिे सध्या  

पथृिीिर  थैमयाि घयािले आहे. एकूण एक मयाणसयाांिया, स्ती-परुुषयाांिया वलांगभेद, ि्, िणवा, भयाषया, धमवा, जयाि, 

पांथ, गरीब, श्ीमांि, रयाज्, रयाष्ट्र,  सीमया भेद ि करिया सियाांिया ्या ‘कोविड-१९’िे आपल्या जबड््याि 

घेि सांसगवा केलया आहे. ्या ‘कोविड-१९’ सांसगयावापयासूि ियाचण्यासयाठी एकमेकयाांपयासूि रयारीररक अांिर ठेिणे 

आिश्क केले आहे. भयारियालया अिेक रिकयाांपयासूि सयामयावजक विषमिेची पयार्वाभूमी आहे, वरििया-वरिि 

आहे, सपशृ्-असपशृ्िया आहे. त्याि ‘कोविड-१९’च्या पयार्वाभूमीिर महयारयाष्ट्रयािील भटक्या-विमकु जमयािी 

वकमयाि जगण्याच्या सयाधियाअभयािी हयालयाखीचेच जगणे जगि आहेि. हेच जळजळीि ियासिि कोरोियामळेु 

पनुहया एकदया अवधक ठळकपणे पढेु आले आहे.

महयारयाष्ट्रयािील अिेक खेड््याि, ियालकु्याि, रहरयाि उदरविियावाहयासयाठी गेलेले भटके लोक लॉकडयाऊि 

झयाले आहेि. रहरयाि जे ‘पे अडँ ्जु’ िसिीरौचयाल्े आहेि. त्याांिी लॉकडयाऊि कयाळयािही ्या कोरोिया 

सांकटसम्ी भटक्या लोकयाांकडूि रौच, मिुयारी वकां िया आांघोळी ्याांसयाठी सेियामूल् आकयारल्यािे िैसवगवाक 

विधींसयाठीचीही ियारयाांबळ उडयाली आहे. कयाही सेियाभयािी सांसथयाांचे ि रयासकी् ्ांत्रणयाांचे विविध समयाजगटयाांिया 

जीिियािश्क िसिू दिेयािया भटक्याांच्या पयालयाांकडे मयात्र दलुवाक्ष झयाले आहे. ग्यामीण भयागयाि ्याांच्या वकमयाि 

अनि, िस्त आवण विियारया ्याची दरुपयासििया झयाली आहे. अरया आिवा वसथिीि वभके्षकरी भटक्या कुटुांबयाद्यार े

आपले लक्् िेधले जयाि आहे! “हे सधियाांिो, िमुही फक आपल्या कुटुांबयापरुिी, जयािी-िगयावापरुिी सिच्छिया 

ि अनि सरुक्षया सवुिवचिि करणे परुरेी ियाही, िर भटक्यासमूहयाांसह सिवा लोकयाांिया सिच्छ, आरोग्दया्ी ि 

पया्याभूि सवुिधया परुिणे, हेच मयाििियाियादी धोरण आहे. सध्या भटक्याांच्या जीिि-मरणयाचया प्रश्न ‘आ’ियासूि  
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उभया आहे. अरया िेळी सधियाांकडूि अनि-धयान्याचया सयाठया करूि कयाही गरजू मयाणसयाांपयासूि लॉक करूि 

ठेिलया गेलया असेल िर िो िांवचियाांकडूि डयाऊि झयाल्यावरिया् रयाहणयार ियाही.

केिळ वभके्षिर, कलयाकयारीिर, मिोरांजियािर, कसरिीिर, परपुयालियािर आवण मेंढपयाळयासयारखे उद्ोग करूि 

जगणयाऱ्या भटक्या जमयािीिील लोक सध्याच्या पररवसथिीि लॉकडयाऊिमध्े आहेि. सथयािबद्धिेमळेु ्या 

जमयािीलया पयारांपररक व्िसया्यासयाठी अथिया वभक्षया मयागण्यासयाठी कुठेही बयाहेर पडिया ्ेि ियाही. त्यामळेु 

्या जमयािीच्या लोकयाांिर उपयासमयारीची िेळ आली आहे. मळुयाि भटकां िी करूिच उदरविियावाह करणे, हया 

एकमेि प्यावा् ्या जमयािींकडे व्िसथेिे ठेिलया असल्यािे सध्याच्या पररवसथिीि त्याांचे प्रचांड हयाल होि 

