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तावना 

मी मिहला व बालकांचे हक्क आिण क याण सिमतीची सिमती मखु, सिमतीने 
आप या वतीने अिधकार िद यावरुन सिमतीचा हा दहावा अहवाल सभागहृास सादर 
करीत आहे. 

"मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीत असेलेले रुग्णालये, मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा, 
तसेच बालसधुारगहृ, मानखदुर् येथे िदले या भेटीसंबंधी" सिमतीने मािहती जाणनू 

घेण्याचे ठरिवले. त्यानसुार मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई 
महागनरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असेलेले रुग्णालये, मुंबई िज हा 
मिहला कारागहृ, भायखळा, तसेच बालसधुारगहृ, मानखदुर् येथे िदले या भेटी 
संदभार्तील मािहती मागिवण्यात आली. ा त झाले या मािहतीच्या आधारे सिमतीने 

िदनांक १ फे वुारी, २०१६ रोजी मुंबई िव ापीठ, िदनांक ३० व ३१ जानेवारी, २०१८ 

रोजी मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीत असेलेले रुग्णालये तसेच िदनांक २२ मे, २०१८ रोजी मुंबई िज हा मिहला 
कारागहृ, भायखळा तसेच िदनांक २३ मे, २०१८ रोजी बाल सधुारगहृ, मानखदुर् येथे भेट 

िदली. मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीत असेलेले रुग्णालये, व मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, 
भायखळा, तसेच बाल सधुारगहृ, मानखदुर् यांच्याकडून ा त झालेली मािहती व 

सिमतीने िदले या भेटीच्या वेळी ा त झाले या मािहतीच्या अनषंुगाने सिमतीने सिचव, 
मिहला व बालिवकास िवभाग, सिचव, नगरिवकास िवभाग, सिचव, गर्ामिवकास 

िवभाग, सिचव, उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग, सिचव, सहकार व पणन िवभाग, सिचव, 
पिरवहन िवभाग, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, सिचव,सामािजक न्याय  

िवभाग, सिचव, सामान्य शासन िवभाग, सिचव, गहृ िवभाग, सिचव, गहृ िवभाग, 
सिचव, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग, यांची िदनांक ३ मे, २०१८, ७ ऑग ट, २०१८, १४ 
ऑग ट, २०१८ व ४ स टबर, २०१८ रोजी साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी उपल ध 

झाले या मािहतीचा सवकष िवचार करुन सिमतीने त्यासंदभार्त आपले अिभ ाय व 

िशफारशी या अहवालात समािव ट के या आहेत. 
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नावलीनसुार मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई 
महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले रुग्णालये, मुंबई िज हा 
मिहला कारागहृ, भायखळा, तसेच बालसधुारगहृ, मानखदुर् यांचेकडून ा त झालेली 
मािहती व िवभागीय सिचवांच्या साक्षीसाठी तयार केले या नावलीच्या अनषंुगाने 

ा त झालेली मािहती, शासन िनणर्य तसेच सिमतीच्या बैठकीचे कायर्वृ  िदलेले आहे. 
सिमतीच्या िदनांक 28 नो हबर 2018 रोजी झाले या बैठकीत ारुप अहवालावर 

िवचार करुन तो संमत करण्यात आला.  
साक्षीच्या वेळी सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग, सिचव, नगरिवकास 

िवभाग, सिचव, गर्ामिवकास िवभाग, सिचव, उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग, सिचव, 
सहकार व पणन िवभाग, सिचव, पिरवहन िवभाग, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, 
सिचव,सामािजक न्याय  िवभाग, सिचव, सामान्य शासन िवभाग, सिचव, गहृ िवभाग, 
सिचव, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग तसेच मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील 
बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले रुग्णालये, मुंबई 
िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा, तसेच बाल सधुारगहृ, मानखदुर् संबंिधत 

अिधकाऱ्यांनी सिमतीसमोर उपि थत राहून सिमतीला आव यक ती मािहती देऊन 

सहा य के याबाबत सिमती त्यांची आभारी आहे. 
 
िवधान भवन, मुंबई 
िदनांक : 28 नो हबर, 
२०१८ 

  
डॉ. भारती ल हेकर, 
सिमती मखु, 

मिहला व बालकांचे हक्क 

आिण क याण सिमती 
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अहवाल 
" मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व  

राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असेलेले रुग्णालये, मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, 
भायखळा, तसेच बाल सधुारगहृ, मानखदुर् " 

मिहला व बालकांचे हक्क आिण क याण सिमतीने "मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर 
व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले 
रुग्णालये, मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा, तसेच बाल सधुारगहृ, मानखदुर् 
यासंबंधी मािहती जाणनू घेण्याचे ठरिवले त्यानसुार मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व 
उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले 
रुग्णालये, मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा, तसेच बाल सधुारगहृ, मानखदुर् 
यांच्याकडून नावली संदभार्त मािहती मागिवण्यात आली. ा त झाले या मािहतीच्या 
आधारे सिमतीने िदनांक १ फे वुारी, २०१६ रोजी मुंबई िव ापीठ, िदनांक ३० व ३१ 
जानेवारी, २०१८ रोजी मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीत असलेले रुग्णालये तसेच िदनांक २२ मे, २०१८ रोजी मुंबई 
िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा तसेच िदनांक २३ मे, २०१८ रोजी बाल सधुारगहृ, 
मानखदुर् येथे भेटी िद या, मुंबई िव ापीठ, मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई 
महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले रुग्णालये, मुंबई िज हा 
मिहला कारागहृ, भायखळा, तसेच बाल सधुारगहृ, मानखदुर् यांच्याकडून ा त झालेली 
मािहती व सिमतीने िदले या भेटीच्यावेळी कुलगरुु मुंबई िव ापीठ, अिध ठाता मुंबई 
शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत 
असलेले रुग्णालये,  पोिलस महािनरीक्षक, मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा, 
अिधक्षक, बाल सधुारगहृ, मानखदुर् यांनी उपि थत राहून सिमतीस मािहती िदली. 

सिमतीने िदले या भेटीच्या वेळी ा त झाले या मािहतीच्या अनषंुगाने सिमतीने 

सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग, सिचव, नगरिवकास िवभाग, सिचव, गर्ामिवकास 

िवभाग, सिचव, उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग, सिचव, सहकार व पणन िवभाग, सिचव, 
पिरवहन िवभाग, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, सिचव,सामािजक न्याय  िवभाग, 
सिचव, सामान्य शासन िवभाग, सिचव, गहृ िवभाग, सिचव, सावर्जिनक आरोग्य 

िवभाग यांची िदनांक ३ मे, २०१८, ७ ऑग ट, २०१८, १४ ऑग ट, २०१८ व २६ 

स टबर, २०१८ रोजी साक्ष घेतली. उक्त साक्षीत उपि थत झाले या चचच्या अनषंुगाने 

तयार करण्यात आलेला अहवाल पढुील माणे आहे. 
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१. मुंबई िव ापीठ  

१.१  मुंबई िव ापीठातील िरक्त पदांचा अनशेुष भरण्याबाबत :-  

सोमवार, िदनांक १ फे वुारी, २०१६ रोजी मिहलांचे हक्क आिण क याण 

सिमतीने िदले या भेटीच्या वेळी मुंबई िव ापीठ यांच्याकडून खालील माणे लेखी 
मािहती मागिवण्यात आली होती. 

मुंबई िव ापीठातील शासकीय िनमशासकीय व शासन अनदुािनत सं थामधील 

सेवेतील भरतीसाठी मिहलांकरीता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची 
अंमलबजावणी महानगरपािलकांच्या सेवेमध्ये भरती करतांना करण्यात येते काय ?  

त्यापैकी सन २०१४-२०१५ अखेर िकती पदे भरण्यात आली आहेत ? मिहला 
उमेदवारांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी गत तीन वषार्त (२०१२-१३, २०१३-
१४, व २०१४-१५) वषर् िनहाय िकती वेळा व कोणकाणत्या पदांसाठी जािहराती देण्यात 

आ या होत्या ? महानगरपािलकेतील िविवध पदांवर मिहला उमेदवारांच्या िनयकु्ता 
करण्याबाबत महानगरपािलकेने सेवा वेश िनयमावली तयार केली आहे काय ? मिहला 
उमेदवारांसाठी राखनू ठेवण्यात आले या पदासाठी वतंतर् न दवही (रो टर) ठेवण्यात 

आली आहे काय ? अशी सिमतीने िवचारणा केली. 

उपरोक्त करणी िव ापीठ मुंबई यांच्याकडुन खालील माणे मािहती 
ा त झाली आहे. 

मुंबई िव ापीठाची थापना झा यापासनू आजिमतीस पािलकेत सेवेत असलेले 

अिधकारी व कमर्चारी व त्यापैकी मिहला अिधकारी व कमर्चारी यांची संख्या पढुील 

माणे आहे. 
मुंबई िव ापीठ पदिनहाय आकृतीबंध शासन िनणर्य िदनांक २६ एि ल, २०१०  

अन्वये िशक्षकेतर पदांसाठी मंजरू करण्यात आला असनू एकुण १३१९ इतकी िशक्षकेतर 
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पदे मंजरू करण्यात आली आहेत व शासन िनणर्य िदनांक ०५/०३/२०११ अन्वये 
िशक्षकाय ३६५ पदे मंजरू करण्यात आली आहेत. 

