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प्रास्तारवक 
 

अपघातानंतर अत्त्यावस्थ आपद्ग्रस्तास पहिल्या तासात वैद्यकीय मदत हमळाली तर आपद्ग्रस्ताचे प्राण 

वाचण्याची शक्यता अनेकपटींनी वाढते. वैद्यकीय पहरभाषेमध्ये याला ‘सवुणथ तास सांकल्पना’ (Golden Hour) असे 

संबोधले जाते. िी संकल्पना राज्यात राबहवण्यासाठी कोणत्यािी प्रकारच्या आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये (जसे- अपघात, 

आग, परू, अवघड बाळंतपणे, सवव गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचे रुग्ण, नवजात अभवकाशी संबंहधत आजार, नैसर्गगक व 

मानवहनर्गमत आपत्तीत सापडलेले रुग्ण, गंभीर ह्दय रुग्ण, सपवदंश, हवषबाधा, श्वासोच्छवासाचे गंभीर आजार, मेंदशूी 

संबंहधत गंभीर आजार, इ.) आपद्ग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत हमळावी, याकहरता राष्ट्रीय रामीण आरोग्य 

अहभयानाअंतगवत अत्याधहुनक दळणवळण यंत्रणेसि वैद्यकीय उपकरणांनी अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांची  सेवा मोफत 

उपलब्ध करून देण्यात येते, जेणेकरून आपद्ग्रस्तास रुग्णवाहिकेमध्ये प्राथहमक उपचार करून तातडीने योग्य त्या 

रुग्णालयामध्ये पढुील उपचाराकहरता पोिचहवले जाते. सदर योजना कें द्र परुस्कृत राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयान आहण 

राज्य योजना यांच्या संयकु्त हनधीतनू मे. भारत हवकास रपु इंडीया हल. (बीव्िीजी) या खाजगी संस्थेच्या सियोगाने राज्यात 

राबहवली जात आिे. “आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासामध्ये वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करणे. कोणत्यािी  प्रकारच्या 

आपत्कालीन पहरस्स्थतीत संपणूव राज्यात रुग्णालय पवूव 24 X 7 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करणे. 

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचा दजा, हवश्वास व व्यापकता वाढहवण्यासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा वाढहवणे 

व संचाहलत करणे. आपत्कालीन स्स्थतीत िोणाऱ्या मतृ्यचेु प्रमाण 20 टक्क्यांपयंत खाली आणणे” असा या योजनेचा 

उदे्दश आिे. 

2. राज्य शासनाच्या सचूनेवरून अथव व सांस्ययकी संचालनालयाकडून या योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास घेण्यात 

आला. उपरोक्त योजनेचे कायान्वयन योग्य प्रकारे सरुु आिे का? त्यात कािी त्रटुी आिेत का? आपद्ग्रस्तांना या योजनेचा 

हकतपत लाभ झाला? तसेच योजनेचा उदे्दश हकतपत साध्य झाला? िी या मलू्यमापन अभ्यासाची उहद्दष्ट्टे िोती. िा अिवाल 

मलू्यमापन पािणीमध्ये गोळा करण्यात आलेल्या नमनुा माहितीवर आधाहरत आिे. 

 

3. मिाराष्ट्र शासनाच्या अथव व सांस्ययकी संचालनालयामाफव त िा अिवाल जरी प्रकाहशत करण्यात येत असला, 

तरी त्यात व्यक्त केलेल्या मतांशी शासन सिमत असेलच असे नािी. 

 
हठकाण : मुंबई 
हदनांक  :   20  जनू, 2016                 (स.ु गुं. जगताप)               
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प्रकरण -1 

साराांश 
 

1.0 योजनेची पार्श व्भमूी  
 

अपघातानंतर अत्त्यावस्थ आपद्ग्रस्तास पहिल्या तासात वैद्यकीय मदत हमळाली तर आपद्ग्रस्ताचे प्राण 
वाचण्याची शक्यता अनेकपटींनी वाढते. वैद्यकीय पहरभाषेमध्ये याला ‘सु् र्व तास सांकल्पना’  असे संबोधले जाते. 
िी संकल्पना राज्यात राबहवण्यासाठी कोणत्यािी प्रकारच्या आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये (जसे- अपघात, आग, परू, 
अवघड बाळंतपणे, सवव गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचे रुग्ण, नवजात अभवकाशी संबंहधत आजार, नैसर्गगक व 
मानवहनर्गमत आपत्तीत सापडलेले रुग्ण, गंभीर ह्दय रुग्ण, सपवदंश, हवषबाधा, श्वासोच्छवासाचे गंभीर आजार, मेंदशूी 
संबंहधत गंभीर आजार, इ.) आपदरस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत हमळावी याकहरता राष्ट्रीय रामीण आरोग्य 
अहभयानाअंतगवत अत्याधहुनक दळणवळण यंत्रणेसि वैद्यकीय उपकरणांनी अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांची सेवा मोफत 
उपलब्ध करुन देण्यात येते, जेणेकरुन आपद्ग्रस्तास रुग्णवाहिकेमध्ये प्राथहमक उपचार करून तातडीने योग्य त्या 
रुग्णालयामध्ये पढुील उपचाराकहरता पोिचहवले जाते. सदर योजना कें द्र पुरस्कृत राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयान 
आहण राज्य योजना यांच्या संयकु्त हनधीतनू मे. भारत हवकास रपु इंडीया हल. (बीव्िीजी) या खाजगी संस्थेच्या 
सियोगाने राज्यात सन 2011 पासनू राबहवली जात आिे. 

1.1  मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे    

1) आपदरस्त, नातेवाईक, घटनास्थळावरील अन्य व्यक्ती यांनी 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव   साधला         
 असता तात्काळ प्रहतसाद हमळाला का? याचा शोध घेणे. 
2) 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधल्यानंतर अहतससुज्ज रुग्णवाहिका रामीण/शिरी भागातील   
 घटनास्थळी हवहित वेळेत पोिोचली का? याचा शोध घेणे. 
3) हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात घटनास्थळी व रुग्णवाहिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा  उपलब्ध     
 झाली का ? याचा शोध घेणे. 
4) अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे आिेत का ? व ती परेुशी आिेत का? 
5) आपद्ग्रस्तास आवश्यकतेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात आले का? याचा शोध घेणे. 
6) आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा दजा, हवश्वास, व्यापकता वाढहवण्यासाठी सेवेच्या
 कायवपध्दतीमध्ये बदल करणे आवश्यक आिे का? याचा शोध घेणे. 
7) लोकसंख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवाहिकांची संख्या उपलब्ध झाली आिे का? याचा शोध घेणे. 
8) आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस लाभ िोऊन या सेवेसंदभात  लाभधारक 
 समाधानी आिेत का? याचा शोध घेणे. 
9) योजनेच्या कायान्वयनातील अडचणी व त्रटुींचा शोध घेणे. 
10) आपत्कालीन स्स्थतीत िोणाऱ्या मतृ्यचेु प्रमाण 20 टक्क्यांपयंत खाली आले आिे का? याचा शोध 
 घेणे. 
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1.2  मलू्यमापन अभ्यासाची व्याप्ती ् द्दन्ड पद्धती  

 या मलू्यमापन अभ्यासासाठी हवहवध स्तरावर अवलंहबण्यात आलेली नमनुा हनवड पद्धती खालीलप्रमाणे    
   आिे.  

 द्दजल्हा द्दन्ड : सदर योजना राज्यातील सवव 36 हजल््ांत राबहवण्यात येत असल्याने सदर मलू्यमापन 
पािणीकहरता या सवव 36 हजल््ांची हनवड करण्यात आली. 
 

 रुग्र््ाद्दहकाांची द्दन्ड : हनवड केलेल्या प्रत्येक हजल््ातनू सन 2014-15 मध्ये जास्तीत जास्त आपद्ग्रस्त 
(लाभाथी) िाताळलेल्या ALS रुग्णवाहिकांपैकी 2 तर BLS रुग्णवाहिकांपैकी 3 याप्रमाणे एकूण 180 
रुग्णवाहिकांची यादसृ्च्छक [Simple Random Sampling Without Replacement (SRSWOR)] 
पध्दतीने हनवड करण्यात आली. 

 

 लाभधारकाांची द्दन्ड : सन 2014-15 मध्ये या योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभधारकांची प्रत्येक हजल््ातनू 
20 याप्रमाणे 720 लाभधारकांची यादसृ्च्छक [Simple Random Sampling Without Replacement 
(SRSWOR)] पध्दतीने हनवड करण्यात आली.  

 

 अलाभधारकाांची द्दन्ड : सन 2014-15 मध्ये या योजनेचा लाभ हमळण्यासाठी 108 या टोल फ्री 
क्रमांकावर संपकव  साधला, तथाहप, सदर योजनेचा लाभ हमळू शकला नािी अशा अलाभधारकांपैकी प्रत्येक 
हजल््ातनू 3 याप्रमाणे एकूण 108  अलाभधारकांची मलू्यमापन पािणीसाठी यादसृ्च्छक [Simple Random 
Sampling Without Replacement (SRSWOR)] पध्दतीने हनवड करावयाची िोती. तथाहप, 
अलाभधारक उपलब्ध न झाल्याने अलाभधारकांची या पािणीकहरता हनवड करण्यात आलेली नािी. 

 

1.3 योजनेचे द्दनष्कर्व 
 

1) आयकु्त, कुटूांब कल्यार् तथा सांचालक, राष्रीय आरोग्य अद्दभयान, मुांबई या कायालयाकडून सांकद्दलत 
केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत. 

 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत 
 आर्थथक तपशील 

्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव      टक्के्ारी 
(` कोटीत)   (` कोटीत)      

o सन 2011-12    20.00      0.00     ---   
o सन 2012-13  133.68   80.76     60   
o सन 2013-14  144.49   82.71     57 
o सन 2014-15    85.31  220.01   258 

एकूर्   383.48  383.48  100 
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 मे. बी व्ही. जी. या सांस्थेला द्द्तरीत केलेला द्दनधी 
्र्व     द्द्तरीत द्दनधी       टक्के्ारी 

(` कोटीत)         
o सन 2012-13       80.76     21   
o सन 2013-14       82.71     22 
o सन 2014-15     220.01     57 

एकूर्    383.48    100 
 

 बाबद्दनहाय द्द्तरीत द्दनधी 
बाब      द्द्तरीत द्दनधी      टक्के्ारी 

(` कोटीत)        
o ALS व BLS    

रुग्णवाहिका खरेदीसाठी   230.50    60   
o हनयंत्रण कक्ष हनर्गमतीसाठी    12.60     03 
o ALS व BLS रुग्णवाहिकांवरील   140.38    37 

आवती खचासाठी  
एकूर्     383.48   100 
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत सांयकु्त द्दनधीमधनू खरेदी करण्यात आलेल्या ALS 
् BLS रुग्र््ाद्दहकाांचा तपशील 

्र्व       रुग्र््ाद्दहका 
ALS   टक्के्ारी    BLS    टक्के्ारी  एकूर्   टक्के्ारी 

o सन 2013-14    115     49          302       43   417      45 
o सन 2014-15    118     51          402       57    520       55 

एकूर्    233   100       704    100   937    100 
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत आपत्कालीन पद्दरसस्थ तीम्ये हाताणण्यात आलेले 
आपद्ग्रस्त 

आपत्कालीन पद्दरसस्थ ती      आपद्ग्रस्ताांची टक्के्ारी 
 अपघातरस्त         15 
 आग            0 
 परू            0 
 बा ाँम्बस्फोट           0 
 ह्रदयहवकार           1 
 अवघड बाळंतपण        29 
 हवषबाधा          4 
 आत्मित्या           0 
 इतर          51 

एकूर्         100 (268497) 
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 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत द्दजल््ाांना उपलब्ध करुन द्ददलेल्या रुग्र््ाद्दहका 
रुग्र््ाद्दहका 

प्रकार                  टक्के्ारी 
 ALS          25  
 BLS          75 

एकूर्         100 (937) 
 

 स्ात जास्त रुग्र््ाद्दहका बहृनमुांबई द्दजल््ास  -  112 (12 टक्के) 
 

 स्ात कमी रुग्र््ाद्दहका गडद्दचरोली द्दजल््ास  -  9 (1 टक्का) 
 

 या योजनेसाठी शासनाकडून मागणी केल्यानसुार हनधी प्राप्त िोत नसल्याचे आयकु्त कुटंुब कल्याण तथा 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान मुंबई यांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेसाठी सेवा देणाऱ्या संस्थेबरोबर करार झाला असनू, सदर करार पाच वषांसाठी करण्यात आल्याचे 
आयकु्त कुटंूब कल्याण तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान मुंबई यांनी सांहगतले. 

 
 

 या योजनेंतगवत खरेदी करण्यात आलेल्या ALS व BLS रुग्णवाहिकांसाठी हजल्िाहनिाय थांबण्याचे हठकाण 
हनस्श्चत करून देण्यात आल्याचे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई 
यांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिका व त्यातील उपकरणांचा हवमा काढण्यात आला असल्याचे आयकु्त, कुटंूब 
कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत वैद्यकीय आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये रुग्णांना सेवा परुहवण्यासाठी खाजगी / अत्याधहुनक 
रुग्णालयांचे पनॅल तयार करण्यासाठी तज्ञ सहमती गठीत करण्यात आली असल्याचे आयकु्त, कुटंूब 
कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये सेवा देणाऱ्या कमवचाऱ्यांना आवश्यक ते शारीहरक व कायदेशीर 
संरक्षण देण्यात आले असल्याचे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई 
यांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकांना हवहनर्गदष्ट्ट केलेल्या कामाव्यहतहरक्त अन्य कामासाठी रुग्णवाहिकांच्या सेवा 
वळत्या केल्या जाऊ नयेत, यासंदभात संबंहधत क्षेहत्रय अहधकाऱ्यांना आवश्यक त्या प्रशासकीय सचूना 
हनगवहमत करण्यात आल्याचे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी 
सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा या योजनेबाबत शासनाच्या हवहवध हवभागांकडून व 
यंत्रणांकडून प्रचार/प्रहसध्दी केली जात असल्याचे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य 
अहभयान, मुंबई यांनी सांहगतले.  
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 या योजनेमळेु आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस लाभ िोऊन या सेवेसंदभात 
लाभधारक समाधानी असल्याचे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई 
यांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेमळेु आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेच्या कायवपध्दतीमळेु या सेवेचा दजा, हवश्वास, व्यापकता 
वाढली असे मत आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी व्यक्त केले. 

 

 या योजनेंतगवत आपद्ग्रस्त, नातेवाईक, घटनास्थळावरील अन्य व्यक्ती यांनी 108 या टोल फ्री क्रमांकावर 
संपकव  साधला असता तात्काळ प्रहतसाद हदला जातो. 
 

 या योजनेंतगवत 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधल्यानंतर अहतससुज्ज रुग्णवाहिका रामीण/शिरी 
भागातील घटनास्थळी हवहित वेळेत पोिोचते असे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य 
अहभयान, मुंबई यांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेच्या हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात घटनास्थळी व रुग्णवाहिकेमध्ये वैद्यकीय 
सेवा उपलब्ध िोत असल्याचे व अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे उपलब्ध 
असल्याचे आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत लोकसंख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवाहिका उपलब्ध झाल्या असल्याचे तसेच, वाढती 
लोकसंख्या हवचारात घेता अहतहरक्त रुग्णवाहिका खरेदी करणे आवश्यक वाटत नसल्याचे मत आयकु्त, 
कुटंूब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी व्यक्त केले.  

 

 

 या योजनेंतगवत सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत हाताणलेल्या आपद्ग्रस्ताांचा तपशील  

रुग्र््ाद्दहकेचा प्रकार    आपद्ग्रस्ताांची सांख्या         टक्के्ारी   

o ALS          73801   28 
o BLS      187041   72  

एकूर्     260842   100 
 

 या योजनेंतगवत मािे माचव  ,2015 अखेर 100 टक्के रुग्णवाहिका कायवरत असल्याचे हदसनू आले. 
 

2) भारत द्द्कास रपु इांद्दडया द्दलद्दमटेड, परेु् या कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत  
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीतील द्दनधीचा तपशील 
 आर्थथक तपशील 

्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव      टक्के्ारी 
(` कोटीत)   (` कोटीत)      

o सन 2011-12    00.00        0.00  0.00   
o सन 2012-13    80.76     00.00  0.00  
o सन 2013-14    82.70   185.68  225 
o सन 2014-15   216.31   254.59  118 

एकूर्   379.77  440.27  116 
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 मे. बी व्ही. जी. इांद्दडया या सांस्थेला प्राप्त झालेला द्दनधी 
्र्व     प्राप्त द्दनधी       टक्के्ारी 

(` कोटीत)         
o सन 2012-13      80.76     21  
o सन 2013-14      82.70     22 
o सन 2014-15      216.31     57 

एकूर्    379.77    100 
 

 

 बाबद्दनहाय प्राप्त द्दनधी 
बाब     प्राप्त द्दनधी       टक्के्ारी 

(` कोटीत)        
o ALS व BLS    

रुग्णवाहिका खरेदीसाठी  229.59     60   
o हनयंत्रण कक्ष हनर्गमतीसाठी    12.60       3 
o ALS व BLS    137.58     37 

रुग्णवाहिकांवरील आवती  
खचासाठी 
एकूर्    379.77    100 
 
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत सांयकु्त द्दनधीमधनू खरेदी करण्यात आलेल्या ALS 
् BLS रुग्र््ाद्दहकाांचा तपशील 

्र्व       रुग्र््ाद्दहका 
ALS   टक्के्ारी    BLS   टक्के्ारी  एकूर्   टक्के्ारी 

o सन 2013-14    115      49   302      43   417       45 
o सन 2014-15    118      51   402      57    520       55 

एकूर्    233   100   704    100   937    100 
 
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत आपत्कालीन पद्दरसस्थ तीम्ये हाताणण्यात आलेले 
आपद्ग्रस्त 

आपत्कालीन पद्दरसस्थ ती      आपद्ग्रस्ताांची टक्के्ारी 
 अपघातरस्त         15 
 आग           0 
 परू           0 
 बा ाँम्बस्फोट          0 
 ह्रदयहवकार          1 
 अवघड बाळंतपण        29 
 हवषबाधा          4 
 आत्मित्या           0 
 इतर          51 
 एकूर्         100 (268497) 
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 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत द्दजल््ाांना उपलब्ध करुन द्ददलेल्या रुग्र््ाद्दहका 
रुग्र््ाद्दहकेचा प्रकार           टक्के्ारी 

 ALS           25  
 BLS           75 

एकूर्         100 (937) 
 

 स्ात जास्त रुग्र््ाद्दहका बहृनमुांबई द्दजल््ास  - 106 (11 टक्के) 
 

 स्ात कमी रुग्र््ाद्दहका गडद्दचरोली द्दजल््ास  - 9  (1 टक्का) 
 

 या योजनेंतगवत एकूण 247 रुग्णवाहिका मिानगरासाठी उपलब्ध करून हदल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इंहडया 
हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत ALS रुग्णवाहिका फोसव मोटसव हल., तर BLS रुग्णवाहिका अशोक लेल ाँड हल., पणेु व फोसव 
मोटसव हल. या कंपन्यांकडून खरेदी केल्याचे मे.बी.व्िी.जी. इंहडया हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा या योजनेबाबत शासनाच्या हवहवध हवभागांकडून व 
यंत्रणांकडून प्रचार व प्रहसध्दी केली जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इंहडया हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत डॉक्टर व कमवचाऱ्यांसाठी प्रहशक्षण आयोहजत केले जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इंहडया 
हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत आपद्ग्रस्तास आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा लाभ देण्यासाठी शलु्क आकारले जात 
नसल्याचे मे बी. व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत हनयकु्त करण्यात येणाऱ्या कमवचाऱ्यांसाठी कामगार कायद्यातील तरतुदीचा अवलंब केला 
जात असल्याचे मे बी. व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत खरेदी केलेल्या रुग्णवाहिका आरोग्य हवज्ञान संचालनालय यांच्या नावे नोंदहवल्याचे  
मे बी. व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत आपद्ग्रस्त, नातेवाईक, घटनास्थळावरील अन्य व्यक्ती यांनी 108 या टोल फ्री क्रमांकावर 
संपकव  साधला असता, तात्काळ प्रहतसाद हदला जात असल्याचे व 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  
साधल्यानंतर अहतससुज्ज रुग्णवाहिका रामीण / शिरी भागातील घटनास्थळी हवहित वेळेत पोिोचत  
असल्याचे मे बी. व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 योजनेच्या हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात घटनास्थळी व रुग्णवाहिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा 
उपलब्ध िोत असल्याचे मे बी. व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत वाढती लोकसंख्या हवचारात घेता, अहतहरक्त रुग्णवाहिका खरेदी करणे आवश्यक असल्याचे 
मत मे बी. व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेमळेु आपद्ग्रस्त व्यक्तींना लाभ िोऊन या सेवेसंदभात लाभधारक समाधानी असल्याचे मत मे बी. 
व्िी. जी. इंडीया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेतील डॉक्टर तीन हशफ्टमध्ये काम करीत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इंहडया, हल., 
पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेतील रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांना आपत्कालीन 
पहरस्स्थतीदरम्यान करावयाच्या उपचारांसंदभात प्रहशक्षण देण्यात येत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इंहडया, 
हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेतील वािनचालक दोन हशफ्टमध्ये काम करीत असल्याचे मे . बी. व्िी. जी. 
इंहडया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेल्या वािनचालकांकडे रुग्णवाहिका चालहवण्यासाठी 
लागणारा परवाना असल्याचे मे . बी. व्िी. जी. इंहडया, हल., पणेु या संस्थेने सांहगतले. 

 

3) द्दजल्हा शल्य द्दचद्दकत्सकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत  

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत  
 हजल््ांसाठी मंजरू झालेल्या व हजल््ांस प्राप्त झालेल्या रुग्णवाहिका 

o मंजरू रुग्णवाहिका       934 
o प्राप्त रुग्णवाहिका      933 

 

 हजल््ांना प्राप्त झालेल्या संस्थाहनिाय अहतससुज्ज रुग्णवाहिका  
सांस्था       द्दजल््ाांची सांख्या 

o राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयान     33 
o राज्यशासन       28 

 

 मिानगरांसाठी उपलब्ध झालेल्या रुग्णवाहिका            247 
 

 या योजनेंतगवत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत कोणत्यािी हजल्िा शल्य रुग्णालयाने 
अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांसाठी खचव केला नसल्याचे हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी साहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत अहतससुज्ज रुग्णवाहिका उभ्या करण्यासाठी 
796 रुग्णालयांनी मान्यता हदल्याचे हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी साहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार सेवा परुहवणाऱ्या 
रुग्णालयांची संख्या    

रुग्र्ालयाचा प्रकार    सांख्या             टक्के्ारी 
 शासकीय       1020    49   
 हनमशासकीय      712    34 
 खाजगी       351    17  

एकूर्            2083   100 
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 द्दजल््ाांसाठी प्राप्त झालेल्या ALS ् BLS रुग्र््ाद्दहका  
प्रकार      सांख्या      टक्के्ारी 

 ALS      232    25  
 BLS      693    75 

एकूर्      925   100 
 

 द्दजल््ाांसाठी ्र्वद्दनहाय प्राप्त रुग्र््ाद्दहका  
्र्व      सांख्या      टक्के्ारी 

 2013-14      496    54  
 2014-15     429    46 

एकूर्      925   100 
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत आपत्कालीन पद्दरसस्थ तीम्ये हाताणण्यात आलेले 
आपद्ग्रस्त 

आपत्कालीन पद्दरसस्थ ती      आपद्ग्रस्ताांची टक्के्ारी 
 अपघातरस्त         15 
 आग            0 
 परू            0 
 बा ाँम्बस्फोट           0 
 ह्रदयहवकार           1 
 अवघड बाळंतपण         30 
 हवषबाधा            8 
 आत्मित्या           1 
 इतर          45 
     एकूर्         100 (304206) 

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन पहरस्स्थतीनसुार िाताळण्यात आलेल्या आपद्ग्रस्तांचे प्रमाण 
 स्ात जास्त कोकर् द्द्भागात       29 टक्के 
 स्ात कमी नागपरू द्द्भागात       7 टक्के 

 

 या योजनेंतगवत संस्थेबरोबर करार केलेल्या हजल््ांची संख्या  
शासन/सांस्था    द्दजल््ाांची सांख्या       टक्के्ारी 

 कें द्रशासन       2       6 
 राज्यशासन      33     94 

एकूर्       35   100 
 

 या योजनेंतगवत सेवा देणाऱ्या संस्थेबरोबर 5 वषाच्या कालावधीसाठी करार करण्यात आल्याचे सववच हजल्िा 
हशल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
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 संस्थांनी रुग्णवाहिका परुहवलेल्या हजल््ांची संख्या 
सांस्था     द्दजल््ाांची सांख्या       टक्के्ारी 

 कें द्रशासन      16     46 
 राज्यशासन        5     14 
 सेवा देणारी संस्था       1       3 
 कें द्र व राज्य शासन     13     37 

एकूर्       35   100 
 

 या योजनेंतगवत ALS व BLS रुग्णवाहिकांसाठी हजल््ात थांबण्याचे हठकाण हजल्िास्तरीय सहमतीमाफव त 
हनस्श्चत करून देण्यात आले असल्याचे 97 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 शेडच्या प्रकारानसुार रुग्णवाहिका थांबण्याची हठकाणे 
       थाांबण्याची द्दठकारे्   रुग्र््ाद्दहकाांची सांख्या       टक्के्ारी 
 शेडसि         78      8  
 शेडहशवाय      855     92 

एकूर्      933   100 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिका व त्यातील उपकरणांचा हवमा काढण्यात आल्याचे सवव हजल्िा हशल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत वैद्यकीय आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये रुग्णांना सेवा परुहवण्यासाठी खाजगी/अत्याधहुनक 
रुग्णालयाचे पनॅल तयार करण्यात आल्याचे 30 (86 टक्के) हजल्िा शल्य हचहकत्सकाने सांहगतले. 

 

 ज्या हजल््ांनी रुग्णालयाचे पनॅल तयार केले नािी. अशा हजल््ांपैकी 1 (20 टक्के) हजल््ाने पनॅल तयार 
करण्याचे काम सरुु असल्याचे तर 4 हजल््ांनी (80 टक्के) सचूना अप्राप्त असल्याचे सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये पोलीस, अस्ग्नशमन, वाितकू, मिामागव प्राहधकारी, वैद्यकीय 
हशक्षण आहण इतर हवभागातील क्षेहत्रय अहधकाऱ्यांना आवश्यक ते सिाय्य व संसाधने उपलब्ध 
करण्याबाबत समन्वय साधले जात असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये सेवा देणाऱ्या कमवचाऱ्यांनी आवश्यक ते शाहररीक व कायदेशीर 
संरक्षण देण्यात आल्याचे 86 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकांनी हवहनर्गदष्ट्ट केलेल्या कामाव्यहतहरक्त अन्य कामांसाठी सेवा वळत्या केल्या 
जाऊ नयेत या संदभात संबंहधत अहधकाऱ्यांना आवश्यक त्या प्रशासकीय सचूना हनगवहमत करण्यात 
आल्याचे 97 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन प्रहतसाद कें द्र आदशव पध्दतीने चालण्याकहरता राज्य आरोग्य संस्था व आरोग्य 
हवज्ञान संचालनालय यांचेशी सल्ला मसलत करुन हनयमावली तयार केली जात असल्याचे सववच शल्य 
हचहकत्सक यांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ातील शैक्षहणक संस्थामध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवांमध्ये सधुारणा 
िोण्यासाठी संशोधनात्मक प्रोत्सािन हदले जात असल्याचे 91 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत शासनाच्या हवहवध हवभागाकडून प्रचार/प्रहसधी केली जात असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 

हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 योजनेच्या प्रचार व प्रहसध्दीच्या माध्यमानसुार हजल््ांची संख्या  
मा्यम      द्दजल््ाांची सांख्या    टक्के्ारी  

 वतवमान पत्र      30  86 
 टीव्िी       26  74 
 िोडीग       30  86 
 हभत्तीपत्रके      29  83 
 रुग्णालये नोटीस बोडव     28  80 
 नगरपहरषद/रामपंचायत नोहटस बोडव   20  57 
 जन जागतृी मेळावे     23  66 
 इतर        18  51 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ात राबहवण्यात आलेल्या आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस 
लाभ िोऊन या सेवे संदभात लाभधारक समाधानी असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेमळेु आपत्कालीन पहरस्स्थतीत िोणाऱ्या मतृ्यूंचे प्रमाण 20 टक्क्यांपयंत खाली आणण्यात मदत 
झाली असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ांतील रुग्णवाहिकांमधील डॉक्टरांसाठी सेवा देणाऱ्या संस्थेकडून प्रहशक्षण आयोहजत 
केले जात असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ांतील रुग्णवाहिकांमधील वािन चालकांसाठी सेवा देणाऱ्या संस्थेकडून प्रहशक्षण 
आयोहजत केले जात असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ांतील आपद्ग्रस्तांना आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा लाभ देणाऱ्या संस्थेकडून 
शलु्क आकारले जात नसल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ांतील रामीण भागातनू हनयंत्रण कक्षात कॉल केल्यापासनू आपत्कालीन हठकाणी 
रुग्णवाहिका पोिचण्यासाठी लागणारा कालावधी  

 

काला्धी     द्दजल््ाांची सांख्या   टक्के्ारी 
 10 हम.       1    3 
 20 हम.       10  28 
 30 हम.       23  66 
 30 हमनीटांपेक्षा अहधक     1    3 

एकूर्       35       100 
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 या योजनेंतगवत हजल््ांतील शिरी भागातनू हनयंत्रण कक्षात कॉल केल्यापासनू आपत्कालीन हठकाणी 
रुग्णवाहिका पोिचण्यासाठी लागणारा कालावधी  

काला्धी     द्दजल््ाांची सांख्या    टक्के्ारी 
 10 हम.        4   11 
 20 हम.       28  80 
 20 हमनीटांपेक्षा अहधक       3    9  

एकूर्       35       100 
 

 या योजनेंतगवत हजल््ांतील रुग्णवाहिकांमध्ये जास्तीत जास्त स्थाहनक व्यापकता असणारे व वेगवेगळ्या 
प्रदात्याकडील चाल ू स्स्थतीतील दोन भ्रमणध्वनी उपलब्ध असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी 
सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत हजल््ांतील आपद्ग्रस्तास ज्या रुग्णालयात घेऊन जायचे असते, त्या रुग्णालयास अगोदर 
कळहवले जात असल्याचे 97 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 हजल््ात एका वषात देखभाल व इतर कारणासाठी बंद रुग्णवाहिका  
 देखभाल व इतर कारणासाठी बंद  
रुग्र््ाद्दहकाांची टक्के्ारी   द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 
o 1 टक्के        2     6 
o 2 टक्के        1     3 
o 3 टक्के      22   63 
o 5 टक्के        6   17 
o 10 टक्के        1     3 

 

 या योजनेंतगवत आपद्ग्रस्त, नातेवाई, घटनास्थळावरील अन्य व्यक्ती यांनी 108 या टोलफ्री क्रमांकावर संपकव  
साधला असता तात्काळ प्रहतसाद हदला जात असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत आपद्ग्रस्त, नातेवाई, घटनास्थळावरील अन्य व्यक्ती यांनी 108 या टोलफ्री क्रमांकावर संपकव  
साधल्यानंतर अहतससुज्ज रुग्णवाहिका रामीण व शिरी भागातील घटनास्थळी हवहित वेळेत पोिचत 
असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत योजनेच्या हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात घटनास्थळी व 
रुग्णवाहिकामध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोत असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत आपद्ग्रस्तास आवश्यकतेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात येत असल्याचे 
सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत योजनेचा दजा हवश्वास, व्यापकता वाढहवण्यासाठी या योजनेंतगवत सेवेच्या कायवपध्दतीमध्ये 
बदल करणे आवश्यक असल्याचे 69 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत लोकसंख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवाहिका उपलब्ध झाल्याचे मत 43 टके हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी व्यक्त केले. 

 

 या योजनेंतगवत वाढती लोकसंख्या हवचारात घेता अहतहरक्त रुग्णवाहिका खरेदी करणे आवश्यक असल्याचे 
मत 89 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी व्यक्त केले. 

 

 हजल््ातील रुग्णवाहिकांची तपासणी 

काला्धी      द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 

 महिन्यातनू एक वेळा       6      17 
 महिन्यातनू दोन वेळा     14      40 
 महिन्यातनू चार व त्यापेक्षा जास्त वेळा   15      43 

एकूर्       35    100 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेचा तपासणी अिवाल हजल्िा हचहकत्सकांना प्राप्त िोत असल्याचे 97 टक्के 
हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेतील उपकरणांची तपासणी केली जात असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले.   

 

 या योजनेंतगवत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी हजल््ातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेत समाहवष्ट्ठ 
असलेल्या रुग्णालयाव्यहतहरक्त अन्य रुग्णालयात आपद्ग्रस्तांना नेण्याबाबतचा तपशील 

अनय रुग्र्ालयाांची सांख्या   द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 
 हकमान 5      12  34 
 6 ते 10        3    9 
 11 ते 15        2    6 
 16 पेक्षा जास्त       3    9 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ातील रुग्णवाहिकांमध्ये भौगोहलक स्थान प्रणाली यंत्रणा असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 
 

 या योजनेसाठी मदत म्िणनू पोलीस, अग्नीशमन, वािन, वाितकू, मिामागव, वैद्यकीय, इतर इत्यादी 
कायालयातील संबंहधत अहधकाऱ्यांशी समन्वय साधनू त्याखालील अहधकाऱ्यांसाठी योग्य त्या सचूना 
देण्यासाठी सांगण्यात येत असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकांचा वापर या योजनेच्या कामाव्यहतहरक्त अन्य कामासाठी करण्यात येत नसल्याचे 
89 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेमध्ये बी.पी. ऑपरेटसव, स्टेथोस्कोप अडल्ट/पेडीयार्गटक्स, िनॅ्डिेल्ड ग्लकुोमीटर, 
थरमोमीटर व फोटल डॉप्लर अशी अत्याधहुनक जीवनदायी उपकरणे उपलब्ध असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत ALS व BLS रुग्णवाहिकांमध्ये ॲम्बलुन्स कॉट, स्कुप स्रेचर, स्पाईन बोडव, व्िील चेअर, 
रान्सफर शीट, सवाईकल कॉलर, न्यमुटॅीक स्प्लीन्ट (6 प्रकारचे), रोलर स्प्लीन्ट, प्यपुीलरी टॉचव आहण 
हसरीज हडस्रॉयर अशी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत ALS व BLS रुग्णवाहिकांमध्ये वैद्यकीय ऑस्क्सजन हसलेंडर (पोटेबल) ऑस्क्सजन पे्रशर 
हरड्युसर, वैद्यकीय ऑस्क्सजन हडलीव्िरी हसस्टीम, ऑस्क्सजन फ्लो ्हुमडीफायरसि, ऑस्क्सजन 
ॲडहमहनस्रेशन इस्क्वपमेंट, माऊथ टु मास्क व्िेन्टीलेशन हडव्िॉईस, सेल्फ इन्फ्लेटेबल हरससीस्टेशन बगॅ, 
सक्शनपंप (मनॅ्यअुल आहण िाँडिेल्ड), सक्शनपंप (इलेक्रॉहनक), लेररन्गोस्कोप हवथ ब्लेड हवथ मकेनटोश 
ब्लेड 1.2.3.4, प्राथहमक उपचार बगॅ व हडलीव्िरी कीट अशी श्वसन हवकारातील मित्वाची उपकरणे 
उपलब्ध असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत ALS व BLS रुग्णवाहिकांमध्ये ई.एम.टी.शीअसव, टुथ फोरशेप हडसेक्टींग, आटवरी फोरशेप 
6”, टुथ फोरशेप 6”, मगॅीलस् फोरशेप, हकडनी रे, स्क्लक क्लाम्प (5040), टंग हडपे्रसर (100nos), सचव 
लाईट, रेस्क्य ूइस्क्वपमेंट व औषधे आहण इलाजाकहरता आवश्यक साहित्य असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 
 
 

 

 या योजनेंतगवत हजल््ातील सवव रुग्णवाहिकांमध्ये डॉक्टरांची हनयकु्ती करण्यात आली असल्याचे सववच 
हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 

 एका वेळी एका रुग्णवाहिकेत उपस्स्थत डॉक्टरांचा तपशील 
डॉक्टराांची सांख्या     द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 

 एक डॉक्टर        30   86 
 दोन डॉक्टर         1     3 
 तीन डॉक्टर        4    11 

एकूर्       35  100 
 
 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची हकमान शैक्षहणक पात्रता बीएएमएस 
असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 
 

 रुग्णवाहिकेत काम करीत असलेल्या डॉक्टरांचा हशफ्टहनिाय तपशील 
द्दशफ्टची सांख्या      द्दजल््ाांची सांख्या    टक्के्ारी 

 3        33    94 
 2            1      3 
 हशफ्टमध्ये काम करीत नसलेले      1      3 

एकूर्       35  100 
 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेले डॉक्टर सवव वयोगटातील (22 वषावरील) असल्याचे 
हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत डॉक्टरांच्या मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी बाबतचा तपशील 
बाब      द्दजल््ाांची सांख्या      टक्के्ारी 

 मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी  
करण्यात येत असलेले     11    31 

 मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी 
करण्यात येत नसलेले     20    57 

 मानहसक व शाहरहरहक आरोग्य तपासणी 
करण्यात येते रकवा नािी िे माहिती नसलेले     4    12 
एकूर्       35  100 

  

 या योजनेंतगवत मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी करण्यात येते असे प्रहतवेदीत केलेले 11 हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांपैकी  

तपासर्ी काला्धी     द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 
 तीन महिन्यानंतर       2    18 
 सिा महिन्यानंतर       5    46 
 बारा महिन्यानंतर       4    36 

एकूर्       11  100 
 

 या योजनेंतगवत मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी करण्यात येत नािी असे प्रहतवेदीत केलेले 20 हजल्िा 
शल्य हचहकत्सकांपैकी  

प्रद्दत्ेदीत केलेली काररे्    द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 
 सवव डॉक्टर मेडीकल प्रकॅ्टीशनर असल्याने     9    45 
 गरज भासत नसल्याने       3     15 
 डॉक्टरांची हनवड िी 11 महिन्यासाठीच्या 

कंत्राटी पध्दतीने केली जात असल्याने      1      5 
 सचूना अप्राप्त असल्याने       7     35 

  एकूर्       20   100 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांना आपत्कालीन पहरस्स्थतीदरम्यान 
करावयाच्या उपचारांसंदभात प्रहशक्षण देण्यात येत असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेतील डॉक्टर आपद्ग्रस्त रकवा आपद्ग्रस्तासोबत असलेल्या व्यक्तीने 
सचूहवलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी नेण्यात येत असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी 
सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत डॉक्टरांसाठी भ्रमणध्वनी व बसण्याची सोय असल्याचे सववच हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत डॉक्टरांसाठी हपण्याच्या पाण्याची सोय असल्याचे 43 टक्के हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत डॉक्टरांसाठी जेवणाची सोय असल्याचे 26 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी 
सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत सवव रुग्णवाहिकांमध्ये वािनचालक हनयकु्त करण्यात आल्याचे हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी 
सांहगतले. 