आहेि. ्या सिवा पररवसथिीि ्या जमयािीिील लोकयाांच्या वकमयाि जेिणयाची सो् करणे गरजेचे आहे. कयाही 

भटके समदुया् मेंढ््या घेऊि चयार-सहया मवहिे त्याांच्या चयाऱ्यासयाठी भटकि आहेि. सथयािबद्धिेमळेु त्याांच्या 

मेंढ््या मयालकयादखेि चयाऱ्याियाचूि पया् खोडूि प्रयाण सोडि आहेि. अरया वसथिीि मेंढ््याांच्या चयाऱ्यासयाठी िया 

कुणी प्र्ति करि िया मेंढपयाळयाांसयाठी एक िेळच्या भयाकरीची सो् करि आहेि. सििःचे पोट भरण्यासयाठी 

आवण मेंढ््याांच्या चयाऱ्यासयाठी भटकणयाऱ्या एकया मेंढपयाळयालया कजवािमध्े पोवलसयाांिी बेदम  मयारहयाण केल्याचे 

ितृ्त समोर आले आहे. िडयार वस्त्या आपल्या उदरविियावाहयाकररिया दगडी जयािां, पयाटया, िरिांटया विकण्यासयाठी 

दोरयादयार वफरया्च्या पण सथयािबद्धिेमळेु त्याांच्यािरही उपयासमयारीची िेळ आली आहे. भांगयार गोळया करूि 

विकणयाऱ्या समदुया्याचीही पयालकोंडी झयाली आहे. जिुी कपडे विकणयाऱ्या कयारीकयापडी समदुया्याचीही 

बोचकयाकोंडी झयाली आहे. लॉकडयाऊिमळेु  जोरयाचया पोपट कधीच उडूि गेलया असलया िरी त्याच्या पांखयाि 

आिया जयाि (जीि)  रयावहली ियाही. कोलह्यटिीच्या पया्यािील चयाळ लॉक झयाल्यािे पया्यािच कचूि िेदिया दिे 

आहेि. िांदीबैलियाल्याांचया बैल चयाऱ्याियाचूि मयाि हलिेियासया झयालया्. एकया अथथी महयामयारीच्या िेदिचे सकीिे 

वचांिि करण्यासयाठी ्या जमयािींिया बद्ध केले आहे, हे ्याबयाबि ठीकच घडिे आहे.

घरयाबयाहेर वफरणयाऱ्याांिर पोलीस कयारियाई करियाि मयात्र ज्याांिया घरदयारच ियाही त्याांच्याबद्दल पोवलसयाांिी 

सांिेदिरीलिया बयाळगणे आिश्क आहे. भटक्या कलयाकयारयाांिर अरीच उपयासमयारीची िेळ आली आहे. कुठे 

गेले असिील मरीआईचे गयाडीियाले, जे आधी सििःच्याच पयाठीिर असडुयाचे फटकयार ेमयारि होिे आवण 

आिया त्या लोकयाांिया पोलीस मयारि आहेि. वभकयारीभटके अवधकच वभकयारी आवण हियार बिले आहेि. 

मदिीच्या गयाडीची ियाट बघि कयाही भटक्याांच्या मयािेलया आकडी आली आहे. ३५-४०º च्या ियापमयाियाि 

विियाऱ्याविणया उनहयाि िळपि आहेि. वपण्यासयाठी परुसे पयाणी िसियाियाही हयाि धणेु गरजेचे झयाले आहे. 

सिि भटकि असल्यािे ्याांच्या ररेिधयान्यािर अन् लोकच हयाि धऊुि घेि आहेि.
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‘कोवहीड-१९’ ्या वहया्रसमळेु उद्भिलेल्या कोंडीमध्े, वफरसिी समयाज आडरयाियाि आवण रहरयाि 

अडकल्यामळेु त्याांची अिसथया द्िी् झयाल्याचे आपण दृकश्याव् मयाध्मयािूि ऐकि ि बघि आहयािच. 

