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म हला कसान अ धकार मंच या (मकाम) वतीने मदतीसाठ  आवाहन! 

कोरोना हायरस या ादभुाव संपणू जगभर पसरला असून भारतात देखील बा धत णांची सं या 

दवसाग णक वाढत चालल  आहे. कोरोनाचा सार थांब व यासाठ  दनांक २५/३/२०२० पासून देशभर 

संचारबंद  लागू कर यात आलेल  आहे. अथातच कोरोनाचा सार थांब व यासाठ  ते आव यक आहे.  

या येचा प रणाम केवळ शहरापंुरता मया दत रा हला नसून, ामीण भागातह  याचे प रणाम 

दसून येत आहेत. ामु याने ामीण भागातील हातावर पोट असणा या एक या ि यांची प रि थती 

गंभीर झाल  आहे. रोज या मजरु वर अवलंबून असणा या या ि यांना घर  बसून काम कर याचा 

पयाय उपल ध नाह .  

स या या प रि थतीम ये या म हलांचा मु य न आहे तो अ नधा याचा. अनेक ठकाणी रेशनचा 

तुटवडा तर आहेच, पण याच बरोबर या म हलांकडे रेशन घे यासाठ  पैसा देखील नाह . अनेक 

म हलांकडे रेशन काडच नस यामुळे रेशन यांना नाकारले जात आहे. सरकारशी सवंाद चालूच आहे पण 

तोपयत या म हलांना आधार मळ या या ट ने हा य न.  

पुढ ल एक म ह या या काळात या म हलांना रेशन परुवठा, तसेच तेल, मीठ मरची सार या करकोळ 

खरेद साठ  हातात पैस ेह  या म हलांची तातडीची नकड आहे. सरकारने योजना जाह र के या अस या 

तर  ती मदत यां या पयत पोहोचे पयत आपले सहकाय मोलाचे ठरेल.  

मकाम (म हला कसान अ धकार मंच- www.makaam.in) वदभ आ ण मराठवा यात शेतकर  

आ मह या त कुटंुबातील एक या म हलाबंरोबर काम करते. या संकटा या काळात सरकार  यं णतेून 

वगळले या कमान ५०० एक या म हलांपयत अ न धा यासाठ  मदत पोहोचव याचे काम आ ह  करत 

आहोत. येक वं चत म हलसे  १००० पयतचे धा य व इतर कमान गरजासंाठ  आव यक असे समान 

पुरव यासाठ  आ हाला पाच लाख पये गोळा करायचे आहेत. तर  या कामात आपण देखील हातभार 

लावावा ह  वनंती.  
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मकाम महारा चे से े टर एट सोपेकॉम सं थेम ये असनू, येणार  मदत वीका न, गावपातळीवर काम 

करणा या मकाम या इतर सद य सं थां या मदतीने म हलांपयत ती पोहोचव याची जबाबदर  सोपेकॉम 

घेईल. (सोपेकॉमसंबंधी अ धक मा हती या ठकाणी मळू शकेल: www.soppecom.org) 

मदत कर यास इ छुक य तींनी पुढ ल इमले व फोन वर संपक साधावा:  

makaam.maharashtra@gmail.com 

फोन संपक:  

वाती सातपतुे: 8390861253   प लवी हष: 8446425667   

नेहा भट: 9850813637    सीमा कुलकण : 9423582423 

 

महारा  मकामची ट म  

शुभदा देशमुख, जयाजी पाईकराव, डॉ. अहंकार , वैशाल  पाट ल, सवुणा दामले, मनीषा तोकले, वीरभ  

हरोळे, दयानंद कदम, आरती बैस, नतून माळवी, कौ तभु पंढर पांडे, यो गनी डोळके, माधुर  खडसे, 

कुशावता बळेे, सुनंदा खराटे, राजू कधे, सीमा कुलकण, प लवी हष, नतीन जाधव, वाती सातपुत.े     

 
 