 या योजनेंतगवत 94 टक्के रुग्णवाहिकेत 2 वािनचालक व 6 टक्के रुग्णवाहिकेत एका वािनचालकाची 
हनयकु्ती करण्यात आल्याचे हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेले वािनचालक सववच वयोगटातील असल्याचे 97 
टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेल्या वािनचालकांकडे रुग्णवाहिका चालहवण्यासाठी 
लागणारा परवाना असल्याचे सववच हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत वािनचालकांची कािी ठराहवक कालावधीनंतर मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी 
बाबतचा तपशील 

बाब      द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी  
 मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी  

करण्यात येत असलेले      7   20 
 मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी 

करण्यात येत नसलेले     28   80 

एकूर्       35  100 
   

 या योजनेंतगवत मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी करण्यात येते असे प्रहतवेदीत केलेले 7 हजल्िा शल्य 
हचहकत्सकांपैकी  

तपासर्ी काला्धी    द्दजल््ाांची सांख्या     टक्के्ारी 
 तीन महिन्यानंतर      1   14 
 सिा महिन्यानंतर      3   43 
 बारा महिन्यानंतर      3   43 

एकूर्       7  100 
 

 या योजनेंतगवत मानहसक व शाहरहरक आरोग्य तपासणी करण्यात येत नािी असे प्रहतवेदीत केलेले 28 हजल्िा 
शल्य हचहकत्सकांपैकी  

प्रद्दत्ेदीत केलेली काररे्    द्दजल््ाांची सांख्या    टक्के्ारी 
 वािनचालक वैध परवानाधारकअसल्याने   14   50 
 गरज भासत नसल्याने      3    11 
 हनयकु्तीच्या वेळी तपासणी केली असल्याने    3    11 

माहिती नसल्याने       3    11 
 सचूना अप्राप्त असल्याने      3    11 
 मे. बी. व्िी. जी. संस्थेकडून तपासणी करण्यात 

येत असल्याने       2     7 
एकूर्       28  100 
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 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेतील वािनचालकाकडून रुग्णवाहिका चालहवतांना रुग्णवाहिकेचा अपघात 

झाला असल्याचे 49 टक्के हजल्िा शल्य हचहकत्सकांनी सांहगतले. 
 
 

 ्र्व 2014-15 म्ये रुग्र््ाद्दहकेत आपद्ग्रस्त असताांना झालेल्या अपघाताचा तपशील 
अपघाताांची सांख्या       द्दजल््ाांची सांख्या  

 एक         7 
 दोन         3 
 चार         1 

 

 ्र्व 2014-15 म्ये रुग्र््ाद्दहकेत आपद्ग्रस्त नसताांना झालेल्या अपघाताचा तपशील 
अपघाताांची सांख्या        द्दजल््ाांची सांख्या  
 एक         10 
 दोन          4 
 तीन          1 

 

 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत रुग्र््ाद्दहकेच्या प्रकारानसुार से्ा 

रुग्र््ाद्दहकेचा प्रकार      से्ा परुद्द्लेल्या         टक्के्ारी  
आपद्ग्रस्ताांची सांख्या  

 ALS रुग्णवाहिकेद्वारे     75474    29 
 BLS रुग्णवाहिकेद्वारे     188918    71 

एकूर्      264392  100 
 

 या योजनेंतगवत मािे माचव  ,2015 अखेर 100 टक्के रुग्णवाहिका कायवरत असल्याचे हदसनू आले. 
 

4) मलू्यमापन पाहर्ीसाठी द्दन्ड झालेल्या रुग्र््ाद्दहकेतील डॉक्टराांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र 
आधाद्दरत  

 

 ्योगटद्दनहाय डॉक्टसव 
्योगट             टक्के्ारी 

 20 ते 25           4 
 26 ते 30           28 
 31 ते 35           30 
 36 ते 40           15 
 41 ते 45           12 
 46 ते 50           11 

एकूर्         100 (180) 
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 शैक्षद्दर्क स्तरद्दनहाय डॉक्टसव 
शैक्षद्दर्क स्तर             टक्के्ारी 

 बीएएमएस         89 
 बीयएुमएस           8 
 बीएचएमएस            1 
 एमडी             1 
 इतर             1 

एकूर्         100(180) 
 

 अनभु्ाच्या काला्धीनसुार डॉक्टसव 

अनभु्ाचा काला्धी           टक्के्ारी 

 1 वषापेक्षा कमी           4 
 1 ते 5 वषे          38 
 5 ते 10 वषे          27 
 10 वषापेक्षा जास्त         31 

एकूर्         100 
 

 रुग्र््ाद्दहकेच्या प्रकारानसुार डॉक्टसव 
रुग्र््ाद्दहका           टक्के्ारी 

 ALS           40  
 BLS           60 

एकूर्         100 (180) 
 

 रुग्र््ाद्दहकेमधील डॉक्टराांची सांख्या 
डॉक्टराांची सांख्या            टक्के्ारी 

 1             7  
 2            33 
 3            53 
 4              6 
 5              1 

एकूर्         100 (180) 
 

 या योजनेंतगवत मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील डॉक्टरांना आपत्कालीन 
पहरस्स्थतीदरम्यान करावयाच्या उपचारासंदभात प्रहशक्षण देण्यात येत असल्याचे सववच डॉक्टरांनी सांहगतले. 
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 प्रद्दशक्षर्ाच्या काला्धीनसुार डॉक्टराांचा तपशील 
काला्धी            टक्के्ारी 

 हकमान 10 हदवस          4 
 11 ते 20 हदवस         87 
 21 ते 30 हदवस           8 
 41 ते 50 हदवस            1 

एकूर्         100 (180) 
 

 

 या योजनेंतगवत 98 टक्के डॉक्टरांनी उपचारासाठी आवश्यक त्या औषधांचा साठा रुग्णवाहिकेत उपलब्ध 
असल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के डॉक्टरांनी आपद्ग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या प्राथहमक उपचारासाठी शलु्क आकारण्यात 
येत नसल्याचे सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत 95 टक्के डॉक्टरांनी रुग्णवाहिकेतील आपद्ग्रस्तास कोणत्या रुग्णालयात उपचारासाठी 
न्यावयाचे आिे असे हवचारले जात असल्याचे सांहगतले. 

 

 या योजनेंतगवत 7 टक्के डॉक्टरांनी रुग्णवाहिकेत भौगोहलक स्थान प्रणाली यंत्रणा असल्याचे सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के डॉक्टरांनी रुग्णवाहिका थांबण्याचे हठकाण हनस्श्चत असल्याचे सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत 52 टक्के डॉक्टरांनी रुग्णवाहिकेत आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ असल्याचे सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत हनवड झालेल्या सववच डॉक्टरांनी योजनेच्या हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात 
घटनास्थळी व रुग्णवाहिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोत असल्याचे सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के डॉक्टरांनी अहतससुज्ज रुग्णवाहिकेमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे असल्याचे 
सांहगतले. 
 

 

 या योजनेंतगवत हनवड झालेल्या सववच डॉक्टरांनी योजनेच्या हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास आवश्यकतेनसुार योग्य 
त्या रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात येत असल्याचे सांहगतले. 

 
 

5) मलू्यमापन पाहर्ीसाठी द्दन्ड झालेल्या रुग्र््ाद्दहकेतील ्ाहनचालकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या 
माद्दहती्र आधाद्दरत  

 ्योगटद्दनहाय ्ाहनचालक 
्योगट              टक्के्ारी 

 20 ते 25          13 
 26 ते 30          37 
 31 ते 35          27 
 36 ते 40          12 
 41 ते 45            9 
 46 ते 50            2 

एकूर्         100 (180) 
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 शैक्षद्दर्क स्तरद्दनहाय ्ाहनचालक 
शैक्षद्दर्क स्तर            टक्के्ारी 

 4 थी पास           1 
 5 वी ते 7 वी पास          3 
 8 वी ते 10 वी पास         54 
 11 वी ते 12 वी पास         35 
 पदवी व त्यावरील          7 

एकूर्         100(180) 
 

 अनभु्ाच्या काला्धीनसुार ्ाहनचालक 

अनभु्ाचा काला्धी          टक्के्ारी 

 1 वषापेक्षा कमी            1 
 1 ते 5 वषे          27 
 5 ते 10 वषे          39 
 10 वषापेक्षा जास्त         33 

एकूर्         100 (180) 
 

 रुग्र््ाद्दहकेच्या प्रकारानसुार ्ाहनचालक 

रुग्र््ाद्दहकेचा प्रकार           टक्के्ारी 

 ALS          40 
 BLS           60 

एकूर्         100 (180) 
 

 या योजनेंतगवत 92 टक्के वािनचालकांनी दोन हशफ्टमध्ये तर 8 टक्के वािनचालकांनी तीन हशफ्टमध्ये काम 
करीत असल्याचे सांहगतले. 
 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के वािनचालकांनी रुग्णवाहिका चालहवण्याचे तांहत्रक प्रहशक्षण देण्यात येत असल्याचे 
सांहगतले.  
 

 

 या योजनेंतगवत 6 टक्के वािनचालकांनी रुग्णवाहिका ्ा या योजनेच्या कामाव्यहतहरक्त इतर कामासाठी 
वापरण्यात येत असल्याचे सांहगतले. 

 

6) मलू्यमापन पाहर्ीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत  

 स्री-परुूर्द्दनहाय लाभधारक 

स्री-परुूर्      सांख्या       टक्के्ारी 

 स्त्री      470     65 
 परुूष      250     35 

एकूर्      720   100  
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 ्योगटद्दनहाय लाभधारक 

्योगट       सांख्या       टक्के्ारी 

 0 ते 10 वषे      28      4 
 11 ते 20 वषे      54      8 
 21 ते 30 वषे     327    46 
 31 ते 40 वषे      97     13 
 41 ते 50 वषे      61      8 
 51 ते 60 वषे      51      7 
 61 व त्यापेक्षा अहधक    102     14 

एकूर्      720   100  
 

 शैक्षद्दर्क स्तरद्दनहाय लाभधारक 

शैक्षद्दर्क स्तर      सांख्या      टक्के्ारी 

 हनरक्षर      118     16 
 प्राथहमक      204     28 
 माध्यहमक      238     33 
 उच्च माध्यहमक     115     16 
 पदहवका        14       2 
 पदवी        27      4 
 पदव्यतु्तर व त्यावरील        4       1 

एकूर्      720   100  
 

 सामाद्दजक गटद्दनहाय लाभधारक 
सामाद्दजक गट      सांख्या       टक्के्ारी 

 अजा      128    17 
 अज      100    14 
 हवजा/भज        85    12 
 हवमाप्र        12      2 
 इमाव      201    28 
 इतर      194    27 

एकूर्      720   100  
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 कुटुांबाच्या मखु्य व्य्सायानसुार लाभधारक 
कुटुांबाचा मखु्य व्य्साय    सांख्या          टक्के्ारी 

 शेती      233     32 
 शेतमजरुी      234     33 
 नोकरी       101     14 
 व्यवसाय/ उद्योगधंदा      78     11 
 इतर        74     10 

एकूर्      720   100  
 

 

 कुटुांबाच्या आकारमानानसुार लाभधारक 
कुटुांबाांचे आकारमान     सांख्या       टक्के्ारी 

 1           2   नगण्य 
 2         29      4 
 3         73     10 
 4       162     23 
 5       173     24 
 6 आहण त्यापेक्षा अहधक    281     39 

एकूर्      720   100  
 

 

 कुटुांबाच्या ्ार्थर्क सरासरी उत्पनन गटानसुार लाभधारक 
कुटुांबाांचे ्ार्थर्क सरासरी   सांख्या       टक्के्ारी 
उत्पनन गट 

 ` 25 िजारापेक्षा कमी    195    27 
 ` 25001 ते 50000    240    33 
 ` 50001 ते 100000    180    25 
 ` 100001 ते 200000      54      7 
 ` 200001 ते 500000      47      7 
 ` 500000 पेक्षा अहधक        4       1 

एकूर्      720   100 
 

 या योजनेंतगवत हनवड झालेल्या एकूण लाभधारकांपैकी 42 टक्के लाभधारकांची कुटंुबे दाहर¦ü¶  
रेषेखालील असल्याचे हदसनू आले. 
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 आपत्कालीन पद्दरसस्थतीच्या प्रकारानसुार लाभधारक 
आपत्कालीन पद्दरसस्थ ती        आपद्ग्रस्ताांची टक्के्ारी 

 अपघातरस्त           13  
 आग            1 
 परू             0 
 बा ाँम्बस्फोट            0 
 हृदयहवकार            9 
 अवघड बाळंतपण         41 
 हवषबाधा            5 
 आत्मित्या          नगण्य 
 इतर            31 

एकूर्         100 (720) 
 

 आपत्कालीन पद्दरसस्थतीत आपत्कालीन प्रद्दतसाद से्ा कें द्रास सांपकव  साधर्ाऱ्या व्यक्तीद्दनहाय 
लाभधारक 
प्रद्दतसाद से्ा कें द्रास सांपकव  साधर्ाऱ्या व्यक्ती  सांख्या       टक्के्ारी 
 आपद्ग्रस्त स्वत:       64      9 
 नातेवाईक      436     61 
 शेजारी       161     22 
 अनोळखी व्यक्ती        59      8 

एकूर्      720   100 

 

 आपत्कालीन पद्दरसस्थतीत आपत्कालीन प्रद्दतसाद से्ा कें द्राकडून दरू््नी सस््कारण्याच्या 
काला्धीनसुार लाभधारक 

दरू््नी सस््कारण्याचा काला्धी  सांख्या   टक्के्ारी 
 1 ते 5 ररग (तात्काळ)    572       80 
 5 ते 7 ररग       109       15 
 8 ते 10 ररग        22        3 
 10 पेक्षा अहधक ररग         3      नगण्य 
 व्यस्त         14        2 

एकूर्      720    100 
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 आपत्कालीन पहरस्स्थतीत आपत्कालीन प्रहतसाद सेवा कें द्रातील 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  
साधल्यानंतर रुग्णवाहिकेस घटनास्थळी पोिोचण्यास लागणाऱ्या कालावधीनसुार लाभधारक 
 

घटनास्थणी पोहोचण्यास लागर्ारा  सांख्या   टक्के्ारी 
काला्धी 

 5 ते 10 हमहनटे      225       31 
 11 ते 20 हमहनटे      261       36 
 21 ते 30 हमहनटे      175       25 
 30 हमहनटांपेक्षा अहधक        59         8 

एकूर्      720     100 
 

 या योजनेंतगवत 93 टक्के लाभधारकांनी रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोिोचल्यानंतर प्रथमोपचार केल्याचे 
सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 89 टक्के लाभधारकांनी डॉक्टरांनी रुग्णाच्या पढुील उपचारासाठी रुग्णालयाच्या पसंतीबाबत 
रुग्णाशी रकवा त्यांच्या नातेवाईकांशी चचा केल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी आपद्ग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या प्राथहमक उपचारासाठी शलु्क 
आकारण्यात येत नसल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी आपद्ग्रस्तासोबतच्या व्यक्तींना रुग्णवाहिकेत प्रवेश तसेच, त्यांच्या 
सोबतच्या व्यक्तींना रुग्णवाहिकेत बसण्यासाठी जागा असल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी रुग्णवाहिकेत कमवचाऱ्यांचे अंहतम टप्प्यापयंत सिकायव हमळाल्याचे 
सांहगतले.  

 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी रुग्णवाहिका चालक प्रहशहक्षत असल्याचे सांहगतले.  
 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी रुग्णवाहिका चालकाला रस्त्यांचे ज्ञान िोते तसेच, चालकाने योग्य 
प्रकारे रुग्णवाहिका रुग्णालयापयंत नेल्याचे सांहगतले. 
 

 आपत्कालीन पहरस्स्थतीत आपत्कालीन प्रहतसाद सेवा कें द्रातील 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  
साधल्यानंतर रुग्णवाहिकेस घटनास्थळ ते रुग्णालयापयंत पोिोचण्यास लागणाऱ्या कालावधीनसुार 
लाभधारक 

घटनास्थण ते रुग्र्ालयापयंत पोहोचण्यास सांख्या   टक्के्ारी 
लागर्ारा काला्धी 

 5 ते 10 हमहनटे       72       10 
 11 ते 20 हमहनटे      221       30 
 21 ते 30 हमहनटे      205       28 
 30 हमहनटांपेक्षा अहधक      222       32 

एकूर्      720     100 
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी रुग्णवाहिकेतनू रुग्णालयापयंत पोिोचहवण्यासाठी शलु्क 
आकारण्यात येत नसल्याचे सांहगतले. 



25 
 

 

7) मलू्यमापन अह्ाला्र आधाद्दरत स व्साधारर् द्दनद्दरक्षरे् (general observations) 

 या योजनेंतगवत कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या हनधीचा तपशील आयकु्त, कुटंूब कल्याण तथा 
संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी ठेवलेला आिे. तथाहप, कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या हनधीपैकी हकती हनधी खचव झाला याबाबतचा स्वतंत्रहरत्या तपशील ठेवला नसल्याचे हदसनू आले. 
 

 ALS व BLS रुग्णवाहिकांसाठी प्रहत रुग्णवाहिका प्रहत महिना आवती खचाचा दर वेगवेगळा असनूदेखील 
आयकु्त, कुटंुब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी तसे अहभलेख ठेवले नसल्याचे 
हदसनू आले. त्यामळेु योजनेचे संहनयंत्रण योग्यहरतीने केले जात नसल्याचे हदसनू आले. 
 

 आयकु्त, कुटंुब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी बिृन् मुंबई हजल््ास 112 व 
ठाणे हजल््ास 34 रुग्णवाहिका उपलब्ध करून हदल्याचे प्रहतवेदीत केले, तर मे. बी. व्िी. जी. इंहडया, हल., 
पणेु या संस्थेने बिृन् मुंबई हजल््ास 106 व ठाणे हजल््ास 40 रुग्णवाहिका उपलब्ध करून हदल्याचे 
प्रहतवेदीत केले. आयकु्त, कुटंुब कल्याण तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांनी कोल्िापरू 
हजल््ास 34 व सोलापरू हजल््ास 36 रुग्णवाहिका उपलब्ध करून हदल्याचे प्रहतवेदीत केले, तर मे. बी. 
व्िी. जी. इंहडया, हल., पणेु या संस्थेने कोल्िापरू हजल््ास 36 व सोलापरू हजल््ास 34 रुग्णवाहिका उपलब्ध 
करून हदल्याचे प्रहतवेदीत केले. सदर दोन्िी कायालयांनी प्रहतवेदीत केलेल्या आकडेवारीमध्ये तफावत हदसनू 
येते. यावरून योजनेचे संहनयंत्रण योग्यहरतीने केले जात नसल्याचे हदसनू येते.  
 

 या योजनेंतगवत झोपडपट्टीसदशृ्य लोकवस्तीत रुग्णवाहिका पोिोच ूशकत नािीत. 
 

 या योजनेंतगवत परुहवण्यात आलेल्या रुग्णवाहिका परेुशा नािीत. 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांचा अभाव हदसनू येतो. 
 

 या योजनेंतगवत दगुवम भागात मोबाईलला रेंज नसल्यामळेु 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधणे शक्य 
िोत नािी. 
 

 या योजनेंतगवत रुग्णवाहिकेत महिला डॉक्टर नािीत, तसेच अवघड बाळंतपणाच्या रुग्णांसाठी रुग्णवाहिकेत 
दायी उपलब्ध नािी. 
 
 
 

8) योजनेची फलद्दनष्पत्ती 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी या योजनेचा फायदा झाल्याचे मत व्यक्त केले.  
 

 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधला असता, तात्काळ 
प्रहतसाद हमळाल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 93 टक्के लाभधारकांनी 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधल्यानंतर रुग्णवाहिका 
रामीण / शिरी भागातील घटनास्थळी हवहित वेळेत पोिोचल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 96 टक्के लाभधारकांनी योजनेच्या हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पद्दहल्या सु् र्व तासात 
घटनास्थळी व रुग्णवाहिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोत असल्याचे सांहगतले.  
 

 या योजनेंतगवत 98 टक्के लाभधारकांनी अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे 
असल्याचे सांहगतले. 
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 या योजनेंतगवत 99 टक्के लाभधारकांनी आपद्ग्रस्तास आवश्यकतेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये भरती 
करण्यात येत असल्याचे सांहगतले. 
 

 या योजनेंतगवत 98 टक्के लाभधारकांनी या योजनेमळेु आपद्ग्रस्त व्यक्तींना लाभ हमळून ते समाधानी 
असल्याचे मत व्यक्त केले.  
 

9) योजनेबाबत ्र नमदू केलेली फलद्दनष्पत्ती द्द्चारात घेता, आपत्कालीन प्रद्दतसाद से्ा ही योजना 
यशस््ी झाली असनू, ती आपद्ग्रस्त पद्दरसस्थतीतील रुग्र्ाांसाठी उपयकु्त असल्याने सदर योजना 
यापढेुही सरुू ठे्ण्यात या्ी. 
 

***** 
 



प्रकरण-2 

शिफारसी  

 या योजनेसाठी आवश्यक असणारा ननधी ननयनितपणे व योग्य प्रिाणात उपलब्ध करून देण्यात यावा. 
 

 या योजनेंतर्गत रुग्णवानिका नजल्िाननिाय वाटप करताना लोकसंख्या या ननकषाबरोबर नजल्याची 
भौर्ोनलक स्थिती, नजल्यातनू जाणारे राष्ट्रीय/राज्य ििािार्ाचे प्रिाण, जवळपास उपलब्ध असलेल्या 
वैद्यकीय सनुवधा, इ. ननकषांचािी नवचार करण्यात यावा. 

 

 या योजनेचा प्रचार व प्रनसध्दीसाठी केवळ पारंपानरक साधनांचा वापर न करता, आधनुनक तंत्रज्ञानाचा 
वापर करण्यात यावा. जसे, फेसबकु, व्िॉट्स अॅप. 

 

 योजनेसाठी ठेवण्यात आलेल्या एकूण ननयतव्ययाच्या दोन टक्के अनधकचा ननधी योजनेचा प्रसार व 
प्रनसध्दीसाठी उपलब्ध करावा व तसा उल्लेख शासन ननणगयािध्ये करण्यात यावा. 

 

 योजनेंतर्गत ननयंत्रण कक्षास बिुतांश वेळेला रुग्णवानिकेची सेवा निळण्यासाठी फसवे कॉल्स येतात, 
याथतव फसव्या कॉल्सबाबत दंडात्िक कारवाईची तरतदू शासन ननणगयात करण्यात यावी व याबाबतचा 
प्रचारदेखील करण्यात यावा. 

 

 योजनेंतर्गत रुग्णवानिकेवर कायगरत डॉक्टर व वािनचालक यांचे िानधन तटुपुंजे आिे. तेव्िा 
रुग्णवानिकेवर कायगरत डॉक्टर व वािनचालक यांच्या िानधनात वाढ करण्यात यावी. 

 

 योजनेंतर्गत रुग्णवानिकेवर िदतनीस/नसग/सिायक उपलब्ध करून देण्यात यावा. 
 
 

 या योजनेंतर्गत रुग्णवानिकांना िांबण्यासाठी आरनक्षत जार्ा उपलब्ध करण्याबाबत कायगवािी करण्यात 
यावी. 

 

 योजनेंतर्गत रुग्णवानिकेत आवश्यक औषधे / उपकरणांचा परेुसा परुवठा करण्यात यावा. 
 

 योजनेंतर्गत वाढत्या लोकसंख्येचा नवचार करता, नजल्िाननिाय रुग्णवानिकांच्या संख्येत वाढ करण्यात 
यावी. 

 

 

 सदरची योजना अत्यतु्कृष्ट असनू त्यामळेु आपत्कालीन पशरस्थितीत आपद्ग्रथतास मदत होऊन 
मतृ्यचेू प्रमाण 20 टक्क्याांपयंत खाली आल्याचे मत आयकु्त, कुटुांब कल्याण तिा सांचालक, 
राष्रीय आरोग्य अशियान, मुांबई या कायालयाांनी व्यक्त केले. सदर योजना अशिक उपयकु्त 
होण्याकशरता वर नमदू केलेल्या शिफारसींवर शविागाकडून काययवाही होणे गरजेचे आहे. 

 

***** 
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प्रकरण-3 

प्रस्तावना 

3.1 योजनेची पार्शववभमूी  

अपघातानंतर अत्त्यावस्थ आपद्ग्रस्तास पहिल्या तासात वैद्यकीय मदत हमळाली तर आपद्ग्रस्ताचे प्राण 
वाचण्याची शक्यता अनेकपटींनी वाढते. वैद्यकीय पहरभाषेमध्ये याला ‘सवुर्व तास संकल्पना’ (Golden Hour) 
असे संबोधले जाते. िी संकल्पना राज्यात राबहवण्यासाठी कोणत्यािी प्रकारच्या आपात्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये 
(जसे- अपघात, आग, परू, अवघड बाळंतपणे, सवव गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचे रुग्ण, नवजात अभवकाशी संबंहधत 
आजार, नैसर्गगक व मानवहनर्गमत आपत्तीत सापडलेले रुग्ण, गंभीर ह्दय रुग्ण, सपवदंश, हवषबाधा, 
श्वासोच्छवासाचे गंभीर आजार, मेंदशूी संबंहधत गंभीर आजार, इ.) आपद्ग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत हमळावी, 
याकहरता राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयानाअंतगवत अत्याधहुनक दळणवळण यंत्रणेसि वैद्यकीय उपकरणांनी 
अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांची सेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येते, जेणेकरून आपद्ग्रस्तास रुग्णवाहिकेमध्ये 
प्राथहमक उपचार करून तातडीने योग्य त्या रुग्णालयामध्ये पढुील उपचाराकहरता पोिचहवले जाते. सदर योजना 
कें द्र परुस्कृत राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयान आहण राज्य योजना यांच्या संयकु्त हनधीतनू मे. भारत हवकास रपु 
इंडीया हल. (बीव्िीजी) या खाजगी संस्थेच्या सियोगाने राज्यात सन 2011 पासनू राबहवली जात आिे. 

3.2  योजनेची उद्दिष्टे 

 सदर योजनेची उहिष्ट्टे खालीलप्रमाणे आिेत 

1.  आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात (Golden Hour) वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करणे. 

2.  कोणत्यािी प्रकारच्या आपत्कालीन पहरस्स्थतीत संपणूव राज्यात रुग्णालय पवूव 24 X 7 आपत्कालीन 
वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करणे. 

3  आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचा दजा, हवश्वास व व्यापकता वाढहवण्यासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय  
    प्रहतसाद सेवा वाढहवणे व संचाहलत करणे. 

4.   आपत्कालीन स्स्थतीत िोणाऱ्या मतृ्यचेु प्रमाण 20 टक्क्यांपयंत खाली आणणे. 

3.3  योजनेचे स्वरुप 

3.3.1 कोणत्यािी प्रकारच्या आपत्कालीन पहरस्स्थतीत आपद्ग्रस्तास आवश्यक ती वैद्यहकय मदत पहिल्या सवुणव 
तासामध्ये हमळण्याकहरता शासनाने आपात्कालीन वैद्यहकय प्रहतसाद सेवा राबहवण्याचा हनणवय घेतला आिे. या 
योजनेमध्ये गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना अहतससुज्ज रुग्णवाहिकेत प्राथहमक उपचार उपलब्ध करून आवश्यक 
असल्यास रुग्णास नजीकच्या रुग्णालयामध्ये पढुील उपचारासाठी भरती करण्यात येते. अपघातानंतर 
आपद्ग्रस्तास आपात्कालीन वैद्यहकय प्रहतसाद सेवा शिरी भागात 20 हमहनटांच्या, तर रामीण भागात 30 
हमहनटांच्या आत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आिे. 
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3.3.2 िी योजना कें द्र परुस्कृत राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयान आहण राज्य योजना यांच्या संयकु्त हनधीतनू 
राबहवली जात आिे.राज्यातील रामीण भागामध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका तर शिरी भागामध्ये 
दोन लाख लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यासाठी रामीण भागाकहरता राष्ट्रीय रामीण आरोग्य 
अहभयानाअंतगवत कें द्र शासनाच्या हनधीमधनू 690 रुग्णवाहिका तर राज्यातील मुंबई, ठाणे, पणेु, पपपरी-पचचवड, 
औरंगाबाद, नाहशक व नागपरू या मिानगरांसाठी राज्य शासनाच्या हनधीमधनू 247 रुग्णवाहिका याप्रमाणे एकूण  
937 रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आिेत. रामीण व शिरी भागासाठी उपलब्ध केलेल्या 
रुग्णवाहिकांचा तपशील खालील तक्ता क्र. 3.1 मध्ये हदला आिे. 

तक्ता क्र. 3.1 

ग्रामीर् व शहरी भागासाठी उपलब्ध केलेल्या रुग्र्वाद्दहकांचा तपशील 

अ.क्र. तपशील रुग्र्वाद्दहकांची संख्या 
(1) (2) (3) 
1 राष्ट्रीय रामीण आरोग्य अहभयानाअंतगवत रामीण 

भागासाठी उपलब्ध केलेल्या रुग्णवाहिका  
690 

2 राज्य शासनाच्या हनधीमधून मुंबई, ठाणे, पणेु, पपपरी-
पचचवड, औरंगाबाद, नाहशक व नागपरू या मिानगरांसाठी 
उपलब्ध केलेल्या रुग्णवाहिका 

247 

         एकूर् 937 
 

तक्ता क्र. 3.2 
योजनेंतगवत महानगरद्दनहाय उपलब्ध केलेल्या ALS (Advance Life Supporting )  

व BLS (Basic Life Supporting) रुग्र्वाद्दहकांची संख्या 
अ. क्र. महानगर रुग्र्वाद्दहकांची संख्या एकूर् 

ALS BLS 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 मुंबई  26 80 106 
2 नवी मुंबई 1 4 5 
3 ठाणे 4 3 7 
4 मीरा-भायंदर 0 5 5 
5 कल्याण-डोहबवली 2 2 4 
6 उल्िासनगर 1 1 2 
7 हभवंडी-हनजामपरू  2 1 3 
8 वसई-हवरार 3 7 10 
9 पणेु 10 19 29 
10 पपपरी-पचचवड 4 10 14 
11 औरंगाबाद 1 5 6 
12 नाहशक 1 4 5 
13 मालेगाव 1 1 2 
14 नागपरू 6 18 24 
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अ.क्र. महानगर रुग्र्वाद्दहकांची संख्या एकूर् 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
15 चंद्रपरू 1 0 1 
16 नांदेड-वाघाला 1 1 2 
17 परभणी 1 0 1 
18 लातरू  2 2 4 
19 अकोला 1 0 1 
20 अमरावती 0 3 3 
21 जळगाव 2 0 2 
22 धळेु 1 1 2 
23 कोल्िापरू 1 1 2 
24 सांगली-मीरज-कुपवाड 1 1 2 
25 सोलापरू 1 1 2 
26 अिमदनगर 2 1 3 

           एकूर् 76 171 247 
 

3.3.3 अहतससुज्ज रुग्णवाहिका-आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा या योजनेअंतगवत 233 ॲडव्िान्स लाईफ 
सपोटींग रुग्णवाहिका (Advance Life Supporting - ALS) आहण 704 बेहसक लाईफ सपोटींग रुग्णवाहिका 
(Basic Life Supporting - BLS) अशा एकूण 937 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी, भांडवली खचव, 
रुग्णवाहिकांवरील आवती खचव व मध्यवती हनयंत्रण कक्ष तयार करण्याकहरता या योजनेअंतगवत सेवा देणाऱ्या 
खाजगी संस्थेसाठी शासनाने मान्य केलेल्या दराचा तपशील खालील तक्ता क्र. 3.3 मध्ये हदला आिे. 

तक्ता क्र. 3.3 

या योजनेअंतगवत सेवा देर्ाऱ्या खाजगी संस्थेसाठी शासनाने मान्य केलेल्या दराचा तपशील 

(` लाखात) 

अ. 
क्र. 

वर्व रुग्र्वाद्दहका खरेदीसाठी 
भांडवली खचव 

(प्रद्दत रुग्र्वाद्दहका) 

मध्यवती 
द्दनयंत्रर् 
कक्ष 

आवती खचव (प्रद्दत 
रुग्र्वाद्दहका प्रद्दत मद्दहना) 

ALS BLS ALS BLS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  1 पहिले वषव 32.3 22.05 900.00 1.49 1.39 
2 दसुरे वषव 32.8 22.6 500.00 1.59 1.48 
3 हतसरे वषव 33.3 23.3 0.0 1.72 1.60 
4 चौथे वषव 0.0 0.0 0.0 1.86 1.73 
5 पाचवे वषव 0.0 0.0 0.0 2.01 1.87 
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3.3.4 अहतससुज्ज रुग्णवाहिका-आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा या योजनेअंतगवत रुग्णवाहिका खरेदी 
करण्यासाठी येणाऱ्या भांडवली आहण आवती खचाचा कें द्र व राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा तपशील खालील तक्ता 
क्र. 3.4 मध्ये दशवहवला आिे. 

तक्ता क्र. 3.4 
या योजनेअंतगवत रुग्र्वाद्दहका खरेदी करण्यासाठी येर्ाऱ्या भांडवली आद्दर् आवती खचाचा कें द्र  

व राज्य शासनाच्या द्दहर्शर्शयाचा तपशील 
 

अ.क्र. वर्व रा.ग्रा.आ. 
अद्दभयानांतगवत 
रुग्र्वाद्दहकांचा 
भांडवली खचव 

रा.ग्रा.आ. 
अद्दभयानांतगवत 
रुग्र्वाद्दहकांचा 
आवती खचव 

राज्य शासनाच्या 
द्दनधीमधनू 

रुग्र्वाद्दहकांचा 
भांडवली खचव 

राज्य शासनाच्या 
द्दनधीमधनू 

रुग्र्वाद्दहकांचा  
आवती खचव 

  कें द्र राज्य कें द्र राज्य कें द्र राज्य कें द्र राज्य 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 पहिले वषव 100 % 0 60% 40% 0 100% 0 100% 
2 दसुरे वषव 100 % 0 40% 60% 0 100% 0 100% 
3 हतसरे वषव 100 % 0 20% 80% 0 100% 0 100% 
4 चौथे वषव 0 0 0 100% 0 100% 0 100% 

 

3.3.5 कोणत्यािी प्रकारच्या आपत्कालीन पहरस्स्थतीत आपद्ग्रस्तास आवश्यक ती रुग्णालयपवूव  
24 X 7 आपत्कालीन वैद्यहकय सेवा पहिल्या सवुणव तासामध्ये हमळण्याकहरता शासनाने एकूण 937 
रुग्णवाहिकांची आपत्कालीन प्रहतसाद सेवा (EMS) मोफत उपलब्ध करून हदली आिे. सदर योजनेचा लाभ 
घेण्यासाठीच्या कायवपद्धतीचा तपशील खाली देण्यात आला आिे. कोणतीिी व्यक्ती जी आपत्कालीन स्स्थतीत आिे 
पकवा नातेवाईक पकवा घटनास्थळी उपस्स्थत असलेली अन्य कोणत्यािी व्यक्तीने 108 ह्या टोल फ्री क्रमांकावर 
मोबाईल अथवा साध्या फोनद्वारे संपकव  साधनू या सेवेचा लाभ घेता येतो. जो व्यक्ती फोन करतो त्याने खाली नमदू 
केलेल्या बाबी 108 ह्या टोल फ्री क्रमांकावर फोन केल्यानंतर सांगणे अपेहक्षत आिे. 

1) फोन करणाऱ्याचे नाव 
2) आपात्कालीन पहरस्स्थतीचे प्रत्यक्ष हठकाण (जवळच्या भौगोहलक खणेुसि) 
3) कोणत्या प्रकारची आपत्कालीन पहरस्स्थती आिे. 
4) हकती व्यक्ती बाधीत आिेत. 
5) आपद्ग्रस्त व्यक्तीस कािी धोका असल्यास धोक्याबाबतचे थोडक्यात वणवन सांगणे आवश्यक आिे. 