 मंजरू पदे कायर्र
त पदे 

िरक्त 
पदे 

परुुष (कायर्रत) मिहला (कायर्रत) एकूण 
अिधकारी 
(कायर्रत) 

अिधकारी कमर्चारी अिधकारी कमर्चारी  
िशक्षके र १३१९ १०४८ २७१ ४६ ६९३ ३२ २७७ ७८ 
िशक्षकीय ३६५ १९४ १७१ ११३ * ८१ * १९४ 
एकुण 

(िशक्षके
र व 

िशक्षकीय) 

१७६४ १२४२ ४४२ १५९ ६९३ ११३ २७७ २७२ 

 १२.८० ६६.१२ ०९.०९ २६.४३ २१.९० 

सवर् िशक्षक वगीर्य पदे ही अिधकारी वगार्तील आहेत. 
मिहला अिधकाऱ्यांची संख्या (िशक्षके र) टक्केवारी (४६+३२ = ७८) - ४१.०२% 
मिहला अिधकाऱ्यांची संख्या (िशक्षके र) टक्केवारी (१०४८-७८=९७०) 
=२८.५५%- 

(२) शासन िनणर्यानसुार शासकीय, िनमशासकीय व शासनानदुानीत 

 

िववरण एकूण कायर्रत 

कमर्चारी 
एकूण मिहला 
अिधकारी 

टक्केवारी 

मिहला अिधकारी / कमर्चाऱ्याची संख्या 
(िशक्षके र) 

१०४८ ३०९ २९.४८ 

मिहला अिधकारी / कमर्चाऱ्यांची संख्या 
(िशक्षकीय) 

१९४ ८१ ४१.७५ 

िव ापीठात एकूण कायर्रत मिहला अिधकारी 
व कमर्चारी 

१२४२ ३९० ३१.४० 

 



10 
 

शासन िनणर्यानसुार शासकीय, िनमशासकीय व शासनानदुानीत  सं थांमधील 

सेवेतील भरतीसाठी मिहलाकिरता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणांची 
अंमलबजावणी िव ापीठाच्या सेवेमध्ये भरती करताना करण्यात येते. 

सरळसेवेची पदे भरताना शासन िनणर्यानसुार मिहलांकिरता जािहरातीमध्ये 

समांतर आरक्षण दशर्वनू पदभरती करण्यात येते. त्यासाठी शासनाने अवलंिबलेली 
प त वापरण्यात येते. शासन िनणर्यानसुार जािहरात देऊन त्यामध्ये मिहलांसाठी 
आरिक्षत ३०% जागा समांतर आरक्षणानसुार दशर्िवण्यात येतात. त्यानंतर लेखी पिरके्षत 

गणुानकुर्माने िनवडसचूी तयार करुन िनयकु्ती केली जाते. 
महारा टर् शासन, मिहला व बालिवकास िवभाग, शासन िनणर्य कर्. 

८२/२००१/मसेआ-२०००/ .कर्. ४१५/का-२, िदनांक २५ मे २००१ चा काटेकोरपणे 

अवलंब केला जातो. 
गत ३ वषार्त मिहलांना ३०% आरक्षण देण्याच्या धोरणानसुार पदे भरलेली नाही. 

अशा करणांची मािहती खालील माणे आहे :- 

अ. कर्. शैक्षिणक वषर् ३०% आरक्षण 

धोरणानसुार न भरलेली 
िशक्षके र पदे 

३०% आरक्षण धोरणानसार न 

भरलेली िशक्षकीय पदे 

१ २०१३-१४ ०६ िनरंक 
२ २०१४-१५ - िनरंक 
३ २०१५-१६ - िनरंक 

िव ापीठातील मंजरू ाध्यापक, सहयोगी ाध्यापक आिण सहायक ाध्यापक 
यांची सन २०१४-१५ अखेर भरण्यात आलेली व िरक्त पदांची मािहती खालील माणे 
देण्यात येत आहे. 

िशक्षकीय पदे मंजरु पदे भरलेली पदे िरक्त पदे टक्केवारी 
ाध्यापक ८६ ३५ ५१ ५९.३० 

सहयोगी ाध्यापक १२१ ६४ ५७ ४७.१० 
सहायक ाध्यापक १५८ १०५ ५३ ३३.५४ 

एकुण ३६५ २०४ १६१ ४४.१० 
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िव ापीठामधील शासन मान्य िशक्षके र पदांची वगर्िनहाय मािहती खालील माणे 

आहे :- 

अ. कर्. वगर् मंजरू पदे भरलेली पदे िरक्त पदे टक्केवारी 
१ वगर् १ ९२ ६४ २८ ३०.४४ 
२ वगर् २ ७९ २७ ५२ ६५.८३ 
३ वगर् ३ ७२५ ५६० १६५ २२.७६ 
४ वगर् ४ ४२३ ३९७ २६ ६.१५ 

 एकुण १३१९ १०४८ २७१ २०.५४ 

िशक्षकीय पदाच्या बाबतीत शासन िनणर्य िदनांक २४/०८/२०१५ अन्वये 

िव ापीठास संवगर् िवषयिनहाय आरक्षण लाग ूकरण्यात आले आहे. परंत ूपदभरती ही 
िवभागिनहाय जािहरात देऊन करण्यात येते. परंत ू त्येक िवभागासाठी िशक्षकाची मंजरू 
पद संख्या कमी अस याने संवगर्िनहाय पद भरती करताना ३०% आरक्षण लाग ूहोत 

नाही. 
मिहलांच्या आरक्षण धोरणानसुार मिहलांच्या वा ाला पदे आलेली नसनू 

भरण्यात आलेली नाहीत असे घडलेले नाहीत. 
िशक्षके र पदाच्या बाबतीत शासन िनणर्यानसुार भरती करण्यात आली असनू 

सरळसेवेने भरती पकर्ीयेमध्ये सन २०१३ च्या जािहरातीच्या अनषंुगाने अजर् केले या व 

लेखी परीके्षअंती गणुानकुर्मानसुार तयार करण्यात आले या िनवडसचुीस अनसुरुन 

िनयकु्त करण्यात आले या उमेदवारांमध्ये समांतर आरक्षणानसुार एकुण ४८ मिहला 
उमेदवार सन २०१३-१४ या वषीर् िनयकु्त करण्यात आले आहे. मिहलांसाठी एकुण ५४ 

पदांसाठी जािहरात िस  करण्यात आली होती त्यापैकी ६ पदे िरक्त रािहली. िरक्त 

पदामध्ये किन ठ टंकिलिपक ०३ पदे व किन ठ लघलेुखक ०३ पदे िरक्त रािहली. 
सरळसेवा भरती करताना शासन िनणर्य कर्. ८२/२००१/मसेआ-२०००/ .कर्. 

४१५/का-२, िदनांक २५ मे २००१ नसुार मिहला आरक्षणानसुार पदे भरण्याचे िनदश 

देण्यात आलेले आहेत. तसेच सदर शासन िनणर्यामध्ये मिहला पातर् उमेदवार उपल ध न 

झा यास सदर मिहला आरक्षणाची पदे परुुष उमेदवारांमधनू भरण्यात यावीत असे 
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िनदश देण्यात आलेले आहेत. वेळोवेळी सरळसेवा भरती करताना मिहला आरक्षणाची 
पदे उपरोक्त नमदू शासन िनणर्यानसुार भरण्यात आलेली आहेत. सरळसेवेने पदे 

भरताना मिहलांकिरता ३०% राखीव जागांची भरती केलेली आहे. 
आकृतीबंधानसुार िरक्त पदांचा आढावा घेऊन शासकीय मान्यतेअंती वृ पतर् व 

इतर सार माध्यमातनू जािहरात िस  करण्यात येते. जािहरातीमध्ये ३०% मिहला 
आरक्षण दशर्िवण्यात येते. 

जािहरातीच्या अनषंुगाने ा त अजार्ंची छानणी करुन पातर् उमेदवारांची लेखी 
परीक्षा घेऊन गणुानकुर्माने िनवडसचूी तयार करण्यात येते. 

शासन िनणर्य कर्. ८२/ २००१ / मसेआ-२०००/ . कर्. ४१५/का-२, िदनांक २५ मे 

२००१ मधील आरक्षणाची या ती, अटी व शतीर् िवचारात घेऊन मिहला आरक्षणाची पदे 

सरळसेवेने भरण्याची कायर्वाही करण्यात येते. 
सन २०१० च्या आकृतीबंधानसुार सन  २०१० ते २०१४-१५ अखेर पयत मिहला 

आरक्षणाअंतगर्त भरण्यात आले या वगर् िनहाय पदांचा तपशील खालील माणे :-                                   

अ. कर्. वगर् भरलेली पदे 

१ वगर् १ ००
२ वगर् २ ००
३ वगर् ३ ४८
४ वगर् ४ ००

 फे वुारी २०१३ या वषार्मध्ये पदभरती मोिहम राबिवण्यासाठी जािहरात देण्यात 

आली. जािहरातीच्या अनषंुगाने मिहला आरक्षण फक्त कुशल पिरचर, किन ठ 

टंकिलिपक व किन ठ लघलेुखक या पदांसाठीच होते. कुशल पिरचर या संवगार्मध्ये १ 

पद भरण्यात आले. किन ठ टंकिलिपक संवगर् एकुण १६५ मंजरू पदांवर ३०% 

आरक्षणानसुार सामान्य शासन व िव  व लेखा िवभागासाठी ५० पदे जािहरात 

करण्यात आली होती. त्यापैकी ४७ पदे भरण्यात आली. जािहरातीनसुार मिहला 
आरक्षण अंतगर्त भरावयाच्या पदांपैकी किन ठ टंकिलिपक ०३ पदे व किन ठ 

लघलेुखक ०३ पदे िरक्त रािहली. 
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सन २०१२-१३ या भरती वषार्मध्ये जािहरातीच्या अनषंुगाने फक्त वगर्-३ मध्ये 

एकूण २३ मिहला कमर्चाऱ्यांची िनयकु्ती करण्यात आली असनू संवगर्िनहाय मािहती 
खालील माणे आहे :-  

अ. कर्. संवगर् भरती करण्यात आलेली 
पदे 

१. किन ठ टंकिलिपक ४७
२. कुशल पिरचर  ०१

शासन िनणर्य कर्.८२/२००१/मसेआ-२०००/ .कर्.४१५/का-२, िदनांक २५ मे, 
२००१ नसुार उपरोक्त नमदू एकूण ४८ मिहला उमेदवारांची भरती करण्यात आली 
आहे. सन २०१२-१३ च्या जािहरातीच्या अनषंुगाने मिहला आरक्षणांतगर्त ०६ पदे िरक्त 
रािहली. 