जे लॉकडयाऊिपूिथीच आपयापल्या पयालयाि पोहचले असिील त्याांचीसदु्धया वचांिया कमी झयालेली ियाही आवण जे 

भटके  गयािखेड््याि अडकले आहेि त्याांच्याही अिसथया वचांिया ियाढिणयारी आहे. कोंडीच्या वठकयाणी त्याांचे 

ररेविांगकयाडवा िसल्यामळेु त्याांिया ररेि वमळि ियाही,  सद्:वसथिीि गयािे मयागया्ची बांदी, वरिया् रेजयारचे 

आिया वरळपयाकेसदु्धया दईेिया झयालेि, अनि महणूि कदयाांनिही वमळेियासे झयाले आहे. वकिी वदिस दिेील िे िरी 

लोक! अरया अिसथेि भटक्याांच्या जिळचे पैसे सांपलेि आवण खयाण्याचे सयामयािही सांपल्यािे आिवासिरयाि 

िे आहे त्या वठकयाणयाांिरूि मदिीची ्याचिया करीि आहेि. कयाही वठकयाणचे परोपकयारी लोक, सरकयार ि 

सेियाभयािी सांसथया ्याांमळेु ररेि वकां िया जेिणयाचे पॕकेट वमळि होिी; परांि ुआिया ही मदि कमी-कमी होि आहे. 

कयाही वठकयाणी सकयाळी वमळयाले िर सांध्याकयाळी ियाही, आवण कयाही िेळया िर दोि-दोि िीि-िीि वदिस 

अनि वमळि ियाही. अरया पररवसथिीि भटके समदुया् मदि करण्यासांदभयावाि आपणयास आियाहि करि आहे.    

सथयािबद्ध झयालेल्या कुटुांबयाचया सहज आढयािया घेिलया िरी ्या सयाथीच्या आवहयाियाांची प्रसििुिया पटेल आवण 

भटक्या समदु्यािया आपल्या सयाथीची गरज असल्याचे पनुहया अधोरवेखि होईल. मूळ गयाि म.ु पो. अदयासी, 

िया. वज. गोंवद्याचे ६ कुटुांबे (एकूण सांख्या ३०) ओडीसया रयाज्यािील ग्याम सयालेभयाटया, िया. अगलपूर, वज. 

बलयाांगीर अडकले आहेि. मूळ गयाि म.ु पो. उदयासया िया. उमरडे, वज. ियागपूरचे १३ लोक ग्याम पोष्ट बांदरदिेया 

िया. भीउपरु्या वज. वलखीमपूर ् ेथे अडकले आहेि. सोलयापूर वजलह्ययाच्या सयाांगोलया ियालकु्यािील गयािडेियाडी 

्ेथील १३ कुटुांबे गोिया  रयाज्याच्या बरमयािियाडया, िया. ियािोडया, वज. उत्तर गोिया ्ेथे अडकली आहेि. 

्याच वजलह्ययाच्या मांगळिेढया ियालकु्यािील हुनिूर गयािची ६ कुटुांबे कियावाटक रयाज्यािील बेळगयाि वजलह्ययाच्या 

खयाियापूर ियालकु्यािील बीडी ्ेथे अडकली आहेि. ्याच ियालकु्यािील मयािेियाडी गयािची ५ कुटुांबे ओररसया 

रयाज्याच्या कयालहांडी वजलह्ययाच्या भियाणीपट्या ्ेथे अडकली आहेि. ्याच ियालकु्यािील वजिी गयािची ३ 

कुटुांबे बीड वजलह्ययाच्या परळी ियालकु्याि अडकली आहेि. ्याच ियालकु्यािील गणेरियाडी िसेच सयाांगोलया 

ियालकु्यािील रयाऊिमळया-सयाांगोलया, वचकमहूद ि सोिियाडी ्ेथील ५ही कुटुांबे ओररसया रयाज्याच्या ििरांगपूर 

वजलह्ययाच्या पयापडहांडी ्ेथे अडकली आहेि. मांगळिेढया ियालकु्यािील गणेरियाडी, हुनिूर, वररियाांदगी ि 

मोहोळ ियालकु्यािील कयाळेियाडी ्ेथील ४ कुटुांबे कोलहयापूर वजलह्ययािील गगिबयािडया ्ेथे अडकली आहेि. 