 

 108 ह्या टोल फ्री क्रमांकावर आपत्कालीन पहरस्स्थतीतील आपद्ग्रस्ताबाबतची माहिती हमळाल्यानंतर, 
आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा या हनयंत्रण कक्षाद्वारे आपत्कालीन हठकाणापासनू जवळ उपलब्ध असलेल्या 
योग्य त्या रुग्णवाहिकेतील डॉक्टरांना ऑन-कॉल वैद्यकीय मागवदशवन व सचूना हदल्या जातात. 
 

 आपत्कालीन रुग्णवाहिका िी आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा हनयंत्रण कक्षाद्वारे हमळालेल्या 
सचूनेनसुार घटनास्थळी तातडीने पोिचनू प्रत्यक्ष घटनास्थळी तसेच रुग्णवाहिकेमध्ये आपद्ग्रस्तावर उपचार करून 
आवश्यकतेनसुार आपद्ग्रस्तास योग्य त्या रुग्णालयामध्ये पोिोचहवले जाते. 
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 औंध उरो रुग्णालय,पणेु येथे संपणूव राज्यासाठी आपत्कालीन वैद्यहकय प्रहतसाद सेवा हनयंत्रण कक्ष स्थापन 
करण्यात आला आिे. िा कक्ष 24 X 7 X 365 कें द्रीय संचहलत (centrally operated) असनू, 108 ह्या टोल फ्री 
क्रमांकावर राज्याच्या कोणत्यािी भागातनू मोबईल अथवा साध्या फोनद्वारे संपकव  साधता येऊ शकतो. 
 

भारत द्दवकास ग्रपु इंडीया द्दल. 

3.3.6 राष्ट्रीय आरोग्य अहभयानांतगवत अहतससुज्ज रुग्णवाहिका - आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा िी 
योजना साववजहनक आरोग्य हवभागामाफव त “भारत हवकास रपु इंडीया हल.” या खाजगी संस्थेच्या सियोगाने संपणूव 
राज्यामध्ये राबहवली जात आिे. भारत हवकास रपु इंडीया हल. या संस्थेचे मखु्य कायालय पणेु येथे कायवरत आिे. 
सदर संस्थेद्वारे संपणूव राज्यासाठी औंध उरो रुग्णालय, पणेु येथे आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा उपलब्ध 
करण्यासाठी मध्यवती हनयंत्रण कक्ष उभारण्यात आले आिे. आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेसाठी असलेल्या 
रुग्णवाहिकांवर हनयंत्रण कक्षाचे संपणूव हनयंत्रण असते. 

आपत्कालीन वैद्यकीय प्रद्दतसाद सेवा द्दनयंत्रर् कक्षाची वैद्दशष्ये  

3.3.7  सवुणव तास संकल्पनेनसुार अपघातानंतर अत्त्यावस्थ आपद्ग्रस्तास पहिल्या तासात वैद्यकीय मदत 
उपलब्ध िोण्यासाठी 108 ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधता येतो. िी सहुवधा संपणूव राज्यासाठी  
24 X 7 X 365 अशी मोफत उपलब्ध करण्यात आली आिे. राज्यात कोणत्यािी आपत्कालीन पहरस्स्थतीत 
हनयंत्रण प्रहतसाद कक्षाद्वारे एका अपघात स्थळासाठी एकावेळी सिा रुग्णवाहिका उपलब्ध िोऊ शकतील अशा 
तऱ्िेने हनयोजन करण्यात आले आिे. तसेच हनयंत्रणकक्षामध्ये प्यअुरप्लेक्स हसस्टीम एक्स सववर आय. बी. एम. 
कडून आवाज संचलन केले जाते. हनयंत्रण कक्षामध्ये प्रहशहक्षत कमवचारी व समर्गपत डॉक्टर उपल्ब्ध करण्यात आले 
असनू, त्यांच्याकडून ऑन-कॉल मागवदशवन हदले जाते. 

आपत्कालीन वैद्यकीय प्रद्दतसाद सेवा रुग्र्वाद्दहकांची वैद्दशष्ये 

3.3.8 आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेमधील रुग्णवाहिकांमध्ये ऑस्क्सजन हडलीव्िरी हसस्टम उपलब्ध 
असणारी भारतातील िी पहिली रुग्णवाहिका आिे. या रुग्णवाहिकांमध्ये आपद्ग्रस्तांसाठी कॉट, स्कुप स्रेचर,  
हड फोब्रीलेटर, वेंस्न्टलेटर, पल्स ऑस्क्समीटर, सक्शन पंप, ऑस्क्सजन हसलेंडर, इ. प्रकारची उपकरणे उपलब्ध 
आिेत. रुग्णवाहिकांमध्ये प्रहशहक्षत डॉक्टर तसेच प्रहशहक्षत वािन चालक उपलब्ध करण्यात आले आिेत. 
आपत्कालीन पहरस्स्थतीमध्ये आपद्ग्रस्तास वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा उपलब्ध करण्यासाठी रुग्णवाहिकांमध्ये 
अत्याधहुनक संगणहकय तंत्रज्ञानाचा वापर (Computer technology integration), आवाज संचयी प्रणाली (voice 

logger system), भौगोहलक माहिती प्रणाली (GIS), भौगोहलक स्थान प्रणाली (GPS), स्वयंचहलत वािन स्थान 
प्रणाली (AVLT), भ्रमणध्वनी संवाद प्रणाली (MCS), इ. प्रणाली उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आिेत. 

3.4 योजनेचे द्दनकर्: 
 

1) अपघातानंतर कोणत्यािी आपदरस्त व्यक्तीस पहिल्या सवुणव तासात आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवा 
या योजनेअंतगवत वैद्यकीय सेवेचा लाभ हमळालेल्या व्यक्तीचा यामध्ये समावेश असतो. 
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2) अपघात, आग, परू, अवघड बाळंतपणे, सवव गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचे रुग्ण, नवजात अभवकाशी 
संबंहधत आजार, नैसर्गगक व मानवहनर्गमत आपत्तीत सापडलेले रुग्ण, गंभीर ह्दय रुग्ण, सपवदंश, हवषबाधा, 
श्वासोच्छवासाचे गंभीर आजार, मेंदशूी संबंहधत गंभीर आजार, इ.आपत्कालीन पहरस्स्थतीमधील आपद्ग्रस्त 
व्यक्ती या योजनेअंतगवत लाभ हमळण्यास पात्र असतात. 
 

3.5  योजनेची व्याप्ती: 

 सदर योजना राज्यातील सवव हजल्ह्यांमध्ये राबहवण्यात येत आिे. 

3.6  योजनेची द्दवद्दवधस्तरावरील अंमलबजावर्ी यंत्रर्ा:  

 योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा खालीलप्रमाणे आिे. 

स्तर संबंद्दधत द्दवभाग/ 
कायालय/अद्दधकारी 

अंमलबजावर्ी संदभातील जबाबदारी 

(1) (2) (3) 

प्रशासकीय 
स्तर 

साववजहनक आरोग्य 
हवभाग, मंत्रालय, मुंबई 

योजनेसंबंधीचे शासन हनणवय व  योजनेमधील संकल्पना या 
संदभात पहरपत्रक हनगवहमत करणे तसेच योजनेसाठी हनधी 
उपलब्ध करुन देणे. 

राज्यस्तर आयकु्त, कुटंुब कल्याण 
तथा संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अहभयान, मुंबई 

योजनेमध्ये सिभागी असलेल्या अशासकीय संस्थेला (NGO) 
हनधी हवतहरत करणे. राज्यस्तरावर योजनेचे आर्गथक व भौहतक 
तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसंदभात संहनयत्रण करणे. 

राज्यस्तर मे. भारत हवकास रपु 
इंडीया हल., पणेु 

हजल्ह्यांना ससुज्ज रुग्णवाहिकांचा परुवठा करणे, हनयंत्रण कक्ष 
संचहलत करणे. 

हजल्िास्तर हजल्िा शल्यहचहकत्सक हजल्िास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी संदभात संहनयंत्रण 
करणे. 

 

तक्ता क्र. 3.5 

योजनेंतगवत द्दनधीचा स्रोत व वर्वद्दनहाय मंजरू द्दनधी व झालेल्या खचाचा तपशील 
 (` कोटीत) 

वर्व 
कें द्र राज्य 

मंजरू द्दनधी झालेला खचव मंजरू द्दनधी झालेला खचव 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2011-12 0.00 0.00 20.00 20.00 
2012-13 60.76 60.76 73.00 73.00 
2013-14 72.88 72.88 71.61 71.61 
2014-15 28.32 28.32 21.38 21.38 

एकूर् 161.96 161.96 185.99 185.99 
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3.7   मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे 

1) आपदरस्त, नातेवाईक, घटनास्थळावरील अन्य व्यक्ती यांनी 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव   साधला         
 असता तात्काळ प्रहतसाद हमळाला का? याचा शोध घेणे. 
 

2) 108 या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधल्यानंतर अहतससुज्ज रुग्णवाहिका रामीण/शिरी भागातील   
 घटनास्थळी हवहित वेळेत पोिोचली का? याचा शोध घेणे. 
 

3) हनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्तास पहिल्या सवुणव तासात घटनास्थळी व रुग्णवाहिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा  उपलब्ध     
 झाली का ? याचा शोध घेणे. 
 

4) अहतससुज्ज रुग्णवाहिकांमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे आिेत का ? व ती परेुशी आिेत का? 
 

5) आपद्ग्रस्तास आवश्यकतेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात आले का? याचा शोध घेणे. 
 

6) आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा दजा, हवश्वास, व्यापकता वाढहवण्यासाठी सेवेच्या
 कायवपध्दतीमध्ये बदल करणे आवश्यक आिेत का? याचा शोध घेणे. 
7) लोकसंख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवाहिकांची संख्या उपलब्ध झाली आिे का ? याचा शोध घेणे. 
8) आपत्कालीन वैद्यकीय प्रहतसाद सेवेचा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस लाभ िोऊन या सेवेसंदभात  लाभधारक 
 समाधानी आिेत का ? याचा शोध घेणे. 
9) योजनेच्या कायान्वयनातील अडचणी व त्रटुींचा शोध घेणे. 
10) आपत्कालीन स्स्थतीत िोणाऱ्या मतृ्यचेु प्रमाण 20 टक्क्यांपयंत खाली आले आिे का ? याचा शोध 
 घेणे. 
 

3.8 लाभधारकांची व्याख्या : 

 या योजनेंतगवत सरुु करण्यात आलेल्या 108 या टोल फ्री क्रमांकावर आपत्कालीन पहरस्स्थतीतील 
आपदरस्ताने पकवा त्याच्या नातेवाईकाने पकवा घटनास्थळी उपस्स्थत असलेल्या अन्य कोणत्यािी व्यक्तीने 
मोबाईल अथवा साध्या फोनद्वारे संपकव  साधनू आपत्कालीन प्रहतसाद सेवा हमळण्यासाठी हवनंती करुन या 
योजनेंतगवत रुग्णवाहिकांचा लाभ घेतला असेल तसेच घटनास्थळापासनू जवळ असलेल्या योग्य त्या 
रुग्णालयामध्ये आपदरस्तास रुग्णवाहिकेद्वारे पोिोचहवले असेल असे आपद्ग्रस्त या मलू्यमापन पािणीसाठी 
लाभधारक म्िणनू गणले गेले.  

3.9 अलाभधारकांची व्याख्या : 

 वर नमदू केलेल्या लाभधारकांच्या व्याख्येमध्ये न मोडणारी प्रकरणे अलाभधारक म्िणनू गणले गेले. 

3.10 नमनुा द्दनवड पद्धती व नमनुा आकार : 

1. द्दजल्हा द्दनवड : सदर योजना राज्यातील सवव 35 हजल्ह्यांत राबहवण्यात येत असल्याने सदर मलू्यमापन 
पािणीकहरता या सवव 35 हजल्ह्यांची हनवड करण्यात आली. 
 

2. रुग्र्वाद्दहकांची द्दनवड : हनवड केलेल्या प्रत्येक हजल्ह्यातनू सन 2014-15 मध्ये जास्तीत जास्त 
आपद्ग्रस्त (लाभाथी) िाताळलेल्या ALS रुग्णवाहिकांपैकी 2 तर BLS रुग्णवाहिकांपैकी 3 याप्रमाणे 
एकूण 180 रुग्णवाहिकांची यादसृ्च्छक [Simple Random Sampling Without Replacement 
(SRSWOR)] पध्दतीने हनवड करण्यात आली. 



 

35 
 

 

3. लाभधारकांची द्दनवड : सन 2014-15 मध्ये या योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभधारकांची प्रत्येक 
हजल्ह्यातनू 20 याप्रमाणे 720 लाभधारकांची यादसृ्च्छक [Simple Random Sampling Without 
Replacement (SRSWOR)] पध्दतीने हनवड करण्यात आली. 

 

4. अलाभधारकांची द्दनवड : प्रत्येक हजल्ह्यातनू सन 2014-15 मध्ये या योजनेचा लाभ हमळण्यासाठी 108 
या टोल फ्री क्रमांकावर संपकव  साधला, तथाहप, सदर योजनेचा लाभ हमळू शकला नािी अशा 
अलाभधारकांपैकी मलू्यमापन पािणीसाठी 3 अलाभधारकांची यादसृ्च्छक [Simple Random Sampling 
Without Replacement (SRSWOR)] पध्दतीने हनवड करावयाची िोती. तथाहप, अलाभधारक उपलब्ध 
न झाल्याने अलाभधारकांची या पािणीकहरता हनवड करण्यात आलेली नािी. 

 

3.11 नमनुा आकार 

 प्रत्येक हजल्ह्यातनू 20 लाभधारकांची व 3 अलाभधारक याप्रमाणे 36 हजल्ह्यांमधनू 720 लाभधारकांची व 
108 अलाभधारकांची हनवड करण्यात आली. 

3.12 पाहर्ीसाठी भरलेली पत्रके : 

 या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यास पािणीमध्ये हवहवध स्तरावर माहिती संकहलत करण्यासाठी खालील 
पत्रके हवहित करण्यात आली िोती. 

पत्रक 1 - आयकु्त, कुटंुब कल्याण तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुंबई यांच्यासाठी  

पत्रक 2 - भारत हवकास रपु इंडीया हल., पणेु, या खाजगी संस्थेसाठी 

पत्रक 3 - हजल्िा शल्य हचहकत्सक यांच्यासाठी  

पत्रक 4 - रुग्णवाहिकेतील डॉक्टरसाठी  

पत्रक 5 - रुग्णवाहिकेतील वािनचालकासाठी  

पत्रक 6 - लाभधारकांसाठी  

पत्रक 7 - अलाभधारकांसाठी  

3.13 के्षद्दत्रय कामाचा कालावधी : हदनांक  01 फेब्रवुारी, 2016 ते 16 मे, 2016 

***** 



 
 

 

  प्रकरण-4 

आयकु्त, कुटुुंब कल्याण तथा सुंचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुुंबई  
याुंची योजनेभिषयी माभिती  

 

4.1 कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन पररस्थितीत आपद्ग्रथतास आवश्यक ती वैद्यकीय मदत परहल्या 
सवुणण तासामध्ये रमळण्याकररता “आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवा” ही योजना सन 2011-12 पासनू राज्यात 
राबरवण्यात येत आहे. या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी आयकु्त, कुटुुंब कल्याण तिा सुंचालक, 
राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई या कायालयाकडून सुंकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीवर आधाररत रवश्लेषण 
खालील पररच्छेदाुंमध्ये रदले आहे. 
 

4.2 या योजनेंतर्णत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत प्राप्त रनधी व झालेला खचण याबाबतचा 
तपशील तक्ता क्र. 4.1 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता क्रमाुंक 4.1 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत प्राप्त भनधी ि झालेला खचच याबाबतचा तपशील 

(` कोटीत) 

* कें द्र व राज्य शासन ह्या स्रोतानसुार खचाचा तपशील उपलब्ध नाही. 

4.3 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत शासनाकडून ` 383.48 
कोटी इतका रनधी प्राप्त झाल्याचे व प्राप्त झालेला सवणच रनधी ` 383.48 कोटी (100 टक्के) खची पडल्याचे 
रदसनू आले. सन 2011-12 कररता सवात कमी ` 20.00 कोटी, तर सन 2013-14 या वषाकररता सवात जाथत 
 ` 144.49 कोटी रनधी प्राप्त झाल्याचे रदसनू आले. तिारप, सन 2011-12 कररता प्राप्त झालेला रनधी त्याच 

अ.क्र. 
िषच 

कें द्र शासन राज्य शासन एकूण 

प्राप्त भनधी 
झालेला 
खचच* 

प्राप्त भनधी 
झालेला 
खचच* 

प्राप्त 
भनधी 

झालेला खचच 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 2011-12 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 
2 2012-13 60.68 0.00 73.00 0.00 133.68 80.76 
3 2013-14 72.88 0.00 71.61 0.00 144.49 82.71 
4 2015-16 28.32 0.00 56.99 0.00 85.31 220.01 

  एकूण 161.88 0.00 221.60 0.00 383.48 383.48 



 
 

वषात खची पडला नसल्याचे रदसनू आले. रनधीच्या स्रोतानसुार रवचार करता, कें द्र शासनाकडून ` 161.88 
कोटी (42 टक्के), तर राज्य शासनाकडून ` 221.60 कोटी (58 टक्के) रनधी प्राप्त झाल्याचे रदसनू आले. या 
योजनेंतर्णत कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रनधीचा तपशील आयकु्त, कुटुुंब कल्याण तिा सुंचालक 
राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी ठेवलेला आहे. तिारप, कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रनधीपैकी 
रकती रनधी खचण झाला याबाबतचा थवतुंत्रररत्या तपशील ठेवला नसल्याचे रदसनू आले. तसेच, न्यायालयीन 
प्ररक्रयेमळेु सदर योजना रवरहत कालावधीत सरुू करणे शक्य झाले नसल्याने, योजनेसाठी प्राप्त झालेला रनधी 
पढुील वषात वापरण्यासाठी शासनाकडून परवानर्ी घेण्यात आली असल्याचे आयकु्त, कुटुुंब कल्याण तिा 
सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

4.4 या योजनेंतर्णत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत ॲडव्हान्स लाईफ सपोटींर् रुग्णवारहका 
(Advance Life Supporting - ALS), बेरसक लाईफ सपोटींर् रुग्णवारहका (Basic Life Supporting - 
BLS) खरेदी करण्याकररता व रनयुंत्रण कक्ष तयार करण्यासाठी या िाुंडवली खचाकररता तसेच, 
रुग्णवारहकाुंवरील आवती खचासाठी मे. बी. व्ही. जी. इुंरडया या सुंथिेला वषणरनहाय रवतरीत केलेल्या 
रनधीबाबतचा तपशील तक्ता क्र. 4.2 मध्ये रदला आहे. 
 

 

तक्ता क्र. 4.2 

ALS ि BLS रुग्णिाभिका खरेदी करण्याकभरता, भनयुंत्रण कक्ष तयार करण्यासाठी आभण 
रुग्णिाभिकाुंिरील आिती खचाकभरता मे. बी. व्िी. जी. इुंभिया या सुंस्थेला  

िषचभनिाय भितरीत केलेल्या भनधीबाबतचा तपशील 

(` कोटीत) 

अ.
क्र. 

िषच भितरीत भनधी एकूण  
स्तुंि (3 ते 5) ALS ि BLS 

रुग्णिाभिका  
खरेदीसाठी 

भनयुंत्रण कक्ष 
भनर्ममतीसाठी 

ALS ि BLS 
रुग्णिाभिकाुंिरील 
आिती खचासाठी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2011-12* 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 2012-13 80.76 0.00 0.00 80.76 
3 2013-14 70.11 12.60 0.00 82.71 
4 2014-15 79.63 0.00 140.38 220.01 
         एकूण 230.50 12.60 140.38 383.48 

        * सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्न्वत झाला नव्हता. 



 
 

4.5 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत ALS व BLS रुग्णवारहका 
खरेदीसाठी ` 230.50 कोटी, रनयुंत्रण कक्ष रनर्ममतीसाठी ` 12.60 कोटी व रुग्णवारहकाुंवरील आवती खचासाठी 
` 140.38 कोटी रवतरीत केल्याचे रदसनू आले. सन 2011-12 मध्ये प्रकल्प कायास्न्वत झाला नसल्यामळेु 
रुग्णवारहका खरेदीसाठी, रनयुंत्रण कक्ष रनर्ममतीसाठी व रुग्णवारहकाुंवरील आवती खचासाठी रनधी रवतरीत केला 
नसल्याचे साुंर्ण्यात आले. ALS व BLS रुग्णवारहकाुंचा प्ररत रुग्णवारहका दर तसेच ALS व BLS 
रुग्णवारहकाुंसाठी प्ररत रुग्णवारहका प्ररत मरहना आवती खचाचा दर वेर्वेर्ळा असनूदेखील आयकु्त, कुटूुंब 
कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी तसे अरिलेख ठेवले नसल्याचे रदसनू आले. 
त्यामळेु योजनेचे सुंरनयुंत्रण योग्यररतीने होत नसल्याचे रदसनू आले. 
 

4.6 या योजनेंतर्णत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत सुंयकु्त रनधीमधनू खरेदी करण्यात 
आलेल्या ALS व BLS रुग्णवारहकाुंचा तपशील तक्ता क्र. 4.3 मध्ये रदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 4.3 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत सुंयकु्त भनधीमधनू  
खरेदी करण्यात आलेल्या ALS ि BLS रुग्णिाभिकाुंचा तपशील 

 
 

अ.क्र. िषच सुंयकु्त भनधीमधनू खरेदी  
करण्यात आलेल्या रुग्णिाभिका 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) 
1 2011-12* 0 0 
2 2012-13* 0 0 
3 2013-14 115 302 
4 2014-15 118 402 
 एकूण 233 704 

* सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्न्वत झाला नव्हता. 
 

 

4.7 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत सुंयकु्त रनधीमधनू 233 
ALS व 704 BLS अशा एकूण 937 रुग्णवारहका खरेदी करण्यात आल्याचे रदसनू आले. सन 2011-12 व 
2012-13 या वषांमध्ये प्रकल्प कायास्न्वत झाला नसल्यामळेु  सुंयकु्त रनधीमधनू ALS व  BLS रुग्णवारहका 
खरेदी करण्यात आल्या नसल्याचे रदसनू आले. वषणरनहाय रवचार करता, सन 2014-15 मध्ये सवात जाथत 520 
(55 टक्के) ALS व  BLS रुग्णवारहका खरेदी करण्यात आल्याचे रदसनू आले.  
 
 

 



 
 

 
4.8 या योजनेंतर्णत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत आपत्कालीन पररस्थितीमध्ये 
हाताळण्यात (Tackled) आलेल्या आपद्ग्रथताुंचा वषणरनहाय तपशील तक्ता क्र. 4.4 मध्ये रदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 4.4 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत आपत्कालीन पभरस्स्थतीमध्ये िाताळण्यात 

(Tackled) आलेल्या आपद्ग्रस्ताुंचा िषचभनिाय तपशील 
अ. 
क्र. 

िषच आपत्कालीन पभरस्स्थतीनसुार आपद्ग्रस्ताुंची सुंख्या आपद्ग्रस्ताुंना 
सेिा 

परुभिण्यासाठी 
िापरण्यात 

आलेल्या एकूण 
रुग्णिाभिकाुंची 

सुंख्या 

अपघातरस्त आग परू बॉम्बस्फोट ह्दय 
भिकार 

अिघि 
बाळुंतपणे 

भिषबाधा आत्मित्या इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 2011-12* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2012-13* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2013-14# 946 0 0 0 103 1490 142 14 4960 7655 417 

4 2014-15 39569 39 0 0 2477 77018 9928 1028 130783 260842 937 

 एकूण 40515 39 0 0 2580 78508 10070 1042 135743 268497 937 

* सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्न्वत झाला नव्हता. 
# महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवा प्रकल्प माहे फेब्रुवारी, 2014 पासनू सरुू झाला असल्यामळेु सन 2013-14 या 
वषातील मारहती केवळ माहे फेब्रुवारी व माचण या दोन मरहन्याुंकररता रदलेली आहे. 
 
4.9 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत एकूण 268497 
आपद्ग्रथत हाताळण्यात आल्याचे रदसनू आले. आपत्कालीन पररस्थितीनसुार आपद्ग्रथताुंचे प्रमाण सवात जाथत 
“अवघड बाळुंतपणे” 78508 (29 टक्के), अपघातरथत 40515 (15 टक्के), रवषबाधा 10070 (4 टक्के) व 
ह्दय रवकार 2580 (1 टक्का) या आपत्कालीन प्रकारातील असल्याचे रदसनू आले. 
 

4.10 या योजनेंतर्णत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत रजल्हारनहाय उपलब्ध केलेल्या ALS व 
BLS रुग्णवारहकाुंचा तपशील तक्ता क्र. 4.5 मध्ये रदला आहे. 

 

 

 

 
 



 
 

तक्ता क्र. 4.5 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत भजल्िाभनिाय उपलब्ध केलेल्या  
ALS ि BLS रुग्णिाभिकाुंचा तपशील 

अ.क्र. भजल्िा रुग्णिाभिकाुंची सुंख्या एकूण 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 बहृन् मुुंबई 26 86 112 

2 ठाणे 12 22 34 

3 रायर्ड 4 18 22 

4 रत्नारर्री 4 13 17 

5 ससधदुरू्ण 3 7 10 

6 पालघर 6 20 26 

7 पणेु 24 61 85 

8 सातारा 6 25 31 

9 साुंर्ली 5 19 24 

10 कोल्हापरू 8 26 34 

11 सोलापरू 10 26 36 

12 नारशक 11 35 46 

13 अहमदनर्र 9 31 40 

14 जळर्ाव 9 25 34 

15 धळेु 4 13 17 

16 नुंदरूबार 3 10 13 

17 औरुंर्ाबाद 8 23 31 

18 जालना 4 11 15 

19 बीड 5 14 19 

20 उथमानाबाद 4 11 15 

21 लातरू 5 15 20 

22 नाुंदेड 6 19 25 

23 परिणी 4 9 13 

24 सहर्ोली 3 9 12 

25 अमरावती 6 20 26 

26 अकोला 4 11 15 



 
 

अ.क्र. भजल्िा रुग्णिाभिकाुंची सुंख्या एकूण 

ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

27 यवतमाळ 5 18 23 

28 बलुढाणा 5 18 23 

29 वारशम 3 8 11 

30 नार्परू 11 32 43 

31 वधा 3 8 11 

32 िुंडारा 3 8 11 

33 चुंद्रपरू 5 16 21 

34 र्डरचरोली 2 7 9 

35 र्ोंरदया 3 10 13 

एकूण 233 704 937 

 

 
4.11 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत योजनेंतर्णत एकूण 937 
रुग्णवारहका रजल्ह्याुंना उपलब्ध करून रदल्याचे रदसनू आले. त्यापैकी 233 (25 टक्के) ALS रुग्णवारहका, तर 
704 (75 टक्के) BLS रुग्णवारहका उपलब्ध करून रदल्याचे रदसनू आले. एकूण 937 ALS व BLS  
रुग्णवारहकाुंपैकी सवारधक 112 (12 टक्के)  रुग्णवारहका बहृन् मुुंबई रजल्ह्यास उपलब्ध करून रदल्याचे रदसनू 
आले. 
 
 

4.12 या योजनेसाठी शासनाकडून मार्णी केल्यानसुार रनधी प्राप्त होत नसल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा 
सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. सन 2015-16 साठी अुंदारजत ` 200 कोटी, सन 
2016-17 साठी ` 230 कोटी व सन 2017-18 साठी ` 260 कोटी रनधी उपलब्ध व्हावा असे, आयकु्त, कुटूुंब 
कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. या योजनेसाठी सेवा देणाऱ्या सुंथिेबरोबर 
करार झाला असनू, सदर करार 5 वषांसाठी करण्यात आल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय 
आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 

4.13 या योजनेसाठी करार करण्यात आलेल्या सुंथिेस मध्यवती रनयुंत्रण कक्ष उिारण्यासाठी शासनाने जार्ा 
रवनामलू्य उपलब्ध केल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी 
साुंरर्तले. करार केलेल्या सुंथिेने सदर जारे्वर मध्यवती रनयुंत्रण कक्ष उिारला असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब 
कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 



 
 

4.14 या योजनेसाठी करार करण्यात आलेल्या सुंथिेने ALS व BLS रुग्णवारहकाुंची खरेदी केली असल्याचे 
साुंरर्तले. एकूण 937 रुग्णवारहका खरेदी केल्या असनू, त्यापैकी 233 ALS रुग्णवारहका व 704 BLS 
रुग्णवारहका खरेदी केल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी 
साुंरर्तले. 
 

4.15 या योजनेंतर्णत खरेदी करण्यात आलेल्या ALS व BLS रुग्णवारहकाुंसाठी रजल्हारनहाय िाुंबण्याचे 
रठकाण रनस्श्चत करून देण्यात आल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई 
याुंनी साुंरर्तले. 
 

4.16 या योजनेंतर्णत रुग्णवारहका व त्यातील उपकरणाुंचा रवमा काढण्यात आला असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब 
कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

4.17 या योजनेंतर्णत वैद्यकीय आपत्कालीन पररस्थितीमध्ये रुग्णाुंना सेवा परुरवण्यासाठी खाजर्ी / अत्याधरुनक 
रुग्णालयाुंचे पनॅल तयार करण्यासाठी तज्ञ सरमती र्ठीत करण्यात आली असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण 
तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

4.18 या योजनेंतर्णत आपत्कालीन पररस्थितीमध्ये पोलीस, अस्ग्नशमन, वाहतकू, महामार्ण प्रारधकारी, वैद्यकीय 
रशक्षण आरण इतर रविार्ाुंतील क्षेरत्रय अरधकाऱ्याुंना आवश्यक ते सहाय्य व सुंसाधने उपलब्ध करण्याबाबत 
समन्वय साधला जात असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी 
साुंरर्तले. 
 
 

4.19 या योजनेंतर्णत आपत्कालीन पररस्थितीमध्ये सेवा देणाऱ्या कमणचाऱ्याुंना आवश्यक ते शारररीक व 
कायदेशीर सुंरक्षण देण्यात आले असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, 
मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

4.20 या योजनेंतर्णत रुग्णवारहकाुंना रवरनर्मदष्ट्ट केलेल्या कामाव्यरतररक्त अन्य कामासाठी रुग्णवारहकाुंच्या 
सेवा वळत्या केल्या जाऊ नयेत, यासुंदिात सुंबुंरधत क्षेरत्रय अरधकाऱ्याुंना आवश्यक त्या प्रशासकीय सचूना 
रनर्णरमत करण्यात आल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी 
साुंरर्तले. 
 

4.21 या योजनेंतर्णत आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवा कायणक्षम बनरवण्यासाठी तसेच, शासनाच्या रवरवध 
रविार् व युंत्रणाुंमधील समन्वयनामध्ये वाढ होण्यासाठी त्याुंना शासकीय धोरणे व पध्दती याुंच्या माध्यमातनू 
वैधारनक चौकट (frame work) परुरवण्यात आली असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय 
आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 
 



 
 

4.22 या योजनेंतर्णत शैक्षरणक सुंथिाुंमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवाुंमध्ये सधुारणा होण्यासाठी 
सुंशोधनात्मक प्रोत्साहन रदले जात असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, 
मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

 

4.23 या योजनेंतर्णत आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवा या योजनेबाबत शासनाच्या रवरवध रविार्ाुंकडून व 
युंत्रणाुंकडून प्रचार/प्ररसध्दी केली जात असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य 
अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. सदर प्रचार / प्ररसध्दी वतणमानपत्र, टी. व्ही., होडींर् व रुग्णालयातील नोटीस बोडण 
या माध्यमाुंद्वारे केली जात असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई 
याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

 

4.24 या योजनेमळेु आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवेचा आपद्ग्रथत व्यक्तीस लाि होऊन या सेवेसुंदिात 
लािधारक समाधानी असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी 
साुंरर्तले. 
 
 

 

4.25 या योजनेमळेु आपत्कालीन वैद्यकीय प्ररतसाद सेवेच्या कायणपध्दतीमळेु या सेवेचा दजा, रवश्वास, 
व्यापकता वाढली असे मत आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी व्यक्त 
केले. 
 
 

 
4.26 या योजनेमध्ये काही सधुारणा करणे आवश्यक आहे असे मत आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक 
राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी व्यक्त केले. या योजनेसाठी रनधी रनयरमतपणे उपलब्ध करून देण्यात 
यावा, योजनेची प्ररसध्दी रनयरमत व सवण लोकाुंपयंत पोहोचेल अशा व्यापक प्रमाणात करण्यात यावी, 
रुग्णवारहकेमध्ये बायोमेरीक्स अटेंटन्ड रसस्थटम उपलब्ध करण्यात यावी आरण Neonatal Ambulance व Bike 
Ambulance च्या प्रथतावाचा रवचार व्हावा अशा सधुारणा आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय 
आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी सचुरवल्या. 
 
 

 

4.27 योजनेंतर्णत थिारपत करण्यात आलेल्या रनयुंत्रण कक्षाचे व परुरवण्यात आलेल्या रुग्णवारहकाुंचे 
आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई या कायालयाकडून रनररक्षण करण्यात 
येत असल्याचे व रनररक्षण घेण्यासाठी मानके ठररवण्यात आली असल्याचे आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा 
सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

4.28 योजनेंतर्णत आपद्ग्रथत, नातेवाईक, घटनाथिळावरील अन्य व्यक्ती याुंनी 108 या टोल फ्री क्रमाुंकावर 
सुंपकण  साधला असता तात्काळ प्ररतसाद रदला जातो व 108 या टोल फ्री क्रमाुंकावर सुंपकण  साधल्यानुंतर 
अरतससुज्ज रुग्णवारहका रामीण/शहरी िार्ातील घटनाथिळी रवरहत वेळेत पोहोचते असे आयकु्त, कुटूुंब 
कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 



 
 

4.29 योजनेच्या रनकषाप्रमाणे आपद्ग्रथतास परहल्या सवुणण तासात घटनाथिळी व रुग्णवारहकेमध्ये वैद्यकीय 
सेवा उपलब्ध होत असल्याचे व अरतससुज्ज रुग्णवारहकाुंमध्ये योग्य ती आवश्यक उपकरणे उपलब्ध असल्याचे 
आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 
 

4.30 योजनेंतर्णत आपद्ग्रथतास आवश्यकतेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये िरती करण्यात येत असल्याचे 
आयकु्त, कुटूुंब कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी साुंरर्तले. 
 
 

 

4.31 योजनेंतर्णत लोकसुंख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवारहका उपलब्ध झाल्या असल्याचे तसेच, वाढती 
लोकसुंख्या रवचारात घेता अरतररक्त रुग्णवारहका खरेदी करणे आवश्यक वाटत नसल्याचे मत आयकु्त, कुटूुंब 
कल्याण तिा सुंचालक राष्ट्रीय आरोग्य अरियान, मुुंबई याुंनी व्यक्त केले.  
 
 

 

4.32 या योजनेंतर्णत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत ALS व BLS या रुग्णवारहकाुंद्वारे लाि 
परुरवलेल्या लािधारकाुंरवषयीची मारहती तक्ता क्र. 4.6 मध्ये रदली आहे. 

 

 

 



 
 

तक्ता क्र. 4.6 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत ALS ि BLS या रुग्णिाभिकाुंद्वारे  
लाि परुभिलेल्या आपद्ग्रस्ताुंभिषयीची माभिती 

अ.
क्र. 

भजल्िा सेिा परुभिलले्या 
लािार्थ्यांची सुंख्या 

योजना सरुु झाल्यापासनू माचच 2015 पयंत झाललेी सिच 
रुग्णिाभिकाुंची एकभत्रत धाि भक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाभिकाुंची माचच-2015 अखेरची  
स्स्थती 

माचच 2015 मध्ये आपद्ग्रस्ताुंना सेिा परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुंचा तपशील 

ALS 

रुग्णिाभि
काद्वारे 

BLS 

रुग्णिाभि
काद्वारे 

लािाथी उपलब्ध असताुंना लािाथी  उपलब्ध 
नसताुंना 

कायचरत असलेल्या 
रुग्णिाभिकाुंची 

सरासरी टक्केिारी 

अकायचरत 
असलेल्या 

रुग्णिाभिकाुंची  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS 

 

 

ALS BLS ALS BLS एका िेळािी 
सेिा न 

पभुिलले्या 
रुग्णभिकाुंची 

सुंख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुं
ची सुंख्या 

10 पेक्षा 
जास्तिेळा सेिा 

परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुंची 

सुंख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 मुुंबई  5283 17031 148047 386822 6686 19542 100 100 0 0 2 39 95 

2 ठाणे 4480 8143 280453 444638 13674 25042 100 100 0 0  0 5 35 

3 रायर्ड 657 3183 79241 278793 3202 17191 100 100 0 0 0 0 3 17 

4 रत्नारर्री 821 2106 52417 167082 760 5507 100 100 0 0 0 0 0 17 

5 ससधदुरू्ण 679 1651 58184 140686 1224 4771 100 100 0 0 0 0 8 

6 पालघर 284 974 19650 66394 980 2543 100 100 0 0 0 0 0 0 26 

7 पणेु 5984 13014 235147 561460 19333 47420 100 100 00 00 2 11 70 

8 सातारा 2138 6845 117228 385268 7158 13283 100 100 0 0 00 0 2 29 

9 साुंर्ली 2244 6773 159471 477156 5674 19461 100 100 00 00 1 0 25 

10 कोल्हापरू 3812 8791 231567 467324 6989 14990 100 100 00 00 0 0 34 

11 सोलापरू 3472 8365 201810 603227 10866 22036 100 100 00 0 0 0 35 

12 नारशक 3426 9693 196378 568603 12629 27779 100 100 0 0 0 0 47 



 
 

अ.
क्र. 