शासन िनणर्य कर्. ८२/ २००१ / मसेआ-२०००/ .कर्. ४१५/का-२, िदनांक २५ मे 

२००१ नसुार सरळसेवा भरतीमध्ये मिहलांकिरता समांतर आरक्षणानसुार ३०% 

मिहलांची पदे भरण्याचे िनदश िदलेले आहेत परंत ू कंतर्ाटी भरतीमध्ये समांतर 
आरक्षणानसुार ३०% पदे भरण्याबाबत कोणत्याही कारचे शासनाचे िनदश देण्यात 

आले नाही. 
िव ापीठाचे सन २०१२-१३ ते सन २०१४-१५ या वषार्ंमध्ये फक्त सन २०१३ या 

वषीर् सरळसेवा (िशक्षके र) भरती िकर्या राबिवली असनू त्यासाठी खालील 

वतर्मानपतर्ांमध्ये जािहराती िदली होती. 
अ.
कर्. 

वतर्मानपतर्ाचे 

नाव 

जािहरात सन 

२०१२-१३ 

जािहरात सन 

२०१३-१४ 

जािहरात सन 

२०१४-१५ 

मिहलांसाठी 
आरिक्षत पदे 

१ लोकस ा १४/०२/२०१३ िनरंक िनरंक किन ठ 

लघलेुखक 

०३ पदे 

किन ठ 

टंकिलिपक 

२ महारा टर् टाई स १४/०२/२०१३ िनरंक िनरंक
३ सकाळ ०६/०२/२०१३ िनरंक िनरंक
४ सकाळ २७/०३/२०१३ िनरंक िनरंक
५ महारा टर् टाई स २८/०३/२०१३ िनरंक िनरंक
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६ टाई स ऑफ 

इंिडया 
२८/०३/२०१३ िनरंक िनरंक ५०      कुशल 

पिरचर ०१ 

७ इंिडयन 

एक्स ेस 

२८/०३/२०१३ िनरंक िनरंक 

८ लोकस ा २८/०३/२०१३ िनरंक िनरंक
९ सकाळ २८/०३/२०१३ िनरंक िनरंक

वतर्मानपतर्ाचे कातर्ण सोबत जोडलेले आहे. 
 (िशक्षकीय) भरती िकर्या राबवील असनू त्यासाठी खालील वतर्मानपतर्ांमध्ये 

जािहराती िदली होती.  
कर्.अ वतर्मानपतर्ा

चे नाव 

जािहरात वषर् 
२०१२-१३ 

जािहरात वषर् 
२०१३-१४ 

जािहरात वषर् 
२०१४-१५ 

मिहलांसठी 
आरिक्षत पदे 

१ लोकस ा, 
टाई स ऑफ 

इंिडया 

टीएय/ुएडीवीटी
/९५/२०१२ 

िदनांक 

४/४/२०१२ 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

०० 

२ लोकस ा, 
इंिडयन 

एक्स ेस 

टीएय/ुएडीवीटी
/३७/२०१२ 

िदनांक 

२/५/२०१२ 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

०० 

३ टाई स ऑफ 

इंिडच 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

टीएय/ुएडीवीटी
/आयसीएम/९१
/२०१३ िदनांक 

२/१/२०१३ 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

०० 

४ महारा ठर् 

टाई स, 
इंिडयन 

एक्स ेस 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही 

टीएय/ुएडीवीटी
/ ३४/७/२०१३ 

िदनांक 

१०/१२/२०१३ 

जािहरात 

देण्यात आली 
नाही. 

०० 
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वतर्मानपतर्ाचे कातर्ण सोबत जोडले आहे.) जािहरात देण्यात आले या पदांच्या  पदे 
िनरंक येत अस याने मिहला आरक्षणानसुार िशक्षकीय पद भरती शक्य नाही.  

उपरोक्त जािहरातीच्या अनषंुगाने ४८ एवढी पदे मिहला आरक्षणानसुार भरण्यात 

आलेली आहेत.   तपशील खालील माणे : -  

अ. कर्. संवगर् भरती करण्यात आलेली पदे 

१ किन ठ टंकिलिपक ४७
२ कुशल पिरचर ०१

शासन िनणर्य कर्. बीसीसी-१०९७/ .कर्. २ /९७/ १६ - ब, िदनांक २९ माचर् १९९७ 

मधील तरतदूींनसुार न दवही (रो टर) ठेवण्यात आलेले आहे. सदर शासन िनणर्यामध्ये 

मिहला उमेदवारांसाठी वतंतर् न दवही (रो टर) ठेवण्याबाबतचे कोणत्याही कारचे 

िनदश नस यामळेु मिहला उमेदवारांसाठी वतंतर् न दवही ठेवण्यात आलेली नाही. 

मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असले या िरक्त पदांबाबत व पदे भर याबाबतचा 
अहवाल गत तीन वषार्त (सन २०१२ ते २०१५) सिचव, मिहला व बाल िवकास िवभाग 

तसेच सिचव, सामान्य शासन िवभाग, मंतर्ालय उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग यांना 
पाठिवण्यात आलेला नाही, परंत,ू संचालक, उच्च िशक्षण, महारा टर् राज्य यांना 
वगर्िनहाय िरक्त पदांचा आढावा ितमाही पाठिवण्यात येत आहे. शासन िनणर्य कर्मांक 

बीसीसी-२००८/ .कर्. ८९/ ०८/ १६ ब िदनांक २४ जनु २००९ नसुार मागासवगीर्याचा 
सरळसेवा भरती तसेच पदोन्नतीमधील अनशेुष भरुन काढण्याबाबत आदेशीत करुन 

त्याबाबतचा अहवाल शासनास पाठिवण्याचे िनदिशत केले आहे. 

मिहला ाध्यापक / सह ाध्यापक यांची भरती व सेवािवषयक बाबी 
हाताळण्यासाठी िव ापीठामध्ये िवशेष कक्ष वतंतर्िरत्या थापन करण्यात आलेला 
नाही. मातर् मिहला िवकास कक्ष (Women Development Cell) अशी वतंतर् यंतर्णा 
िव ापीठाकडे आहे. 

 

एचवी 1679–2 
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अिभ ाय व िशफारस : 

मिहला व बालकांचे हक्क आिण क याण सिमतीने िदनांक १ फे वुारी, २०१६ 
रोजी मुंबई िव ापीठाचे आयकु्त यांची साक्ष घेतली. उक्त साक्षीत मुंबई िव ापीठ, 
शासकीय, िनमशासकीय व शासकीय अनदुािनत सं थांमधील सेवेतील भरतीसाठी 
मिहलांकिरता ३० टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात 
येते िंकवा कसे याबाबत मािहती जाणनू घेतली.   

 सन २०१३ ते २०१६ या ३ वषार्ंच्या कालावधीत सन २०१४-१५, २०१५-१६ या 
कालावधीत मुंबई िव ापीठाने ३० टक्के आरक्षण धोरणानसुार काही िशक्षकांची पदे 
भरलेली नाहीत.  या िव ापीठात वगर् १ व वगर् २ ची पदे भरण्यात आली असनू त्यामध्ये 
३०टक्के आरक्षण मिहलांकिरता ठेवण्यात आले अस याचे िदसनू आले आहे.  तथािप, 
वगर् ३ मध्ये मिहलांचा अनशेुष मो ा माणावर असनू केवळ २२.७६ टक्के आरक्षण 
मिहलांना देण्यात आले असणे व एकूण १६५ पदे िरक्त असनू त्यातील समुारे ५० 
पदांचे आरक्षण मिहलांसाठी होऊ शकते मातर् ती पदे देखील िरक्त अस याचे सिमतीला 
लेखी पाठिवले या मािहतीत आढळून येते त्याच माणे वगर् ४ मधील मिहलांची 
टक्केवारी ६.१५ अस याचे िदसनू येते.  यामध्ये मिहला कमर्चाऱ्यांची  खपूच कमी 
भरती केली असनू ३० टक्के आरक्षणाचे धोरण िव ापीठाकडून राबिवले नाही असे 
िदसनू येते.  सन २०१३-१४ या वषीर् एकूण ४८ मिहला उमेदवार िनयकु्त करण्यात 
आले आहेत.  मिहलांसाठी एकूण ५४ पदांसाठी जािहरात िसध्द करण्यात आली होती 
त्यापैकी ६ पदे िरक्त ठेवण्यात आली होती ती िरक्त पदांपैकी किन ठ िलिपक ३ व 
लघलेुखक ३ अशी एकूण ६ मिहलांची िरक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वगर् ४ च्या 
संवगार्तील मिहलांसाठी ३० टक्के असलेले आरक्षण मुंबई िव ापीठाने काढलेले नाही 
व या वगर् ४ च्या संवगार्तील मिहला कमर्चाऱ्यांना मो ा माणावर अनशेुष अस याचे 
िदसनू येते.  या पढुील काळात मुंबई िव ापीठाने वगर् ४ ची भरती करताना 
मिहलांचे असलेला अनशेुष पणूर्त: भरुन काढावा व त्या दृ टीने भरती िकर्या 
राबवनू शासन िनणर्यानसुार ३० टक्के आरक्षण मिहला उमेदवारांना देण्यात 
यावे अशी सिमतीची िशफारस आहे. याबाबत केले या कायर्वाहीचा अहवाल 
सिमतीला २ मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 
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१.२ मुंबई िव ापीठाचे गत ३ वषार्तील वषर्िनहाय अंदाजपतर्क : -  

मुंबई िव ापीठाचे गत तीन वषार्तील वषर्िनहाय (सन २०१२-१३,२०१३-१४ व 

२०१४-१५) मधील वािर्षक अदांजपतर्क (आ थापना खचर् वगळुन) िकती रक्कमेचे 

आहे ? िव ापीठामाफर् त मिहलांचे सबलीकरण करण्याकिरता तसेच आिर्थकदृ टया 
मागास असले या मिहलांना सक्षम करण्याकिरता देण्यात येणाऱ्या सोई-सवलती 
इ.योजनांबाबत मािहती देण्यात यावी ? िव ापीठांचे गत तीन वषार्तील वषर्िनहाय (सन 

२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) मधील वािर्षक अंदाजपतर्क (आ थापना खचर् 
वगळुन) िकती रक्कमेचा आहे. िव ापीठाच्या एकुण उत्पनाच्या िकती टक्के रक्कम 

मिहलांसाठी क याणकारी योजना राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात येते? िव ापीठामाफर् त 

राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या क याणकारी योजना व सोई सवलती यासाठी त्यांना 
ोत्सािहत करण्यासाठी वतंतर् अशी यंतर्णा िव ापीठाकडे आहे काय, अस यास, ितचे 

वरूप काय आहे व या यंतर्णेने आतापयत कशा कारे कायर् केले आहे.? 
िव ापीठामध्ये मिहलांसाठी असलेला योजनांचे मु यमापन करण्यात आले आहे काय ? 