्याच ियालकु्यािील हुनिूर ि गयािडेियाडी ् ेथील ४ कुटुांबे कियावाटक रयाज्याि  हुबळी ् ेथे अडकली आहेि. ् याच 

ियालकु्यािील मयािेियाडी ्ेथील ४ कुटुांबे चांद्रपूर वजलह्ययाच्या वचमूर ियालकु्यािील वसांदिेयाही ्ेथे अडकली 

आहेि. ् याच ियालकु्यािील पडोळरियाडी ् ेथील ४ कुटुांबे गोंदी्या वजलह्ययािील दिेरी ् ेथे अडकली. सयाांगोलया 

ियालकु्यािील १७ कुटुांबयाांची १३० मयाणसे मध्प्रदरेयािील खयाांडिया ् ेथे अडकली आहेि, ् याच ियालकु्यािील 

२४ मयाणसे ियाांदडे ्ेथील जियाहर िगर ्ेथे अडकली आहेि.
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अकोलया वजलह्ययाच्या बयारथी-टयाकळी ियालकु्यािील िडगयाांि-वपांजर ि जळगयाांि वजलह्ययाच्या भसुयािळ 

ियालकु्यािील रयाखेगयािची वमळूि १७ कुटुांबे गजुरयाि रयाज्याच्या दयाहोद वजलह्ययाि अडकली आहेि. 

गोंवद्या वजलह्ययाच्या आदयारी गयाांिची १२ कुटुांबे ओररसया रयाज्याच्या समबलपूर वजलह्ययािील जवमिकेलया 

ियालकु्यािी भोजपूर ्ेथे अडकली आहेि, ियागपूर वजलह्ययाच्या उमरडे ियालकु्यािील उदयासया ्ेथील ३ 

कुटुांबे आसयाम रयाज्याच्या गहुयािटी ्ेथे अडकली आहेि. वहांगोली वजलह्ययाच्या कोथळज ्ेथील ५ कुटुांबे 

बलुढयाणया वजलह्ययाच्या दऊेळगयाि रयाजया ्ेथे अडकली आहेि. ियावरम वजलह्ययाच्या मयालेगयाि ियालकु्यािील 

कोली ्ेथील ४ कुटुांबे बलुढयाणया वजलह्ययाच्या दऊेळगयाि रयाजया ्ेथे अडकली आहेि.

सयाांगली वजलह्ययाच्या जि ियालकु्यािील वगरगयाांि, मोठेियाडी ि जयालीहयाळ ् ेथील ४ कुटुांबे कियावाटक रयाज्याच्या 

पतूु्तर वजलह्ययाि अडकली आहेि. अहमदिगर वजलह्ययाच्या जयामखेड ्ेथील ४ कुटुांबे जयालिया वजलह्ययािील 

घिसयाांगिी ियालकु्यािील विथयावापूरी ्ेथे अडकली आहेि. अहमदिगर वजलह्ययाच्या िेियासया ियालकु्यािील 

हांडीविमगयाांि, ब्याह्मणी ि जयालिया वजलह्ययािील अांबड ियालकु्यािील रहयापूर ्ेथील ४ कुटुांबे िगर वजलह्ययाच्या 

रयाहिया ियालकु्यािील सयािळीविहीर ्ेथे अडकली आहेि. आष्टया, िया. ियाळिया वज. सयाांगली, ्या वठकयाणी 

ियासिव्यास असणयाऱ्या ्या जमयािी केसयािर भयाांडी विकूि, भांगयार गोळया करूि उदरविियावाह करणयाऱ्या आहेि. 

सथयािबद्धिेमळेु सध्याच्या पररवसथिीि भांगयार गोळया करण्यासयाठी आवण भयाांडी विकण्यासयाठी कुठेही बयाहेर 

पडिया ्ेि ियाही. त्यामळेु ्या जमयािीच्या लोकयाांिर उपयासमयारीची िेळ आली आहे. ्या वठकयाणी जिळपयास 

३२ कुटुांब ियासिव् करि आहेि. हे सिवा लोक मूळचे ्याच वठकयाणचे रवहियासी आहेि. मळुयाि भटकां िी 

करूिच उदरविियावाह हया एकमेि प्यावा् ्या जमयािींकडे उपलबध असल्यािे सध्याच्या पररवसथिीि त्याांचे 

प्रचांड हयाल होि आहेि. ्या सिवा पररवसथिीि ्या जमयािीच्या लोकयाांची जेिणयाची सो् करणे गरजेचे आहे. ही 

्यादी खूप मोठी महणजे एक लयाख लोकयाांपेक्षया जयासि आहे. िी घरकोंडीमळेु पूणवा करिया आली ियाही. त्याांिया 

पैरयाची, जीिियािश्क मदिीची ि धै व्ा दणे्याची गरज आहे. ियाहीिर िे भूकबळीपयासूि ियाचण्यासयाठी गयाियाि 

घसुिील!