भजल्िा सेिा परुभिलले्या 
लािार्थ्यांची सुंख्या 

योजना सरुु झाल्यापासनू माचच 2015 पयंत झाललेी सिच 
रुग्णिाभिकाुंची एकभत्रत धाि भक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाभिकाुंची माचच-2015 अखेरची  
स्स्थती 

माचच 2015 मध्ये आपद्ग्रस्ताुंना सेिा परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुंचा तपशील ALS 

रुग्णिाभि
काद्वारे 

BLS 
रुग्णिाभि
काद्वारे 

लािाथी उपलब्ध असताुंना लािाथी  उपलब्ध 
नसताुंना 

कायचरत असलेल्या 
रुग्णिाभिकाुंची 

सरासरी टक्केिारी 

अकायचरत 
असलेल्या 

रुग्णिाभिकाुंची  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS ALS BLS ALS BLS एका िेळािी 
सेिा न 

पभुिलले्या 
रुग्णभिकाुंची 

सुंख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुं
ची सुंख्या 

10 पेक्षा 
जास्तिेळा सेिा 

परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुंची 

सुंख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
13 अहमदनर्र 3533 8343 259113 597578 11626 27353 100 100 0 0 0 1 38 

14 जळर्ाव 3674 6173 262949 528742 7818 14588 100 100 0 0 0 0 32 

15 धळेु 1713 3399 151873 232937 6052 9458 100 100 0 0 00 0 0 16 

16 नुंदरूबार 1016 2751 79818 244509 2648 5389 100 100 00 00 0 0 12 

17 औरुंर्ाबाद 3482 8447 222794 633482 11567 34771 100 100 00 00 0 0 28 

18 जालना 2300 26570 222197 263676 9302 12813 100 100 00 00 0 0 14 

19 बीड 2133 5576 143707 427168 7024 20774 100 100 00 00 0 1 18 

20 उथमानाबाद 1738 3770 119235 255434 5659 9106 100 100 00 00 0 0 13 

21 लातरू 1965 6762 139901 445575 6131 21010 100 100 00 00 0 0 19 

22 नाुंदेड 3335 7376 304235 774627 12768 28919 100 100 00 00 0 0 24 

23 परिणी 1247 3278 114800 289060 4131 9397 100 100 00 00 0 0 11 

24 सहर्ोली 1176 3141 114792 224159 3329 7876 100 100 00 00 0 0 10 

25 अमरावती 2096 7240 224034 657715 6531 26552 100 100 00 00 0 0 25 

26 अकोला 1511 3191 118174 251582 4836 6936 100 100 00 00 0 0 14 

27 यवतमाळ 1754 6879 197948 696450 12532 25998 100 100 00 00 1 2 20 

28 बलुढाणा 1420 5348 117428 405081 5416 17220 100 100 00 00 0 0 22 



 
 

 

अ.
क्र. 

भजल्िा सेिा परुभिलले्या 
लािार्थ्यांची सुंख्या 

योजना सरुु झाल्यापासनू माचच 2015 पयंत झाललेी सिच 
रुग्णिाभिकाुंची एकभत्रत धाि भक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाभिकाुंची माचच-2015 अखेरची  
स्स्थती 

माचच 2015 मध्ये आपद्ग्रस्ताुंना सेिा परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुंचा तपशील ALS 

रुग्णिाभि
काद्वारे 

BLS 
रुग्णिाभि
काद्वारे 

लािाथी उपलब्ध असताुंना लािाथी  उपलब्ध 
नसताुंना 

कायचरत असलेल्या 
रुग्णिाभिकाुंची 

सरासरी टक्केिारी 

अकायचरत 
असलेल्या 

रुग्णिाभिकाुंची  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS ALS BLS ALS BLS एका िेळािी 
सेिा न 

पभुिलले्या 
रुग्णभिकाुंची 

सुंख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुं
ची सुंख्या 

10 पेक्षा 
जास्तिेळा सेिा 

परुभिलले्या 
रूग्णिाभिकाुंची 

सुंख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

29 वारशम 833 2660 87125 281112 3318 10929 100 100 00 00 0 0 10 

30 नार्परू 2784 7260 212598 511703 8505 27850 100 100 00 00 0 12 31 

31 वधा 486 1687 33701 140268 2345 5350 100 100 00 00 0 1 10 

32 िुंडारा 1412 1912 95102 120912 2973 8346 100 100 00 00 0 0 9 

33 चुंद्रपरू 1189 4029 108933 322363 7844 14656 100 100 00 00 0 0 20 

34 र्डरचरोली 761 1229 65312 130070 1359 4488 100 100 00 00 0 1 7 

35 र्ोंरदया 1142 2840 87523 148246 3132 7657 100 100 00 00 0 0 12 

एकूण 75980 192517 5262885 13129902 236021 577001 100 100 00 00 6 78 853 



 
 

4.33 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत एकूण 268497 
आपद्ग्रथताुंची सेवा परुरवण्यात आली असनू, त्यापैकी ALS रुग्णवारहकाुंद्वारे 75980 (28 टक्के) तर, BLS 
रुग्णवारहकाुंद्वारे 192517 (72 टक्के) आपद्ग्रथताुंना सेवा परुरवल्याचे रदसनू आले. योजनेंतर्णत माहे माचण, 
2015 अखेर 100 टक्के रुग्णवारहका कायणरत असल्याचे रदसनू आले.  माहे माचण, 2015 अखेर एकही वेळा 
सेवा न परुरवलेल्या रुग्णवारहकाुंची सुंख्या 6 असल्याचे रदसनू आले. त्यापैकी बहृन् मुुंबई व पणेु रजल्ह्यातील 
प्रत्येकी 2 व साुंर्ली आरण यवतमाळ रजल्ह्यातील प्रत्येकी 1 रुग्णवारहका असल्याचे रदसनू आले. 1 ते 10 वेळा 
सेवा परुरवलेल्या रुग्णवारहकाुंची सुंख्या 78 असल्याचे रदसनू आले, त्यापैकी बहृन् मुुंबई 39 (50 टक्के), नार्परू 
12 (15 टक्के), पणेु 11 (14 टक्के), ठाणे 5 (6 टक्के), रायर्ड 3 (4 टक्के), सातारा व यवतमाळ प्रत्येकी 2  
(3 टक्के) आरण अहमदनर्र, बीड, वधा, र्डरचरोली प्रत्येकी 1 (1 टक्का) रजल्ह्यातील रुग्णवारहका असल्याचे 
रदसनू आले. 10 पेक्षा जाथत वेळा सेवा परुरवलेल्या रुग्णवारहकाुंची सुंख्या 853 होती. त्यापैकी सवात जाथत 
बहृन्मुुंबई रजल्ह्यातील 95 (11 टक्के) तर, सवात कमी र्डरचरोली 7 (1 टक्का) रुग्णवारहका असल्याचे रदसनू 
आले. 
 

अिचणी  

1) योजनेसाठी आवश्यक असणारा रनधी योग्य प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. 

2) योजनेसुंदिातील प्ररसध्दी मोठ्या प्रमाणात होत नाही. 
 

उपाययोजना 

1) या योजनेसाठी आवश्यक असणारा रनधी रनयरमतपणे व योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात 
यावा. 
 

2) या योजनेसुंदिातील प्ररसध्दी रनयरमतपणे व सवण लोकाुंपयंत पोहोचेल अशा व्यापक प्रमाणात 
करण्यात यावी. 

***** 
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प्रकरण-5 

भारत विकास ग्रपु इवंिया वि., पणेु यांची योजनेविषयी माविती  
5.1 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाांतर्गत अभतससुज्ज रुग्णवाभिका - आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा िी 
योजना सावगजभनक आरोग्य भविार्ामार्ग त “िारत भवकास ग्रपु इांभिया भल.” या खाजर्ी सांस्थेच्या सियोर्ाने 
सांपणूग राज्यामध्ये राबभवली जात आिे. िारत भवकास ग्रपु इांभिया भल. या सांस्थेचे मखु्य कायालय पणेु येथे 
कायगरत आिे. सदर सांस्थेद्वारे औांध उरो रुग्णालय, पणेु येथे सांपणूग राज्यासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद 
सेवा उपलब्ध करण्यासाठी मध्यवती भनयांत्रण कक्ष उिारण्यात आला आिे. या योजनेच्या मलू्यमापन 
अभ्यासासाठी िारत भवकास ग्रपु इांभिया भल. या सांस्थेकिून सांकभलत करण्यात आलेल्या माभितीवर आधाभरत 
भवश्लेषण खालील पभरच्छेदाांत भदले आिे. 

5.2 अभतससुज्ज रुग्णवाभिकाांची आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा या योजनेसांदिात मिाराष्ट्र 
शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवज्ञान सांचालनालय याांच्याशी भद. 01 माचग, 2014 रोजी पाच 
वषांच्या कालावधीसाठी करार करण्यात आला असल्याचे िारत भवकास ग्रपु इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने 
साांभर्तले. सदर करारानसुार आपद्ग्ग्रस्ताांना सवग वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा परुभवणे अभिपे्रत आिे. 
करारानसुार वैद्यकीय, अवघि बाळांतपणे, अपघात, भवषबाधा, उांचावरून पिून झालेल्या दघुगटना, िल्ला, 
आर्, हृदयभवकार, आपत्कालीन स्स्थती, प्रसतूी, दषु्ट्काळ ह्या प्रमखु व इतर आपत्कालीन सेवा सांस्थेने 
परुवावयाच्या आिेत. सदर सांस्थेने भद. 26 जानेवारी, 2014 रोजी सेवा सरुू केल्याचे साांभर्तले. 

5.3 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत शासनाकिून प्राप्त भनधी व झालेला खचग 
याबाबतचा तपशील तक्ता क्र. 5.1 मध्ये भदला आिे. 

तक्ता क्र. 5.1 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कािािधीत शासनाकिून प्राप्त वनधी  

ि झािेिा खचच याबाबतचा तपशीि 
           (` कोटीत) 
अ.क्र. िषच प्राप्त वनधी झािेिा खचच प्राप्त वनधीपेक्षा कमी / जास्त खचच 

झाल्याची कारणे 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12* 0.00 0.00 -- 
2 2012-13 80.76 0.00 प्रकल्प प्रारांभिक स्तरावर असल्यामळेु खचग 

झाला नािी. 
3 2013-14 82.70 185.68 मार्ील वषातील भनधी सदर वषात खची 

पिल्यामळेु अभधकचा खचग भदसनू येतो 
4 2014-15 216.31 216.31 करारानसुार उवगभरत सवग अभतससुज्ज 

रुग्णवाभिका खरेदी केल्यामळेु  
        एकूण 379.77 379.77 -- 

* सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्ववत झाला नव्िता. 
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5.4 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत शासनाकिून  
` 379.77 कोटी प्राप्त झाल्याचे व ` 379.77 कोटी  खची पिल्याचे भदसनू आले.  

5.5 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत ॲिव्िावस लाईर् सपोटींर् 
रुग्णवाभिका (Advance Life Supporting - ALS), बेभसक लाईर् सपोटींर् रुग्णवाभिका (Basic Life 
Supporting - BLS) खरेदी करण्यासाठी, भनयांत्रण कक्ष तयार करण्यासाठी आभण रुग्णवाभिकाांवरील आवती 
खचासाठी मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेला शासनाकिून वषगभनिाय प्राप्त झालेल्या भनधीबाबतचा 
तपशील तक्ता क्र. 5.2 मध्ये भदला आिे. 

तक्ता क्र. 5.2 

ALS ि BLS रुग्णिाविका खरेदी करण्यासाठी, वनयंत्रण कक्ष तयार करण्यासाठी आवण 
रुग्णिाविकांिरीि आिती खचासाठी मे. बी. व्िी. जी. इंविया वि., पणेु या संस्थेिा शासनाकिून 

िषचवनिाय प्राप्त झािेल्या वनधीबाबतचा तपशीि 

(` कोटीत) 

अ.क्र. िषच प्राप्त वनधी 
ALS ि BLS 
रुग्णिाविका  
खरेदीसाठी 

वनयंत्रण कक्ष 
वनर्ममतीसाठी 

ALS ि BLS 
रुग्णिाविकांिरीि 
आिती खचासाठी 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12* 0.00 0.00 0.00 
2 2012-13 80.76 0.00 0.00 
3 2013-14 70.10 12.60 0.00 
4 2014-15 78.73 0.00 137.58 
         एकूण 229.59 12.60 137.58 

        * सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्ववत झाला नव्िता. 

5.6 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत ALS व BLS 
रुग्णवाभिका खरेदीसाठी ` 229.59 कोटी, भनयांत्रण कक्ष भनर्ममतीसाठी ` 12.60 कोटी व रुग्णवाभिकाांवरील 
आवती खचासाठी ̀  137.58 कोटी शासनाकिून मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेला प्राप्त झाल्याचे 
भदसनू आले. सन 2011-12 मध्ये प्रकल्प कायास्ववत झाला नसल्यामळेु रुग्णवाभिका खरेदीसाठी, भनयांत्रण 
कक्ष भनर्ममतीसाठी व रुग्णवाभिकाांवरील आवती खचासाठी भनधी प्राप्त झाला नसल्याचे साांर्ण्यात आले. ALS 
व BLS रुग्णवाभिका खरेदीसाठी आयकु्त, कुटूांब कल्याण तथा सांचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुांबई 
याांनी प्रभतवेदीत केलेला भवतरीत भनधी (` 230.50 कोटी) व मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेला 
प्राप्त झालेला भनधी (` 229.59 कोटी) यामध्ये तर्ावत भदसनू येते. यावरून योजनेचे सांभनयांत्रण योग्यभरतीने 
केले जात नसल्याचे भदसनू आले. 



51 
 

5.7 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या 
सांस्थेने सांयकु्त भनधीमधनू खरेदी करण्यात आलेल्या ALS व BLS रुग्णवाभिकाांचा तपशील तक्ता क्र. 5.3 
मध्ये भदला आिे. 

तक्ता क्र. 5.3 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कािािधीत मे. बी. व्िी. जी. इंविया वि., पणेु  

या संस्थेने संयकु्त वनधीमधनू खरेदी करण्यात आिेल्या ALS ि BLS रुग्णिाविकांचा तपशीि 
अ.क्र. िषच संयकु्त वनधीमधनू खरेदी  

करण्यात आिेल्या रुग्णिाविका 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) 
1 2011-12* 0 0 
2 2012-13* 0 0 
3 2013-14 115 302 
4 2014-15 118 402 
 एकूण 233 704 

* सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्ववत झाला नव्िता. 
 

5.8 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया 
भल., पणेु या सांस्थेने सांयकु्त भनधीमधनू 233 ALS व 704 BLS अशा एकूण 937 रुग्णवाभिका खरेदी 
करण्यात आल्याचे साांभर्तले. सन 2011-12 व 2012-13 या वषांमध्ये प्रकल्प कायास्ववत झाला नसल्यामळेु  
रुग्णवाभिका खरेदी करण्यात आल्या नसल्याचे साांभर्तले. वषगभनिाय भवचार करता, सन 2014-15 मध्ये 
सवात जास्त 520 (55 टक्के) ALS व  BLS रुग्णवाभिका खरेदी करण्यात आल्याचे भदसनू आले.  
 

5.9 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या 
सांस्थेद्वारे भजल्िाभनिाय उपलब्ध केलेल्या ALS व BLS रुग्णवाभिकाांचा तपशील तक्ता क्र. 5.4 मध्ये भदला 
आिे. 

तक्ता क्र. 5.4 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कािािधीत मे. बी. व्िी. जी. इंविया वि., पणेु  
या संस्थेद्वारे वजल्िावनिाय उपिब्ध केिेल्या ALS ि BLS रुग्णिाविकांचा तपशीि 

 

अ.क्र. वजल्िा रुग्णिाविकांची संख्या एकूण 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 बिृव मुांबई 26 80 106 
2 ठाणे 12 28 40 
3 रायर्ि 4 18 22 
4 रत्नाभर्री 4 13 17 
5 ससधदुरू्ग 3 7 10 
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अ.क्र. वजल्िा रुग्णिाविकांची संख्या एकूण 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
6 पालघर 6 20 26 
7 पणेु 24 61 85 
8 सातारा 6 25 31 
9 साांर्ली 5 19 24 
10 कोल्िापरू 8 28 36 
11 सोलापरू 10 24 34 
12 नाभशक 11 35 46 
13 अिमदनर्र 9 31 40 
14 जळर्ाव 9 25 34 
15 धळेु 4 13 17 
16 नांदरूबार 3 10 13 
17 औरांर्ाबाद 8 23 31 
18 जालना 4 11 15 
19 बीि 5 14 19 
20 उस्मानाबाद 4 11 15 
21 लातरू 5 15 20 
22 नाांदेि 6 19 25 
23 परिणी 4 9 13 
24 सिर्ोली 3 9 12 
25 अमरावती 6 20 26 
26 अकोला 4 11 15 
27 यवतमाळ 5 18 23 
28 बलुढाणा 5 18 23 
29 वाभशम 3 8 11 
30 नार्परू 11 32 43 
31 वधा 3 8 11 
32 िांिारा 3 8 11 
33 चांद्रपरू 5 16 21 
34 र्िभचरोली 2 7 9 
35 र्ोंभदया 3 10 13 

एकूण 233 704 937 
 

5.10 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया 
भल., पणेु या सांस्थेद्वारे या योजनेंतर्गत एकूण 937 रुग्णवाभिका उपलब्ध करून भदल्याचे भदसनू आले. त्यापैकी 
233 (25 टक्के) ALS रुग्णवाभिका, तर 704 (75 टक्के) BLS रुग्णवाभिका उपलब्ध करून भदल्याचे 
भदसनू आले. एकूण 937 ALS व BLS  रुग्णवाभिकाांपैकी सवाभधक 106 (11 टक्के)  रुग्णवाभिका बिृव मुांबई 
भजल्ह्यास उपलब्ध करून भदल्याचे भदसनू आले. आयकु्त, कुटूांब कल्याण तथा सांचालक राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुांबई याांनी बिृवमुांबई भजल्ह्यास 112 व ठाणे भजल्ह्यास 34 रुग्णवाभिका उपलब्ध करून भदल्याचे 
प्रभतवेदीत केले, तर मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने बिृवमुांबई भजल्ह्यास 106 व ठाणे भजल्ह्यास 
40 रुग्णवाभिका उपलब्ध करून भदल्याचे प्रभतवेदीत केले. आयकु्त, कुटूांब कल्याण तथा सांचालक राष्ट्रीय 
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आरोग्य अभियान, मुांबई याांनी कोल्िापरू भजल्ह्यास 34 व सोलापरू भजल्ह्यास 36 रुग्णवाभिका उपलब्ध करून 
भदल्याचे प्रभतवेदीत केले, तर मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने कोल्िापरू भजल्ह्यास 36 व सोलापरू 
भजल्ह्यास 34 रुग्णवाभिका उपलब्ध करून भदल्याचे प्रभतवेदीत केले. सदर दोविी कायालयाांनी प्रभतवेदीत 
केलेल्या आकिेवारीमध्ये तर्ावत भदसनू येते. यावरून योजनेचे सांभनयांत्रण योग्यभरतीने केले जात नसल्याचे 
भदसनू येते. 
 
 

5.11 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत शासन भनणगयानसुार मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने मिानर्रभनिाय उपलब्ध केलेल्या ALS व BLS रुग्णवाभिकाांचा तपशील तक्ता 
क्र. 5.5 मध्ये भदला आिे. 

तक्ता क्र. 5.5 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कािािधीत शासन वनणचयानसुार मे. बी. व्िी. जी. इंविया 
वि., पणेु या संस्थेने मिानगरवनिाय उपिब्ध केिेल्या ALS ि BLS रुग्णिाविकांचा तपशीि 

 

अ.  
क्र. 

मिानगर रुग्णिाविकांची संख्या एकूण 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 मुांबई  26 80 106 
2 नवी मुांबई 1 4 5 
3 ठाणे 4 3 7 
4 मीरा-िायांदर 0 5 5 
5 कल्याण-िोभबवली 2 2 4 
6 उल्िासनर्र 1 1 2 
7 भिवांिी-भनजामपरू  2 1 3 
8 वसई-भवरार 3 7 10 
9 पणेु 10 19 29 
10 सपपरी-सचचवि 4 10 14 
11 औरांर्ाबाद 1 5 6 
12 नाभशक 1 4 5 
13 मालेर्ाव 1 1 2 
14 नार्परू 6 18 24 
15 चांद्रपरू 1 0 1 
16 नाांदेि-वाघाला 1 1 2 
17 परिणी 1 0 1 
18 लातरू  2 2 4 
19 अकोला 1 0 1 
20 अमरावती 0 3 3 
21 जळर्ाव 2 0 2 
22 धळेु 1 1 2 
23 कोल्िापरू 1 1 2 
24 साांर्ली-मीरज-कुपवाि 1 1 2 
25 सोलापरू 1 1 2 
26 अिमदनर्र 2 1 3 

            एकूण 76 171 247 
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5.12 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया 
भल., पणेु या सांस्थेद्वारे या योजनेंतर्गत एकूण 247 रुग्णवाभिका मिानर्रास उपलब्ध करून भदल्याचे भदसनू 
आले. त्यापैकी 76 (31 टक्के) ALS रुग्णवाभिका, तर 171 (69 टक्के) BLS रुग्णवाभिका उपलब्ध करून 
भदल्याचे भदसनू आले. एकूण 247 ALS व BLS रुग्णवाभिकाांपैकी सवाभधक 106 (43 टक्के)  रुग्णवाभिका 
मुांबई मिानर्रास उपलब्ध करून भदल्याचे भदसनू आले. 
 

5.13 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत आपत्कालीन पभरस्स्थतीमध्ये 
िाताळण्यात (Tackled) आलेल्या आपद्ग्ग्रस्ताांचा वषगभनिाय तपशील तक्ता क्र. 5.6 मध्ये भदला आिे. 
 

तक्ता क्र. 5.6 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कािािधीत आपत्कािीन पवरस्स्थतीमध्ये िाताळण्यात 

(Tackled) आिेल्या आपद्ग्ग्रस्तांचा िषचवनिाय तपशीि 
अ. 
क्र. 

िषच आपत्कािीन पवरस्स्थतीनसुार आपद्ग्ग्रस्तांची संख्या आपद्ग्ग्रस्तांना 
सेिा 

परुविण्यासाठी 
िापरण्यात 

आिेल्या एकूण 
रुग्णिाविकांची 

संख्या 

अपघातग्रस्त आग परू बॉम्बस्फोट ह्दय 
विकार 

अिघि 
बाळंतपणे 

विषबाधा आत्मित्या इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 2011-12* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2012-13* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2013-14# 946 0 0 0 103 1490 142 14 4960 7655 417 

4 2014-15 39569 39 0 0 2477 77018 9928 1028 130783 260842 937 

 एकूण 40515 39 0 0 2580 78508 10070 1042 135743 268497 937 

* सदर कालावधीत प्रकल्प कायास्ववत झाला नव्िता. 
# मिाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा प्रकल्प मािे रे्ब्रुवारी, 2014 पासनू सरुू झाला असल्यामळेु सन 2013-14 या 
वषातील माभिती केवळ मािे रे्ब्रुवारी व माचग या दोन मभिवयाांकभरता भदलेली आिे. 

5.14 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत आपत्कालीन 
पभरस्स्थतीनसुार आपद्ग्ग्रस्ताांचे प्रमाण सवात जास्त “अवघि बाळांतपणे” 78508 (29 टक्के), अपघातग्रस्त 
40515 (15 टक्के), भवषबाधा 10070 (4 टक्के) व ह्दय भवकार 2580 (1 टक्का) या आपत्कालीन 
प्रकारातील असल्याचे भदसनू आले. 

5.15 या योजनेंतर्गत ALS रुग्णवाभिका र्ोसग मोटसग भल., तर BLS रुग्णवाभिका र्ोसग मोटसग भल. व 
अशोक लेलिँ भल., या कां पवयाांकिून खरेदी केल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
सदर ALS व BLS रुग्णवाभिकाांचा रांर् पाांढरा असनू, रुग्णवाभिकेच्या समोरील बाजसू AMBULANCE 
असा शब्द उलट्या अक्षरात 10 सें. मी. रुां दीच्या शब्दामध्ये भलभिला असल्याचे साांभर्तले. तसेच, 
रुग्णवाभिकेच्या समोरील बाजसू मिाराष्ट्र शासन असे नाांव भलभिले असनू, त्या शब्दाची रुां दी 38 सें. मी. व 
उांची 6 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले.  
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5.16 या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या ALS व BLS रुग्णवाभिकाांच्या मार्ील बाजसू NATIONAL 
AMBULANCE SERVICE, मिाराष्ट्र शासन असे भलभिले असनू, या दोविी शब्दाांची रुां दी व उांची अनकु्रमे 
87 X 6 सें.मी. व  50 X 16 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले. रुग्णवाभिकेच्या िाव्या बाजसू राष्ट्रीय रुग्णवाभिका 
सेवा, मिाराष्ट्र शासन व आरोग्य आभण कुटुांबकल्याण मांत्रालय याांचा सांयकु्त उपक्रम (िारत सरकार आभण 
मिाराष्ट्र शासन) असे भलभिले असनू, या तीनिी शब्दाांची रुां दी व उांची अनकु्रमे 86 X 18 सें. मी. व 135 X 
18 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले. तसेच, रुग्णवाभिकेच्या उजव्या बाजसू NATIONAL AMBULANCE 
SERVICE, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, JOINT INITIATIVE OF MOHFW (GOVERNMENT 

OF INDIA AND STATE OF MAHARASHTRA) असे भलभिले असनू, या तीनिी शब्दाांची रुां दी व उांची अनकु्रमे 
115 X 17 सें. मी. व 130 X 15 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले. या व्यभतभरक्त रुग्णवाभिकेच्या उजव्या, िाव्या 
व मार्ील या तीनिी बाजसू 108 टोल फ्री (TOLL FREE) भलभिले असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.17 या योजनेंतर्गत र्ोसग मोटसग भल., कां पनीच्या रुग्णवाभिकेच्या मार्ील बाजचू्या पायऱ्या व बांपर 
र्ािगभशवाय रुग्णवाभिकेची एकूण लाांबी 541.5 सें. मी. तर, अशोक लेलिँ कां पनीच्या रुग्णवाभिकेच्या मार्ील 
बाजचू्या पायऱ्या व बांपर र्ािगभशवाय रुग्णवाभिकेची एकूण लाांबी 485.2 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.18 या योजनेंतर्गत र्ोसग मोटसग भल., कां पनीच्या रुग्णवाभिकेचे आरसे, भदवे व सरुक्षा उपकरणाांव्यभतभरक्त 
रुग्णवाभिकेची एकूण रुां दी 199.5 सें. मी. तर, अशोक लेलिँ कां पनीच्या रुग्णवाभिकेचे आरसे, भदवे व सरुक्षा 
उपकरणाांव्यभतभरक्त रुग्णवाभिकेची एकूण रुां दी 170.0 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.19 या योजनेंतर्गत र्ोसग मोटसग भल., कां पनीच्या रुग्णवाभिकेच्या रेभिओ ॲस्वटना व्यभतभरक्त 
रुग्णवाभिकेची एकूण उांची 277.8 सें. मी. तर, अशोक लेलिँ कां पनीच्या रुग्णवाभिकेच्या रेभिओ ॲस्वटना 
व्यभतभरक्त रुग्णवाभिकेची एकूण उांची 229 सें. मी. असल्याचे साांभर्तले. तसेच, र्ोसग मोटसग भल., कां पनीच्या 
रुग्णवाभिकेतील रुग्णाच्या दालनाची (Compartment) जभमनीपासनू उांची 695 सें. मी.  तर, अशोक लेलिँ 
कां पनीच्या रुग्णवाभिकेतील रुग्णाच्या दालनाची (Compartment) जभमनीपासनू उांची 180 सें. मी.  असल्याचे 
साांभर्तले. र्ोसग मोटसग भल., कां पनीच्या रुग्णवाभिकेतील रुग्णाच्या दालनाची (Compartment) जभमनीपासनू 
उांची अभधक असल्याने रुग्णवाभिकेत पायऱ्याांची सोय परुभवली जात असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.20 या योजनेंतर्गत र्ोसग मोटसग भल., कां पनीच्या रुग्णवाभिकेचा आतील िार् Acrylonitrile-Butadiene 
styrene तर, अशोक लेलिँ कां पनीच्या रुग्णवाभिकेचा आतील िार् Sandwich panels ने बनभवण्यात 
आला असल्याचे साांभर्तले. ALS व BLS रुग्णवाभिकेमध्ये वातानकुुभलत व्यवस्था, दतुर्ा अांतर्गत दरूध्वनी 
सांच (two way intercom phone), अस्ग्नरोधक उपकरण (fire extinguisher) व वॉश बेभसन असल्याचे 
साांभर्तले.  
 
 

5.21 या योजनेंतर्गत ALS रुग्णवाभिकेमध्ये वैद्यकीय बाय-र्भजक भिर्ोब्रीलेटर व कार्मिॲक मॉभनटर, 
रावसपोटग व्िेस्वटलेटर, व्िाल्यमेुरीक इव्यजुन पांप, भसरींज इव्यजुन पांप व पल्स ऑक्सीभमटर अशी 
अत्याधभुनक जीवनदायी उपकरणे उपलब्ध असल्याचे साांभर्तले, तर BLS रुग्णवाभिकेमध्ये सदर अत्याधभुनक 
जीवनदायी उपकरणे नसल्याचे साांभर्तले. ALS व BLS रुग्णवाभिकेमध्ये पल्स ऑक्सीभमटर, बी. पी. 
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ॲपरटस, स्टेथोस्कोप अिल्ट/पेिीयाभरक्स, िवॅििेल्ि ग्लकुोमीटर, थरमोमीटर (तापमापक) (भिजीटल), व 
र्ोटल िॉप्लर अशी अत्याधभुनक जीवनदायी उपकरणे उपलब्ध असल्याचे साांभर्तले. 

5.22 या योजनेंतर्गत ALS व BLS रुग्णवाभिकेमध्ये ॲम्बब्यलुवस कॉट, स्कुप स्रेचर, स्पाईन बोिग, व्िील 
चेअर, रावसर्र शीट, सवाईकल कॉलर, वयमुटॅीक स्प्लीवट (६ प्रकारचे), रोलर स्प्लीवट, प्यपुीलरी टॉचग व 
नीिल व भसरींज भिस्रॉयर अशी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.23 या योजनेंतर्गत ALS व BLS रुग्णवाभिकेमध्ये वैद्यकीय ऑस्क्सजन भसलेंिर (पोटेबल) ऑस्क्सजन 
पे्रशर भरियसुर, वदै्यकीय ऑस्क्सजन भिलीव्िरी भसस्टीम (ODS), ऑस्क्सजन र्लो ह्यभुमिीर्ायरसि, 
ऑस्क्सजन ॲिभमभनस्रेशन इस्क्वपमेंट, माऊथ टु मास्क व्िेवटीलेशन भिव्िॉईस, सेल्र् इव्लेटेबल 
भरससीस्टेशन बरॅ्, सक्शनपांप (मवॅयअुल आभण ििँिेल्ि), सक्शनपांप (इलेक्रॉभनक), लेभरवर्ोस्कोप भवथ ब्लेि 
भवथ मेकेनटोश ब्लेि 1.2.3.4, प्राथभमक उपचार बरॅ् व भिलीव्िरी कीट अशी श्वसनभवकारातील मित्त्वाची 
उपकरणे उपलब्ध असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.24 या योजनेंतर्गत ALS व BLS रुग्णवाभिकेमध्ये ई.एम.टी.शीअसग, टुथ र्ोरशेप भिसेक्टींर्, आटगरी 
र्ोरशेप 6'', टुथ र्ोरशेप 6'', मरॅ्ीलस् र्ोरशेप, भकिनी रे, स्क्लक क्लोम्बप (5040), टांर् भिपे्रसर (100 nos.), 
सचग लाईट, रेस्क्य ूइस्क्वपमेंट व औषधे व इलाजाकभरता आवश्यक साभित्य (Drugs and consumables) 
अशी इतर मित्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे व साभित्य उपलब्ध असल्याचे साांभर्तले. 
 

5.25 या योजनेंतर्गत करारात मावय केलेल्या ताांभत्रक तपशीलानसुार अभतससुज्ज रुग्णवाभिकाांची खरेदी 
करुन भजल्ह्याांना परुभवल्याचे व राज्यात आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा भनयांत्रण कक्ष उिारण्यात 
आल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. परस्पर मावय पभरणाम खलु्या व पारदशगक 
पद्धतीने प्राप्त िोण्यासाठी िार्ीदार म्बिणनू ताांभत्रक नेततृ्व प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय सिाय्य केले जात 
असल्याचे सदर सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.26 या योजनेंतर्गत मध्यवती भनयांत्रण कक्षात सांर्णभकय तांत्रज्ञान प्रणाली (Computer technology 
integration), आवाज सांचयी प्रणाली (voice logger system), सवगसाधारण िौर्ोभलक रेभिओ सेवा 
(GPRS), िौर्ोभलक माभिती प्रणाली (GIS), िौर्ोभलक स्थान प्रणाली (GPS), स्वयांचभलत वािन स्थान 
प्रणाली (AVLT), कॉम्बप्यटुर ऐिेि भिस्पचॅ (CAD), भ्रमणध्वनी सांवाद प्रणाली (MCS) या प्रणाली भवकभसत 
केली असल्याचे तसेच, सदर भनयांत्रण कक्ष 24 x 7 वेळासाठी सरुू असतो असे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., 
पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.27 या योजनेंतर्गत आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा जलद आभण अभधक कायगक्षमपणे 
परुभवण्यासाठी  ॲप्लीकेशन आज्ञावली (software) उपलब्ध करण्यात आल्याचे तसेच, आपत्कालीन 
वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा जलद व प्रिावीपणे परुभवण्यासाठी अर्दी अभलकिील तांत्रज्ञानाचा वापर 
िािगवेअरमध्ये करुन अद्यावत केले जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.28 या योजनेंतर्गत आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा या योजनेबाबत शासनाच्या भवभवध 
भविार्ाांकिून व यांत्रणाांकिून प्रचार/प्रभसध्दी केली जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने 
साांभर्तले. 
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5.29 या योजनेंतर्गत िॉक्टर व कमगचाऱ्याांसाठी प्रभशक्षण आयोभजत केले जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.30 या योजनेंतर्गत आपद्ग्ग्रस्तास आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवेचा लाि देण्यासाठी शलु्क 
आकारले जात नसल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.31 या योजनेंतर्गत ग्रामीण िार्ातनू भनयांत्रण कक्षात कॉल आल्यापासनू आपत्कालीन भठकाणी 
रुग्णवाभिका पोिोचण्यासाठी सरासरी 22.17 भमभनटे, तर नार्री िार्ातनू भनयांत्रण कक्षात कॉल आल्यापासनू 
आपत्कालीन भठकाणी रुग्णवाभिका पोिोचण्यासाठी सरासरी 18.02 भमभनटे वेळ लार्त असल्याचे  
मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. सदरचा ग्रामीण व नार्री िार्ासाठीचा कालावधी 
शासन भनणगयामध्ये भवभित केलेल्या कालावधीच्या मयादेत आिे. 
 

5.32 या योजनेंतर्गत वैद्यकीय आपत्कालीन पभरस्स्थतीला खाजर्ी/अभतदक्षता रुग्णालयाांच्या पनॅलला तोंि 
देणे सोयीचे िोण्यासाठी शासनाने र्ठीत केलेल्या तज्ञ सभमतीची मावयता घेऊन  कळभवले जात असल्याचे मे. 
बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.33 या योजनेंतर्गत आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवेसाठी परुभवण्यात आलेल्या रुग्णवाभिकाांची 
बनावट िारत सरकारच्या रस्ते, वाितकू आभण मिामार्ग मांत्रालयाने त्याांच्या 23 माचग, 2007 च्या पभरपत्रकात 
नमदू केलेल्या मानकाप्रमाणे असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.34 या योजनेंतर्गत कोणत्या नमवुयाच्या रुग्णवाभिका खरेदी कराव्यात यासाठी शासनाच्या योग्य  
प्राभधकाऱ्याची मावयता घेण्यात आली असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.35 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत जास्तीत जास्त स्थाभनक व्यापकता (कव्िरेज) असणारे व वेर्वेर्ळ्या 
प्रदात्याकिील चाल ू स्स्थतीतील दोन भ्रमणध्वनी असल्याचे, तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय प्रभतसाद सेवा 
भनयांत्रण कक्षाकिून रुग्णवाभिकाांशी कॉल करून व सांदेश या दोविी प्रकारे सांपकग  साधला जात असल्याचे  
मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.36 या योजनेंतर्गत भनयकु्त करण्यात येणाऱ्या कमगचाऱ्याांसाठी कामर्ार कायद्यातील तरतुदींचा अवलांब 
केला जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.37 आपद्ग्ग्रस्तास ज्या रुग्णालयात घेऊन जावयाचे असते त्या रुग्णालयास अर्ोदर कळभवले जात 
असल्याचे, तसेच मोठा अपघात सकवा एकापेक्षा जास्त अपघातग्रस्त असतील तर एकापेक्षा जास्त 
रुग्णवाभिका कमीत कमी वेळेत अपघातस्थळी पाठभवल्या जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु 
या सांस्थेने साांभर्तले. याभशवाय रुग्णवाभिकेत भबघाि झाला असेल, तर त्याऐवजी त्वरीत दसुरी रुग्णवाभिका 
उपलब्ध केली  जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.38 या योजनेंतर्गत एका वषात सरासरी तीन टक्के रुग्णवाभिका देखिाल व इतर कारणासाठी बांद 
असतात असे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. तसेच, रुग्णाांच्या वाितकूीसाठी व अवय 
कामाच्या वाितकूीसाठी केलेल्या प्रवासाबाबत स्वतांत्र लॉर् बकु ठेवले जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया 
भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
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5.39 या योजनेंतर्गत दैनांभदन कायाची (दैभनक) व प्रशासकीय (माभसक) अिवाल राज्य आरोग्य सांस्था 
(State Health Society) व आरोग्य भवज्ञान सांचालनालय (Directorate of Health Sciences) याांना सादर 
केला जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.40 या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या राज्य आरोग्य सेवा व भजल्िा आरोग्य सेवा याांच्याशी सल्लामसलत 
करुन आपत्कालीन प्रभतसाद  कें द्राचे कायग सरुळीत चालण्यासाठी आदशग कायगपध्दती तयार करण्यात आली 
असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.41 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिका आरोग्य भवज्ञान सांचालनालय याांच्या नावे नोंदभवल्याचे मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.42 या योजनेंतर्गत राज्य आरोग्य सेवा याांनी 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर आलेले एकूण कॉल्स, कॉल्स 
न घेतलेले, सेवा भदलेल्या रुग्णाांची सांख्या, रुग्णाांना िाताळण्यासाठी वापरात असलेल्या रुग्णवाभिकाांची 
सांख्या, इ. बाबत आढावा घेतला जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
 

5.43 या योजनेंतर्गत आपद्ग्ग्रस्त, नातेवाईक, घटनास्थळावरील अवय व्यक्ती याांनी 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधला असता तात्काळ प्रभतसाद भदला जात असल्याचे व 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर 
सांपकग  साधल्यानांतर अभतससुज्ज रुग्णवाभिका ग्रामीण/शिरी िार्ातील घटनास्थळी भवभित वेळेत पोिोचत 
असल्याचे तसेच, योजनेच्या भनकषाप्रमाणे आपद्ग्ग्रस्तास पभिल्या सवुणग तासात घटनास्थळी व 
रुग्णवाभिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पुणे या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.44 या योजनेंतर्गत आपद्ग्ग्रस्तास आवश्यकतेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये िरती करण्यात येत 
असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.45 या योजनेचा दजा, भवश्वास, व्यापकता वाढभवण्यासाठी या योजनेंतर्गत सेवेच्या कायगपध्दतीमध्ये बदल 
करणे आवश्यक नसल्याचे मत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने व्यक्त केले. 