त्यांचे िन कषर् काय आहे ? मिहलांच्या क याणाकिरता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना व 

त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोई सवलती इ.बाबत िव ापीठाला कदर् शासनाकडून/राज्य 

शासनाकडून वेगळे अनदुान िमळते काय, अस यास उक्त अनदुानातनू सन (२०१२-
१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) या तीन वषार्त वषर्िनहाय कोणकोणत्या बाबीवर खचर् 
करण्यातआला आहे ? िव ापीठामध्ये कोणकोणत्या सिमत्या अि तत्वात आहेत ? 

त्यामध्ये मिहलांचे माण िकती आहे ? मिहलांना ितिनधीत्व नस यास त्याबाबत 

शासनाची भिूमका काय आहे ? िव ापीठामध्ये मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष 

(बालसंगोपन पाळणाघर इ.) राखनू ठेवण्यात आला आहे काय ? अशी िवचारणा 
करण्यात आली. 
(अ) मुंबई िव ापीठाचे गत ३ वषार्तील वषर्िनहाय अंदाजपतर्क खालील माणे 

आहे : 

  (रुपये लाखात) 
अन.ुकर्. िवि य वषर् खचर् (आ थापना खचर् वगळुन) 

१. २०१२-२०१३ १४,७७२.३० 
२. २०१३-२०१४ १४,७६९.२२ 
३. २०१४-२०१५ १८,०८६.७३ 
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िव ापीठाने मिहलांच्या सम या सोडिवण्यासाठी मिहला कक्ष थापन केला आहे. 
त्या कक्षासाठी मागील तीन िवि य वषीर् खालील माणे तरतदू केली आहे.  
       (रुपये लाखात) 

अन.ुकर्. िवि य वषर् खचर् (आ थापना खचर् वगळुन) 

१. २०१२-२०१३ १२.३५
२. २०१३-२०१४ १०.१०
३. २०१४-२०१५ १४.३८

वषर् २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ साठी वािर्षक अंदाजपतर्क खालील नमदु 

केले या रक्कमेचे आहे.   
 (रुपये लाखात) 

अन.ुकर्. िवि य वषर् खचर् (आ थापना खचर् वगळुन) 

१. २०१२-२०१३ १४,७७२.३० 
२. २०१३-२०१४ १४,७६९.२२ 
३. २०१४-२०१५ १८,०८६.७३ 

िव ापीठाने मिहलांच्या सम या सोडिवण्यासाठी मिहला कक्ष थापन केला आहे. 
त्या कक्षासाठी मागील तीन िवि य वषीर् खालील माणे तरतदू केली आहे.  
 (रुपये लाखात) 

अन.ुकर्. िवि य वषर् खचर् (आ थापना खचर् वगळुन) 

१. २०१२-२०१३ १२.३५
२. २०१३-२०१४ १०.१०
३. २०१४-२०१५ १४.३८

 (अ) मुंबई िव ापीठामध्ये मिहला िवकास कक्ष थापन करण्यात आला आहे. 
तसेच िव ाथीर्नींच्या वरक्षणासाठी िशक्षण कायर्कर्म घेण्यात येतो, त्यासाठी 
अथर्संक पामध्ये खालील वषर्िनहाय तरतदू व टक्केवारी दशर्िवली आहे. 
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 (रुपये लाखात) 
अन.ुकर्. िवि य वषर् वािर्षक 

अंदाजपतर्क 

(आ थापना 
खचर् वगळुन) 

मिहला 
कक्षाची 
तरतूद 

िव ाथीर्नींच्या 
िशक्षणासाठी 
तरतूद 

टक्केवारी 

१. २०१२-२०१३ १४,७७२.३० १२.३५ .... ०.०८ 
२. २०१३-२०१४ १४,७६९.२२ १०.१० ५.०० ०.१० 
३. २०१४-२०१५ १८,०८६.७३ १४.३८ ३. ०० ०.१० 

वषर्िनहाय तरतदूी खचार्सह खालील माणे आहेत.                                                       
 (रुपये लाखात) 
अन.ुकर्. िवि य वषर् तरतूद खचर् 
१. २०१२-२०१३ ३७.२७ १२.३५ 
२. २०१३-२०१४ ४१.७४ १०.१० 
३. २०१४-२०१५ ४६.८१ १४.३८ 

 
िव ापीठामाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या क याणकारी योजना व सोई 

सवलती यासाठी त्यांना ोत्सािहत करण्यासाठी वतंतर् अशी यंतर्णा िव ापीठाकडे नाही. 
मातर् मिहला िवकास कक्ष (Women Development cell) अशी वतंतर् यंतर्णा 
िव ापीठाकडे आहे. 

िव ापीठामध्ये मिहलांसाठी असले या योजनांचे मु यमापन करण्यात आले नाही. 
मिहलांच्या क याणाकिरता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोई 
सवलती इ.बाबत िव ापीठाला कदर्/राज्य शासनाकडून वेगळे अनदुान िमळत नाही. 

महारा टर् शासन राजपतर् असाधारण भाग चार वष, १ अंक ३१(५), िदनांक १७ 

ऑग ट, २०१५ चा अिधिनयम कर्.२९ आिण अवर सिचव, काश रा.कदम यांचे पतर् 

कर्.मिवस-२०१५/(११२/१५) /िविश-४, िदनांक २५ ऑग ट, २०१५ नसुार िव ापीठाच्या 
िविवध ािधकरणांच्या िनडणकूा िदनांक ३१ ऑग ट, २०१६ पयतपढेु ढकलण्यात 
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आ या अस याने महारा टर् िव ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलमांतगर्त िविवध 

ािधकरणे व सिमत्यांचे गठण करता आलेले नाही. 
मातर् िव ाथ्यार्ंचे नकुसान होऊ नये यासाठी िदनांक १९ नो हबर, २०१५ रोजी 

झाले या िव त पिरषदेमध्ये बाब कर्.९.६ अन्वये या िवषयावर चचार् होऊन िवशेष 

कायर्गट (Special Task Force) गठीत करण्याबाबत ठराव पारीत करण्यात आला. 
त्या अनषंुगाने महारा टर् िव ापीठ अिधिनयम १९९४ च्या कलम १४(७) नसुार 
मा.कुलगरंुूना धान केले या अिधकारांतगर्त खालील ािधकरणे व सिमतीने िवशेष 

कायर्गट (Special Task Force) गठीत करण्यात आले आहेत. 

अ.कर्. ािधकरण व सिमत्या एकूण  
सद य 

संख्या 

परुूष  
सद य 

संख्या 

मिहला 
सद य 

संख्या 

मिहलांचे 

माण 

टक्केवारी 
१ अिधसभा १६ १३ ०३ १८.७५ 
२. यव थापन पिरषद ०५ ०५ -- -- 

३. िव त पिरषद ११३ ८२ ३१ २७.४३ 
४. अ यास मंडळे (तदथर्) ४३८ ३०८ १३० २९.६८ 
५. संशोधन व मान्यता सिमती 

(तदथर्) 

४७२ ४०४ ६८ १४.४० 

६. पिरक्षा मंडळ (तदथर्) ०७ ०६ ०१ १४.२८ 
७. िव ाथीर् तकर्ार िनवारण सिमती 

(तदथर्) 

२० १३ ०७ ३५.०० 

८. िव ाशाखा १६१ १३५ २६ १६.१४ 
 एकूण १२३२ ९६६ २६६ २१.५९ 

 
 िव ापीठामध्ये मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष (बालसंगोपन पाळणाघर 

इ.) राखनू ठेवण्यात आलेला नाही. 
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िव ापीठामाफर् त वेळोवेळी हे थ चेक कॅ प आयोिजत केले जातात, िव ानगरी 
पिरसरात िव ापीठाचे हे थ सटर कायर्रत असनू मागर्दशर्न व समपुदेशन कायर्कर्मांचे 

आयोजन केले जाते. 
मुंबई िव ापीठामाफर् त पदवीका/पदवी यांचे एकूण ३६८ तसेच पद यु र पदवीका 

अ यासकर्म यांचे एकूण १८२ अ यासकर्म राबवले जाते. (तसेच पिरपतर्क कर्. 
पीजी१/४२१/२००० िद. ८ िडसबर, २००० नसुार पद यु र अ यासकर्माच्या िव ाथीर्ंना 
मरीट कॉलरिशप ी टुडंटिशप िदली जाते. (पिरपतर्क संलग्न) मातर् मिहलांसाठी 
िवशेष असा अ यासकर्म राबिवण्यात येत नाही. 

खाजगी महािव ालयामध्ये मुंबई िव ापीठातील वरील सवर् िनयमांचे पालन 

करण्यात येते.  
मुंबई िव ापीठाच्या कुलगरुु यांची साक्ष :- 

मुंबई िव ापीठाला सोमवार, िदनांक २९ स टबर, २०१६ रोजी िदले या भेटीच्या 
वेळी आयकु्त यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने िव ापीठाने आप या 
बजेटमध्ये मिहलांच्या सोयी सिुवधा व त्यांच् यासाठी राबिवयात येणाऱ्या क याणकारी 
योजनांसाठी िकती तरतदू केली आहे ? अशी िवचारणा केली.  