्याविवमत्तयािे ्या अरक समदुया्याांिया वििांिी की, जी मदि वमळिे िी मदि जपूि ियापरया, मदि दणेयाऱ्याचे 

आभयार मयािया, मदि वरसिबद्धिेि घ्या, एकमेकयाांि अांिर ठेिया, ्या लॉकडयाऊिमध्े सकयारयातमक विचयार 

करया, कोरोियारी लढियािया दरेयालया सयाथ द्या, कयारण ्या सयाथीच्या आजयारयाचया पढुील कयाळ कठीण असणयार 

आहे. पिुः अरी मदि वमळेल ि वमळेह हे कोणी सयाांगयािे!

गेले िीस-पांचिीस वदिसयाि ्या वफरसत्या जमयािीकडील पैसया आवण जीिियािश्क िसिू सांपल्या आहेि. 

िर प्रश्न पडिो की, इविहयासभर ्या व्िसथेिे ्याांच्यासयाठी केले कया्?  आवण आ्षु््भर ्याांिी सििःच्या 

भविष््यासयाठी कया् ठेिले? रोज भटकणे, इथे ियाही वदले िर विथे दिेील, विथे ियाही वदले िर दसुरीकडे 
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दिेील. त्यामळेु उद्याची वचांिया ियाही आवण इविहयासयाकडूि कयाही धडया घ्या्चया ियाही. कयाहींच्या बकँखयात्याि 

वरललक मयात्र रे-दोिरे ियाहीिर िीिरे रुप्याच्या पलीकडे ियाही. व्िसथेलयाही पणु् कमिया्लया अरया 

समदुया्याची विवमवािी करूि त्याांिया दयाि द्या्चे ि त्याची जोपयासियाच करयाि्याची असिे. महणूि असे समदुया् 

िसुिे सयाांगयाडे महणूि ठेिया्चे असियाि!

बलुढयाणया वजलह्ययाच्या जळगयाांि-जयामोद ियालकु्यािील मोवहदपूेर ् ेथे ् या वभके्षकरी समयाजयाची आठरे िे हजयार 

लोकसांख्या असूि ्या समयाजयािील विममया गडीमयाणूस सयाडी िेसूि वभक्षया मयागिो. त्यािल्या श्ी. िेजरयाि 

प्रलहयाद वरांद,े ि् िषषे ३५ ् यािे िकुिीच फयारी घेऊि आपली जीिि्यात्रया सांपिली. त्याांच्या अियाथ झयालेल्या 

बया्कोलया ि चयार मलुयाांिया आवथवाक मदि करी वमळणयार? अिेक सयामयावजक सांसथेच्याििीिे पणु्याि फुगे 

िसिी, भोसरी ्ेथील जोरी, रयामोरी, िांदीियाले िसेच कोरगेयाि पयाकवा  ्ेथील सयापयाचया खेळ करणयारी मदयारी 

जमयाि त्याचबरोबर फुलेगर ्ेरिडया ्ेथील िडयार, पयारधी, गोंधळी, भरयाडी, वरकलगर इत्यादी  भटक्या-

विमकु जमयािीिील २००पेक्षया जयासि कुटुांबयालया कयाही वदिसयासयाठी कया होईिया ररेि धयान् ि जीिियार्क 

िसिूांचे ियाटप करण्याि आले. िसेच लोहगयाि ्ेथील मयाांगगयारुडी, भीमिगर आवण विश्याांिियाडी ्ेथील 

कां जयारभयाट, लमयाण ि पयारधी ्या जमयािीच्या ११६ पेक्षया जयासि गरीब ि गरजू बयाांधियाांिया ररेिवकट ियाटण्याि 

आले. हे आरयादया्क वचत्र सांिेदिरील भयागयाि पयाहयाि्यास वमळिे.

भयारियालया सियािांत्् वमळयाल्यापयासूि ्या जमयािींच्या विकयासयासयाठी रयाज् ि रयाष्ट्री् पयािळीिर ितकयालीि 

सरकयारिे अिेक आ्ोग, सवमत्या, अभ्यासगट सथयापि केले. परांि ु्या सियाांिी सयादर केलेल्या वरफयाररीचया 

गयाांभी्यावािे विचयार ि केल्यािे प्रत्ेक सरकयारिे केिळ औपचयाररकियाच पयार पयाडली, असे महणयािे लयागिे.