5.46 या योजनेंतर्गत लोकसांख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवाभिका उपलब्ध झाल्या असल्याचे मत मे. बी. व्िी. 
जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने व्यक्त केले. 

5.47 या योजनेंतर्गत वाढती लोकसांख्या भवचारात घेता अभतभरक्त रुग्णवाभिका खरेदी करणे आवश्यक 
नसल्याचे मत मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने व्यक्त केले. 

5.48 या योजनेमळेु आपद्ग्ग्रस्त व्यक्तींना लाि िोऊन या सेवेसांदिात लािधारक समाधानी असल्याचे मत 
मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने व्यक्त केले. 

5.49 या योजनेंतर्गत भनयांत्रण कक्षात 108 या टोल फ्री क्रमाांकाच्या जोिण्या (lines) शासनाने ठरवून 
भदल्यानसुार घेतल्याचे, तसेच चार जोिण्या घेतल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.50 या योजनेंतर्गत भनयांत्रण कक्षातील 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर कॉल आल्यापासनू पाच सरर् 
झाल्यानांतर कॉल स्स्वकारला जात असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. तसेच, 
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भनयांत्रण कक्षात काम करणाऱ्या कमगचाऱ्याांची एकूण सांख्या 182 असनू, त्यापैकी 81 (45 टक्के) मभिला 
कमगचारी असल्याचे व सदर कमगचाऱ्याांना प्रभशक्षण देण्यात येत असल्याचे सदर सांस्थेने साांभर्तले.  

5.51 या योजनेंतर्गत भनयांत्रण कक्षात िॉक्टर उपलब्ध असतात व भनयांत्रण कक्षाचे कामकाज तीन 
भश्टमध्ये चालत असनू, प्रत्येक भश्टमध्ये दोन िॉक्टर कायगरत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु 
या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.52 या योजनेंतर्गत भनयांत्रण कक्षास अखांिीत वीज परुवठ्याची सोय केली असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.53 या योजनेंतर्गत भनयांत्रण कक्षाकिे सवग रुग्णवाभिकाांचे सांपकग  क्रमाांक, थाांबण्याचे भठकाण,  
रुग्णवाभिका थाांबण्याच्या भठकाणाच्या आसपासची सवग रुग्णालये, पोभलस स्टेशन व अस्ग्नशमन कें द्र 
याबाबतचा तपशील उपलब्ध असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.54 या योजनेंतर्गत भनयांत्रण कक्षासाठी करारात मावय केलेल्या बाबींव्यभतभरक्त अभधकच्या बाबींची खरेदी 
करुन भनयांत्रण कक्षास परुभवण्यात आली व त्यासाठी आलेला खचग सेवािावी सांस्थेद्वारे करण्यात आल्याचे 
मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.55 या योजनेंतर्गत मध्यवती भनयांत्रण कक्षात 14 प्रकारच्या तज्ञ व्यक्तींची भनयकु्ती करण्यात आली 
आल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. सदर तज्ञ व्यक्तींची Hardware Experts, 
Software Experts, Telephonic Operator, Control room Managers, EMS Training Instructor, 
Medical Directions Experts, Fleet Experts, Biomedical Experts, Purchase Experts, Human 
Resources Experts, Quality Experts, Doctors, Data Entry Operators & Accounts & Finance 
Experts अशा कामाांसाठी भनयकु्ती करण्यात आली असल्याचे सदर सांस्थेने साांभर्तले. 

5.56 या योजनेंतर्गत सवग रुग्णवाभिकाांमध्ये 3 िॉक्टराांची भनयकु्ती करण्यात आली असल्याचे मे. बी. व्िी. 
जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेल्या िॉक्टराांची भकमान 
शैक्षभणक पात्रता BAMS, BUMS व MBBS असनू, ती आयकु्त, कुटुांब कल्याण तथा सांचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुांबई याांनी ठरवून भदल्यानसुार असल्याचे सदर सांस्थेने साांभर्तले. 
5.57 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेतील िॉक्टर तीन भश्टमध्ये काम करीत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.58 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेल्या िॉक्टर सवग वयोर्टातील असल्याचे मे. 
बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. तसेच, रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेले  िॉक्टर िे 
नोंदणीकृत वैद्यकीय प्रकॅ्टीसनसग असतात व ते स्वत: स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेत असल्यामळेु ठराभवक 
कालावधीनांतर मानभसक व शाभररीक आरोग्य तपासणी करण्यात येत नसल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., 
पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.59 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेतील रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेल्या िॉक्टराांना आपत्कालीन 
पभरस्स्थतीदरम्बयान करावयाच्या उपचाराांसांदिात प्रभशक्षण देण्यात येत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., 
पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 
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5.60 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेतील िॉक्टर आपद्ग्ग्रस्तास (सकवा आपद्ग्ग्रस्तासोबत असलेल्या 
व्यक्तीस) कोणत्या िॉस्स्पटलमध्ये उपचारासाठी वयावयाचे आिे असे भवचारत असल्याचे व आपद्ग्ग्रस्त सकवा 
आपद्ग्ग्रस्तासोबत असलेल्या व्यक्तीने सचुभवलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी  नेण्यात येत असल्याचे मे. 
बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.61 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत िॉक्टरासाठी भ्रमणध्वनीची, बसण्याची, भपण्याच्या पाण्याची व 
जेवणाची सोय असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.62 या योजनेंतर्गत सवग रुग्णवाभिकाांमध्ये वािनचालक भनयकु्त करण्यात आले असनू, प्रत्येक 
रुग्णवाभिकेत 2 वािनचालकाांची भनयकु्ती करण्यात आल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने 
साांभर्तले. 

5.63 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेल्या वािनचालकाांची शैक्षभणक पात्रता 4 थी 
पास, 5 वी  ते 7 वी पास, 8 वी ते 10 वी पास, 11 वी ते 12 वी पास, पदवी व त्यावरील या सवग प्रकारातील 
असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.64 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेतील वािनचालक 2 भश्टमध्ये काम करीत असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.65 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेले वािनचालक सवगच वयोर्टातील असल्याचे 
मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.66 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेल्या वािनचालकाांकिे रुग्णवाभिका 
चालवण्यासाठी लार्णारा परवाना असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.67 या योजनेंतर्गत सवग वािनचालक िे वैध परवानाधारक असतात व या प्रकल्पाची सरुूवात िोऊन 
अवघा एकच वषाचा कालावधी झाल्यामळेु रुग्णवाभिकेत भनयकु्त करण्यात आलेल्या वािनचालकाांची कािी 
ठराभवक कालावधीनांतर मानभसक व शाभररीक आरोग्य तपासणी करण्यात आली नसल्याचे मे. बी. व्िी. जी. 
इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.68 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेतील वािनचालकाकिून रुग्णवाभिका चालवताांना रुग्णवाभिकेचा 
अपघात झाला असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.69 या योजनेंतर्गत रुग्णवाभिकेत वािनचालकासाठी भ्रमणध्वनीची, भपण्याच्या पाण्याची व जेवणाची 
सोय असल्याचे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.70 या योजनेंतर्गत आपत्कालीन प्रभतसाद कें द्रामध्ये (भनयांत्रण कक्ष) प्राप्त झालेल्या कॉल्सभवषयीचा 
तपशील तक्ता क्र. 5.7  मध्ये भदला आिे.  
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तक्ता क्र. 5.7 

आपत्कािीन प्रवतसाद कें द्रामध्ये (वनयंत्रण कक्ष) प्राप्त झािेल्या कॉल्सविषयीचा तपशीि 

अ.क्र. पवरस्स्थती कॉिची संख्या एकूण कॉल्स 
(संख्या) 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 आपत्कालीन कॉल्स 0 0 6793 230553 237346 
2 ईएमएस सेवेभवषयी  कौतकुास्पद 

कॉल्स 
0 0 149 1264 1463 

3 भनयांत्रण कक्षात प्राप्त झालेले तथाभप 
न स्स्वकारलेले कॉल्स 

0 0 0 0 0 

4 इतर कॉल्स 0 0 361901 2586415 2948316 
        एकूण कॉल्स 0 0 368893 2818232 3187125 

 

5.71 वरील तक्त्यातील माभितीवरून योजना सरुू झाल्यापासनू सन 2014-15 अखेरपयंत 3187125 
कॉल्स आपत्कालीन प्रभतसाद कें द्रामध्ये प्राप्त झाल्याचे भदसनू येते. त्यापैकी 237346 (7 टक्के) 
आपत्कालीन पभरस्स्थतीत, 1463 (नर्ण्य टक्का) ईएमएस सेवेभवषयी  कौतकुास्पद, 2948316 (93 टक्के) 
“इतर” कॉल्स प्राप्त झाल्याचे भदसनू आले. 

5.72 या योजनेंतर्गत कॉल्स प्राप्त झाल्यानांतर अपघातग्रस्त भठकाणास सेवा परुभवण्यासाठी प्रत्येकवेळी 
रुग्णवाभिका उपलब्ध िोती असे मे. बी. व्िी. जी. इांभिया भल., पणेु या सांस्थेने साांभर्तले. 

5.73 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालावधीत ALS व BLS या रुग्णवाभिकाांद्वारे 
लाि परुभवलेल्या लािधारकाांभवषयीची माभिती तक्ता क्र. 5.8 मध्ये भदली आिे. 
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तक्ता क्र. 5.8 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कािािधीत ALS ि BLS या रुग्णिाविकांद्वारे  

िाभ परुवििेल्या िाभधारकांविषयीची माविती 

अ.
क्र. 

वजल्िा सेिा परुवििले्या 
िाभार्थ्यांची संख्या 

योजना सरुु झाल्यापासनू माचच 2015 पयंत झाििेी सिच 
रुग्णिाविकांची एकवत्रत धाि वक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाविकांची माचच-2015 अखेरची  
स्स्थती 

माचच 2015 मध्ये आपद्ग्ग्रस्तांना सेिा परुवििले्या 
रूग्णिाविकांचा तपशीि 

ALS 
रुग्णिावि
काद्वारे 

BLS 
रुग्णिावि
काद्वारे 

िाभाथी उपिब्ध असतांना िाभाथी  उपिब्ध नसतांना कायचरत असिेल्या 
रुग्णिाविकांची 

सरासरी टक्केिारी 

अकायचरत 
असिेल्या 

रुग्णिाविकांची  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS ALS BLS ALS BLS एका िेळािी 
सेिा न 

पवुििले्या 
रुग्णविकांची 

संख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुवििले्या 
रूग्णिाविकांची 

संख्या 

10 पेक्षा 
जास्तिेळा सेिा 

परुवििले्या 
रूग्णिाविकांची 

संख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 बिृव मुांबई  5283 17031 148047 386822 6686 19542 100 100 0 0 2 39 95 

2 ठाणे 4480 8143 280453 444638 13674 25042 100 100 0 0  0 5 35 

3 रायर्ि 657 3183 79241 278793 3202 17191 100 100 0 0 0 0 3 17 

4 रत्नाभर्री 821 2106 52417 167082 760 5507 100 100 0 0 0 0 0 17 

5 ससधदुरू्ग 679 1651 58184 140686 1224 4771 100 100 0 0 0 0 8 

6 पालघर 284 974 19650 66394 980 2543 100 100 0 0 0 0 0 0 26 

7 पणेु 5984 13014 235147 561460 19333 47420 100 100 00 00 2 11 70 

8 सातारा 2138 6845 117228 385268 7158 13283 100 100 0 0 00 0 2 29 
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अ.
क्र. 

वजल्िा सेिा परुवििले्या 
िाभार्थ्यांची संख्या 

योजना सरुु झाल्यापासनू माचच 2015 पयंत झाििेी सिच 
रुग्णिाविकांची एकवत्रत धाि वक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाविकांची माचच-2015 अखेरची  
स्स्थती 

माचच 2015 मध्ये आपद्ग्ग्रस्तांना सेिा परुवििले्या 
रूग्णिाविकांचा तपशीि 

ALS 
रुग्णिावि
काद्वारे 

BLS 
रुग्णिावि
काद्वारे 

िाभाथी उपिब्ध असतांना िाभाथी  उपिब्ध नसतांना कायचरत असिेल्या 
रुग्णिाविकांची 

सरासरी टक्केिारी 

अकायचरत 
असिेल्या 

रुग्णिाविकांची  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS ALS BLS ALS BLS एका िेळािी 
सेिा न 

पवुििले्या 
रुग्णविकांची 

संख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुवििले्या 
रूग्णिाविकांची 

संख्या 

10 पेक्षा 
जास्तिेळा सेिा 

परुवििले्या 
रूग्णिाविकांची 

संख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
9 साांर्ली 2244 6773 159471 477156 5674 19461 100 100 00 00 1 0 25 

10 कोल्िापरू 3812 8791 231567 467324 6989 14990 100 100 00 00 0 0 34 

11 सोलापरू 3472 8365 201810 603227 10866 22036 100 100 00 0 0 0 35 

12 नाभशक 3426 9693 196378 568603 12629 27779 100 100 0 0 0 0 47 

13 अिमदनर्र 3533 8343 259113 597578 11626 27353 100 100 0 0 0 1 38 

14 जळर्ाव 3674 6173 262949 528742 7818 14588 100 100 0 0 0 0 32 

15 धळेु 1713 3399 151873 232937 6052 9458 100 100 0 0 00 0 0 16 

16 नांदरूबार 1016 2751 79818 244509 2648 5389 100 100 00 00 0 0 12 

17 औरांर्ाबाद 3482 8447 222794 633482 11567 34771 100 100 00 00 0 0 28 

18 जालना 2300 26570 222197 263676 9302 12813 100 100 00 00 0 0 14 

19 बीि 2133 5576 143707 427168 7024 20774 100 100 00 00 0 1 18 

20 उस्मानाबाद 1738 3770 119235 255434 5659 9106 100 100 00 00 0 0 13 
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अ.
क्र. 

वजल्िा सेिा परुवििले्या 
िाभार्थ्यांची संख्या 

योजना सरुु झाल्यापासनू माचच 2015 पयंत झाििेी सिच 
रुग्णिाविकांची एकवत्रत धाि वक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाविकांची माचच-2015 अखेरची  
स्स्थती 

माचच 2015 मध्ये आपद्ग्ग्रस्तांना सेिा परुवििले्या 
रूग्णिाविकांचा तपशीि 

ALS 
रुग्णिावि
काद्वारे 

BLS 
रुग्णिावि
काद्वारे 

िाभाथी उपिब्ध असतांना िाभाथी  उपिब्ध नसतांना कायचरत असिेल्या 
रुग्णिाविकांची 

सरासरी टक्केिारी 

अकायचरत 
असिेल्या 

रुग्णिाविकांची  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS ALS BLS ALS BLS एका िेळािी 
सेिा न 

पवुििले्या 
रुग्णविकांची 

संख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुवििले्या 
रूग्णिाविकांची 

संख्या 

10 पेक्षा 
जास्तिेळा सेिा 

परुवििले्या 
रूग्णिाविकांची 

संख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
21 लातरू 1965 6762 139901 445575 6131 21010 100 100 00 00 0 0 19 
22 नाांदेि 3335 7376 304235 774627 12768 28919 100 100 00 00 0 0 24 
23 परिणी 1247 3278 114800 289060 4131 9397 100 100 00 00 0 0 11 
24 सिर्ोली 1176 3141 114792 224159 3329 7876 100 100 00 00 0 0 10 
25 अमरावती 2096 7240 224034 657715 6531 26552 100 100 00 00 0 0 25 
26 अकोला 1511 3191 118174 251582 4836 6936 100 100 00 00 0 0 14 
27 यवतमाळ 1754 6879 197948 696450 12532 25998 100 100 00 00 1 2 20 
28 बलुढाणा 1420 5348 117428 405081 5416 17220 100 100 00 00 0 0 22 
29 वाभशम 833 2660 87125 281112 3318 10929 100 100 00 00 0 0 10 
30 नार्परू 2784 7260 212598 511703 8505 27850 100 100 00 00 0 12 31 
31 वधा 486 1687 33701 140268 2345 5350 100 100 00 00 0 1 10 
32 िांिारा 1412 1912 95102 120912 2973 8346 100 100 00 00 0 0 9 
33 चांद्रपरू 1189 4029 108933 322363 7844 14656 100 100 00 00 0 0 20 
34 र्िभचरोली 761 1229 65312 130070 1359 4488 100 100 00 00 0 1 7 
35 र्ोंभदया 1142 2840 87523 148246 3132 7657 100 100 00 00 0 0 12 

एकूण 75980 192517 5262885 13129902 236021 577001 100 100 00 00 6 78 853 
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5.74 वरील तक्त्यातील माभितीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत एकूण सेवा परुभवलेल्या 
आपद्ग्ग्रस्ताांची सांख्या 268497 असनू, त्यापैकी ALS रुग्णवाभिकाांद्वारे 75980 (28 टक्के) तर, BLS 
रुग्णवाभिकाांद्वारे 192517 (72 टक्के) आपद्ग्ग्रस्ताांना सेवा परुभवल्याचे भदसनू आले.  मािे माचग, 2015 अखेर 
एकिी वेळा सेवा न परुभवलेल्या रुग्णवाभिकाांची सांख्या 6 असल्याचे भदसनू आले. त्यापैकी बिृव मुांबई व पणेु 
भजल्ह्यातील प्रत्येकी 2 व साांर्ली आभण यवतमाळ भजल्ह्यातील प्रत्येकी 1 रुग्णवाभिका असल्याचे भदसनू 
आले. 1 ते 10 वेळा सेवा पुरभवलेल्या रुग्णवाभिकाांची सांख्या 78 असल्याचे भदसनू आले, त्यापैकी बिृव मुांबई 
39 (50 टक्के), नार्परू 12 (15 टक्के), पणेु 11 (14 टक्के), ठाणे 5 (6 टक्के), रायर्ि 3 (4 टक्के), 
सातारा व यवतमाळ प्रत्येकी 2 (3 टक्के) आभण अिमदनर्र, बीि, वधा, र्िभचरोली प्रत्येकी 1 (1 टक्का) 
या भजल्ह्याांतील रुग्णवाभिका असल्याचे भदसनू आले. एकूण 10 पेक्षा जास्त वेळा सेवा परुभवलेल्या 
रुग्णवाभिकाांची सांख्या 853 िोती. त्यापैकी सवात जास्त बिृवमुांबई भजल्ह्यातील 95 (11 टक्के) तर, सवात 
कमी र्िभचरोली 7 (1 टक्का) रुग्णवाभिका असल्याचे भदसनू आले. 
 

अिचणी  

1) भनयांत्रण कक्षातनू राज्यातील दरु्गम िार्ातील रुग्णवाभिकाांशी सांपकग  साधताना नेटवकग बाबत  
अिचणी येतात. 

2) रुग्णवाभिकाांना थाांबण्यासाठी आरभक्षत जार्ा उपलब्ध करण्याबाबत अिचणी येतात. 

3) सध्या भनस्श्चत केलेल्या रुग्णवाभिकाांची सांख्या सन 2001 च्या जनर्णनेनसुार आिे. 
 

उपाययोजना 

1) शासनाने नेटवकग  सभुवधा अभधक सक्षम करावी. 
2) रुग्णवाभिकाांना थाांबण्यासाठी सरुभक्षत व सवग सोयीयकु्त जार्ा उपलब्ध करावी. 
3) रुग्णवाभिकाांची सांख्या सन 2011 च्या जनर्णनेनसुार करावी. 

 

***** 
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 प्रकरण-6 

जिल्हा शल्य जिजकत्सक याांिी योिनेजिषयी माजहती  
6.1 अतिससुज्ज रुग्णवातिकाांची आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा (EMS) िी योजना राज्याच्या सववच 
तजल्ह्याि राबतवण्याि येि असनू, राज्यािील 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सक याांच्याकडून सांकतलि करण्याि 
आलेल्ह्या मातििीवर आधातरि तवश्लेषण खालील पतरच्छेदाांि तदले आिे. 
 

6.2 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्याांसाठी मांजरू झालेल्ह्या व तजल्ह्याांना 
प्राप्ि झालेल्ह्या रुग्णवातिकाांचा िपशील िक्िा क्र. 6.1 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 6.1 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत जिल््ाांसाठी मांिरू झालेल्या ि  

जिल््ाना प्राप्त झालेल्या रुग्णिाजहकािा तपशील 
 

अ.क्र. जिल्हा / जिभाग रुग्णिाजहकाांिी सांख्या 
मांिरू प्राप्त 

(1) (2) (3) (4) 
1 बिृन मुांबई 112 112 
2 ठाणे 40 40 
3 रायर्ड 26 26 
4 रत्नातर्री 22 22 
5 ससधदुरू्व 17 17 
6 पालघर 8 8 

               कोकण 225 225 
7 पणेु 85 85 
8 सािारा 31 31 
9 साांर्ली 25 24 
10 कोल्ह्िापरू 34 34 
11 सोलापरू 34 34 

          पणेु 209 208 
12 नातशक 46 46 
13 अिमदनर्र 40 40 
14 जळर्ाव 33 33 
15 धळेु 17 17 
16 नांदरूबार 12 12 

          नाजशक 148 148 
17 औरांर्ाबाद 31 31 
18 जालना 15 15 
19 बीड 19 19 
20 उस्मानाबाद 15 15 
21 लािरू 18 18 
22 नाांदेड 25 25 
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अ.क्र. जिल्हा / जिभाग रुग्णिाजहकाांिी सांख्या 
मांिरू प्राप्त 

(1) (2) (3) (4) 
23 परभणी 13 13 
24 सिर्ोली 10 10 

           औरांगाबाद 146 146 
25 अमराविी 27 27 
26 अकोला 15 15 
27 यविमाळ 23 23 
28 बलुढाणा 23 23 
29 वातशम 11 11 

          अमरािती 99 99 
30 नार्परू 43 43 
31 वधा 11 11 
32 भांडारा 11 11 
33 चांद्रपरू 21 21 
34 र्डतचरोली 9 9 
35 र्ोंतदया 12 12 

          नागपरू 107 107 
         एकूण 934 933 

 

 

6.3 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्याांना एकूण 934 
रुग्णवातिका मांजरू झाल्ह्याचे तदसनू आले. एकूण मांजरू रुग्णवातिकाांपैकी कोकण तवभार्ास सवाि जास्ि 225 
(24 टक्के), िर अमराविी तवभार्ास सवाि कमी 99 (11 टक्के) रुग्णवातिका प्राप्ि झाल्ह्याचे तदसनू आले. 
एकूण 934 मांजरू रुग्णवातिकाांपैकी 933 (99.9 टक्के) रुग्णवातिका तजल्ह्याांना प्राप्ि झाल्ह्याचे तदसनू आले. 
साांर्ली तजल्ह्िा वर्ळिा, उववतरि सवव तजल्ह्याांना जेवढ्या रुग्णवातिका मांजरू झाल्ह्या, िेवढ्या रुग्णवातिका प्राप्ि  
झाल्ह्याचे तदसनू आले. तजल्ह्िातनिाय तवचार करिा, बिृनमुांबई तजल्ह्यास सवाि जास्ि 112 (12 टक्के), िर 
र्डतचरोली तजल्ह्यास सवाि कमी 9 (1 टक्का) रुग्णवातिका प्राप्ि झाल्ह्याचे तदसनू आले. आयकु्ि, कुटुांब 
कल्ह्याण िथा सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अतभयान, मुांबई व मे. बी. व्िी. जी. इांतडया, तल., पणेु या सांस्थाांनी या 
योजनेंिर्वि एकूण 937 रुग्णवातिका खरेदी करण्याि आल्ह्याचे साांतर्िले. िथातप, तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी या योजनेंिर्वि 933 रुग्णवातिका प्राप्ि झाल्ह्याचे साांतर्िले. तसेि, आयकु्त, कुटुांब कल्याण 
तथा सांिालक, राष्ट्रीय आरोग्य अजभयान, मुांबई ि मे. बी. व्ही. िी. इांजिया, जल., पणेु या सांसथाांनी 
जिल््ाांना परुजिलेल्या ि जिल्हा शल्य जिजकत्सकाांना प्राप्त झालेल्या रुग्णिाजहकाांच्या सांख्येत तफाित 
जदसनू येते,  यािरून योिनेिे सांजनयांत्रण योग्यजरतीने होत नसल्यािे जदसनू येते. 
 

6.4 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्याांना प्राप्ि झालेल्ह्या अतिससुज्ज 
रुग्णवातिकाांचे जनर्णना 2011 च्या लोकसांख्येनसुार तजल्ह्िातनिाय प्रमाण िक्िा क्र. 6.2 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 6.2 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत जिल््ाांना प्राप्त झालेल्या अजतससुज्ि रुग्णिाजहकाांिे 

िनगणना 2011 च्या लोकसांख्येनसुार जिल्हाजनहाय प्रमाण  
 

अ.क्र. जिल्हा लोकसांख्या (000) लोकसांख्येिे प्रमाण रुग्णिाजहकाांिी सांख् या रुग्णिाजहकाांिे प्रमाण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 मुांबई शिर  3085 11.08   

112 
  

11.95 2 मुांबई उपनर्र 9357 
3 ठाणे 11060 9.84 60 6.40 
4 रायर्ड 2634 2.34 22 2.35 
5 रत्नातर्री 1615 1.44 17 1.81 
6 ससधदुरू्व 850 0.76 10 1.07 
7 नातशक 6107 5.43 46 4.91 
8 धळेु 2051 1.83 17 1.81 
9 नांदरुबार 1648 1.47 13 1.39 
10 जळर्ाव 4230 3.76 34 3.63 
11 अिमदनर्र 4543 4.04 40 4.27 
12 पणेु 9429 8.39 85 9.07 
13 सािारा 3004 2.67 31 3.31 
14 साांर्ली 2822 2.51 24 2.56 
15 सोलापरू 4318 3.84 36 3.84 
16 कोल्ह्िापरू 3876 3.45 34 3.63 
17 औरांर्ाबाद 3701 3.29 31 3.31 
18 जालना 1959 1.74 15 1.60 
19 परभणी 1836 1.63 13 1.39 
20 सिर्ोली 1177 1.05 12 1.28 
21 बीड 2585 2.30 19 2.03 
22 नाांदेड 3361 2.99 25 2.67 
23 उस्मानाबाद 1658 1.48 15 1.60 
24 लािरू 2454 2.18 20 2.13 
25 बलुडाणा 2586 2.30 23 2.45 
26 अकोला 1814 1.61 15 1.60 
27 वातशम 1197 1.07 11 1.17 
28 अमराविी 2888 2.57 26 2.77 
29 यविमाळ 2772 2.47 23 2.45 
30 वधा 1301 1.16 11 1.17 
31 नार्परू 4654 4.14 43 4.59 
32 भांडारा 1200 1.07 11 1.17 
33 र्ोंतदया 1323 1.18 13 1.39 
34 चांद्रपरू 2204 1.96 21 2.24 
35 र्डतचरोली 1073 0.95 9 0.96 

एकूण 112374 100.00 937 100.00 
 
6.5 वरील िक्त्यािील मातििीवरून ठाणे तजल्ह्िा वर्ळिा, उववतरि सवव तजल्ह्याांना जनर्णना-2011 च्या 
लोकसांख्येच्या प्रमाणाि रुग्णवातिका परुतवण्याि आल्ह्याचे तदसनू आले. 
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6.6 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि सांस्थाांनसुार अतिससुज्ज रुग्णवातिका 
प्राप्ि झालेल्ह्या तजल्ह्याांचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.3 मध्ये तदला आिे. 
 

 

तक्ता क्र. 6.3 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत सांसथाांनसुार अजतससुज्ि रुग्णिाजहका  

प्राप्त झालेल्या जिल््ाांिा जिभागजनहाय तपशील 
अ.क्र. जिभाग सांसथाजनहाय रुग्णिाजहका प्राप्त झालेले जिल्हे 

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अजभयान 

राज्यशासन 

(1) (2) (3) (4) 
1 कोकण 6 5 
2 पणेु 5 5 
3 नातशक 5 3 
4 औरांर्ाबाद 6 8 
5 अमराविी 5 5 
6 नार्परू 6 2 

          एकूण 33 28 
 

6.7 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि एकूण 
35 तजल्ह्याांपैकी 33 (94 टक्के) तजल्ह्याांना राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अतभयान या सांस्थेमार्व ि रुग्णवातिका 
परुतवण्याि आल्ह्याचे तदसनू आले, िर 28 (80 टक्के) तजल्ह्याांना राज्य शासनामार्व ि रुग्णवातिका परुतवण्याि 
आल्ह्याचे तदसनू आले. 

6.8 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि मिानर्रासाठी उपलब्ध केलेल्ह्या 
रुग्णवातिकाांचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.3 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 6.4 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत महानगरासाठी उपलब्ध केलेल्या  

रुग्णिाजहकाांिा जिभागजनहाय तपशील 
 

अ.क्र. जिभाग महानगरासाठी उपलब्ध केलेल्या 
रुग्णिाजहकाांिी सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 कोकण 142 
2 पणेु 49 
3 नातशक 14 
4 औरांर्ाबाद 13 
5 अमराविी 4 
6 नार्परू 25 

             एकूण 247 
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6.9 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि कोकण 
तवभार्ास सवाि जास्ि 142 (57 टक्के) रुग्णवातिका मिानर्रासाठी उपलब्ध करून तदल्ह्याचे तदसनू आले, 
िर अमराविी तवभार्ास सवाि कमी 4 (2 टक्के) रुग्णवातिका मिानर्रासाठी उपलब्ध करून तदल्ह्याचे तदसनू 
आले. 
 

6.10 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि कोणत्यािी तजल्ह्िा शल्ह्य रुग्णालयाने  
अतिससुज् ज रुग्णवातिकाांसाठी खचव केला नसल्ह्याचे साांतर्िले.  

6.11 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि अतिससुज्ज रुग्णवातिका उभ्या 
करण्यासाठी मानयिा तदलेल्ह्या रुग्णालयाांची सांख्या व रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार योजनेंिर्वि सेवा 
परुतवणाऱ्या रुग्णालयाबाबिचा िपशील िक्िा क्र. 6.5 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 6.5 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत अजतससुज्ि रुग्णिाजहका उभ्या करण्यासाठी मान्यता 

जदलेल्या रुग्णालयाांिी सांख्या ि रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार योिनेंतगगत सेिा परुजिणाऱ्या 
रुग्णालयाबाबतिा तपशील 

अ.क्र. जिभाग अजतससुज्ि 
रुग्णिाजहका 
उभ्या 
करण्यासाठी 
मान्यता 
जदलेल्या 
रुग्णालयाांिी 
सांख्या 

रुग्णालयािा प्रकारानसुार सेिा 
परुजिणारी रुग्णालये 

एकूण 

शासकीय जनम 
शासकीय 

खािगी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 106 226 32 150 408 
2 पणेु 207 178 585 107 870 
3 नातशक 142 128 80 63 271 
4 औरांर्ाबाद 143 232 10 0 242 
5 अमराविी 99 88 0 0 88 
6 नार्परू 99 168 5 31 204 

   एकूण 796 1020 712 351 2083 
 

6.12 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि 796 
रुग्णालयाांनी अतिससुज्ज रुग्णवातिका उभ्या करण्यासाठी मानयिा तदल्ह्याचे तदसनू आले. या योजनेंिर्वि 
तजल्ह्याि सेवा परुतवणाऱ्या रुग्णालयाांची एकूण सांख्या 2083 असल्ह्याचे तदसनू आले. त्यापैकी 1020 (49 
टक्के) शासकीय, 712 (34 टक्के) तनम शासकीय, 351 (17 टक्के) खाजर्ी रुग्णालये असल्ह्याचे तदसनू 
आले. 
 

6.13 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्याांसाठी प्राप्ि झालेल्ह्या ALS व 
BLS रुग्णवातिकाांचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.6 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 6.6 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत जिल््ाांसाठी प्राप्त झालेल्या ALS ि BLS 

रुग्णिाजहकाांिा जिभागजनहाय तपशील 

अ.क्र. जिभाग प्राप्त रुग्णिाजहकाांिी सांख्या एकूण 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 53 171 224 
2 पणेु 53 153 206 
3 नातशक 36 112 148 
4 औरांर्ाबाद 40 104 144 
5 अमराविी 23 75 98 
6 नार्परू 27 78 105 

        एकूण 232 693 925 
 

6.14 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि 925 
रुग्णवातिका तजल्ह्याांना प्राप्ि झाल्ह्याचे तदसनू आले त्यापैकी ALS रुग्णवातिका 232 (25 टक्के), िर BLS 
रुग्णवातिका 693 (75 टक्के) असल्ह्याचे तदसनू आले. आयकु्ि, कुटुांब कल्ह्याण िथा सांचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अतभयान, मुांबई व मे. बी. व्िी. जी. इांतडया, तल., पणेु या सांस्थाांनी या योजनेंिर्वि एकूण 937 
रुग्णवातिका खरेदी करण्याि आल्ह्याचे साांतर्िले. िथातप, तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी या योजनेंिर्वि 933 
रुग्णवातिका प्राप्ि झाल्ह्याचे साांतर्िले. तसेि,  आयकु्त, कुटुांब कल्याण तथा सांिालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अजभयान, मुांबई ि मे. बी. व्ही. िी. इांजिया, जल., पणेु या सांसथाांनी जिल््ाांना परुजिलेल्या ि जिल्हा 
शल्य जिजकत्सकाांना प्राप्त झालेल्या रुग्णिाजहकाांच्या सांख्येत तफाित जदसनू येते,  यािरून योिनेिे 
सांजनयांत्रण योग्यजरतीने होत नसल्यािे जदसनू येते. 
6.15 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्याांसाठी प्राप्ि झालेल्ह्या ALS व 
BLS रुग्णवातिकाांचा वषवतनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.7 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 6.7 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत जिल््ाांसाठी प्राप्त झालेल्या  

ALS ि BLS रुग्णिाजहकाांिा िषगजनहाय तपशील 

अ.क्र. िषग प्राप्त रुग्णिाजहकाांिी सांख्या एकूण 
ALS BLS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12* 0 0 0 
2 2012-13* 0 0 0 
3 2013-14 140 356 496 
4 2014-15 92 337 429 

             एकूण 232 693 925 
* सदर कालावधीि प्रकल्ह्प कायान्नवि झाला नव्ििा. 
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6.16 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि 925 
रुग्णवातिका तजल्ह्याांना प्राप्ि झाल्ह्याचे तदसनू आले. सन 2011-12 व 2012-13 मध्ये प्रकल्ह्प कायान्नवि 
झाला नसल्ह्यामळेु रुग्णवातिका प्राप्ि झाल्ह्या नसल्ह्याचे साांतर्िले. सन 2013-14 मध्ये सवाि जास्ि 496 
(54 टक्के), िर सन 2014-15 मध्ये सवाि कमी 429 (46 टक्के) रुग्णवातिका तजल्ह्याांना प्राप्ि झाल्ह्याचे 
तदसनू आले. आयकु्ि, कुटुांब कल्ह्याण िथा सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अतभयान, मुांबई व मे. बी. व्िी. जी. 
इांतडया, तल., पणेु या सांस्थाांनी या योजनेंिर्वि एकूण 937 रुग्णवातिका खरेदी करण्याि आल्ह्याचे साांतर्िले. 
िथातप, तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी या योजनेंिर्वि 933 रुग्णवातिका प्राप्ि झाल्ह्याचे साांतर्िले. तसेि,  
आयकु्त, कुटुांब कल्याण तथा सांिालक, राष्ट्रीय आरोग्य अजभयान, मुांबई ि मे. बी. व्ही. िी. इांजिया, 
जल., पणेु या सांसथाांनी जिल््ाांना परुजिलेल्या ि जिल्हा शल्य जिजकत्सकाांना प्राप्त झालेल्या 
रुग्णिाजहकाांच्या सांख्येत तफाित जदसनू येते,  यािरून योिनेिे सांजनयांत्रण योग्यजरतीने होत नसल्यािे 
जदसनू येते. 