त्यावर कुलसिचव यांनी मिहलांना सोयी सिुवधा उपल ध करून देण्यासंदभार्त 

जसजसे ताव येतात त्यानसुार िनधी िवतिरत करण्यात येतो. मिहलांच्या िविवध 

योजनांवर दरवषीर् साधारणत: २० लाख रुपये खचर् केले जातात. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने िव ापीठाने सन २०१२-१३ मध्ये १४,७७२.३० लाख रुपये, २०१३-१४ 

मध्ये १४,७६९.२२ लाख रुपये आिण २०१४-१५ मध्ये १८,०८६.७३ लाख रुपये 

अंदाजपतर्क अस याचे नमदू केले आहे. िज हा पिरषदेमध्ये एकूण बजेटचा भांडवली 
खचर् वजा जाता १० टक्के रक्कम मिहलांच्या क याणासाठी योजनांसाठी राखनू 

ठेवण्यात येते. तसेच नगरपािलका व महानगरपािलकांमध्ये एकूण बजेटच्या ५ टक्के 

रक्कम मिहलांसाठी राखनू ठेवली जाते. परंत ु िव ापीठामध्ये मिहलांच्या क याणकारी 
योजनांसाठी बजेटच्या रकमेची तरतदू के याचे िदसत नाही. सिमती जाणनू घेऊ इिच्छते 
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की, िव ापीठाकडून मिहलांच्या क याणकारी योजनांसाठी ठरािवक रकमेची तरतदू 

करण्यासाठी िवभागाकडे िशफारस करण्यात येईल काय ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर संचालक यांनी यासाठी िव ापीठाच्या माध्यमातनू िशफारस करता येईल. 

असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने िव ापीठामध्ये िव ाथीर्नी , मिहला अिधकारी व कमर्चाऱ्यांची संख्या 

मो ा माणावर आहे. त्यामळेु त्यांचासाठी िनधी राखनू ठेवणे गरजेचे आहे. असे 
िवचारले. 

संचालक यांनी आतापयत मिहलांसाठी वेगळे िनधी ठेवत न हतो. परंत ु यापढेु 

मिहलांसाठी बजेटमध्ये िनधीची तरतदू करण्याबाबत कायर्वाही करण्यात येईल.असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िव ापीठामध्ये मिहला अिधकारी/ कमर्चाऱ्यांचा लहान मलुांसाठी 
पाळणाघर आहे. िव ापीठाच्या बजेट मधनू मिहलांसाठी िव ांती कक्ष, पाळणाघर करु 

शकता. दसुरा मु ा हणजेच शाळांमध्ये िव ािर्थनींसाठी सनेॅटरी नपॅकीनची यव था 
करयात आलेली आहे. त्यामळेु िव ाथीर्नी आिण मिहलांच्या दृ टीने सवर् 
महािव ालयांमध्ये आिण िव ापीठामध्ये सनेॅटरी नपॅकीनचे एटीएम असलेच पािहजे. या 
सवर् गो टी बजेटमध्ये मिहलांसाठी राखनू ठेवलेल रकमेतनू करू शकता. अशी िवचारणा 
केली. 

संचालक यांनी पाळणाघरांसाठी २० लाख रुपयांची तरतदू केली आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िव ापीठामध्ये मिहलांसाठी िविवध योजना रािवण्यासाठी बजेटमध्ये ५ 

टक्के रकमेची तरतदू करण्यासाठी िवभागीय साक्षीच्या वेळी िवचारणा करण्यात येईल. 
सिमतीने िव ापीठामाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या क याणकारी योजना 

व सोयी सवलती यांसाठी त्यांना ोत्सािहत करण्यासाठी वतंतर् अशी यंतर्णा 
िव ापीठाकडे आहे काय, अस यास, ितचे वरुप काय आहे व या यंतर्णेने आतापयत 

कशा कारे कायर् केले आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुलसिचव यांनी िव ापीठामाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या 

क याणकारी योजना व सोयी सवलती यासाठी त्यांना ोत्सािहत करण्यासाठी वतंतर् 
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अशी यंतर्णा िव ापीठाकडे नाही. मातर् मिहला िवकास कक्षाच्या माध्यमातनू 

िव ापीठाकडे वतंतर् यंतर्णा कायर्रत आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
त्यावर अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी २०० मिहलांचा गर्पु करुन त्यांना 

बोधन वेगवेगळे िवषय देऊन िविवध पधार् घेत या जातात. गे या १० वषार्ंपासनू अशा 
कारच्या पधार् आयोिजत करीत आहोत. तसेच मिहलांना त्यांचा आवाका िकती आहे 

याची जाणीत होण्यासाठी त्यांना लघपुट दाखिवला जातो. िंपक या िसनेमामध्ये 

िव ाथीर्नी/मिहलांच्या सम यांचे वणर्न दाखिवलेले आहे. त्यामळेु िव ाथीर्नी/मिहलांना 
तो िसनेमा सधु्दा दाखिवला आहे. िव ापीठाशी संलिग्नत ७-८ एन.जी.ओ. आहेत. 
महािव ालयांना एन.जी.ओ. ची यादी देतो. महािव ालयांना सचूना िद या जातात की, 
एन.जी.ओ.शी संपकर्  साधनू त्यांचाकडून बोधनात्मक काम करून घ्यावी एन.जी.ओ. 
च्या माध्यमातनू महािवघालयात वेगवेगळे उपकर्म सरुू असतात. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने िव ाथीनींमध्ये अनेक कारचे कलागणु असतात. काही िव ाथीर्नी 
चांग या किवता, लेख, आटीर्कल िलिहतात. काही चांगला अिभनय करतात. कलागणु 

असणाऱ्या िव ाथीर्नींना वाव देण्यासाठी अ यासकर्मा यितिरक्त िविवध उपकर्म 

राबिवणे पािहजे. िंकबहुना त्यांना ोत्साहन िदले पािहजे. असे िनदेश िदले. 
त्यावर संचालक यांनी िव ाथीर्नींसाठी मेहंदी पधपासनू ते किशदा काम 

करण्यापयतच्या पधार् घेत या जातात. िव ािपठाच्या माध्यमातनू 

अ यासकर्मा यितिरक्त अशा कारच्या पधार् आयोिजत करून िविवध उपकर्म 

राबिवले जातात. िविवध महािव ालयांच्या माध्यमातनू असे नािवन्यपणूर् उपकर्म 

राबिवले जातात आिण त्या बाबतचे अहवाल िव ापीठ तरावर येत असतात. 
महािव ालयांमध्ये फूड उपकर्म राबिवले जातात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या उपकर्मांबरोबर िव ाथीर्नींसाठी बोधनाचे उपकर्म सधु्दा राबिवले 

पािहजे. आता मलुांमध्ये ल ह मरेॅजचे फॅड आले आहे. कोपडीर्, नवी मुंबई येथे घडले या 
घटनांची मािहती आहे. त्यामळेु िव ाथीर्नींचे सायकॉलॉजीकली कशा कारे समपुदेशन 

करणे गरजेचे आहे. अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी िविवध कायर्कर्मांतगर्त िव ाथीर्नींचे 

बोधन करीत असतो. ाध्यापकांनी िव ाथीर्नींचे बोधन कसे करावे या बाबत त्यांना 
मागर्दशर्न करीत असतो. िव ापीठाने महािव लयांमध्ये 'मलुगी का नको' ही पधार् 
आयोिजत केली होती. यामध्ये जवळजवळ ३ हजार मलुींनी सहभाग घेतला होता. या 
पधमध्ये त्येक महािव ायातील अंितम २४ मलुींची िनवड करुन त्यांना पिरतोिषक 

िदले. बोधनाच्या दृ टीने नाटक सधु्दा बसिवले होत. िव ाथीर् /िव ाथीर्नींनी  पिरसरात 

बोधनावर आधािरत असले या नाटकाचे २५-३० योग केले आहेत. िव ापीठाने 

जडर सेन्सीडायझेशन हा ऑनलाईन कोसर् सवर् महािवलयांमध्ये सरुू केला आहे. हा 
जनजागतृीचाच एक भाग आहे. या अ यासकर्मासाठी ाध्यपकांचा चांगला ितसाद 

िमळाला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने बऱ्याच िव ाथार्ंना वसई येथे पाठिवले आहे. िमठीबाई कॉलेजमध्ये 

िशकणारे िवघाथीर् आिण िव ाथीर्नी आिण िव ाथीर्नी जा तीत जा त डर्ग्ज एिडक्ट 

आहेत. िमठीबाई कॉलेज आिण त्या कॅ पसमध्ये दक्षता पथक तयार करावे लागतील 

आिण ते मािहती देतील की याचे सोसस कोठे आहेत. िव ाथीर् कॉलेजमध्ये ॲडिमशन 

घेतो, क्लासमध्ये जातो. एका मलुाने जलैु मिहन्यात क्लासला ॲडिमशन घेतली. त्या 
मलुाने क्लासची फी ६९ हजार रुपये आहे असे सांगनू संगणकावर क्लासच्या पेमटची 
लीप तयार केली. त्या मलुाने विडलांना ती दाखवनू विडलांकडून ६९ हजार रुपये 

घेतले. परंत,ु एक िदवस तो मलुगा घरी आला नाही हणनू त्याच्या विडलांना काळजी 
वाटू लागली. त्यांनी सांिगत यानंतर पोलीस टेशनमध्ये गेले. त्यावेळी त्याच्या आईने 

सांिगतले की, माझ्या मलुाला िसगारेट िंकवा इतर कोणतेही यसन नाही. नंतर कळले 

की, तो मलुगा डर्ग्ज घेत होता. िमठीबाई कॉलेज आिण त्या पिरसरात हे माण जा त 

आहे. यामध्ये काही मलुी देखील आहेत. एकदा समतानगर पोलीस टेशनमध्ये गेला 
होतो. त्यावेळी एका मलुीने ितच्या आई विडलांना सांिगतले की, जो माणसू मला डर्ग्ज 

देतो, एम .डी.  देतो त्याला जर अटक केली तर हाताची नस कापनू घेईन. याबाबत सधु्दा 
िव ापीठाने महािव ालयांवर बंधने घातली पािहजेत. तसेच, मध्यंतरी  एक तकर्ार केली 
होती. िमठीबाई कॉलेजमधील एका िव ाथीर्नीला टी. बी. झाला होता. ती मलुगी 
हॉि पटलमध्ये ॲडिमट होती. ती औषधापचार घेत होती. परंत ुत्या मलुीची कॉलेजमध्ये 
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उपि थती नस यामळेु त्या मलुीला पिरके्षला बसता आले नाही. त्या मलुीचे वषर् वाया 
गेलेले आहे. अशा केसेस बाबत िव ापीठाने कॉलेजला योग्य त्या सचुना िद या 
पािहजेत. त्या मलुीचे आई -वडील  िव ापीठामध्ये देखील आले होते. अशा कारच्या 
सचुना के या 

त्यावर कुलसिचव यांनी िनयमानसुार कॉलेजमध्ये ५० टक्के उपि थती असणे 

आव यक आहे. मेडीकल गर्ाऊंडवर ५० टक्केपेक्षा कमी उपि थती असली तरी 
संबंिधत िव ाथीर् िंकवा िव ाथीर्ंनीला परीके्षस बसता येईल, अशी िनयमात सधुारणा 
करावी लागेल. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला कमर्चाऱ्यांना काम करताना काही अडचणी येत असतील, 
 सोई  -सिुवधा  िमळत नसतील िंकवा काही तकर्ारी असतील तर त्याबाबत सिमतीला 
थोडक्यात मािहती ावी.  