्या जमयािींच्या भोिियालची वब्वटर सरकयारविवमवाि ियारचेी भौविक कुां पणे सििांत्र भयारि सरकयारिे कयाढूि 

टयाकली असली, िरी मखु् प्रियाह समयाजमियािील कुां पण कयाढूि टयाकण्याि इथलया परुोगयामी, मयाििियाियादी 

विचयार ि इथली रयासिव्िसथया आजही अप्रीच ठरली असल्याचे वदसिे. आज ्या जमयािींची भटकां िी 

कयाही प्रमयाणयाि थयाांबली असली िरी वरक्षणयाचया अभयाि, कमयालीचे दयाररद्र््  रोजगयारयाचया अभयाि ्या ि अरया 

अिेक समस्याांिी हया समदुया् अडचणीि सयापडलेलया आहे.

आजही ्या जमयािीिील बऱ्याच लोकयाांकडे ररेिकयाडवा ियाही, विमम्यापेक्षया जयासि लोक भूवमहीि आहेि आवण 

९८% लोकयाांिया कोणत्याही प्रकयारचे बकेँचे अथवासयाहयाय् वमळयालेले ियाही. ्या प्रिगयावािील लोक हे दरेयािील 

सियावाि दबुवाल घटक आहेि असेच सरकयारचे अभ्यास सयाांगियाि. आजही हे लोक बेघर आहेि, बरचेसे लोक 

पयालयािर ि झोपडपट्््याांमध्े ियासिव् करियाि. हया भयारिी् समयाजव्िसथेिील घटक सियावावधक दलुवावक्षि, 

विरक्षर, गरीब आवण सयाधिहीि आहे.
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अरया सिवा सांकटयाचया सयामिया करि असियाियाच कोरोिया ियाियाच्या िैवर्क सांकटयािेदखेील ् या भटयाक्याांिर मोठया 

आघयाि केलया आहे. अिेक लोक आजही पयालयाांमध्े आवण रसत्याच्या कडेलया ियासिव् करियािया वदसि 

आहेि. पोटयाची खळगी भरण्यासयाठी गयािोगयाि चयालू असलेली भटकां िी थयाांबली आहे. त्यामळेु ्या जमयािींपढेु 

उदरविियावाहयाचया मोठया प्रश्न विमयावाण झयालया आहे. एकूणच आजही महयारयाष्ट्रयािील विमकु-भटक्या जमयािी ्या 

हयालयाखीचेच जगणे जगि आहेि हेच जळजळीि ियासिि कोरोियामळेु पनुहया एकदया अवधक ठळकपणे सयामोर े

आले आहे. कोरोिया सयाथीमळेु सरुू असलेल्या लॉकडयाऊिच्या पररवसथिीि रयाज्यािील भटक्या-विमकु 

जमयािीच्या ियागररकयाांचे प्रचांड हयाल होि आहेि. ्या जमयािींिया अिेक समस्याांिया िोंड द्यािे लयागि आहे. 

सिवा पररवसथिीरी दोि हयाि करि असियाियाच ्या जमयािींच्या लोकयाांच्या सरुके्षची कयाळजी घेण्याची आवण 

अडचणी सोडिण्याची जबयाबदयारी सरकयारिर ि सधि समयाजयािरदखेील आहे.

सरकयारिे वदलेल्या आदरेयािसुयार कोणीही बयाहेर पडू ि्े, ्याचे िांिोिांि पयालि केले जयाि आहे. मयात्र असे 

होि असियाियाच ज्याांचे घरदयार ियाही, जे आज ्या गयाियाच्या िर उद्या त्या गयाियाच्या आसऱ्यालया जयाऊि 

रयाहियाि, कष्ट करूि पोट भरियाि, असे भटके-विमकु ्या सांकट कयाळयािही कुठल्याही सरुके्षवििया िणिण 

वफरि आहेि. गयािोगयािी गयािबांदी असूि बयाहेरच्या लोकयाांिया गयाियाि प्रिेर ियाकयारलया जयाि आहे. अरया िेळी 

कोणत्या गयाियाच्या आसऱ्यालया जयािे? हया प्रश्न भटक्या-विमकु जििेपढेु विमयावाण झयालया आहे. अिेक गयाियाांिी 

त्याांच्यासयाठी आपली दयार ेबांद केली आहेि.  वठकवठकयाणी रसिे बांद केले आहेि, गयाियाजिळ लोक थयाांबू 

दिे ियाहीि, इिर गयाियाांची दयार ेबांद आहेि. कयाही वठकयाणी त्याांच्या मूळ गयािीही त्याांिया जयाऊ वदले जयाि 

ियाही, िेथील ररेिधयान् वमळू दिे ियाही ि गयाियािील िथयाकवथि िेितृि, सधुयारक मयारहयाण करि आहे. 