6.17 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे सन 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन पतरन्स्थिीमध्ये 
तजल्ह्याांनी िािाळलेल्ह्या (Tackled) आपद्ग्ग्रस्िाांचा वषवतनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.8 मध्ये तदला आिे. 

 

तक्ता क्र. 6.8 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत आपत्कालीन पजरस्सथतीमध्ये जिल््ाांनी 

हाताळलेल्या (Tackled) आपद्ग्ग्रसताांिा िषगजनहाय तपशील 
 

अ. 
क्र. 

िषग आपत्कालीन पजरस्सथतीनसुार आपद्ग्ग्रसताांिी सांख्या आपद्ग्ग्रसताांना 
सेिा 

परुजिण्यासाठी 
िापरण्यात 

आलेल्या एकूण 
रुग्णिाजहकाांिी 

सांख्या 

अपघातग्रस्
त 

आग परू बॉम्बसफोट ह्दय 
जिकार 

अिघि 
बाळांतपणे 

जिषबाधा आत्महत्या इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 2011-12* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2012-13* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2013-14# 2220 3 0 0 239 4068 6258 2 7150 19940 451 

4 2014-15 43715 372 1 2 2611 88703 18388 294 130180 284266 816 

  एकूण 45935 375 1 2 2850 92771 24646 296 137330 304206 X  

* सदर कालावधीि प्रकल्ह्प कायान्नवि झाला नव्ििा. 

# मिाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सेवा प्रकल्ह्प मािे रे्ब्रुवारी, 2014 पासनू सरुू झाला असल्ह्यामळेु सन 2013-14 या 
वषािील मातििी केवळ मािे रे्ब्रुवारी व माचव या दोन मतिनयाांकतरिा तदलेली आिे. 

6.18 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन 
पतरन्स्थिीनसुार आपद्ग्ग्रस्िाांचे प्रमाण सवाि जास्ि “अवघड बाळांिपणे” 92771 (30 टक्के), अपघािग्रस्ि 
45935 (15 टक्के), तवषबाधा 24646 (8 टक्के) व ह्दय तवकार 2850 (1 टक्का) या आपत्कालीन 
प्रकारािील असल्ह्याचे तदसनू आले. मे. बी. व्ही. िी. इांजिया जल,. पणेु ि जिल्हा शल्य जिजकत्सक याांनी 
आपत्कालीन पजरस्सथतीमध्ये जिल््ाांनी हाताळलेल्या (Tackled) आपद्ग्ग्रसताांच्या प्रजतिेदीत केलेल्या 
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आकिेिारीमध्ये तफाित जदसनू येते. यािरून योिनेिे सांजनयांत्रण योग्यजरतीने केले िात नसल्यािे 
जदसनू आले. 

6.19 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे सन 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन पतरन्स्थिीमध्ये 
तजल्ह्याांनी िािाळलेल्ह्या (Tackled) आपद्ग्ग्रस्िाांचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.9 मध्ये तदला आिे. 
 

तक्ता क्र. 6.9 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत आपत्कालीन पजरस्सथतीमध्ये जिल््ाांनी 

हाताळलेल्या (Tackled) आपद्ग्ग्रसताांिा जिभागजनहाय तपशील 
 

अ. 
क्र. 

जिभाग आपत्कालीन पजरस्सथतीनसुार आपद्ग्ग्रसताांिी सांख्या आपद्ग्ग्रसताांना 
सेिा 

परुजिण्यासाठी 
िापरण्यात 

आलेल्या एकूण 
रुग्णिाजहकाांिी 

सांख्या 

अपघात 
ग्रसत 

आग परू बॉम्बसफोट ह्दय 
जिकार 

अिघि 
बाळांतपणे 

जिषबाधा आत्महत्या इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 कोकण 10515 355 1 2 879 22859 20832 20 32094 87557 359 

2 पणेु 9586 7 0 0 472 18972 1862 217 30273 61389 323 

3 नातशक 9327 0 0 0 381 12809 0 0 21194 43721 148 

4 औरांर्ाबाद 8232 0 0 0 546 22271 1800 50 24190 57089 186 

5 अमराविी 4651 0 0 0 298 9037 0 0 18951 32937 101 

6 नार्परू 3624 13 0 0 264 6823 152 9 10628 21513 150 

      एकूण 45935 375 1 2 2850 92771 24646 296 137330 309424 X  
 

6.20 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि 
आपत्कालीन पतरन्स्थिीनसुार आपद्ग्ग्रस्िाांचे प्रमाण सवाि जास्ि 87557 (29 टक्के) कोकण तवभार्ाि, 
िर सवाि कमी 21513 (7 टक्के) नार्परू तवभार्ाि असल्ह्याचे तदसनू आले. 

6.21 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे सन 2014-15 या कालावधीि सांस्थेबरोबर केलेल्ह्या कराराबाबिचा 
सांस्था व तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.10 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 6.10 
सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत सांसथेबरोबर केलेल्या  

कराराबाबतिा सांसथा ि जिभागजनहाय तपशील 
अ.क्र. जिभाग सांसथेबरोबर करार केलेल्या जिल््ाांिी सांख्या एकूण 

कें द्रशासन राज्य 
शासन 

जिल्हा शल्य 
जिजकत्सक 

इतर  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 0 6 0 0 6 
2 पणेु 0 5 0 0 5 
3 नातशक 0 5 0 0 5 
4 औरांर्ाबाद 0 8 0 0 8 
5 अमराविी 2 3 0 0 5 
6 नार्परू 0 6 0 0 6 

           एकूण 2 33 0 0 35 
 

6.22 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि या योजनेंिर्वि सेवा 
देणाऱ्या सांस्थेबरोबर 2 (अमराविी/यविमाळ) (6 टक्के) तजल्ह्याांनी कें द्रशासनाने करार केल्ह्याचे साांतर्िले, 
िर 33 (94 टक्के) तजल्ह्याांनी राज्यशासनाने करार केल्ह्याचे साांतर्िले. या योजनेंिर्वि सेवा देणाऱ्या 
सांस्थेबरोबर 5 वषांच्या कालावधीसाठी करार करण्याि आल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
साांतर्िले. 

6.23 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि सांस्थाांनसुार ALS व BLS रुग्णवातिका 
प्राप्ि झालेल्ह्या तजल्ह्याांचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.11 मध्ये तदला आिे.  

तक्ता क्र. 6.11 

सन 2011-12 ते 2014-15 या कालािधीत सांसथाांनसुार ALS ि BLS रुग्णिाजहका प्राप्त 
झालेल्या जिल््ाांिा जिभागजनहाय तपशील 

अ.क्र. जिभाग सांसथाजनहाय रुग्णिाजहका प्राप्त झालेले जिल्हे एकूण 
कें द्रशासन राज्य 

शासन 
सेिा देणारी 

सांसथा 
कें द्र ि राज्य 

शासन  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 1 5 0 0 6 
2 पणेु 3 0 0 2 5 
3 नातशक 3 0 0 2 5 
4 औरांर्ाबाद 3 0 1 4 8 
5 अमराविी 2 0 0 3 5 
6 नार्परू 4 0 0 2 6 

           एकूण 16 5 1 13 35 
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6.24 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि  
16 (46 टक्के) तजल्ह्याांना कें द्रशासनाकडून, 13 (37 टक्के) कें द्र व राज्य शासनाकडून, राज्य शासनाकडून 
5 (14 टक्के) व सेवा देणाऱ्या सांस्थेकडून एका (3 टक्के) तजल्ह्याला ALS व BLS रुग्णवातिका प्राप्ि 
झाल्ह्याचे तदसनू आले.  

6.25 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे सन 2014-15 या कालावधीि खरेदी करण्याि आलेल्ह्या ALS व 
BLS रुग्णवातिकाांसाठी तजल्ह्याि थाांबण्याचे तठकाण तजल्ह्िास्िरीय सतमिीमार्व ि तनन्श्चि करून देण्याि 
आले असल्ह्याचे एकूण 34 (97 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सक याांनी साांतर्िले, िर एका तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाने रुग्णवातिकाांसाठी तजल्ह्याि थाांबण्याचे तठकाण तनन्श्चि करून देण्याि आले नसल्ह्याचे 
साांतर्िले.  

6.26 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे सन 2014-15 या कालावधीि खरेदी करण्याि आलेल्ह्या ALS व 
BLS रुग्णवातिकाांसाठी थाांबण्याच्या तठकाणी शेडसि / शेडतशवाय पातकिं र् असलेल्ह्या तठकाणाांबाबिचा 
तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.12 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 6.12 
 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत खरेदी करण्यात आलेल्या ALS ि BLS 
रुग्णिाजहकाांसाठी थाांबण्याच्या जठकाणी शेिसह / शेिजशिाय पाजकिं ग असलेल्या  

जठकाणाांबाबतिा जिभागजनहाय तपशील 
 

अ.क्र. जिभाग ALS ि BLS रुग्णिाजहकाांसाठी 
थाांबण्यािी जठकाणे 

एकूण 

शेिसह शेिजशिाय 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 कोकण 3 222 225 
2 पणेु 2 206 208 
3 नातशक 44 104 148 
4 औरांर्ाबाद 16 130 146 
5 अमराविी 5 94 99 
6 नार्परू 8 99 107 

           एकूण 78 855 933 
 

6.27 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि एकूण 933 
रुग्णवातिकाांपैकी 78 (8 टक्के) शेडसि, िर 855 (92 टक्के) ALS व BLS रुग्णवातिकाांसाठी थाांबण्याच्या 
तठकाणी शेडतशवाय पातकिं र् असल्ह्याचे तदसनू आले. 
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6.28 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि योजनेिील रुग्णवातिका व त्यािील 
उपकरणाांचा तवमा काढण्याि आल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सक याांनी प्रतिवेदीि केले. 

6.29  या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि वैद्यतकय आपत्कालीन पतरन्स्थिीमध्ये 
रुग्णाांना सेवा परुतवण्यासाठी खाजर्ी / अत्याधतुनक रुग्णालयाांचे पनॅल ियार करण्याि आल्ह्याचे प्रतिवेदीि 
करणारे तजल्ह्िे व ज्या तजल्ह्याांनी रुग्णालयाचे पनॅल ियार केले नािी, अशा तजल्ह्याांची पनॅल ियार न 
करण्यामार्ची कारणे याबाबिचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.13 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 6.13 
िैद्यजकय आपत्कालीन पजरस्सथतीमध्ये रुग्णाांना सेिा परुजिण्यासाठी खािगी / अत्याधजुनक 
रुग्णालयाांिे पनॅल तयार करण्यात आल्यािे प्रजतिेदीत करणारे जिल्हे ि ज्या जिल््ाांनी 

रुग्णालयािे पनॅल तयार केले नाही, अशा जिल््ाांिी पनॅल तयार न करण्यामागिी कारणे 
याबाबतिा जिभागजनहाय तपशील 

 

अ.क्र. जिभाग खािगी / अत्याधजुनक 
रुग्णालयाांिे पनॅल तयार 

करण्यात आल्यािे 
प्रजतिेदीत करणारे जिल्हे  

पनॅल तयार न  
करण्यामागिी कारणे 

कायगिाही सरुू सिूना अप्राप्त 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 6 0 0 
2 पणेु 3 0 2 
3 नातशक 5 0 0 
4 औरांर्ाबाद 6 0 2 
5 अमराविी 5 0 0 
6 नार्परू 5 1 0 

               एकूण 30 1 4 
 

6.30 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि एकूण 35 तजल्ह्याांपैकी 
30 (86 टक्के) तजल्ह्याांनी वैद्यकीय आपत्कालीन पतरन्स्थिीमध्ये रुग्णाांना सेवा परुतवण्यासाठी खाजर्ी / 
अत्याधतुनक रुग्णालयाांचे पनॅल ियार करण्याि आल्ह्याचे प्रतिवेदीि केले. ज्या तजल्ह्याांनी रुग्णालयाांचे पनॅल 
ियार केले नािी, अशा 5 तजल्ह्याांपैकी 1 (20 टक्के) तजल्ह्याने पनॅल ियार करण्याची कायववािी सरुू 
असल्ह्याचे, िर उववतरि 4 (80 टक्के) तजल्ह्याांनी सचूना अप्राप्ि असल्ह्याचे प्रतिवेदीि केले. 

6.31 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन पतरन्स्थिीमध्ये पोलीस 
अग्नीशमन, वाििकू, मिामार्व प्रातधकारी, वैद्यकीय तशक्षण आतण इिर तवभार्ािील क्षेतिय अतधकाऱ्याांना 
आवश्यक िे सिाय्य व सांसाधने उपलब्ध करण्याबाबि समनवय साधले जाि असल्ह्याचे सवव तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सक याांनी साांतर्िले. 
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6.32  या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन पतरन्स्थिीमध्ये सेवा 
देणाऱ्या कमवचाऱ्याांना आवश्यक िे शातररीक व कायदेशीर सांरक्षण देण्याि आल्ह्याचे 30 (86 टक्के) तजल्ह्िा 
शल्ह्य तचतकत्सक याांनी साांतर्िले, िर 4 (रत्नातर्री/ससधदुरू्व/उस्मानाबाद/वधा) (11 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सक शातररीक व कायदेशीर सांरक्षण देण्याि आलेले नािी, व 1 (सािारा) (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सक याांना शातररीक व कायदेशीर सांरक्षण देण्याि येि असल्ह्याचे मातिि नािी असे साांतर्िले. 

6.33 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि रुग्णवातिकाांनी तवतनर्ददष्ट्ट केलेल्ह्या 
कामाव्यतितरक्ि अनय कामासाठी सेवा वळत्या केल्ह्या जाऊ नयेि या सांदभाि सांबांतधि अतधकाऱ्याांना 
आवश्यक त्या प्रशासकीय सचूना तनर्वतमि करण्याि आल्ह्याचे 34 (97 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
साांतर्िले, िर 1 (3 टक्के) तजल्ह्याने (भांडारा) VIP दौऱ्यातनतमत्त वतरष्ट्ठाांच्या आदेशानवये सदरच्या 
रुग्णवातिकाांच्या सेवा वळिी केल्ह्या जाि असल्ह्याने प्रशासकीय सचूना सांबांतधि अतधकाऱ्याांना तनर्वतमि 
केल्ह्या नािी असे साांतर्िले. 

6.34 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्र (तनयांिण 
कक्ष) आदशव पध्दिीने चालण्याकतरिा (Standard operating procedure) राज्य आरोग्य सांस्था व आरोग्य 
तवज्ञान सांचालनालय याांचेशी सल्ह्लामसलि करुन तनयमावली ियार केली जाि असल्ह्याचे सववच शल्ह्य 
तचतकत्सक याांनी साांतर्िले. 
 

6.35 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्यािील शैक्षतणक सांस्थाांमध्ये 
आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सेवाांमध्ये सधुारणा िोण्यासाठी सांशोधनात्मक प्रोत्सािन तदले जाि असल्ह्याचे 
32 (91 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर 3 (ससधदुरू्व/सािारा/भांडारा) (9 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी योजना नवीन असल्ह्याने प्रस्िाव नािी िसेच सदर बाबिीि कोणत्यािी सचूना नसल्ह्यामळेु 
तजल्ह्यािील शैक्षतणक सांस्थाांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सेवाांमध्ये सधुारणा िोण्यासाठी 
सांशोधनात्मक प्रोत्सािन तदले जाि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 
 

6.36   या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सेवा 
या योजनेबाबि शासनाच्या तवतवध तवभार्ाांकडून व यांिणाांकडून प्रचार/प्रतसध्दी केल्ह्याचे प्रतिवेदीि करणारे 
तजल्ह्िे व प्रचार व प्रतसध्दी माध्यमाांबाबिचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 6.14 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 6.14 
आपत्कालीन िैद्यकीय प्रजतसाद सेिा या योिनेबाबत शासनाच्या जिजिध जिभागाांकिून ि 

यांत्रणाांकिून प्रिार/प्रजसध्दी केल्यािे प्रजतिेदीत करणारे जिल्हे ि प्रिार ि प्रजसध्दी माध्यमाांबाबतिा 
जिभागजनहाय तपशील 

अ. 
क्र. 

जिभाग शासनाच्या जिजिध 
जिभागाांकिून ि 
यांत्रणाांकिून प्रिार 
ि प्रजसध्दी केल्यािे 
प्रजतिेदीत करणारे 
जिल्हे 

प्रिार/प्रजसध्दींच्या माध्यमाांनसुार जिल््ाांिी सांख्या 
ितगमान 

पत्र 
टी 
व्ही 

होिीग जभत्ती 
पत्रके 

रुग्णालय 
नोटीस 
बोिग 

नगरपजरषद/ग्र
ाामपांिायत 
नोटीस बोिग 

िन 
िागतृी 
मेळािे 

इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 कोकण 6 5 8 12 20 20 12 14 16 
2 पणेु 5 4 10 15 12 15 12 35 16 
3 नातशक 5 2 4 9 8 15 12 7 8 
4 औरांर्ाबाद 8 6 8 18 24 25 30 28 24 
5 अमराविी 5 3 6 9 12 10 6 21 26 
6 नार्परू 6 5 6 12 20 30 18 21 24 

एकूण 35 30 26 30 29 28 20 23 18 
 

6.37 वरील िक्त्यािील मातििीवरुन या योजनेअांिर्वि शासनाच्या तवतवध तवभार्ाकडून व यांिणाांकडून 
प्रचार/प्रतसध्दी केल्ह्याची सवव तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाने प्रतिवेदीि केले. एकूण 35 तजल्ह्याांपैकी 30 तजल्ह्याांनी 
(86 टक्के) तजल्ह्याने विवमान पि व िोडीर्द्वारे 26 (74 टक्के) तजल्ह्याांनी टी. व्िीद्वारे, 29 (83 टक्के) 
तजल्ह्याांनी तभत्ती पिके, 28 (80 टक्के) तजल्ह्याांनी रुग्णालये नोटीस बोडव, 20 (57 टक्के) तजल्ह्याांनी 
नर्रपतरषद/ग्रामपांचायि नोटीस बोडव, 23 (66 टक्के) तजल्ह्याांनी जन जार्िृी मेळावे व 18 (51 टक्के) 
तजल्ह्याांनी ‘इिर’ माध्यमाांद्वारे प्रचार व प्रतसध्दी केल्ह्याचे तदसनू आले. 
 

6.38 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि तजल्ह्याि राबतवण्याि आलेल्ह्या 
आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सेवेचा आपद्ग्ग्रस्ि व्यक्िीस लाभ िोऊन या सेवेसांदभाि लाभधारक 
समाधानी असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 
 

6.39 या योजनेमळेु आपत्कालीन पतरन्स्थिीि िोणाऱ्या मतृ्युांचे प्रमाण 20 टक्क्याांपयिंि खाली आणण्याि 
मदि झाली असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.40 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील रुग्ण वातिकाांमधील डॉक्टराांसाठी सेवा देणाऱ्या सांस्थेकडून प्रतशक्षण 
आयोतजि केले जाि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.41 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील रुग्ण वातिकाांमधील वािन चालकाांसाठी सेवा देणाऱ्या सांस्थेकडून 
प्रतशक्षण आयोतजि केले जाि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.42 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील आपद्ग्ग्रस्िाांना आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सेवेचा लाभ देणाऱ्या 
सांस्थेकडून शलु्ह्क आकारले जाि नसल्ह्याचे सवव तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 
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6.43 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील ग्रामीण भार्ािनू तनयांिण कक्षाि कॉल केल्ह्यापासनू आपत्कालीन 
तठकाणी रुग्णवातिका पोिोचण्यासाठी 10 तमतनटे वेळ लार्ि असल्ह्याचे 1 (3 टक्के), 20 तमतनटे वेळ 10 (28 
टक्के), 30 तमतनटे वेळ 23 (66 टक्के) व 30 तमतनटाांपेक्षा अतधक वेळ 1 (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.44 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील नार्री भार्ािनू तनयांिण कक्षाि कॉल केल्ह्यापासनू आपत्कालीन तठकाणी 
रुग्णवातिका पोिोचण्यासाठी 10 तमतनटे वेळ लार्ि असल्ह्याचे 4 (11 टक्के), 20 तमतनटे वेळ 28 (80 
टक्के), व 20 तमतनटाांपेक्षा अतधक वेळ 3 (9 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.45 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील रुग्णवातिकाांमध्ये जास्िीि जास्ि स्थातनक व्यापकिा (coverage) 
असणारे व वेर्वेर्ळ्या प्रदात्याकडील चाल ून्स्थिीिील दोन भ्रमणध्वनी उपलब्ध असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा 
शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.46 या योजनेंिर्वि एकूण 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 34 (97 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
तजल्ह्यािील आपद्ग्ग्रस्िास ज्या रुग्णालयाि घेऊन जावयाचे असिे, त्या रुग्णालयास अर्ोदर कळतवले जाि 
असल्ह्याचे साांतर्िले, िर 1 (सािारा) (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी रुग्णवातिकाांमध्ये रुग्णालयाचे 
दरूध्वनी क्रमाांक उपलब्ध नसल्ह्याने त्या रुग्णालयास अर्ोदर कळतवले जाि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.47 या योजनेंिर्वि तजल्ह्याि एका वषाि सरासरी 1 टक्का रुग्णवातिका या देखभाल व इिर कारणाांसाठी 
बांद असल्ह्याचे 2 (6 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 2 टक्के 1 (3 टक्के), 3 टक्के 22(63 
टक्के), 5 टक्के 6 (17 टक्के) व 10 टक्के 1 (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी रुग्णवातिका या देखभाल 
व दरुूस्िीसाठी बांद असल्ह्याचे साांतर्िले. 
   

6.48 या योजनेंिर्वि आपद्ग्ग्रस्ि, नािेवाईक, घटनास्थळावरील अनय व्यक्िी याांनी 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकव  साधला असिा, िात्काळ प्रतिसाद तदला जाि असल्ह्याचे व 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर 
सांपकव  साधल्ह्यानांिर अतिससुज्ज रुग्णवातिका ग्रामीण व शिरी भार्ािील घटनास्थळी तवतिि वेळेि पोिोचि 
असल्ह्याचे िसेच, योजनेच्या तनकषाप्रमाणे आपद्ग्ग्रस्िास पतिल्ह्या सवुणविासाि घटनास्थळी व 
रुग्णवातिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 
 

6.49 या योजनेंिर्वि अतिससुज्ज रुग्णवातिकाांमध्ये योग्य िी आवश्यक उपकरणे असल्ह्याचे िसेच, 
आपद्ग्ग्रस्िास आवश्यकिेनसुार योग्य त्या रुग्णालयाांमध्ये भरिी करण्याि येि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.50 या योजनेचा दजा, तवश्वास, व्यापकिा वाढतवण्यासाठी या योजनेंिर्वि सेवेच्या कायवपध्दिीमध्ये बदल 
करणे आवश्यक असल्ह्याचे मि एकूण 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 24 (69 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी व्यक्ि केले, िर 11 (31 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी या योजनेंिर्वि सेवेच्या 
कायवपध्दिीमध्ये बदल करणे आवश्यक नसल्ह्याचे मि व्यक्ि केले. 

6.51 या योजनेंिर्वि एकूण 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 15 (43 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
लोकसांख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवातिका उपलब्ध झाल्ह्याचे मि व्यक्ि केले, िर 20 (57 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी लोकसांख्येच्या प्रमाणानसुार रुग्णवातिका उपलब्ध झाल्ह्या नसल्ह्याचे मि व्यक्ि केले. 
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6.52 या योजनेंिर्वि वाढिी लोकसांख्या तवचाराि घेिा, अतितरक्ि रुग्णवातिका खरेदी करणे आवश्यक 
असल्ह्याचे मि एकूण 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 31 (89 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी व्यक्ि 
केले, िर 4 (मुांबई शिर/लािरू/नार्परू/र्डतचरोली) (11 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी अतितरक्ि 
रुग्णवातिका खरेदी करणे आवश्यक नसल्ह्याचे मि व्यक्ि केले. 

6.53 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील रुग्णवातिकाांची िपासणी मतिनयािनू 1 वेळा 6 (17 टक्के), 2 वेळा  14 
(40 टक्के) आतण 4 व त्यापेक्षा जास्ि वेळा िोि असल्ह्याचे 15 (43 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
साांतर्िले. 

6.54 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेचा िपासणी अिवाल तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांना प्राप्ि िोि असल्ह्याचे 
34 (97 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर 1 (सािारा) (3 टक्के)  तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
मेकॅतनक िपासणी अिवाल मे. बी. व्िी. जी. सांस्थेच्या मखु्य कायालयास पणेु येथे पाठतवि असल्ह्याचे 
साांतर्िले. 

6.55 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेिील उपकरणाांची िपासणी केली जाि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. एक, साि व नव्वद तदवसाांनी प्रत्येकी 1 (3 टक्के), 15 तदवसाांनी 22 (63 टक्के) व 
30 तदवसाांनी 10 (28 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी रुग्णवातिकेिील उपकरणाांची िपासणी केली जाि 
असल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.56 या योजनेंिर्वि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी तजल्ह्यािील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेि समातवष्ट्ट 
असलेल्ह्या रुग्णालयाव्यतितरक्ि तकमान 5 रुग्णालयाि नेण्याि आल्ह्याचे 12 (34 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, 6 िे 10 रुग्णालयाि 3 (9 टक्के), 11 िे 15 रुग्णालयाि 2 (6 टक्के), 16 पेक्षा 
जास्ि अनय रुग्णालयाि नेण्याि आल्ह्याचे 3 (9 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.57 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील रुग्णवातिकाांमध्ये भौर्ोतलक स्थान प्रणाली (GPS/GPRS) यांि 
असल्ह्याचे, िसेच योजनेसाठी मदि म्िणनू पोतलस, अन्ग्नशमन, वािन, वाििुक, मिामार्व, वैद्यकीय, इिर, इ. 
कायालयाांिील सांबांतधि अतधकाऱ्याांशी समनवय साधनू त्याखालील अतधकाऱ्याांसाठी योग्य त्या सचूना 
देण्यासाठी साांर्ण्याि येि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 
 

6.58 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकाांचा वापर या योजनेच्या कामाव्यतितरक्ि अनय कामासाठी करण्याि येि 
नसल्ह्याचे एकूण 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 31 (89 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, 
िर 4 (नातशक/नार्परू/भांडारा/चांद्रपरू) (11 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी रुग्णवातिकाांचा वापर या 
योजनेच्या कामाव्यतितरक्ि अनय कामासाठी करण्याि येि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.59 या योजनेंिर्वि ALS व BLS रुग्णवातिकेमध्ये बी. पी. ॲपरटस, स्टेथोस्कोप अडल्ह्ट/पेडीयातरक्स, 
िनॅडिेल्ह्ड ग्लकुोमीटर, थरमोमीटर (िापमापक) (तडजीटल), व र्ोटल डॉप्लर अशी अत्याधतुनक जीवनदायी 
उपकरणे उपलब्ध असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. ALS प्रकारच्या सवव, िर BLS 
प्रकारच्या 1 (3 टक्के) रुग्णवातिकेमध्ये वैद्यकीय बाय-र्तजक तडर्ोब्रीलेटर व रानसपोटव व्िेन्नटलेटर व 
कार्दडॲक मॉतनटर उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. ALS प्रकारच्या सवव, िर BLS 
प्रकारच्या 2 (6 टक्के) रुग्णवातिकाांमध्ये व्िाल्ह्यमेुरीक इन्यजुन पांप उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य 
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तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. ALS प्रकारच्या सवव, िर BLS प्रकारच्या 3 (9 टक्के) रुग्णवातिकाांमध्ये तसरींज 
इन्यजुन पांप उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. ALS प्रकारच्या 29 (83 टक्के), िर 
BLS प्रकारच्या सवव रुग्णवातिकाांमध्ये पल्ह्स ऑक्सीतमटर उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
साांतर्िले.  

6.60 या योजनेंिर्वि ALS व BLS रुग्णवातिकाांमध्ये ॲम्ब्यलुनस कॉट, स्कुप स्रेचर, स्पाईन बोडव, व्िील 
चेअर, रानसर्र शीट, सवाईकल कॉलर, नयमुटॅीक स्प्लीनट (६ प्रकारचे), रोलर स्प्लीनट, प्यपुीलरी टॉचव व 
नीडल व तसरींज तडस्रॉयर अशी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले.  

6.61 या योजनेंिर्वि ALS व BLS रुग्णवातिकाांमध्ये वैद्यकीय ऑन्क्सजन तसलेंडर (पोटेबल) ऑन्क्सजन 
पे्रशर तरड्युसर, वैद्यकीय ऑन्क्सजन तडलीव्िरी तसस्टीम (ODS), ऑन्क्सजन ्लो यतुमडीर्ायरसि, 
ऑन्क्सजन ॲडतमतनस्रेशन इन्क्वपमेंट, माऊथ टु मास्क व्िेनटीलेशन तडव्िॉईस, सेल्ह्र् इन्लेटेबल 
तरससीस्टेशन बरॅ्, सक्शनपांप (मनॅयअुल आतण िडँिेल्ह्ड), सक्शनपांप (इलेक्रॉतनक), लेतरनर्ोस्कोप तवथ ब्लेड 
तवथ मेकेनटोश ब्लेड 1.2.3.4, प्राथतमक उपचार बरॅ् व तडलीव्िरी कीट अशी श्वसन तवकारािील मित्त्वाची 
उपकरणे उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले.  

6.62 या योजनेंिर्वि ALS व BLS रुग्णवातिकाांमध्ये ई.एम.टी.शीअसव, टुथ र्ोरशेप तडसेक्टींर्, आटवरी 
र्ोरशेप 6'', टुथ र्ोरशेप 6'', मरॅ्ीलस् र्ोरशेप, तकडनी रे, न्क्लक क्लोम्प (5040), टांर् तडपे्रसर (100 nos.), 
सचव लाईट, रेस्क्य ूइन्क्वपमेंट व औषधे व इलाजाकतरिा आवश्यक सातित्य (Drugs and consumables) 
अशी इिर मित्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे व सातित्य उपलब्ध असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले.  

6.63 या योजनेंिर्वि तजल्ह्यािील सवव रुग्णवातिकाांमध्ये डॉक्टराांची तनयकु्िी करण्याि आली असल्ह्याचे 
सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. एका वेळी एका रुग्णवातिकेि एक डॉक्टर उपन्स्थि रािि 
असल्ह्याचे 30 (86 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर एका वेळी एका रुग्णवातिकेि दोन 
डॉक्टर 1 (ठाणे) (3 टक्के) व एका वेळी एका रुग्णवातिकेि िीन डॉक्टर उपन्स्थि रािि असल्ह्याचे 4 
(पणेु/अिमदनर्र/नार्परू/र्डतचरोली) (11 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.64  या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या डॉक्टराांची तकमान शैक्षतणक पाििा 
BAMS असनू, िी आयकु्ि, कुटुांब कल्ह्याण िथा सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अतभयान, मुांबई याांनी ठरवून 
तदलेल्ह्या तनकषाांनसुार असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.65 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेिील डॉक्टर िीन तश्टमध्ये काम करीि असल्ह्याचे 33 (94 टक्के) 
तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले,  िर दोन तश्टमध्ये काम करीि असल्ह्याचे 1 (उस्मानाबाद) (3 टक्के) 
तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. एका (अमराविी) (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी डॉक्टर 
तश्टमध्ये काम करीि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.66 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेले डॉक्टर सवव वयोर्टािील (22 वषांवरील) 
असल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. िसेच, रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या डॉक्टराांची 
कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि असल्ह्याचे एकूण 35 
तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 11 (31 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर 20 (57 टक्के) 
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तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी िपासणी करण्याि येि नसल्ह्याचे साांतर्िले व 4 (12 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या डॉक्टराांची कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक 
व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येिे सकवा नािी िे मातिि नसल्ह्याचे साांतर्िले. रुग्णवातिकेि तनयकु्ि 
करण्याि आलेल्ह्या डॉक्टराांची कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी 
करण्याि येिे असे प्रतिवेदीि केलेल्ह्या एकूण 11 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 2 (18 टक्के) िीन 
मतिनयाांनांिर, 5 (46 टक्के) सिा मतिनयाांनांिर व 4 (36 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी बारा मतिनयाांनांिर 
िपासणी करण्याि येि असल्ह्याचे साांतर्िले. रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या डॉक्टराांची कािी 
ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्ह्याचे प्रतिवेदीि 
करणाऱ्या एकूण 20 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 9 (45 टक्के) सवव डॉक्टर रतजस्टडव मेडीकल प्रकॅ्टीशनर 
असल्ह्याने, 3 (15 टक्के) र्रज भासि नसल्ह्याने, 1 (5 टक्के) डॉक्टराांची तनवड िी 11 मतिनयाांसाठीच्या कां िाटी 
पध्दिीने केली जाि असल्ह्याने व 7 (35 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी सचूना अप्राप्ि असल्ह्याने 
डॉक्टराांची मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.67 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या डॉक्टराांना आपत्कालीन पतरन्स्थिीदरम्यान 
करावयाच्या उपचाराांसांदभाि प्रतशक्षण देण्याि येि असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.68 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेिील डॉक्टर आपद्ग्ग्रस्िास (सकवा आपद्ग्ग्रस्िासोबि असलेल्ह्या 
व्यक्िीस) कोणत्या िॉन्स्पटलमध्ये उपचारासाठी नयावयाचे आिे असे तवचारि असल्ह्याचे व आपद्ग्ग्रस्ि सकवा 
आपद्ग्ग्रस्िासोबि असलेल्ह्या व्यक्िीने सचुतवलेल्ह्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी  नेण्याि येि असल्ह्याचे 
एकूण 35 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 34 (97 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर  
1 (लािरू) (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाने शासनाच्या तनदेशानसुार शासकीय रुग्णालयाि दाखल 
करण्याि येि असल्ह्याने आपद्ग्ग्रस्ि सकवा आपद्ग्ग्रस्िासोबि असलेल्ह्या व्यक्िीने सचुतवलेल्ह्या 
रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी  नेण्याि येि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.69 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि डॉक्टरासाठी भ्रमणध्वनीची व बसण्याची सोय असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा 
शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.70 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि डॉक्टरासाठी तपण्याच्या पाण्याची सोय असल्ह्याचे 15 (43 टक्के) 
तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर जेवणाची सोय असल्ह्याचे 9 (26 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.71 या योजनेंिर्वि सवव रुग्णवातिकाांमध्ये वािनचालक तनयकु्ि करण्याि आले असनू, 33 (94 टक्के) 
रुग्णवातिकेि 2 वािनचालकाांची, िर 2 (उस्मानाबाद/लािरू) (6 टक्के) रुग्णवातिकेि एका वािनचालकाची 
तनयकु्िी करण्याि आल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. 

6.72 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या वािनचालकाांची शैक्षतणक पाििा 8 वी िे 
10 वी पास असल्ह्याचे 6 (17 टक्के), िर 11 वी िे 12 वी पास असल्ह्याचे 1 (3 टक्के) व  सवव प्रकारािील 
शैक्षतणक पाििा (4 थी िे पदवी व त्यावरील) धारण करणारे वािनचालक असल्ह्याचे 28 (80 टक्के) तजल्ह्िा 
शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले.  
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6.73 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेिील वािनचालक 2 तश्टमध्ये काम करीि असल्ह्याचे 34 (97 टक्के)  
तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर उववतरि 1 (लािरू) (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाने 
वािनचालक 24 िास काम करीि असल्ह्यामळेु वािनचालक 2 तश्टमध्ये काम करीि नसल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.74 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेले वािनचालक सववच वयोर्टािील असल्ह्याचे 
34 (97 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर 1 (वधा) (3 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी 
वािनचालकाांचा वयोर्ट 31 िे 35 असल्ह्याचे साांतर्िले. 

6.75 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या वािनचालकाांकडे रुग्णवातिका 
चालवण्यासाठी लार्णारा परवाना असल्ह्याचे सववच तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले.  

6.76 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या वािनचालकाांची कािी ठरातवक 
कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि असल्ह्याचे 7 (20 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर 28 (80 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी मानतसक व शातररीक आरोग्य 
िपासणी करण्याि आली नसल्ह्याचे साांतर्िले. रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या वािनचालकाांची 
कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येिे असे प्रतिवेदीि केलेल्ह्या 
एकूण 7 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांपैकी 1 (14 टक्के) िीन मतिनयाांनांिर, प्रत्येकी 3 (43 टक्के) सिा 
मतिनयाांनांिर व बारा मतिनयाांनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि असल्ह्याचे तजल्ह्िा 
शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्ह्या वािनचालकाांची कािी ठरातवक 
कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्ह्याचे प्रतिवेदीि करणाऱ्या एकूण 
28 वािनचालकाांपैकी 14 (50 टक्के) वािनचालक िे वैध परवानाधारक असल्ह्याने, प्रत्येकी 3 (11 टक्के) 
र्रज भासि नसल्ह्याने, तनयकु्िीच्यावेळी िपासणी केली असल्ह्याने, मातिि नसल्ह्याने व सचूना अप्राप्ि 
असल्ह्याने वािनचालकाांची मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्ह्याचे तजल्ह्िा शल्ह्य 
तचतकत्सकाांनी साांतर्िले, िर 2 (6 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाने मे. बी. व्िी. जी. सांस्थेकडून िपासणी 
करण्याि येि नसल्ह्याने, वािनचालकाांची मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्ह्याचे 
साांतर्िले. 