त्यावर  िवभागीय अिधकारी यांनी सिमतीने मुंबई िव ापीठाला भेट देऊन संबंिधत 

अिधकाऱ्यांची साक्ष घेतलेली आहे. तकर्ार िनवारण सिमतीकडे ज्या तकर्ारी ा त 

झाले या आहेत त्याबाबत देखील सिमतीने मािहती जाणनू घेतलेली आहे. सिमतीला 
सांग ू इिच्छते की, सध्या िगर् हन्सेस काहीच नाहीत. मिहला िवकास सिमती आिण जो 
नवीन कायदा आलेला आहे. त्यामळेु तकर्ारींचे माण कमी झालेले आहे. िव ापीठापेक्षा 
महािव ालयांमध्ये जा त ॉ ले स आहेत. महािव ालयांमध्ये अशा सिमत्या थापन 

के या तर ते जा त उपयकु्त होईल, असे वाटते.  
सिमतीने सवर् महािव ालयांमध्ये सिमत्या आहे. परंतु, त्या सिमत्या कायर्रत 

नाहीत. असे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. 
िवभागीय अिधकारी यांनी सिमतीकडे तकर्ार ा त झा यानंतर ठरािवक 

कालमयार्देत त्यावर िनणर्य घेतला गेला पािहजे. मािहतीच्या अिधकार काय ात ३० 
िदवसात मािहती देण्याची तरतदू आहे. त्या माणे झाले तरी यावर आणखी वचक बस ू
शकेल. मिहलांसाठी ज्या बेिसक सिुवधा आव यक असतात त्या िव ापीठात 
िनि चतपणे आहेत. पिरि थती हाताळण्यासाठी आपण कॅपेबल असतो. मातर् आजही 
केवळ कॉलेजमधील मलुीच न हे तर कायार्लयीन मिहला कमर्चाऱ्यांमध्ये सधु्दा भीती 
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असते. त्यामळेु त्या तकर्ार करण्यास पढेु येत नािहत. कॉलेजमध्ये मलुीच्यां बाबतीत हे 
माण जा त आहे.परंतु, सदैुवाने िव ापीठामध्ये अती माणात तसे िनदशर्नास आलेले 
नाही. ज्या केसेस आहेत त्या मिहला सिमतीकडे रेफर के या जातात.  

िवभागीय अिधकारी यांनी इतर िव ापीठ िंकवा आ थापनांच्या तलुनेत 
मिहलांसाठी ज्या सिुवधा असावयास पािहजेत त्या िव ापीठात नाहीत. िव ापीठात 
मिहलांसाठी वॉश रु स आहेत. परंतु, मिहला कमर्चाऱ्यांना सनेॅटरी नपॅकीन िदले जात 
नाहीत. सवर् आ थापनांमध्ये पाळणाघर नाहीत. मिहलांसाठी रे ट रुम आव यक 
आहेत. कारण, मिहलांना मिहन्यातनू चार िदवस तरी थकवा जाणवतो. परंतु, सवर् 
आ थापनांमध्ये मिहलांसाठी रे ट रुम नाहीत. अशी मागणी केली. 

त्यावर उपकुलसिचव यांनी फोटर् आिण कलीना कॅ समध्ये ही सिुवधा आहे. 
तसेच, सनेॅटरी नपॅकीन बाबत ऑलरेडी कायर्वाही झालेली आहे. आमच्याकडे 
कोटेशन्स देखील आलेले आहेत. ती ोसेस पणूर्त्वाच्या ट यात आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

िवभागीय अिधकारी यांनी इतर गत सं थांमध्ये मिहलांना परुुषांच्या बरोबरीने 
वागिवले जाते परंतु, िव ापीठात तसे होताना िदसत नाही. हणनू मिहलांना बरोबरीने 
वागिवण्यासाठी खऱ्या अथार्ने परुुषांना िशक्षण देण्याची गरज आहे. सिमत्या थापन 
के या जातात. परंतु, त्या सिमतीत्यांचे कायर् काय आहे, सिमतीने कोणते काम केले 
पािहजे, याबाबत देखील टाफला मािहती िदली पािहजे की, जी मिहला सिमतीकडे 
तकर्ार करुन आपले हणणे मांडते ते एवढे खाजगी असले पािहजे की, त्याची दसुरीकडे 
चचार् होता कामा नये. ी.  फुले सर असताना मिहला िवकास सिमतीचे बगँलोर येथे 
सेिमनार झाले होते. त्यावेळी िव ापीठाने तेथे पाठिवले होते. बाहेर मिहलांवरील 
अन्यायाचे माण जा त आहे. मुंबई िव ापीठात ते माण एक टक्का सधु्दा नाही. 
कारण, आता थोडासा धाक िनमार्ण झालेला आहे, वचक िनमार्ण झालेला आहे. मुंबई 
िव ापीठाने पिरपतर्क काढून सवर् महािव ालयांना तकर्ार िनवारण सिमती, मिहला 
िवकास सिमती थापन करण्याबाबत कळिवले आहे. त्या सिमत्यांकडे ज्या तकर्ारी 
येतात त्याचा आढावा घेतला पािहजे. तसेच, ज्या माणे िविवध कायार्लयांमध्ये 
आर .टी.आय.  चे बोडर् दशर्नी भागावर लावलेले असतात त्या माणे महािव ालयात 
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दशर्नी भागावर सिमतीचा बोडर् लावला पािहजे. अशा िविवध मागण्या सिमतीस 
सांिगत या. 

त्यावर उपकुल सिचव यांनी सिमती अि तत्वात अस याचा बोडर् आिण सिमती 
सद यांच्या नावाचा बोडर् काही कॉलेजेसमध्ये लावलेला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

िवभागीय अिधकारी यांनी सिमतीकडे तकर्ार ा त झा यानंतर जी सनुावणी होते 
त्याचे िरकॉिडग केले पािहजे. समजा इन्चाजर् आहे. मी केसबाबत मािहती ऐकून घेणार 
आिण त्याचा अहवाल तयार करणार आहे. हणनू कर्ॉस हेिरिफकेशन होणे हे देखील 
महत्वाचे आहे. मिहला िवकास सिमती कशी असावी, सिमतीने कोणते काम केले 
पािहजे याबाबत िरपोटर् तयार केला होता. कारण, मी बगँलोर येथे सेिमनारसाठी गेलो 
होतो. हाईस चनॅ्सलर यांनी सांिगतले होते की, सेिमनार अटड केलेले अस यामळेु त्या 
संदभार्त िरपोटर् सादर करावा. त्यानसुार िरपोटर् सादर केला होता. डॉ .वेळूकर  िवशाखा 
सिमतीने एक िचतर्पट दाखिवला होता. ज्या यक्तीवर अन्याय झाला ती यक्ती १२-१३ 
वषार्ची आहे. त्या मलुीची भेट घेतली होती. ती अिशिक्षत मिहला असताना सधु्दा ितने 
सांिगतले की, माझ्या हक्कासाठी मांडत नाही, तर पढेु बाबतीत जे घडले ते इतर 
मिहलांबरोबर घडता कामा नये. त्यामळेु त्येक मिहलेने एकतर् येऊन काम केले तर 
काही तरी होऊ शकते. अशी मागणी केली. 

त्यावर उपकुल सिचव यांनी मागास वगार्साठी िविश ट टक्केवारीमध्ये आरक्षण 
आहे. एडेड आिण अनएडेड अ पसंख्याक महािव ालयांमध्ये मिहलांना सधु्दा भरती 
िकर्येत ३० टक्के आरक्षण देण्याची आव यकता आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने समांतर आरक्षण देण्यासंदभार्तील शासन िनणर्य अि तत्वात आहे. 
िशवाय मिहलांना आरक्षणात सधु्दा आरक्षण आहेच. मिहलांना ३० टक्के आरक्षण 
आहे.अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपकुल सिचव यांनी या बाबी केवळ पिरपतर्कामध्ये समािव ट आहेत. 
परंतु त्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

मोघम वरुपाची मािहती न देता पेिसिफक उदाहरणासह िनदशर्नास आणनू 
ावे. संबंिधत महािव ालयाने आरक्षणाचे िनकष पाळले नसतील तर त्यांच्यावर 