त्यामळेु भटक्या समूहयाांिर कोरोियाच्या सयाथीिे ियाही िर भकेुिे मरण्याची िेळ आलेली आहे. ्या लोकयाांकडे 

कयागदपते्र, ररेिकयाडवा िसियाि त्यामळेु त्याांिया ररेिकयाडवा-वरिया्च अनिधयान्याचया परुिठया वहया्लया हिया.

िेवहया सद्:पररसथिीि भटक्या-विमकु समदुया्यासयाठी रयासियािे ि जििेिे कयाही विरेष उपया््ोजिया करणे 

गरजेचे आहे. सध्या भटके-विमकु ज्या गयाियाांच्या जिळ आपले पयाल टयाकूि रयाहि आहेि विथे त्याांिया रयाहू 

दणे्याि ्यािे, ्यासयाठी सरकयारिे गयाियािील सरपांच, िलयाठी, पोलीसपयाटील, ग्यामसेिक ि ररेिदकुयािदयार 

्याांिया तिररि आदरे द्यािेि. िसेच सांबांवधि गयाियाांमध्े अडकलेल्या भटक्या समदुया्याांिया अनिधयान्याची, 

औषधयाांची ि आरोग्सवुिधयाांची सो् करण्याि ्यािी. कयारण भटके समदुया् हेसदु्धया ्या दरेयाचे ियागररक 

आहेि हे लक्षयाि घेण्याि ्यािे.

भटक्याांियासदु्धया जगण्याचया सांविधयाियातमक अवधकयार आहे. सरकयारिे त्याांच्या हककयाांचे रक्षण करयािे. त्याांच्या 

सरुवक्षििेची जबयाबदयारी िेथील सथयाविक सांसथेिे ि सरकयारिे घ्यािी. िसेच पणेु ि मुांबई ्याांसयारख्या 

रहरयाांमध्े वजथे आधीपयासूिच कोरोियाच्या रुगणयाांची सांख्या जयासि आहे. त्या रहरयाांच्या िेरींिर ि त्या 
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आसपयासच्या गयाियाांलगि भटकेसमूह मोठ््या सांख्ेिे भटकां िी करि होिे आवण कुठल्याही विियाऱ्यावरिया् 

िे रयाहि असल्यािे त्याांिया कोरोियाची लयागण होण्याची दयाट रक्िया आहे. हे लक्षयाि घेऊि त्याांच्यासयाठी 

रक् वििक्या लिकर विियाऱ्याची व्िसथया करण्याि ्यािी. िसेच घरोघरी जयाऊि कोरोियाची चयाचणी 

करण्याचया विणवा् सरकयारिे घेिल्यास भटक्यासमूहयाप ा्ंि पोहोचूि त्याांची कोरोिया चयाचणी होईल ्याकडे 

सरकयारिे विरेष लक्ष द्यािे. विरेषिः पोवलसयाांिी भटक्या-विमकु कुटुांबयाांिया सो्ीसवुिधया वमळिूि दणे्यास 

मदि करयािी. िसेच बऱ्याच वठकयाणी चयारया सांपल्यािे परपुयालि करणयाऱ्या भटक्यासमूहयाच्या जियािरयाांिर 

मरण्याची िेळ आली आहे. ्या जमयािींचे जीिि ्या जियािरयाांिरच अिलांबूि आहे त्यामळेु त्याांिया आहे त्या 

वठकयाणी चयारया वमळिूि परधुि जोपयासिया करण्यास सहकया व्ा करयािे. िसेच सथलयाांिररि कयामगयारयाांसयाठी लयागू 

असलेल्या उपया््ोजिया भटक्या-विमकु समदुया्याांसयाठीही लयागू करण्याि ्याव्या. भटक्या-विमकु जििेलया 

भूक आवण विियारया ्याांमळेु मरण्यापयासूि ियाचियािे आवण मयाणसुकीचे दरवाि घडियािे!