6.77 या योजनेंिर्वि रुग्णवातिकेिील वािनचालकाकडून रुग्णवातिका चालविाांना रुग्णवातिकेचा 
अपघाि झाला असल्ह्याचे 17 (49 टक्के) तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाांनी साांतर्िले. रुग्णवातिकेि आपद्ग्ग्रस्ि 
असिाना वषव 2014-15 मध्ये एक अपघाि झाल्ह्याचे 7, दोन अपघाि झाल्ह्याचे 3 व चार अपघाि झाल्ह्याचे 
1 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाने साांतर्िले. रुग्णवातिकेि आपद्ग्ग्रस्ि नसिाना वषव 2014-15 मध्ये एक अपघाि 
झाल्ह्याचे 10, दोन अपघाि झाल्ह्याचे 4 व िीन अपघाि झाल्ह्याचे 1 तजल्ह्िा शल्ह्य तचतकत्सकाने साांतर्िले. 

6.78 या योजनेंिर्वि सन 2011-12 िे सन 2014-15 या कालावधीि ALS व BLS या रुग्णवातिकाांद्वारे 
लाभ परुतवलेल्ह्या तजल्ह्यािील लाभधारकाांतवषयीची मातििी िक्िा क्र. 6.15 मध्ये तदली आिे. 

 

 

 



84 
 

तक्ता क्र. 6.15 

सन 2011-12 ते सन 2014-15 या कालािधीत ALS ि BLS या रुग्णिाजहकाांद्वारे लाभ परुजिलेल्या जिल््ातील लाभधारकाांजिषयीिी माजहती 

 

 

अ.
क्र. 

जिल्हा सेिा परुजिलले्या 
लाभार्थ्यांिी सांख्या 

योिना सरुु झाल्यापासनू मािग 2015 पयिंत झाललेी सिग 
रुग्णिाजहकाांिी एकजत्रत धाि जक.मी.मध्ये  

(running in km.) 

रुग्णिाजहकाांिी मािग-2015 अखेरिी  
स्सथती 

मािग 2015 मध्ये आपद्ग्ग्रसताांना सेिा परुजिलले्या 
रूग्णिाजहकाांिा तपशील 

ALS 

रुग्णिाजह
काद्वारे 

BLS 

रुग्णिाजह
काद्वारे 

लाभाथी उपलब्ध असताांना लाभाथी  उपलब्ध नसताांना कायगरत असलेल्या 
रुग्णिाजहकाांिी 

सरासरी टक्केिारी 

अकायगरत 
असलेल्या 

रुग्णिाजहकाांिी  
सरासरी टक्केिारी 

ALS BLS ALS BLS ALS BLS ALS BLS एक िेळाही 
सेिा न 

पजुिलले्या 
रुग्णजहकाांिी 

सांख्या 

1 ते 10 िेळा 
सेिा 

परुजिलले्या 
रूग्णिाजहकाां
िी सांख्या 

10 पेक्षा 
िासतिेळा सेिा 

परुजिलले्या 
रूग्णिाजहकाांिी 

सांख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 कोकण 11655 32621 599382 1443427 20095 66419 100 100 0 0 2 47 199 

2 पणेु 17620 43769 828559 2191610 43213 103090 100 100 0 0 2 15 218 

3 नातशक 12948 29530 752070 1877127 25630 138943 100 100 0 0 0 1 145 

4 औरांर्ाबाद  17081 40354 747106 2815619 18650 51280 99.25 99.5 0.75 0.5 0 1 139 

5 अमराविी 7389 24694 637041 1962780 18619 79933 100 100 0 0 1 2 82 

6 नार्परू 8781 17950 2332935 1387675 15387 39611 96.75 99.875 3.25 0.125 1 14 90 

 एकूण 75474 188918 5897093 11678238 141594 479276 99.33 99.90 0.67 0.10 6 80 873 
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6.79 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2011-12 िे 2014-15 या कालावधीि सेवा परुतवलेल्ह्या 
तजल्ह्याांिील एकूण लाभधारकाांची सांख्या 264392 असनू, त्यापैकी ALS रुग्णवातिकाांद्वारे 75474 (29 
टक्के) िर, BLS रुग्णवातिकाांद्वारे 188918 (71 टक्के) लाभधारकाांना सेवा परुतवल्ह्याचे तदसनू आले. 
तवभार्तनिाय तवचार करिा, ALS रुग्णवातिकाांद्वारे पणेु तवभार्ाि सवाि जास्ि 17620 (23 टक्के) िर 
सवाि कमी अमराविी तवभार्ाि 7389 (10 टक्के) लाभधारकाांना सेवा परुतवल्ह्याचे तदसनू आले. BLS 
रुग्णवातिकाांद्वारे पणेु तवभार्ाि सवाि जास्ि 43769 (23 टक्के) िर सवाि कमी नार्परू तवभार्ाि 17950 
(10 टक्के) लाभधारकाांना सेवा परुतवल्ह्याचे तदसनू आले.  योजनेंिर्वि मािे माचव, 2015 अखेर औरांर्ाबाद व 
नार्परू तवभार् वर्ळिा 100 टक्के रुग्णवातिका कायवरि असल्ह्याचे उववतरि सववच तवभार्ाि तदसनू आले. 
 

अििणी  

1) योजनेसाठी आवश्यक असणारा तनधी योग्य प्रमाणाि उपलब्ध िोि नािी. 
2) या योजनेसांदभािील प्रतसध्दी मोठ्या प्रमाणाि िोि नािी िसेच, योजनेसांबांधी जनजार्िृीचा 

अभाव तदसनू येिो. 
3) या योजनेंिर्वि रुग्णवातिका थाांबण्यासाठी पातकिं र् शेड उपलब्ध नािी. 
4) या योजनेंिर्वि सेवा देणाऱ्या मे. बी. व्िी. जी. इांतडया, तल., पणेु िी सांस्था व शासकीय कमवचारी 

याांच्याि समनवयनाचा अभाव तदसनू येिो.  
5) या योजनेंिर्वि र्ांभीर नसलेल्ह्या आजारासाठी आपद्ग्ग्रस्ि आपत्कालीन प्रतिसाद सेवेचा लाभ 

घेिाना तदसिाि. 
6) या योजनेंिर्वि मोठ्या आजारावरील उपचार तजल्ह्िा रुग्णालयाि िोि नािीि, अशा पतरन्स्थिीि 

आपद्ग्ग्रस्िाांना मुांबईसारख्या शिराि नयावे लार्िे. 

उपाययोिना 

1) या योजनेसाठी आवश्यक असणारा तनधी तनयतमिपणे व योग्य प्रमाणाि उपलब्ध करून देण्याि 
यावा. 

2) योजनेसांदभािील प्रतसध्दी मोठ्या प्रमाणाि व्िावी, िसेच िळार्ाळािील लोकाांपयिंि जनजार्िृी 
करावी.  

3) या योजनेंिर्वि रुग्णवातिका थाांबण्यासाठी पातकिं र् शेड उपलब्ध करण्याि यावी. 
4) रुग्णवातिकेिील कायवरि डॉक्टर व वािनचालक याांची भरिी प्रतक्रया तजल्ह्िा स्िरावरून 

करण्याि यावी, जेणेकरून, सेवा देणारी मे. बी. व्िी. जी. इांतडया, तल., पणेु िी सांस्था व तजल्ह्िा 
स्िरावरील अतधकारी याांच्याि समनवय साधिा येईल. 

5) या योजनेंिर्वि केवळ आपत्कालीन पतरन्स्थिीिील आजारासाठीच सेवा देण्याि यावी. 
6) या योजनेंिर्वि तजल्ह्िा रुग्णालयाि अद्ययावि आरोग्य सतुवधा परुतवण्याि याव्याि. 

***** 
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प्रकरण-7 

रुग्णवाहिकेतील डॉक्टराांची योजनेहवषयी माहिती  
7.1 अतिससुज्ज रुग्णवातिकाांची आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा (EMS) या योजनेच्या मलू्यमापन 
पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांकडून सांकतलि करण्याि आलेल्या 
मातििीवर आधातरि तवश्लेषण खालील पतरच्छेदाांि तदले आिे. 

7.2 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांचा वयोर्ट व तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 7.1 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 7.1 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील 

डॉक्टराांचा वयोगटानसुार हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग वयोगट 

20 ते 25 
वषे 

26 ते 30 
वषे 

31 ते 35 
वषे 

36 ते 
40 वषे 

41 ते 
45 वषे 

46 ते 
50 वषे 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 1 10 10 4 5 5 35 
2 पणेु 0 7 8 3 3 4 25 
3 नातशक 1 9 3 7 4 1 25 
4 औरांर्ाबाद 1 10 15 6 7 1 40 
5 अमराविी 2 4 12 3 0 4 25 
6 नार्परू 3 10 6 4 3 4 30 

        एकूण 8 50 54 27 22 19 180 
 

7.3 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांपैकी सवाि जास्ि 54 (30 टक्के) डॉक्टसग 31 िे 35 वषे या 
वयोर्टािील असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 50 (28 टक्के) 26 िे 30 वषे , 27 (15 टक्के) 36 िे 
40 वषे, 22 (12 टक्के) 41 िे 45 वषे, 19 (11 टक्के) 46 िे 50 वषे  व 8 (4 टक्के) 20 िे 25 वषे या 
वयोर्टािील असल्याचे तदसनू आले. तवर्ार्तनिाय तवचार करिा, 31 िे 35 वषे या वयोर्टाि सवाि जास्ि 
15 (28 टक्के) डॉक्टसग औरांर्ाबाद तवर्ार्ाि असल्याचे तदसनू आले. 

7.4 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांच्या शैक्षतणक पात्रिेनसुार तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 7.2 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 7.2 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील 

डॉक्टराांच्या शैक्षहणक पात्रतेनसुार हवर्ागहनिाय तपशील 
 

अ.क्र. हवर्ाग शैक्षहणक पात्रता 
बीएएमएस बीयएूमएस बीएचएमएस एमडी इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 25 9 1 0 0 35 
2 पणेु 25 0 0 0 0 25 
3 नातशक 24 1 0 0 0 25 
4 औरांर्ाबाद 40 0 0 0 0 40 
5 अमराविी 19 5 1 0 0 25 
6 नार्परू 27 1 0 1 1 30 

         एकूण 160 16 2 1 1 180 
 

7.5 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांपैकी 160 (89 टक्के) डॉक्टसग बीएएमएस, 16 (9 टक्के) 
बीयएूमएस, 2 (1 टक्का) बीएचएमएस, िर प्रत्येकी 1 (1 टक्का) डॉक्टसग एमडी व ‘इिर’ अशी शैक्षतणक 
पात्रिा धारण करीि असल्याचे तदसनू आले. 

7.6 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांचा अनरु्वाच्या कालावधीनसुार तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 7.3 मध्ये तदला 
आिे. 

तक्ता क्र. 7.3 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील 

डॉक्टराांचा अनरु्वाच्या कालावधीनसुार हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग अनरु्वाचा कालावधी 

1 वषापेक्षा 
कमी 

1 ते 5 
वषे 

5 ते 10 वषे 10 
वषापेक्षा 
जास्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 
1 कोकण 0 14 10 11 35 
2 पणेु 0 5 12 8 25 
3 नातशक 2 10 5 8 25 
4 औरांर्ाबाद 2 20 8 10 40 
5 अमराविी 0 7 10 8 25 
6 नार्परू 3 12 4 11 30 

         एकूण 7 68 49 56 180 
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7.7 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांपैकी सवाि जास्ि 68 (38 टक्के) डॉक्टराांचा 1 िे 5 वषे 
अनरु्व असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 56 (31 टक्के) 10 वषापेक्षा जास्ि , 49 (27 टक्के) 5 िे 
10 वषे व 7 (4 टक्के) 1 वषापेक्षा कमी अनरु्व असल्याचे तदसनू आले. 

7.8 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
डॉक्टराांचा रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्या रुग्णवातिकेच्या प्रकारानसुार तवर्ार्तनिाय िपशील 
िक्िा क्र. 7.4 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 7.4 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या डॉक्टराांचा 

रुग्णवाहिकेत हनयकु्त करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकेच्या प्रकारानसुार हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग रुग्णवाहिकेचा प्रकार 

ALS BLS एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 14 21 35 
2 पणेु 10 15 25 
3 नातशक 10 15 25 
4 औरांर्ाबाद 16 24 40 
5 अमराविी 10 15 25 
6 नार्परू 12 18 30 

            एकूण 72 108 180 
 

7.9 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 डॉक्टराांपैकी 72 (40 टक्के) डॉक्टसग ALS प्रकारच्या रुग्णवातिकेि, िर 108  
(60 टक्के) डॉक्टसग BLS प्रकारच्या रुग्णवातिकेि तनयकु्ि झाल्याचे तदसनू आले.  

7.10 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
डॉक्टराांनी प्रतिवेदीि केलेल्या रुग्णवातिकाांिील अत्याधतुनक जीवनदायी उपकरणाांच्या उपलब्धिेतवषयीचा 
रुग्णवातिकेच्या प्रकारानसुार िपशील िक्िा क्र. 7.5 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 7.5 

सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या डॉक्टराांनी प्रहतवेदीत 
केलेल्या रुग्णवाहिकाांतील अत्याधहुनक जीवनदायी उपकरणाांच्या उपलब्धतेहवषयीचा 

रुग्णवाहिकेच्या प्रकारानसुार तपशील 

अ.क्र. अत्याधहुनक जीवनदायी उपकरणे रुग्णवाहिकेचा प्रकार 
ALS BLS एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 वैद्यकीय बाय-फतजक तडफोब्रीलेटर व कार्डडॲक 

मॉतनटर 
72 2 74 

2 ट्रान्सपोटग व्िेन्न्टलेटर 71 5 76 
3 व्िाल्यमेुट्रीक इन््यजुन पांप 72 10 82 
4 तसरींज इन््यजुन पांप 69 14 83 
5 पल्स ऑक्सीतमटर 62 108 170 
6 बी. पी. ॲपरटस 71 107 178 
7 स्टेथोस्कोप अडल्ट/पेडीयातट्रक्स  71 107 178 
8 िनॅ्डिेल्ड ग्लकुोमीटर 69 106 175 
9 थरमोमीटर (िापमापक) (तडजीटल) 71 107 178 
10 फोटल डॉप्लर 71 108 179 

 

7.11 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 डॉक्टराांपैकी ALS प्रकारच्या रुग्णवातिकेिील सवगच डॉक्टराांनी (72) वैद्यकीय बाय-
फतजक तडफोब्रीलेटर व कार्डडॲक मॉतनटर व व्िाल्यमेुट्रीक इन््यजुन पांप असल्याचे साांतर्िले. िर BLS 
प्रकारच्या सवगच डॉक्टराांनी (108) पल्स ऑक्सीतमटर व फोटल डॉप्लर असल्याचे साांतर्िले. 

7.12 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
डॉक्टराांनी प्रतिवेदीि केलेल्या रुग्णवातिकाांिील स्ट्रेचर उपकरणाांच्या उपलब्धिेतवषयीचा रुग्णवातिकेच्या 
प्रकारानसुार िपशील िक्िा क्र. 7.6 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 7.6 

सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या  
डॉक्टराांनी प्रहतवेदीत केलेल्या रुग्णवाहिकाांतील स्रेचर उपकरणाांच्या उपलब्धतेहवषयीचा 

रुग्णवाहिकेच्या प्रकारानसुार तपशील 

अ.क्र. स्रेचर उपकरणे रुग्णवाहिकेचा प्रकार 
ALS BLS एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 ॲम्बब्यलुन्स कॉट  72 108 180 
2 स्कुप स्ट्रेचर 72 108 180 
3 स्पाईन बोडग 72 108 180 
4 व्िील चेअर 72 108 180 
5 ट्रान्सफर शीट 71 108 179 
6 सवाईकल कॉलर 70 108 178 
7 न्यमुटॅीक स्प्लीन्ट (6 प्रकारचे) 69 102 171 
8 रोलर स्प्लीन्ट 70 102 172 
9 प्यपुीलरी टॉचग 63 99 162 
10 नीडल व तसरींज तडस्ट्रॉयर 70 102 172 

 

7.13 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 डॉक्टराांपैकी ALS प्रकारच्या रुग्णवातिकेिील सवगच डॉक्टराांनी (72) ॲम्बब्यलुन्स कॉट, 
स्कुप स्ट्रेचर, स्पाईन बोडग व व्िील चेअर असल्याचे साांतर्िले. िर BLS प्रकारच्या सवगच डॉक्टराांनी (108) 
ॲम्बब्यलुन्स कॉट, स्कुप स्ट्रेचर, स्पाईन बोडग, व्िील चेअर, ट्रान्सफर शीट व सवाईकल कॉलर असल्याचे 
साांतर्िले. 

7.14 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
डॉक्टराांनी प्रतिवेदीि केलेल्या रुग्णवातिकाांिील श्वसन तवकारािील मित्वाच्या उपकरणाांच्या 
उपलब्धिेतवषयीचा रुग्णवातिकेच्या प्रकारानसुार िपशील िक्िा क्र. 7.7 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 7.7 

सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या डॉक्टराांनी प्रहतवेदीत 
केलेल्या रुग्णवाहिकाांतील श्वसन हवकारातील मित्वाच्या उपकरणाांच्या उपलब्धतेहवषयीचा 

रुग्णवाहिकेच्या प्रकारानसुार तपशील 
अ.क्र. श्वसन हवकारातील मित्वाची 

उपकरणे 
रुग्णवाहिकेचा प्रकार 

ALS BLS एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 वैद्यकीय ऑन्क्सजन तसलेंडर (पोटेबल) 

ऑन्क्सजन पे्रशर तरड्युसर  
72 107 179 

2 वैद्यकीय ऑन्क्सजन तडलीव्िरी तसस्टीम 
(ODS) 

72 97 169 

3 ऑन्क्सजन ्लो ह्यतुमडीफायरसि 70 103 173 
4 ऑन्क्सजन ॲडतमतनस्ट्रेशन इन्क्वपमेंट 72 99 171 
5 माऊथ टु मास्क व्िेन्टीलेशन तडव्िॉईस 72 104 176 
6 सेल्फ इन््लेटेबल तरसससायटेशन 

(Resuscitation) बरॅ्  
71 102 173 

7 सक्शनपांप (मनॅ्यअुल आतण िडँिेल्ड) 72 106 178 
8 सक्शनपांप (इलेक्ट्रॉतनक) 72 108 180 
9 लेतरन्र्ोस्कोप तवथ ब्लेड तवथ मेकेनटोश 

ब्लेड 1.2.3.4 
72 107 179 

10 प्राथतमक उपचार बरॅ्  72 108 180 
11 तडलीव्िरी कीट 72 103 174 

 

7.15 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 डॉक्टराांपैकी ALS प्रकारच्या रुग्णवातिकेिील सवगच डॉक्टराांनी (72) वैद्यकीय 
ऑन्क्सजन तसलेंडर (पोटेबल) ऑन्क्सजन पे्रशर तरड्युसर, वैद्यकीय ऑन्क्सजन तडलीव्िरी तसस्टीम (ODS), 
ऑन्क्सजन ॲडतमतनस्ट्रेशन इन्क्वपमेंट, माऊथ टु मास्क व्िेन्टीलेशन तडव्िॉईस, सक्शनपांप (मनॅ्यअुल आतण 
िडँिेल्ड), सक्शनपांप (इलेक्ट्रॉतनक), लेतरन्र्ोस्कोप तवथ ब्लेड तवथ मेकेनटोश ब्लेड 1.2.3.4, प्राथतमक 
उपचार बरॅ् व तडलीव्िरी कीट असल्याचे साांतर्िले. िर BLS प्रकारच्या सवगच डॉक्टराांनी (108) सक्शनपांप 
(इलेक्ट्रॉतनक) व प्राथतमक उपचार बरॅ् असल्याचे साांतर्िले. 

7.16 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
डॉक्टराांची ज्या रुग्णवातिकेवर तनयकु्िी झाली त्या रुग्णवातिकेमधील डॉक्टराांचा तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा 
क्र. 7.8 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 7.8 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहरता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या डॉक्टराांची ज्या 

रुग्णवाहिकेवर हनयकु्ती झाली त्या रुग्णवाहिकेमधील डॉक्टराांचा हवर्ागहनिाय तपशील 

अ.क्र. हवर्ाग रुग्णवाहिकेमधील डॉक्टराांची सांख्या 
1 2 3 4 5 एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 8 17 10 0 0 35 
2 पणेु 1 5 19 0 0 25 
3 नातशक 0 8 16 1 0 25 
4 औरांर्ाबाद 1 11 25 2 1 40 
5 अमराविी 1 6 11 7 0 25 
6 नार्परू 2 13 15 0 0 30 

        एकूण 13 60 96 10 1 180 
 

7.17 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 डॉक्टराांपैकी सवाि जास्ि 96 (53 टक्के) डॉक्टराांनी त्याांची ज्या रुग्णवातिकेवर तनयकु्िी 
झाली आिे, त्या रुग्णवातिकेमध्ये 3 डॉक्टसग तनयकु्ि करण्याि आले असल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 60 
(33 टक्के) 2 डॉक्टसग, 13 (7 टक्के) 1 डॉक्टर, 10 (6 टक्के) 4 डॉक्टसग व 1 (1 टक्का) 5 डॉक्टसग तनयकु्ि 
करण्याि आले असल्याचे साांतर्िले. 

7.18 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 160 (89 टक्के) डॉक्टराांनी रुग्णवातिकेिील डॉक्टर तश्टमध्ये काम करीि असल्याचे 
साांतर्िले, सदर 160 डॉक्टराांपैकी 109 (68 टक्के) डॉक्टराांनी िीन तश्टमध्ये िर 51 (32 टक्के) डॉक्टराांनी 
दोन तश्टमध्ये काम करीि असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.19 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील डॉक्टराांना आपत्कालीन पतरन्स्थिीदरम्बयान करावयाच्या उपचाराांसांदर्ाि प्रतशक्षण देण्याि 
येि असल्याचे सवगच डॉक्टराांनी साांतर्िले. यापैकी 157 (87 टक्के) डॉक्टराांनी 11 िे 20 तदवसाांचे, 15 (8 
टक्के) डॉक्टराांनी 21 िे 30 तदवसाांचे, 7 (4 टक्के) डॉक्टराांनी तकमान 10 तदवसाांचे, िर 1 (1 टक्का) 
डॉक्टराांनी 41 िे 50 तदवसाांचे प्रतशक्षण तमळाल्याचे साांतर्िले. 
 

 

7.20 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 43 (24 टक्के) डॉक्टराांनी कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य 
िपासणी करण्याि येि असल्याचे साांतर्िले, िर 137 (76 टक्के) डॉक्टराांनी कािी ठरातवक कालावधीनांिर 
मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्याचे साांतर्िले. कािी ठरातवक कालावधीनांिर 
मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येिे असे प्रतिवेदीि केलेल्या एकूण 43 डॉक्टराांपैकी 3 (7 
टक्के) िीन मतिन्याांनांिर, 21 (49 टक्के) सिा मतिन्याांनांिर, 18 (42 टक्के) डॉक्टराांनी बारा मतिन्याांनांिर व 
1 (2 टक्के) डॉक्टरने 24 मतिन्याांनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि असल्याचे 
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साांतर्िले. मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्याचे प्रतिवेदीि केलेल्या एकूण 137 
डॉक्टराांपैकी 19 (14 टक्के) सवग डॉक्टर रतजस्टडग मेडीकल प्रकॅ्टीशनर असल्याने, 16 (11 टक्के) र्रज र्ासि 
नसल्याने, 68 (50 टक्के) सचूना अप्राप्ि असल्याने व 34 (25 टक्के) डॉक्टराांनी मातिि नसल्याने मानतसक 
व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्याचे साांतर्िले. 
 

7.21 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 177 (98 टक्के) डॉक्टराांनी उपचारासाठी आवश्यक त्या औषधाांचा परेुसा साठा 
रुग्णवातिकेि उपलब्ध असल्याचे, िर 3 (2 टक्के) डॉक्टराांनी उपचारासाठी आवश्यक त्या औषधाांचा पुरेसा 
साठा रुग्णवातिकेि उपलब्ध नसल्याचे साांतर्िले. 
 

7.22 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 179 (99 टक्के) डॉक्टराांनी आपद्ग्रस्िाांना देण्याि येणाऱ्या प्राथतमक उपचारासाठी शलु्क 
आकारण्याि येि नसल्याचे, िर 1 (1 टक्का) आपद्ग्रस्िाांना देण्याि येणाऱ्या प्राथतमक उपचारासाठी ` 300 
इिके शलु्क आकारण्याि येि असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.23 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 80 (44 टक्के) डॉक्टराांनी तनयकु्िीपासनू पािणीच्या तदवसापयंि तकमान 500 
आपद्ग्रस्िाांना सेवा देण्याि आली असल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 53 (29 टक्के) 501 िे 1000, 36 
(20 टक्के) 1001 िे 2000, 9 (5 टक्के) 2001 िे 3000 आतण प्रत्येकी 1 (1 टक्का) 4001 िे 5000 व 
5000 पेक्षा अतधक आपद्ग्रस्िाांना तनयकु्िीपासनू पािणीच्या तदवसापयंि सेवा देण्याि आली असल्याचे 
साांतर्िले. 
 

7.24 या योजनेंिर्गि एकूण 180 डॉक्टराांपैकी 171 (95 टक्के) डॉक्टराांनी रुग्णवातिकेिील आपद्ग्रस्िास 
(ककवा आपद्ग्रस्िासोबि असलेल्या व्यक्िीस) कोणत्या िॉन्स्पटलमध्ये उपचारासाठी न्यावयाचे आिे असे 
तवचारले जाि असल्याचे, िर 9 (5 टक्के) डॉक्टराांनी तवचारले जाि नसल्याचे साांतर्िले. एकूण 171 
डॉक्टराांपैकी 159 (93 टक्के) डॉक्टराांनी आपद्ग्रस्ि ककवा आपद्ग्रस्िासोबि असलेल्या व्यक्िीने 
सचुतवलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी नेण्याि येि असल्याचे साांतर्िले, िर उवगतरि 9 (5 टक्के) 
डॉक्टराांपैकी 6 (67 टक्के) डॉक्टराांनी शासनाच्या तनदेशानसुार शासकीय रुग्णालयाि दाखल करण्याि येि 
असल्याने, 1 (11 टक्के) डॉक्टरने खाजर्ी रुग्णालयाि परवानर्ीतशवाय नेिा येि नसल्याने, िर 2 (22 टक्के) 
डॉक्टराांनी रुग्णाचे नािेवाईक स्वि: साांर्ि असल्याने आपद्ग्रस्ि ककवा आपद्ग्रस्िासोबि असलेल्या 
व्यक्िीने सचुतवलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी  नेण्याि येि नसल्याचे साांतर्िले. 
 

7.25 या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेि डॉक्टराांसाठी भ्रमणध्वनीची व बसण्याची सोय असल्याचे सवगच 
डॉक्टराांनी साांतर्िले. 
 

7.26 या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेि डॉक्टराांसाठी तपण्याच्या पाण्याची सोय असल्याचे 171 (95 टक्के) 
डॉक्टराांनी साांतर्िले, िर जेवणाची सोय असल्याचे 13 (7 टक्के) डॉक्टराांनी साांतर्िले. 

7.27 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 115 (64 टक्के) डॉक्टराांनी एका वषाि 1 िे 5 तदवस रुग्णवातिका ह्या देखर्ाल व 
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दरुुस्िीसाठी बांद असल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 29 (16 टक्के) डॉक्टराांनी एका वषाि 6 िे 10 तदवस, 
10 (5 टक्के) डॉक्टराांनी एका वषाि 11 िे 15 तदवस व 5 (3 टक्के) डॉक्टराांनी एका वषाि 21 िे 25 तदवस 
रुग्णवातिका ह्या देखर्ाल व दरुुस्िीसाठी बांद असल्याचे साांतर्िले, िर 21 (12 टक्के) डॉक्टराांनी एका वषाि 
एकिी तदवस रुग्णवातिका ह्या देखर्ाल व दरुुस्िीसाठी बांद नसल्याचे साांतर्िले. 

7.28 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 13 (7 टक्के) डॉक्टराांनी रुग्णवातिकेि र्ौर्ोतलक स्थान प्रणाली (GPS /GPRS) यांत्रणा  
असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.29 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 179 (99 टक्के) डॉक्टराांनी रुग्णवातिका थाांबण्याचे तठकाण तनन्श्चि असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.30 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 11 (6 टक्के) डॉक्टराांनी रुग्णवातिका या योजनेच्या कामाव्यतितरक्ि इिर कामासाठी 
वापरण्याि येि असल्याचे साांतर्िले, त्यापैकी 2 (18 टक्के) जनजार्िृी तशतबर, 3 (27 टक्के) योजनेच्या 
प्रसारासाठी, 5 (36 टक्के) प्रात्यतक्षकाांसाठी व प्रत्येकी 1 (9 टक्के) मोचा बांदोबस्ि व िेल्थ कॅम्बपसाठी 
वापरण्याि येि असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.31 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 94 (52 टक्के) डॉक्टराांनी रुग्णवातिकेि आपत्कालीन वैद्यकीय िांत्रज्ञ असल्याचे 
साांतर्िले. 
 

7.32 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या सवगच 
डॉक्टराांनी योजनेच्या तनकषाप्रमाणे आपद्ग्रस्िास पतिल्या सवुणगिासाि घटनास्थळी व रुग्णवातिकेमध्ये 
वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोि असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.33 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 डॉक्टराांपैकी 178 (99 टक्के) डॉक्टराांनी अतिससुज्ज रुग्णवातिकेमध्ये योग्य िी आवश्यक उपकरणे 
असल्याचे साांतर्िले. 
 

7.34 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या सवगच 
डॉक्टराांनी आपद्ग्रस्िास आवश्यकिेनसुार योग्य त्या रुग्णालयामध्ये र्रिी करण्याि येि असल्याचे 
साांतर्िले. 
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अडचणी  
 

1) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये मदिनीस नसल्याने आपद्ग्रस्िाांना उपचारादरम्बयान समस्या 
उद्भविाि.  
 

2) या योजनेंिर्गि तजल्िा/ िालकुा स्िरावरील रुग्णालयाि अद्ययावि सतुवधा उपलब्ध नािीि. 
 

3) या योजनेंिर्गि बेवारस रुग्णाला रुग्णालयाि दाखल करून घेण्यासाठी पोतलसाांचे सिकायग 
तमळि नािी. 
 

उपाययोजना 
 

1) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये एका मदिनीसाची तनयकु्िी करण्याि यावी. 
 

2) या योजनेंिर्गि तजल्िा/ िालकुा स्िरावरील रुग्णालयाि अद्ययावि सतुवधा उपलब्ध कराव्याि. 
 

3) या योजनेंिर्गि बेवारस रुग्णाला रुग्णालयाि दाखल करून घेण्यासाठी पोतलसाांचे सिकायग 
तमळण्यासांबांधी कायगवािी व्िावी. 

 

***** 
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प्रकरण-8 

रुग्णवाहिकेतील वािनचालकाांची योजनेहवषयी माहिती  
8.1 अतिससुज्ज रुग्णवातिकाांची आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा (EMS) या योजनेच्या मलू्यमापन 
पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांकडून सांकतलि करण्याि आलेल्या 
मातििीवर आधातरि तवश्लेषण खालील पतरच्छेदाांि तदले आिे. 

8.2 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांचा वयोर्टानसुार तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 8.1 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.1 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहिता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील 

वािनचालकाांचा वयोगटानसुाि हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग वयोगट 

20 ते 25 
वषे 

26 ते 30 
वषे 

31 ते 35 
वषे 

36 ते 
40 वषे 

41 ते 
45 वषे 

46 ते 
50 वषे 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 7 13 5 5 3 2 35 
2 पणेु 2 9 7 3 3 1 25 
3 नातशक 3 12 5 3 1 1 25 
4 औरांर्ाबाद 9 15 11 3 2 0 40 
5 अमराविी 2 8 8 4 3 0 25 
6 नार्परू 1 10 12 4 3 0 30 

        एकूण 24 67 48 22 15 4 180 
 

8.3 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांपैकी सवाि जास्ि 67 (37 टक्के) वािनचालक 26 िे 
30 वषे या वयोर्टािील असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 48 (27 टक्के) 31 िे 35 वषे,  
24 (13 टक्के) 20 िे 25 वषे, 22 (12 टक्के) 36 िे 40 वषे, 15 (9 टक्के) 41 िे 45 वषे  व 4 (2 टक्के) 
46 िे 50 वषे या वयोर्टािील असल्याचे तदसनू आले. तवर्ार्तनिाय तवचार करिा, 26 िे 30 वषे या 
वयोर्टाि सवाि जास्ि 15 (22 टक्के) वािनचालक औरांर्ाबाद तवर्ार्ाि, िर त्याच वयोर्टाि सवाि कमी 
8 (12 टक्के) वािनचालक अमराविी तवर्ार्ाि असल्याचे तदसनू आले. 

8.4 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांच्या शैक्षतणक पात्रिेनसुार तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 8.2 मध्ये तदला 
आिे. 
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तक्ता क्र. 8.2 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहिता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील 

वािनचालकाांच्या शैक्षहणक पात्रतेनसुाि हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग शैक्षहणक पात्रता 

4 थी पास 5 वी ते 7 
वी पास 

8 वी ते 10 
वी पास 

11 वी ते 
12 वी 
पास 

पदवी व 
त्याविील 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 1 2 26 6 0 35 
2 पणेु 0 2 12 6 5 25 
3 नातशक 0 1 10 10 4 25 
4 औरांर्ाबाद 0 0 24 15 1 40 
5 अमराविी 0 0 11 13 1 25 
6 नार्परू 0 0 15 13 2 30 

        एकूण 1 5 98 63 13 180 
 

8.5 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांपैकी 1 (1 टक्का) वािनचालक 4 थी पास, 5 (3 टक्के) 
5 वी िे 7 वी पास, 98 (54 टक्के) 8 वी िे 10 वी पास, 63 (35 टक्के) 11 वी िे 12 वी  पास आतण 13 
(7 टक्के) पदवी व त्यावरील अशी शैक्षतणक पात्रिा धारण केल्याचे तदसनू आले. 

8.6 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांचा अनरु्वाच्या कालावधीनसुार तवर्ार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 8.3 मध्ये 
तदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.3 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहिता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या रुग्णवाहिकेतील 

वािनचालकाांचा अनरु्वाच्या कालावधीनसुाि हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग अनरु्वाचा कालावधी 

1 वषापेक्षा 
कमी 

1 ते 5 
वषे 

5 ते 10 वषे 10 
वषापेक्षा 
जास्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 
1 कोकण 1 9 12 13 35 
2 पणेु 0 4 10 11 25 
3 नातशक 0 5 9 11 25 
4 औरांर्ाबाद 0 14 18 8 40 
5 अमराविी 0 10 8 7 25 
6 नार्परू 1 7 12 10 30 

          एकूण 2 49 69 60 180 
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8.7 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांपैकी सवाि जास्ि 69 (39 टक्के) वािनचालकाांचा 5 िे 
10 वषे अनरु्व असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 60 (33 टक्के) 10 वषापेक्षा जास्ि, 49 (27 टक्के) 
1 िे 5 वषे व 2 (1 टक्के) वािनचालकाांचा 1 वषापेक्षा कमी अनरु्व असल्याचे तदसनू आले. 

8.8 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
वािनचालकाांचा रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आलेल्या रुग्णवातिकेच्या प्रकारानसुार तवर्ार्तनिाय 
िपशील िक्िा क्र. 8.4 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.4 
सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहिता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या वािनचालकाांचा 
रुग्णवाहिकेत हनयकु्त किण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकेच्या प्रकािानसुाि हवर्ागहनिाय तपशील 
अ.क्र. हवर्ाग रुग्णवाहिकेचा प्रकाि 

ALS BLS एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 14 21 35 
2 पणेु 10 15 25 
3 नातशक 10 15 25 
4 औरांर्ाबाद 17 23 40 
5 अमराविी 9 16 25 
6 नार्परू 12 18 30 

              एकूण 72 108 180 
 

8.9 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 रुग्णवातिकेिील वािनचालकाांपैकी सवाि जास्ि 108 (60 टक्के) वािनचालक ALS  
िर 72 (40 टक्के) वािनचालक BLS प्रकारच्या रुग्णवातिकेि तनयकु्ि करण्याि आल्याचे तदसनू आले. 

8.10 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
वािनचालकाांची ज्या रुग्णवातिकेवर तनयकु्िी झाली त्या रुग्णवातिकेमधील वािनचालकाांचा तवर्ार्तनिाय 
िपशील िक्िा क्र. 8.5 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 8.5 

सन 2014-15 या सांदर्भ वषाकहिता मलू्यमापन पािणीसाठी हनवड झालेल्या वािनचालकाांची ज्या 
रुग्णवाहिकेवि हनयकु्ती झाली त्या रुग्णवाहिकेमधील वािनचालकाांचा हवर्ागहनिाय तपशील 

 

अ.क्र. हवर्ाग रुग्णवाहिकेमधील वािनचालकाांची सांख्या 
2 वािनचालक 3 वािनचालक एकूण 

(1) (2) (4) (5) (8) 
1 कोकण 26 9 35 
2 पणेु 24 1 25 
3 नातशक 25 0 25 
4 औरांर्ाबाद 38 2 40 
5 अमराविी 11 14 25 
6 नार्परू 18 12 30 

            एकूण 142 38 180 
 

8.11 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 180 वािनचालकाांपैकी 142 (79 टक्के) वािनचालकाांनी त्याांची ज्या रुग्णवातिकेवर 
तनयकु्िी झाली आिे, त्या रुग्णवातिकेमध्ये 2 वािनचालक तनयकु्ि करण्याि आले असल्याचे साांतर्िले. िर 
38 (21 टक्के) वािनचालकाांनी रुग्णवातिकेमध्ये 3 वािनचालक तनयकु्ि करण्याि आले असल्याचे 
साांतर्िले. 