सिमतीच्या माध्यमातनू कारवाई तािवत करता येईल.असे सिमतीने सांिगतले. 
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मिहला अिधकारी यांनी काही महािव ालये िव ापीठाकडून जािहरात मंजरू करुन 
घेत नाहीत. उदाहरणाथर् अ पसंख्याक महािव ालयाकडून सांगण्यात येते की, आ ही 
मायनॉिरटीजमध्ये येत अस यामळेु िव ापीठाकडून जािहरात मंजरू करुन घेण्याची 
आव यकता नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सहा यक न दणी अिधकारी यांनी मी वगर्- १ अिधकारी आहे. या िठकाणी 
मिहलांना आपले मत मांडताना त्यांना अडचणी नस याचे सांिगतले. परंतु, मी 
िनदशर्नास आणनू देते की, िव ापीठामध्ये मिहलांना कोणत्याही सिुवधा िमळत नाहीत. 
मी या िठकाणी जे मु े मांडेन त्याचे काय पडसाद उमटतील हे मी सांग ूशकत नाही. मला 
वाटते सिमतीने माझे हणणे मांडण्यासाठी मला वेळ ावी. त्यावेळी मी माझे हणणे 
मांडेन. मी आता काही बाबी नमदू करण्यापवूीर् माझी िवनंती आहे की, तकर्ार िनवारण 
सिमतीच्या अध्यक्षा डॉ. कर्ांती जेजरुकर यांना सधु्दा येथे बोलावले. माझी अपेक्षा होती 
की, माझ्या सहकारी मिहलांनी डॉ. जेजरुकर मडॅम यांच्या कारभारिवषयी काही तरी 
बोलावे. माझ्या बाबतीत जे करण घडले त्याचे पिरणाम माझ्या जीवनावर झालेले 
आहेत. मी केलेली तकर्ार ही तकर्ार िनवारण सिमतीच्या अध्यक्षा डॉ. जेजरुकर 
यांच्याकडे आहे. परंतु अ ापयपयत माझ्या तकर्ारीच्या अनषंुगाने त्यांच्याकडून काहीही 
कायर्वाही झाली नाही. गे या १५० वषार्ंपासनू ज्या िठकाणी परुूषच काम करीत होते त्या 
िठकाणी सहा यक रिज टर्ार हणनू माझी थमच नेमणकू झाली. मी त्या िठकाणी 
चांगले काम केले आहे. त्या िठकाणी काम करीत असताना यिुनयनचे मबसर् हे 
कामामध्ये ह तके्षप करीत होते. मला होत असलेलया तर्ासाबाबत मी तत्कालीन 
कुलगरुू डॉ. राजन वेळुकर आिण आताचे रिज टर्ार सरांना िनवेदन िदले होते. त्या 
िनवेदनाच्या माध्यमातनू मला होत असलेला तर्ास मी िनदशर्नास आणनू िदला होता. 
िव ापीठातील यिुनयन मबसर्च्या माध्यामातनू माझी सेक् यअुल हरसॅमट झाली आहे. 
या बाबत मी िरतसर तकर्ार केलेली आहे. परंतु नंतर यिुनयनच्या लोकांनी माझ्या 
िवरोधात िव ापीठातील पिरसरात नोटीस बोडर्वर पतर्के लावली. ती पतर्के सतत १५ 
िदवस तशीच लावलेली होती. यातनू माझी बदनामी झाली आहे. या बाबत 
वतर्मानपतर्ात सधु्दा बातमी आली होती. परंत ुमाझ्या सहकारी मिहला या िवषयावर 
बोल या नाहीत. अशी सिमतीस मािहती िदली. 
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सिमतीने तकर्ार नेमकी कोणािवरुध्द आहे ? मला वाटते िदले या तकर्ारीची त 
सिमतीकडे ावी. िदले या तकर्ारीच्या उ लेख आलच्या मािहतीमध्ये नमदू का केला 
नाही ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर त्यावर सहा यक न दणी अिधकारी यांनी अध्यक्षानी सांिगतले की, मी 
यिुनयच्या तीन सद यांिवरोधात तकर्ार िदली आहे. पंरतु या करणी सिमतीच्या 
माध्यामतनु काहीच कायर्वाही झाली नाही. मला िव ापीठाच्या ऑथिॅरटीकडून सांिगतले 
गेले की, मी माझी तकर्ार मागे घ्यावी. 

त्यावर सहायक न दणी अिधकारी यांनी सन २०१४-१५ मध्ये नमदू केले या 
करणातील अनकुर्मांक  -५  वर माझे करण नमदू केलेल आहे. बैठकीला तकर्ार 
सिमतीचे सद य हजर नसताना सधु्दा िमिनट्समध्ये ते उपि थत अस यासंदभार्तील 
स ा होत्या. मी आजारी असताना माझा खपू मानिसक छळ झाला. मी या िवषयी 
आजपयत कुठेच बोलले नाही. मला वाटले होते की, मला कुठे तरी न्याय िमळेल. मी 
ऑक्टोबर -२०१४  मध्ये तकर्ार िदली होती. मी माझ्या कामात कधीच कसरू केला नाही. 
मी आता पनु्हा त्याच िवभागात काम करीत आहे. परंतु आता मी पवूीर्च्या तलुनेत खपू 
कणखर झाली आहे. मला होणाऱ्या तर्ासाला मी आता कणखरपणे त ड देऊ शकते. 
परंतु मला तर्ास देणारी माणसे आता माझ्यापढेु येऊन राहू शकत नाही. उलट तकर्ार 
िनवारण सिमतीकडे ज्या तकर्ारी ा त झा या त्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्यात 
आली नाही. उलट तकर्ार करणाऱ्या मिहला कमर्चाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. उलट 
मी या करणात ि हक्टीम ठरले.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीनेच िन कषर् काढला की, तकर्ार िनवारण सिमतीच्या अध्यक्षा कॅपेबल 
नाहीत, त्यामळेु सिमतीने त्यांना बदलण्यास सांिगतले आहे.असे सिमतीने सिुचत केले 
आहे. 

त्यावर सहा यक न दणी अिधकारी यांनी माझ्या बाजलूा बसले या ीमती सवुणार् 
महािडक या सधु्दा ि हक्टीम ठर या आहेत. परंतु त्या काहीही बोलत नाहीत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने तु ही ग प बस याने तु हाला न्याय िमळणार नाही. आपण आपले 
हणणे या सिमतीसमोर मांडले नाही तर मिहलांवर अन्याय /अत्याचार  करणार 
िनढार्वतील. आपण सिमतीसमोर हणणे मांडले नाही तर न्याय िमळणार नाही. असे 
सिमतीचे हणणे आहे. 

त्यावर सहा यक न दणी अिधकारी यांनी सामान्य शासन िवभागात कायर्रत 
अस यामळेु आजच्या बैठकीची सवर् यव था मी केलेली आहे. मला एवढेच िनदशर्नास 
आणनू ावयाचे आहे की, मला जो न्याय िमळावयास पािहजे तो िमळाला नाही. 
यिुनयनच्या तीन सद यांनी माझे संपणूर् आयु य उध्व त केले आहे. माझ्या करणाच्या 
बाबतीत सिमतीने डॉ. जेजरुकर मडॅम यांच्याकडे िवचारणा करावी. मी त्यांच्या 
अध्यक्षतेखालील सिमतीला सांिगतले होते की, माझे पती उपि थत असताना माझे 
हणणे रेकॉडर् करावे, परंतु जे सद य बैठकीला उपि थत न हते त्यांच्या स ा 
िमिनट्सवर घेत या आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

मिहला अिधकारी यांनी अनसुिूचत जाती वगार्तील आहे. मी मागे मराठी 
िवभागात काम करीत होते. वा तिवक पाहता मिहला अिधकारी व कमर्चारी या 
कामामध्ये िसन्सीयर असतात. िव ापीठात अरुण कांबळे नावाचे ाध्यापक होते. ते 
मला न िवचारायचे िंकवा बोलायचे. जाणीपवूर्क माझ्याशी ि अथीर् भाषेत बोलायचे. 
मी वारंवार त्यांच्याकडे दलुर्क्ष करीत होते. एका िव ाथ्यार्चे नाव वेश िमळाले या 
िव ाथ्यार्ंच्या यादीमध्ये होते. परंत ुत्यांनी मला त्या िव ाथ्यार्ची ॲडमीशन र  करण्यास 
सांिगतले. मी त्यांना सांिगतले की, या िव ाथ्यार्चे नाव नोटीस बोडर्वर आले नस यामळेु 
मी त्याचा वेश र  करु शकत नाही. तसेच माझ्या सहकारी ीमती वषार् परुािणक यांना 
सधु्दा एक िदवशी त्यांनी िवनाकारण सायंकाळी थांबवनू ठेवले. माझ्या सहकाऱ्यांना 
थांबवनू ठेव याब ल मला संशय आ यामळेु मी सधु्दा ितच्या सोबतीला थांबले होते. 
परंतु मी थांब यामळेु अरुण कांबळे यांना राग आला. त्यांनी मला जाण्यास सांिगतले. 
परंतु माझे पती आ यानंतर आ ही सवर्जण तेथनू िनघनू गेलो. कालांताराने अरूण 
कांबळे यांचे िनधन झाले. तकर्ार िनवारण सिमतीकडे तकर्ार करून सधु्दा मला न्याय 
िमळाला नही. परंतु देवाने मला न्याय िदला. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमती एखा ा मिहलेवर अन्याय झाला तर त्या मिहलेने ग प राहून चालणार 
नाही. आपण सिमतीसमोर आप या अडचणी मांड या पािहजेत. सफाई 
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कमर्चाऱ्यांपासनू मिहला अिधकाऱ्यांपयत कोणतीही मिहला  सिमतीकडे तकर्ार करु 
शकते. आपण िपडीत मिहलेला सिमतीकडे तकर्ार करण्यास वृ  केले पािहजे. असे 
िवचार सिमतीने मांडले. 

मिहला अिधकारी यांनी आ ही रेकॉिडगची त मािगतली असता मडॅमने 
आ हाला ती त उपल ध करुन िदली नाही. ज्यावेळी त्या माणसाचा मतृ्य ू झाला 
त्यावेळी त्याची बॉडी दोन िदवस तेथेच पडलेली होती. अशी सिमतीस मािहती िदली. 

सिमतीने डॉ. जेजरूकर सिमतीच्या मखु आहेत. त्या िपडीत मिहलांना न्याय 
देतात. असे त्यांचे हणणे आहे.असे िवचार मांडले. 

मिहला अिधकारी यांनी मिहला िदनािनिम  कायर्कर्म आयोिजत केला जातो. 
परंतु, आ ही मिहला िदनाच्या कायर्कर्माला कधीही गेलो नाही. कारण, मिहला िदनाच्या 
कायर्कर्मामध्ये २-४ भाषणे आिण एखादा िचतर्पट दाखिवणे या पलीकडे काहीच नसते. 

