
 

 

 

Praja Foundation Report म ुंबईची आरोग्य युंत्रणा अप री - ८५८ दवाखान्ाुंची गरज असताना १९९ दवाखानेच 

उपलब्ध, प्रजा फाऊुं डेशनच्या अहवालातून धक्का दायक ख लासे  

म ुंबई महापाललकेच्या (BMC) अर्थसुंकल्पात आरोग्य लवभागासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयाची तरतूद केली जाते. 

मागील दोन वर्ाांपासून कोलवड या लवर्ाणूशी लढा स रु आहे. त्याम ळे सरकारी दवाखान्ाुंची (Hospitals In 

Mumbai) गरज आहे. राष्ट्र ीय इमारत बाुंधकाम सुंलहतेतील मानकाुंन सार दर १५ हजार लोकसुंखे्यमागे एक दवाखाना 

आवश्यक आहे. 
 

म ुंबई : म ुंबईत (Mumbai) वाढणाऱ्या लोकसुंखे्यच्या त लनेत १५०० लोकसुंखे्यमागे एक या प्रमाणे ८५८ सरकारी 

दवाखान्ाुंची (Civil Hospitals In Mumbai) गरज आहे. मात्र सध्या १९९ दवाखानेच उपलब्ध आहेत. यातील १८७ 

दवाखान्ा पैकी फक्त १५ दवाखानेच १४ तास स रु असून उवथररत ५ ते ८ तासच स रु असतात. लशवाय मागील 

पावणेदोन वर्ाथ पासून कोलवडशी लढा स रु असताना ही ४५ टके्क वैद्यकीय कमथचाऱ्याुंची पदे भरण्यात आलेली नाही 

अशी मालहती प्रजा फाऊुं डेशनने सादर केलेल्या अहवालातून (Praja Foundation Report) समोर आली आहे. म ुंबई 

फर्स्थ आलण प्रजा फाऊुं डेशन याुंनी सुंय क्तपणे म ुंबईतील आदशथ जाहीरनामा ब धवारी जाहीर केला, या वेळी त्याुंनी 

आरोग्य युंत्रणेतील वसू्तस्थर्ती माुंडली. 
 

म ुंबई महापाललकेच्या अर्थसुंकल्पात आरोग्य लवभागासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयाची तरतूद केली जाते. मागील 

दोन वर्ाांपासून कोलवड या लवर्ाणूशी लढा स रु आहे. त्याम ळे सरकारी दवाखान्ाुंची गरज आहे. राष्ट्र ीय इमारत 

बाुंधकाम सुंलहतेतील मानकाुंन सार दर १५ हजार लोकसुंखे्यमागे एक दवाखाना आवश्यक आहे. परुंत सध्या फक्त 

१९९ दवाखाने आहेत. यातील १८७ दवाखान्ा पैकी १५ दवाखानेच १४ तास स रु आहेत. उवथररत दवाखाने अत्युंत 

कमी वेळ चालतात. तसेच २०२० पयांत वैद्यकीय आलण पॅरा - वैद्यकीय कमथचाऱ्याुंची अन क्रमे ४४ टके्क व ४५ टके्क 

पदेररक्त आहेत. कोलवड सारख्या आपत्कालीन पररस्थर्तीत सक्षमपणे आरोग्य व्यवथर्ापन होण्यासाठी ही पदे त्वरीत 

भरली जाणे आवश्यक असल्याची प्रजा फाऊुं डेशनने सूचवले आहे. 
 

आरोग्य कें द्र आलण आपत्कालीन सेवाुंच्या कामकाज प्रलक्रयेचे त्रयथर् पक्षा कडून ऑलडट करण्याची आलण 

स धारणेच्या लक्ष्या धाररत उपाययोजना राबवण्याची आवश्यता असल्या चे प्रजा फाऊुं डेशनने म्हटले आहे. म ुंबई 

फर्स्थ आलण प्रजा फाऊुं डेशन याुंच्या सुंय क्तपणे केलेल्या अभ्यासात सद्यस्थर्तीत म ुंबईत प्रार्लमक आरोग्य सेवाुंच्या 

प्रत्यक्ष गरजा आलण तू्रटी याुंचा आढावा घेतला आहे. यात त्याुंनी तज्ज्ाुंच्या सूचनाुंची नोुंद केली आहे. सावथजलनक 

आरोग्य सेवा सक्षम होण्यासाठी कोणती कृती योजना आखली पालहजे हे आपल्या जालहरनाम्यात माुंडले आहे. 
 

म ुंबई महापाललकेची लनवडणूक जवळ आली आहे. म ुंबईच्या लवकासासाठी नवे लोकप्रलतलनधी लनवडण्य़ाची वेळ 

येऊन ठेपली आहे. कोलवड काळात आरोग्य सेवेतील तू्रटी प्रशासनाच्या लक्षात आल्या असतील. या तू्रटी समजून 

घेऊन युंत्रणेतील तू्रटी दूर करण्यासाठी व ग णवत्ता वाढवण्यासाठी ठोस योजना प्रजा ने तयार केली आहे. यातील 

काही सूचनाुंचा जालहरनाम्यामधे्य समावेश करावा असे आवाहन म ुंबई फर्स्थचे अध्यक्ष नरी ुंदर नायर याुंनी केले आहे. 
 
 
 
Link:https://www.navarashtra.com/maharashtra/kokan/mumbai/praja-foundation-report-about-
medical-facility-in-mumbai-nrsr-214294/ 
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