8.12 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या सवगच 
वािनचालकाांनी रुग्णवातिकेिील वािनचालक तशफ्टमध्ये काम करीि असल्याचे साांतर्िले, एकूण 180 
वािनचालकाांपैकी 165 (92 टक्के) वािनचालकाांनी दोन तशफ्टमध्ये, िर 15 (8 टक्के) वािनचालकाांनी िीन 
तशफ्टमध्ये काम करीि असल्याचे साांतर्िले. 
 

8.13 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 178 (99 टक्के) वािनचालकाांनी रूग्णवातिका चालतवण्याचे िाांतत्रक प्रतशक्षण 
देण्याि येि असल्याचे साांतर्िले. यापैकी 105 (59 टक्के) वािनचालकाांनी 1 िे 5 तदवसाांचे, 48 (27 टक्के) 
वािनचालकाांनी 6 िे 10 तदवसाांचे, 20 (11 टक्के) वािनचालकाांनी 11 िे 15 तदवसाांचे, प्रत्येकी 2 (1 टक्का) 
वािनचालकाांनी 16 िे 20 तदवसाांचे व 26 िे 30, िर 1 (1 टक्का) वािनचालकाांनी 21 िे 25 तदवसाांचे िाांतत्रक 

प्रतशक्षण तमळाल्याचे साांतर्िले. रुग्णवातिका चालतवण्याचे िाांतत्रक प्रतशक्षण देण्याि आले नसल्याचे 
प्रतिवेदीि करणाऱ्या 2 (1 टक्का) वािनचालकाांपैकी प्रत्येकी 1 (50 टक्के) वािनाचालकाने नवीन तनयकु्िी 
व रुग्णवातिका चालतवण्याचा यापवूीचा अनरु्व असल्याचे कारण साांतर्िले.  
 
 

8.14 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 44 (24 टक्के) वािनचालकाांनी कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व 
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शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि असल्याचे साांतर्िले, िर 136 (76 टक्के) वािनचालकाांनी कािी 
ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्याचे साांतर्िले. कािी 
ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येिे असे प्रतिवेदीि केलेल्या एकूण 
44 वािनचालकाांनी 2 (5 टक्के) एक मतिनयाांनांिर, 1 (2 टक्के) दोन मतिनयाांनांिर, 5 (11 टक्के) िीन 
मतिनयाांनांिर आतण प्रत्येकी 18 (41 टक्के) सिा मतिनयाांनांिर व बारा मतिनयाांनांिर मानतसक व शातररीक 
आरोग्य िपासणी करण्याि येि असल्याचे साांतर्िले. कािी ठरातवक कालावधीनांिर मानतसक व शातररीक 
आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्याचे प्रतिवेदीि केलेल्या एकूण 136 वािनचालकाांपैकी 23 (17 टक्के) 
सवग वािनचालकाांकडे वैध परवाना असल्याने, 20 (7 टक्के) कां पनीने कधीच केली नसल्याने, 9 (7 टक्के) 
र्रज र्ासि नसल्याने, 29 (21 टक्के) सचूना अप्राप्ि असल्याने व 55 (40 टक्के) मातिि नसल्याने 
मानतसक व शातररीक आरोग्य िपासणी करण्याि येि नसल्याचे साांतर्िले. 
 

8.15 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 113 (63 टक्के) वािनचालकाांनी एका वषाि 1 िे 5 तदवस रुग्णवातिका ह्या देखर्ाल 
व दरुुस्िीसाठी बांद असल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 27 (15 टक्के) वािनचालकाांनी एका वषाि 6 िे 10 
तदवस, 10 (5 टक्के) डॉक्टराांनी एका वषाि 11 िे 15 तदवस व 5 (3 टक्के) वािनचालकाांनी एका वषाि 21 
िे 25 तदवस रुग्णवातिका ह्या देखर्ाल व दरुुस्िीसाठी बांद असल्याचे साांतर्िले, िर 25 (14 टक्के) 
वािनचालकाांनी एका वषाि एकिी तदवस रुग्णवातिका ह्या देखर्ाल व दरुुस्िीसाठी बांद नसल्याचे साांतर्िले. 
 

8.16 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 6 (3 टक्के) वािनचालकाांनी रुग्णवातिकेि र्ौर्ोतलक स्थान प्रणाली (GPS 
/GPRS) यांत्रणा असल्याचे साांतर्िले. 

8.17 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 179 (99 टक्के) वािनचालकाांनी रुग्णवातिका थाांबण्याचे तठकाण तनश्श्चि 
असल्याचे साांतर्िले, िर 1 (1 टक्का) वािनचालकाांनी तनश्श्चि जार्ा नेमणू तदली नसल्याने रुग्णवातिका 
थाांबण्याचे तठकाण तनश्श्चि नसल्याचे साांतर्िले. 
 

8.18 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 12 (6 टक्के) वािनचालकाांनी रुग्णवातिका ह्या योजनेच्या कामायतयतितरक्ि रिर 
कामासाठी वापरण्याि येि असल्याचे साांतर्िले, त्यापैकी प्रत्येकी 3 (25 टक्के) वैद्यकीय जनजार्िृी तशतबर 
व प्रात्यतक्षकाांसाठी, 4 (34 टक्के) योजनेच्या प्रसारासाठी व प्रत्येकी 1 (8 टक्के) वािनचालकाांनी तशफारस 
केल्यास पेशांट आणणे व दवाखानयाचे अत्यांि आवश्यक कामासाठी वापरण्याि येि असल्याचे साांतर्िले. 
 

8.19 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदर्ग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
180 वािनचालकाांपैकी 6 (3 टक्के) वािनचालकाांनी रुग्णवातिकेिील वािनचालकाकडून रुग्णवातिका 
चालविाांना रुग्णवातिकेचा अपघाि झाला असल्याचे साांतर्िले. रुग्णवातिकेि आपद्ग्रस्ि असिाांना वषग 
2014-15 मध्ये 5 अपघाि झाल्याचे िर रुग्णवातिकेि आपद्ग्रस्ि नसिाांना एक अपघाि झाल्याचे 
वािनचालकाांनी साांतर्िले. 



101 
 

8.20 या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेि वािनचालकाांसाठी भ्रमणध्वनीची व बसण्याची सोय असल्याचे 179 
(99 टक्के) वािनचालकाांनी साांतर्िले. 

8.21 या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेि वािनचालकाांसाठी तपण्याच्या पाण्याची सोय असल्याचे 40 (22 
टक्के), िर जेवणाची सोय असल्याचे 12 (7 टक्के) वािनचालकाांनी साांतर्िले. 
 

अडचणी  
 

1) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये वािनचालकाांची सांख्या अपरुी आिे. 
 

2) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिका थाांबण्यासाठी पातकिं र् शेड उपलब्ध नािी. 
 

3) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमधील वािनचालकाांना वेळेवर वेिन तमळि नािी. 
 

उपाययोजना 
 

1) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये वािनचालकाांच्या सांख्येि वाढ करण्याि यावी.  
 

2) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिका थाांबण्यासाठी पातकिं र् शेड उपलब्ध करण्याि यावी. 
 

3) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमधील वािनचालकाांना वेळेवर वेिन देण्याि यावे. 

***** 
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प्रकरण-9 

लाभधारकाांची योजनेविषयी माविती  
9.1 अतिससुज्ज रुग्णवातिकाांची आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा (EMS) या योजनेच्या मलू्यमापन 
पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांकडून सांकतलि करण्याि आलेल्या मातििीवर आधातरि 
तवश्लेषण खालील पतरच्छेदाांि तदले आिे. 

9.2 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा स्त्री - परुुषतनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.1 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.1 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाांचा स्त्री - परुुषवनिाय तपशील 
अ.क्र. विभाग परुुष स्त्री एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 50 90 140 
2 पणेु 30 70 100 
3 नातशक 37 63 100 
4 औरांर्ाबाद 58 102 160 
5 अमराविी 38 62 100 
6 नार्परू 37 83 120 

           एकूण 250 470 720 
 

9.3 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी 250 (35 टक्के) परुुष िर 470 (65 टक्के) स्त्री लाभधारक 
असल्याचे तदसनू आले.  
 

9.4 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा वयोर्ट व तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.2 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 9.2 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाांचा ियोगट ि विभागवनिाय तपशील 
 

अ.क्र. विभाग ियोगट 
0 ते 

10 िषे 
11 ते 

20 िषे 
21 ते 
30 िषे 

31 ते 
40 िषे 

41 ते 
50 
िषे 

51 ते 
60 
िषे 

61 ि 
त्यापेक्षा 
अवधक 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 कोकण 7 8 46 22 19 12 26 140 
2 पणेु 4 12 33 10 7 9 25 100 
3 नातशक 5 6 60 12 7 3 7 100 
4 औरांर्ाबाद 6 14 80 19 13 11 17 160 
5 अमराविी 3 9 46 17 6 6 13 100 
6 नार्परू 3 5 62 17 9 10 14 120 

        एकूण 28 54 327 97 61 51 102 720 
 

9.5 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवाि जास्त्ि 327 (46 टक्के) लाभधारक 21 िे 30 वषे या 
वयोर्टािील असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 102 (14 टक्के) 61 व त्यापेक्षा अतधक वषे,  
97 (13 टक्के) 31 िे 40 वषे, 61 (8 टक्के) 41 िे 50 वषे, 54 (8 टक्के) 11 िे 20 वषे, 51 (7 टक्के) 
51 िे 60 वषे व 28 (4 टक्के) 0 िे 10 वषे या वयोर्टािील असल्याचे तदसनू आले. तवभार्तनिाय तवचार 
करिा, 21 िे 30 वषे या वयोर्टाि सवाि जास्त्ि 80 (24 टक्के) लाभधारक औरांर्ाबाद तवभार्ाि, िर त्याच 
वयोर्टाि सवाि कमी 33 (10 टक्के) लाभधारक पणेु तवभार्ाि असल्याचे तदसनू आले. 
9.6 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा शैक्षतणक पारिेनसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.3 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.3 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाांचा शैक्षवणक पारतेनसुार विभागवनिाय तपशील 
अ.
क्र. 

विभाग शैक्षवणक पारता एकूण 
वनरक्षर प्राथवमक माध्यवमक उच्च 

माध्यवमक 
पदविका पदिी पदव्यतु्तर 

ि 
त्यािरील 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 कोकण 23 47 38 12 3 6 1 140 
2 पणेु 25 24 35 13 1 2 0 100 
3 नातशक 23 25 29 16 1 6 0 100 
4 औरांर्ाबाद 19 55 60 18 1 5 2 160 
5 अमराविी 11 35 28 19 4 2 1 100 
6 नार्परू 17 18 48 27 4 6 0 120 

        एकूण 118 204 238 115 14 27 4 720 
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9.7 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी 238 (33 टक्के) माध्यतमक, 204 (28 टक्के) प्राथतमक, 118 (16 
टक्के) लाभधारक तनरक्षर, 115 (16 टक्के) उच्च माध्यतमक, 27 (4 टक्के) पदवी, 14 (2 टक्के) पदतवका 
आतण 4 (1 टक्का) पदव्यतु्तर व त् यावरील अशी शैक्षतणक पारिा असल्याचे तदसनू आले. 
 

9.8 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा कुटूांबाच्या सामातजक र्टानसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.4 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.4 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या सामावजक गटानसुार विभागवनिाय तपशील 
 

अ.
क्र. 

विभाग सामावजक गट एकूण 

अजा अज विजा/भज विमाप्र इमाि इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 32 20 8 2 40 38 140 
2 पणेु 23 9 8 0 15 45 100 
3 नातशक 11 31 6 0 35 17 100 
4 औरांर्ाबाद 20 10 28 2 23 77 160 
5 अमराविी 21 7 26 5 32 9 100 
6 नार्परू 21 23 9 3 56 8 120 

        एकूण 128 100 85 12 201 194 720 
 

9.9 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी 201 (28 टक्के) इमाव, 194 (27 टक्के) ‘इिर’, 128 (17 टक्के) 
लाभधारक अजा, 100 (14 टक्के) अज, 85 (12 टक्के) तवजा/भज व 12 (2 टक्के) तवमाप्र या सामातजक 
र्टािील असल्याचे तदसनू आले. 
 

9.10 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मखु्य व्यवसायानसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.5 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 9.5 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मखु्य व्यिसायानसुार विभागवनिाय तपशील 

अ.क्र. विभाग कुटुांबाच्या मखु्य व्यिसाय एकूण 
शेती शेतमजरुी नोकरी व्यिसाय 

उद्योग धांदा 
इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 32 25 52 18 13 140 
2 पणेु 38 23 14 18 7 100 
3 नातशक 35 34 6 14 11 100 
4 औरांर्ाबाद 65 51 12 13 19 160 
5 अमराविी 26 52 5 7 10 100 
6 नार्परू 37 49 12 8 14 120 

        एकूण 233 234 101 78 74 720 
 

9.11 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवाि जास्त्ि 234 (33 टक्के) लाभधारकाांच्या कुटुांबाचा मखु्य 
व्यवसाय शेिमजरूी असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 233 (32 टक्के) शेिी, 101 (14 टक्के) नोकरी,  
78 (11 टक्के) व्यवसाय व 74 (10 टक्के) ‘इिर’ या प्रकारािील असल्याचे तदसनू आले. 

9.12 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या आकारमानानसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.6 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.6 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 

कुटुांबाच्या आकारमानानसुार विभागवनिाय तपशील 
अ.क्र. विभाग कुटुांबाचा आकारमान एकूण 

1 2 3 4 5 6 आवण 
त्यापेक्षा 
अवधक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 1 7 21 31 34 46 140 
2 पणेु 0 2 12 27 23 36 100 
3 नातशक 0 3 2 18 28 49 100 
4 औरांर्ाबाद 1 7 12 25 37 78 160 
5 अमराविी 0 2 10 26 25 37 100 
6 नार्परू 0 8 16 35 26 35 120 

        एकूण 2 29 73 162 173 281 720 
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9.13 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक 281 (39 टक्के) लाभधारक कुटुांबाचा आकार 6 आतण 
त्यापेक्षा अतधक असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 173 (24 टक्के) पाच, 162 (23 टक्के) चार,  
73 (10 टक्के) िीन, 29 (4 टक्के) दोन व 2 (नर्ण्य टक्के) लाभधारक कुटुांबाचा आकार एक असल्याचे 
तदसनू आले. 

9.14 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या वार्षषक सरासरी उत्पन र्टानसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.7 मध्ये तदला 
आिे. 

तक्ता क्र. 9.7 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 

कुटुांबाच्या िार्षषक सरासरी उत्पन गटानसुार विभागवनिाय तपशील 
अ.क्र. विभाग िार्षषक सरासरी उत्पन गटानसुार लाभधारक एकूण 

` 25 
िजारापेक्षा 

कमी 

` 

25001 
ते 

50000  

` 

50001 
ते 

100000 

` 

100000 
ते 

200000 

` 

200001 
ते 

500000 

` 

500000 
पेक्षा 
जास्त्त 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 25 35 47 20 12 1 140 
2 पणेु 16 32 30 10 7 2 100 
3 नातशक 35 16 25 9 15 0 100 
4 औरांर्ाबाद 32 74 39 9 6 0 160 
5 अमराविी 43 39 14 2 2 0 100 
6 नार्परू 41 44 25 4 5 1 120 

        एकूण 195 240 180 54 47 4 720 
 

9.15 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवाि जास्त्ि 240 (33 टक्के) ` 25001 िे 50000 या वार्षषक 
सरासरी उत्पन्न र्टािील असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 195 (27 टक्के) ` 25 िजारापेक्षा कमी, 
180 (25 टक्के) ̀  50001 िे 100000, 54 (7 टक्के)  ̀  100000 िे 200000, 47 (7 टक्के) ̀  200001 
िे 500000 व 4 (1 टक्का) ` 500000 पेक्षा जास्त्ि या वार्षषक सरासरी उत्पन्न र्टािील असल्याचे तदसनू 
आले. 

9.16 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांपैकी दातर¦ü¶ रेषेखालील लाभधारक कुटुांबाचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.8 मध्ये तदला 
आिे. 
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तक्ता क्र. 9.8 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांपैकी 

दावर¦ü¶ रेषेखालील लाभधारक कुटुांबाचा विभागवनिाय तपशील 
अ.क्र. विभाग दावर¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांची टक्केिारी 

(1) (2) (3) 
1 कोकण 35 
2 पणेु 28 
3 नातशक 51 
4 औरांर्ाबाद 35 
5 अमराविी 66 
6 नार्परू 49 

            एकूण 42 
 

9.17 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी 42 टक्के लाभधारकाांची कुटुां बे दातर¦ü¶ रेषेखालील असल्याचे तदसनू 
आले. तवभार्तनिाय तवचार करिा, सवाि जास्त्ि 66 अमराविी तवभार्ाि, िर सवाि कमी 28 पणेु तवभार्ाि 
असल्याचे तदसनू आले. 
 

9.18 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा आपत्कालीन पतरस्स्त्थिीच्या प्रकारानसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.9 मध्ये तदला 
आिे. 

तक्ता क्र. 9.9 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 

आपत्कालीन पवरस्स्त्थतीच्या प्रकारानसुार विभागवनिाय तपशील 
अ.
क्र. 

विभाग आपत्कालीन पवरस्स्त्थतीचा प्रकार एकूण 
अपघात 
ग्रस्त्त 

आग परू बॉम्बस्त्फोट हृदयविकार अिघड 
बाळांतपणे 

विषबाधा आत्मित्या इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 कोकण 13 1 0 0 12 43 6 1 64 140 
2 पणेु 16 2 0 0 11 33 6 1 31 100 
3 नातशक 17 0 0 0 4 51 1 0 27 100 
4 औरांर्ाबाद 23 1 0 0 18 74 6 1 37 160 
5 अमराविी 9 1 0 0 15 33 9 0 33 100 
6 नार्परू 15 0 0 0 5 61 8 0 31 120 

        एकूण 93 5 0 0 65 295 36 3 223 720 
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9.19 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवाि जास्त्ि लाभधारक अवघड बाळांिपणे 295 (41 टक्के) या 
आपत्कालीन पतरस्स्त्थिी प्रकारािील असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 93 (13 टक्के) अपघािग्रस्त्ि, 
65 (9 टक्के) हृदयतवकार, 36 (5 टक्के) तवषबाधा, 5 (1 टक्का) आर्, 3 (नर्ण्य टक्का) आत्मित्या या 
आपत्कालीन पतरस्स्त्थिी प्रकारािील असल्याचे तदसनू आले. 
 

9.20 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा आपत्कालीन पतरस्स्त्थिीसांदभाि सांपकग  साधणाऱ्या व्यक्िींचा तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 
9.10 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.10 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 

आपत्कालीन पवरस्स्त्थतीसांदभात सांपकभ  साधणाऱ्या व्यक्तींचा विभागवनिाय तपशील 
 

अ.क्र. विभाग आपत्कालीन पवरस्स्त्थती सांदभात सांपकभ  साधणारी व्यक्ती एकूण 
आपद्ग्ग्रस्त्त स्त्ित: नातेिाईक शेजारी अनोळखी व्यक्ती 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 4 92 33 11 140 
2 पणेु 14 65 17 4 100 
3 नातशक 6 55 25 14 100 
4 औरांर्ाबाद 21 106 26 7 160 
5 अमराविी 14 59 23 4 100 
6 नार्परू 5 59 37 19 120 

         एकूण 64 436 161 59 720 
 

9.21 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक 436 (61 टक्के) लाभधारकाच्या नािेवाईकाांनी 
आपत्कालीन पतरस्स्त्थिीसांदभाि आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रास सांपकग  साधल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 
161 (22 टक्के) शेजारी, 64 (9 टक्के) आपद्ग्ग्रस्त्ि स्त्वि: व 59 (8 टक्के) अनोळखी व्यक्िींनी सांपकग  
साधल्याचे तदसनू आले. 

9.22 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा कें द्रास सांपकग  साधलेल्या वेळेनसुार (24 िासाच्या 
घड्याळाप्रमाणे) तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.11 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 9.11 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 
आपत्कालीन प्रवतसाद कें द्रास सांपकभ  साधलेल्या िेळेनसुार (24 तासाच्या घड्याळाप्रमाणे) 

विभागवनिाय तपशील 
 

अ.
क्र. 

विभाग आपत्कालीन प्रवतसाद कें द्रास सांपकभ  साधललेी िेळ (24 तासाच्या 
घड्याळाप्रमाणे) 

एकूण 

0.00 
ते 

3.00 

3.01 
ते 

6.00 

6.01 
ते 

9.00 

9.01 
ते 

12.00 

12.01 
ते 

15.00 

15.01 
ते 

18.00 

18.01 
ते 

21.00 

21.01 
ते 
23.59 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 कोकण 9 12 12 29 26 13 20 19 140 
2 पणेु 4 4 10 16 18 21 21 6 100 
3 नातशक 45 3 7 11 10 12 9 3 100 
4 औरांर्ाबाद 13 11 18 22 25 20 29 22 160 
5 अमराविी 42 4 8 10 13 7 9 7 100 
6 नार्परू 6 7 10 26 27 14 15 15 120 

        एकूण 119 41 65 114 119 87 103 72 720 
 

9.23 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक प्रत्येकी 119 (17 टक्के) लाभधारकाांनी 0.00 िे 3.00 व 
12.01 िे 15.00 या वेळेि आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रास सांपकग  साधल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 114 
(16 टक्के) 9.01 िे 12.00, 103 (14 टक्के) 18.01 िे 21.00, 87 (12 टक्के) 15.01 िे 18.00, 72 (10 
टक्के) 21.01 िे 23.59, 65 (9 टक्के) 6.01 िे 9.00 व 41 (5 टक्के) 3.01 िे 6.00 या वेळेि सांपकग  
साधल्याचे तदसनू आले. 

9.24 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा कें द्रािील 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यावर प्रतिसाद 
सेवा कें द्राकडून दरूध्वनी स्स्त्वकारण्याच्या कालावधीनसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.12 मध्ये तदला 
आिे. 
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तक्ता क्र. 9.12 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 

आपत्कालीन प्रवतसाद सेिा कें द्रातील 108 या टोल फ्री क्रमाांकािर सांपकभ  साधल्यािर प्रवतसाद 
सेिा कें द्राकडून दरूध्िनी स्स्त्िकारण्याच्या कालािधीनसुार विभागवनिाय तपशील 

अ.क्र. विभाग प्रवतसाद सेिा कें द्राकडून दरूध्िनी स्स्त्िकारण्याचा कालािधी एकूण 
1 ते 5 ररग 
(तात्काळ) 

5 ते 7 ररग  8 ते 10 
ररग  

10 पेक्षा जास्त्त 
ररग 

व्यस्त्त 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 कोकण 123 14 1 0 2 140 
2 पणेु 93 4 1 0 2 100 
3 नातशक 78 18 0 0 4 100 
4 औरांर्ाबाद 125 27 5 2 1 160 
5 अमराविी 62 18 14 1 5 100 
6 नार्परू 91 28 1 0 0 120 

        एकूण 572 109 22 3 14 720 
 

9.25 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक 572 (80 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद 
कें द्रािील 108 टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यावर प्रतिसाद सेवा कें द्राकडून दरूध्वनी स्स्त्वकारण्याचा 
कालावधी 1 िे 5 ररर् (िात्काळ) असल्याचे तदसनू आले. त्याखालोखाल 109 (15 टक्के) 5 िे 7 ररर्, 22 
(3 टक्के) 8 िे 10 ररर्, 14 (2 टक्के) व्यस्त्ि व 3 (नर्ण्य टक्के) 10 पेक्षा जास्त्ि ररर् असल्याचे तदसनू आले. 

9.26 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यावर तवचारलेल्या 
प्रश्नाांच्या सांख्येनसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.13 मध्ये तदला आिे. 
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तक्ता क्र. 9.13 

सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा 
आपत्कालीन प्रवतसाद कें द्रातील 108 या टोल फ्री क्रमाांकािर सांपकभ  साधल्यािर विचारलेल्या 

प्रशनाांच्या सांख्येनसुार विभागवनिाय तपशील 
 

अ.
क्र. 

विभाग आपत्कालीन प्रवतसाद कें द्रात सांपकभ  साधल्यािर विचारलेल्या 
प्रशनाांची सांख्या 

एकूण 

1 2 3 4 5 6 7 8 ि 
त्यापेक्षा 
अवधक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 कोकण 2 4 16 59 50 9 0 0 140 
2 पणेु 0 0 15 63 19 2 1 0 100 
3 नातशक 2 0 6 29 62 1 0 0 100 
4 औरांर्ाबाद 0 2 11 53 65 17 6 6 160 
5 अमराविी 2 2 7 12 67 7 3 0 100 
6 नार्परू 1 0 12 53 45 7 2 0 120 

        एकूण 7 8 67 269 308 43 12 6 720 
 

9.27 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक 308 (43 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद 
कें द्रािील 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यावर पाच प्रश्न तवचारल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 
269 (37 टक्के) चार, 67 (9 टक्के) िीन, 43 (6 टक्के) सिा, 12 (2 टक्के) साि, 8 (1 टक्का)  दोन,  
7 (1 टक्का) एक व 6 (1 टक्का) आठ व त्यापेक्षा अतधक प्रश्न तवचारल्याचे साांतर्िले. 

9.28 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 711 (98 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधणाऱ्या व्यक्िीचे नाव तवचारल्याचे साांतर्िले, िर 5 (1 टक्का) लाभधारकाांनी नाव 
तवचारले नसल्याचे साांतर्िले व 4 (1 टक्का) लाभधारकाांनी नाव तवचारल्याचे मातिि नािी असे साांतर्िले. 

9.29 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 697 (97 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर अपघािाचे प्रत्यक्ष तठकाण असा प्रश्न तवचारल्याचे साांतर्िले, िर  
17 (2 टक्के) लाभधारकाांनी असा प्रश्न तवचारले नसल्याचे साांतर्िले व 4 (1 टक्का) लाभधारकाांनी प्रश्न 
तवचारला रे्ल्याचे मातिि नािी असे साांतर्िले. 

9.30 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 686 (95 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर कोणत्या प्रकारची आपत्कालीन पतरस्स्त्थिी आिे असा प्रश्न तवचारल्याचे 
साांतर्िले, िर 23 (3 टक्के) लाभधारकाांनी असा प्रश्न तवचारले नसल्याचे साांतर्िले व 11 (2 टक्का) 
लाभधारकाांनी प्रश्न तवचारला रे्ल्याचे मातिि नािी असे साांतर्िले. 
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9.31 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 419 (58 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर आपत्कालीन पतरस्स्त्थिीि तकिी व्यक्िी बाधीि आिेि असा प्रश्न 
तवचारल्याचे साांतर्िले, िर 271 (38 टक्के) लाभधारकाांनी असा प्रश्न तवचारले नसल्याचे साांतर्िले व 30 
(4 टक्के) लाभधारकाांनी प्रश्न तवचारला रे्ल्याचे मातिि नािी असे साांतर्िले. 

9.32 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 565 (78 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर आपत्कालीन पतरस्स्त्थिीि आपद्ग्ग्रस्त्िास कािी धोका आिे का असा प्रश्न 
तवचारल्याचे साांतर्िले, िर 126 (18 टक्के) लाभधारकाांनी असा प्रश्न तवचारले नसल्याचे साांतर्िले व  
29 (4 टक्के) लाभधारकाांनी असा प्रश्न तवचारला रे्ल्याचे मातिि नािी असे साांतर्िले. 

9.33 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी सवाि जास्त्ि 261 (36 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 
या टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर रुग्णवातिका घटनास्त्थळी 11 िे 20 तमनीटाि पोिचल्याचे 
साांतर्िले, त्याखालोखाल 225 (31 टक्के) 5 िे 10 तमनीटे, 175 (25 टक्के) 21 िे 30 तमनीटे व  
59 (8 टक्के) लाभधारकाांनी 30 तमनीटाांपेक्षा जास्त्ि कालावधी रुग्णवातिका घटनास्त्थळी पोिचण्यास लार्ि 
असल्याचे साांतर्िले. 

9.34 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 490 (68 टक्के) लाभधारकाांनी आपत्कालीन प्रतिसाद कें द्रािील 108 या टोल फ्री 
क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर वािानकूुलीि रुग्णवातिका, िर 230 (32 टक्के) लाभधारकाांनी साधी 
रुग्णवातिका घटनास्त्थळी पोिचल्याचे साांतर्िले. 

9.35 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 668 (93 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिका घटनास्त्थळी पोिचल्यानांिर डॉक्टराांनी 
प्रथमोपचार केल्याचे साांतर्िले.  

9.36 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 640 (89 टक्के) लाभधारकाांनी डॉक्टराांनी रुग्णाच्या पढुील उपचारासाठी 
िॉस्त्पीटलच्या पसांिीबाबि रुग्णाशी रकवा त्याांच्या नािेवाईकाांशी चचा केल्याचे साांतर्िले. 

9.37  या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 717 (99 टक्के) लाभधारकाांनी आपद्ग्ग्रस्त्िाांना देण्याि येणाऱ्या प्राथतमक 
उपचारासाठी शलु्क आकारण्याि येि नसल्याचे, िर 3 (1 टक्का) लाभधारकाांनी आपद्ग्ग्रस्त्िाांना देण्याि 
येणाऱ्या प्राथतमक उपचारासाठी अनकु्रमे रुपये 100, रुपये 200 व रुपये 4500 इिके शलु्क आकारण्याि 
आल्याचे साांतर्िले. 

9.38 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 718 (99 टक्के) लाभधारकाांनी आपद्ग्ग्रस्त्िासोबिच्या व्यक्िींना रुग्णवातिकेि प्रवेश 
िसेच आपद्ग्ग्रस्त्िासोबिच्या व्यक्िींना रुग्णवातिकेि बसण्यासाठी जार्ा असल्याचे साांतर्िले. 
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9.39 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 716 (99 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिकेि कमगचाऱ्याांचे अांतिम टप्पप्पयापयंि 
सिकायग तमळाल्याचे साांतर्िले. 

9.40 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 717 (99 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिका चालक प्रतशतक्षि वाटला असल्याचे 
साांतर्िले. 

9.41 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 713 (99 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिका चालकाला रस्त्त्याचे ज्ञान िोिे असे 
प्रतिवेदीि केले. 

9.42 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 714 (99 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिका चालकाने योग्य प्रकारे रुग्णवातिका 
रुग् णालयापयंि नेली असे प्रतिवेदीि केले. 

9.43 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 602 (83 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिकेचा वेर् मध्यम असल्याचे प्रतिवेदीि केले. 
त्याखालोखाल 92 (13 टक्के) अतिवेर्वान, 12 (2 टक्के) कमी व 14 (2 टक्के) लाभधारकाांनी 
रुग्णवातिकेचा वेर् मातिि नािी असे प्रतिवेदीि केले. 

9.44 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांनी घटनास्त्थळ िे रुग्णालय पोिचण्यासाठी रुग्णवातिकेस लार्लेल्या कालावधीनसुार 
तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.14 मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.14 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांनी 

घटनास्त्थळ ते रुग्णालय पोिचण्यासाठी रुग्णिाविकेस लागलेल्या कालािधीनसुार विभागवनिाय 
तपशील 

अ.क्र. विभाग घटनास्त्थळ ते रुग्णालय पोिचण्यासाठीचा रुग्णिाविकेचा कालािधी एकूण 
5 ते 10 वमवनटे 11 ते 20 

वमवनटे 
21 ते 30 वमवनटे 30 वमवनटापेक्षा जास्त्त 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 कोकण 16 56 37 31 140 
2 पणेु 12 29 31 28 100 
3 नातशक 8 37 22 33 100 
4 औरांर्ाबाद 18 43 60 39 160 
5 अमराविी 4 20 28 48 100 
6 नार्परू 14 36 27 43 120 

        एकूण 72 221 205 222 720 
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9.45 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक 222 (32 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिकाांना घटनास्त्थळ 
िे रुग्णालय पोिचण्यासाठी 30 तमतनटापेक्षा जास्त्ि कालावधी लार्ल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 221 (31 
टक्के) 11 िे 20 तमतनटे, 205 (28 टक्के) 21 िे 30 तमतनटे व 72 (10 टक्के) 5 िे 10 तमतनटे कालावधी 
लार्ल्याचे साांतर्िले.  

9.46 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 718 (99 टक्के) लाभधारकाांनी रुग्णवातिकेिनू रुग्णालयापयंि पोिचतवण्यासाठी 
शलु्क आकारण्याि येि नसल्याचे, िर 2 (1 टक्का) लाभधारकाांनी रुग्णवातिकेिनू रुग्णालयापयंि 
पोिचतवण्यासाठी प्रत्येकी रुपये 200 इिके शलु्क आकारण्याि आल्याचे साांतर्िले. 

9.47 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या 
लाभधारकाांना 108 टोल फ्री सेवेची मातििी तमळाल्याच्या स्रोिानसुार तवभार्तनिाय िपशील िक्िा क्र. 9.15 
मध्ये तदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.15 
सन 2014-15 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांना 108 

टोल फ्री सेिेची माविती वमळाल्याच्या स्रोतानसुार विभागवनिाय तपशील 
अ.
क्र. 

विभाग 108 टोल फ्री सेिेची माविती वमळाल्याचे स्रोत एकूण 
नातेिाईक शेजारी वमर ितभमानपर टी. व्िी. शासकीय 

रुग्णालये 
शासकी

य 
कायाल

ये 

स्त्थावनक 
स्त्िराज्य 
सांस्त्थाांची 
कायालये 

इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 कोकण 21 34 15 10 9 45 1 0 5 140 
2 पणेु 20 8 12 4 8 38 2 2 6 100 
3 नातशक 12 7 20 10 6 33 9 0 3 100 
4 औरांर्ाबाद 53 30 19 3 9 38 2 0 6 160 
5 अमराविी 38 21 12 3 6 13 2 2 3 100 
6 नार्परू 26 23 15 1 1 33 2 0 19 120 

        एकूण 170 123 93 31 39 200 18 4 42 720 
 

9.48 वरील िक्त्यािील मातििीवरून सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड 
झालेल्या एकूण 720 लाभधारकाांपैकी सवातधक 200 (28 टक्के) लाभधारकाांनी 108 टोल फ्री सेवेची 
मातििी शासकीय रुग्णालयाकडून तमळाल्याचे साांतर्िले. त्याखालोखाल 170 (23 टक्के) नािेवाईक, 123 
(17 टक्के) शेजारी, 93 (13 टक्के) तमर, 39 (5टक्के) टी. व्िी., 31 (4 टक्के) विगमानपर,  
18 (3 टक्के) शासकीय कायालय,  4 (1 टक्का) स्त्थातनक स्त्वराज्य सांस्त्थाांची कायालये व 42 (6 टक्के)  
‘इिर’ या स्रोिाद्वारे योजनेची मातििी तमळाल्याचे साांतर्िले.  

9.49 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 717 (99 टक्के) लाभधारकाांनी या योजनेचा फायदा झाल्याचे मि व्यक्ि केले.   
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9.50 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 710 (99 टक्के) लाभधारकाांनी आपदग्रस्त्ि, नािेवाईक, घटनास्त्थळावरील अन्य 
व्यक्िी  याांनी 108 या टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधला असिा, िात्काळ प्रतिसाद तमळाल्याचे साांतर्िले.  

9.51 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 666 (93 टक्के) लाभधारकाांनी  108 या टोल फ्री क्रमाांकावर सांपकग  साधल्यानांिर 
अतिससुज्ज रुग्णवातिका ग्रामीण / शिरी भार्ािील घटनास्त्थळी तवतिि वेळेि (20 िे 30 तमतनटाांि) 
पोिोचल्याचे साांतर्िले.  

9.52 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 690 (96 टक्के) लाभधारकाांनी योजनेच्या तनकषाप्रमाणे आपद्ग्ग्रस्त्िास पतिल्या 
सवुणगिासाि घटनास्त्थळी व रुग्णवातिकेमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध िोि असल्याचे साांतर्िले. 

9.53 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 709 (98 टक्के) लाभधारकाांनी अतिससुज्ज रुग्णवातिकाांमध्ये योग्य िी आवश्यक 
उपकरणे असल्याचे साांतर्िले. 

9.54 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 714 (99 टक्के) लाभधारकाांनी आपद्ग्ग्रस्त्िास आवश्यकिेनसुार योग्य त्या 
रुग्णालयाांमध्ये भरिी करण्याि येि असल्याचे साांतर्िले. 

9.55 या योजनेंिर्गि सन 2014-15 या सांदभग वषाकतरिा मलू्यमापन पािणीसाठी तनवड झालेल्या एकूण 
720 लाभधारकाांपैकी 709 (98 टक्के) लाभधारकाांनी या योजनेमळेु आपदग्रस्त्ि व्यक्िींना लाभ तमळून िे 
समाधानी असल्याचे मि व्यक्ि केले. 
 

 

अडचणी  

1) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये फक्ि एकाच नािेवाईकाला प्रवेश देण्याि येिो.  
 

2) या योजनेंिर्गि उपलब्ध झालेल्या रुग्णवातिकाांची सांख्या परेुशा प्रमाणाि नािी. 
 

3) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेि आवश्यक औषधे / उपकरणाांचा अभाव तदसनू येिो. 
 

4) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये मदिनीस / नसग / प्रतशतक्षि सिायक नािीि. 
 

उपाययोजना 
 

1) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये तकमान दोन नािेवाईकाांना प्रवेश देण्याि यावा. 
 

2) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकाांची सांख्या वाढतवण्याि यावी.  
 

3) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेि आवश्यक औषधे / उपकरणाांचा परेुसा परुवठा करण्याि यावा. 
  

4) या योजनेंिर्गि रुग्णवातिकेमध्ये मदिनीस / नसग / प्रतशतक्षि सिायक उपलब्ध करून देण्याि 
यावेि. 

***** 
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