सहायक न दणी यांनी मी मानवी हक्क आयोगाकडे जाणार होते. परंतु, मला असे 
वाटते की, आता आप याकडे यावे. माझी सन २०१४-१५ मधील अ .कर्.  ५ वरील 
"सहायक कुलसिचव िवरुध्द िव ापीठ कमर्चारी संघटनेचे पदािधकारी" अशी केस 
आहे. केले या कायर्वाहीमध्ये नमदू केलेले आहे की, "ही तकर्ार लिगक छळाच्या कके्षत 
येत नाही तरी देखील पदािधकाऱ्यांना समज ावी अशी िशफारस तकर्ार िनवारण 
सिमतीने मुंबई िव ापीठाच्या शासनाला केली." त्याना एफ .आय.आर.  दाखल 
करण्यास सांिगतले होत. परंतु, त्यांनी एफ .आय.आर.  दाखला केला नाही. त्यांनी मला 
फक्त एकदाच सिमती समोर बोलािवले होते.असे सिमतीस सांिगतले. 
िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी कुलगरुु, मुंबई िव ापीठ यांनी 
खालील माणे लेखी मािहती िदली :- 

 सन २०१८-१९ या शैिक्षिणक वषार्साठी िव ापीठामध्ये मिहलांच्या 
क याणकारी योजनासांठी बजेटमध्ये एकुण रु २१,१५,०००/ इतकी तरतुद करण्यात 
आलेली  आहे .त्याचे िववरण खालील माणे आहे . 
१) मिहला िवकास कक्ष ,आवतीर् व अनावतीर् खचर् यामध्ये रु १९,७०,०००/-  
२) सािवतर्ीबाई फुले आदशर् िशिक्षका परु कार किरता रु २०,०००./- 
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३) िव ाथीर् क याण िवभागामाफर् त मलुीच्या वयंसरंक्षण िशक्षणसाठी रु 

१,२५,००० /- 
 िव ाथ्याचे वैयिक्तक समपुदेशन ,मानिसक वा थ समपुदेशन व यावसाियक 

समपुदेशन िव ापीठाच्या उपयोिजत मानसशातर्य िवभागातफ चिलत पध्दतीने 
चालविण्यात येते . 

िव ाथ्यास पिरके्षस िव ठ होण्यसाठी मुंबई िव ापीठ अध्यादेश  -६०८६ अन्वये 
७५ टक्के उपि थती आव यक आहे. सदर अध्यादेशामध्ये Medical Ground  वर 
िशिथतला िदलेली आहे, िव ाथ्यार्ना  Medical Ground   वर िशिथलता संबिधत 
महािव ालयाच्या ाचायार्ना देण्यात आलेला आहे.  

संबंिधत महािव ायातील ाचायर् Medical Ground च्या िव ाथ्याची  
करणे तपासनु याबाबत िनणर्य घेण्यास सक्षम आहेत. त्यामळेु िव ाथ्यार्स 

/िव ाथीर्नीस Medical Ground वर ५० टक्के पेक्षा कमी असेल तर उच्च 
न्यायलयाने याबाबत आदेश पारीत केले आहेत त्या संबंिधतांना समज देण्यात यावी 
अशी पतर् कर्. EST/CD/2015-16/1139 date 6th October 2015 अन्वये 
संबंिधत समज देण्यात आली आहे.  

मिहला तकर्ार िनवारण सिमतीने सदर तकर्ारी संदभार्त तत्कालीन मा.कुलगरुुना 
अहवाल सादर केला होता . सदर अहवालात संबंिधतांना समज देण्यात यावी अशी 
िशफारस शासनला केली होती . त्यानसुार पतर् . EST/CD/2015-16/1139 date 
6th October 2015 अन्वये संबंिधतांना समज देण्यात आली आहे. 
िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 

मुंबई िव ापीठाला िदले या भेटीच्या वेळी ा त झाले या मािहतीच्या अनषंुगाने 
िदनांक २६ स टबर, २०१८ रोजी  िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या 
वेळी सिमतीने िव ापीठामध्ये मिहलांच्या क याणकारी योजनांसाठी एकूण बजेटच्या 
िकती टक्के रक्कत राखनू ठेवण्यात येते आिण या बाबतचा ताव िवभागाकडे कधी 
पाठिवला होता ? केवळ याच वषार्साठी न हे तर दरवषीर् िकती िनधी मिहलांच्या 
क याणकारी योजनांसाठी राखीव ठेवला जातो ? िज हा पिरषदेमध्ये आिण 

महानगरपािलकेमध्ये अनकुर्मे १० टक्के आिण ५ टक्के िनधी मिहलांच्या क याणकारी 
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योजनांसाठी राखीव ठेवला जातो. अशा कारे िव ापीठात दरवषीर् िकती टक्के िनधी 
राखनू ठेवला जातो ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी मिहलांच्या क याणकारी योजनांसाठी टक्के राखनू 

ठेवण्याबाबत ठरलेले नाही. परंतु २०१८-१९ यास शैक्षिणक वषार्साठी मिहलांच्या 
क याणकारी योजनांसाठी बजेटमध्ये रुपये २१ लाख १५ हजार इतकी तरतदू केली 
आहे. मिहला िवकास कक्ष, आवतीर् व अनावतीर् खचार्साठी रुपये १९ लाख ७० हजार 
रूपये,  सािवतर्ीबाई फुले आदशर् िशिक्षका परु कार योजनेकिरता रुपये २० हजार आिण 

िव ाथीर् क याण िवभागामाफर् त मलुींच्या वयंसंरक्षण िशक्षणासाठी रुपये १ लाख २५ 

हजार ची तरतदू करण्यात आलेली आहे. या यितिरक्त िव ापीठाच्या बजेटमधनू अन्य 

कोणत्या योजना राबवावयास पािहजे या बाबतीत सधु्दा िवचार करण्यात येईल. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने राज्यातील संपणूर् िव ापीठासाठी मिहलांच्या िवकासासाठी, 
वसंरक्षणासाठी, अवेरनेसाठी, सनेॅटरी नपॅकीन वडींग मशीन, सनेॅटरी नपॅकीन 

िड पोजल मशीन इत्यादी योजनांसाठी ठरािवक िनधी राखनू ठेवावयास पािहजे. 
जेणेकरुन त्या कामांवर केलेली तरतदू खचर् करता येईल. तसेच या िनधीतनू अन्य काही 
योजना सधु्दा राबिवता येतील. सिमतीची अपेक्षा आहे की, िव ापीठाच्या एकूण 

बजेटच्या िंकवा उत्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम मलुी व मिहलांच्या क याणकारी 
योजनांसाठी राखनू ठेवावयास पािहजे. या िनधीतनू वसितगहृ िंकवा महािव ालयातील 

िव ाथीर्नींसाठी िविवध कारच्या सिुवधा उपल ध करुन देता येतील. तसेच आव यक 

त्या िठकाणी सीसीटी ही, मलुींसाठी वतंतर् शौचालय इत्यादी कामे सधु्दा उक्त राखीव 

िनधीतनू करता येतील. या बरोबरच त्येक महािव ालयात िव ाथीर्नींसाठी सनेॅटरी 
नपॅकीन मशीन आिण सनेॅटरी नपॅकीन िड पोजल मशीन सधु्दा लावणे शक्य होईल. 
असे सिमतीने सांिगतले. 

सिमतीने िव ापीठाला भेट िदली असता असे सांगण्यात आले होते की, 
िव ापीठात काम करणाऱ्या मिहलांच्या लहान मलुांसाठी पाळणाघराची तरतदू केली 
आहे. सध्या ते पाळणाघर सरुु आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी त्या वषीर् पाळणाघरासाठी तरतदू केली होती. असे 
सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने िव ापीठाने मलुींच्या व मिहलांच्या क याणकारी योजनांसाठी ५ टक्के 

िनधी राखनू ठेवावा अशी सिमतीची िशफारस आहे. या संदभार्त सिमती अहवालात 

िशफारस करेल. तसेच सदरहू िनधी कोणकोणत्या बाबींवर खचर् करणे बंधनकारक आहे 

हे सधु्दा ठरवून घ्यावयास पािहजे. या बरोबरच िव ापीठाने त्यांच्या अंतगर्त येत 

असले या सवर् महािव ालयांकडून िव ाथीर्नींसाठी कोणत्या योजना िंकवा कामे करणे 

आव यक आहे या बाबतची मािहती मागवनू घ्यावी आिण त्यानंतर कोणत्या सिुवधा 
उपल ध करुन देणे गरजेचे आहे हे ठरवावे. या बरोबरच िव ाथीर्नींकडून सधु्दा 
त्यांच्यासाठी कोणती कामे करणे आव यक आहे या बाबतची मािहती मागवनू घ्यावी. 
सदरहू तरतदू खचर् करण्याबाबतचे िनकष ठरिवणे आव यक आहे असे सिमतीला 
वाटते.  

िवभागीय अिधकारी िव ापीठात सायकॉलॉजीकल काऊिन्सिंलग करण्यासाठी 
कोणकोणते उपकर्म राबिवले जातात ?  अशी िवचारणा केली.   

त्यावर कुल सिचव यानी िव ाथ्यार्ंचे वैयिक्तक समपुदेशन, मानिसक वा थ्य 

समपुदेशन व यावसाियक समपुदेशन िव ापीठाच्या उपयोिजत मानसशा तर् 

िवभागामाफर् न चिलत पध्दतीने चालिवण्यात येते.  अशी मािहती िदली.  

सिमतीने मलुा -मलुींना  मानिसक तर्ास होत असेल अशा वेळी त्यांना 
िव ापीठाच्या काऊिन्सिंलग सेलकडे गेले पािहजे व त्यांच्या माध्यमातनू त्या िव ाथ्यार्ंचे 

समपुदेशन करणे आव यक आहे. अनेकदा िव ाथीर् िड ेशनमध्ये गे यानंतर 
आत्महत्या करतात. कधी कधी कौटंुिबक पिरि थतीमळेु त्यांना मानिसक तर्ास होतो. 
अशा िव ाथ्यार्ंना िड ेशनमधनू बाहेर काढण्यासाठी त्यांचे समपुदेशन करुन त्यांना 
आत्महत्या िंकवा चकुीच्या घटनांपासनू परावृ  करणे गरजेचे आहे. अशी िवचारणा 
केली असता,  

त्यावर कुल सिचव यांनी िव ापीठाच्या माध्यमातनू पसर्नल करीअर 
काऊिन्सिंलग करण्यात येते. ससुाईड ी हन्सन संदभार्त सधु्दा काही वगर् आयोिजत 

केले जातात. असे सिमतीस सांगण्यात आले.  
सिमतीने िड ेशनमध्ये गेले या िव ाथीर् / िव ाथीर्ंनींना त्यातनू बाहेर काढण्यासाठी 

त्यांचे काऊिन्सिंलग करणे आव यक आहे. सिमतीला वाटते िवभागाने त्येक 
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िव ापीठामध्ये काऊन्सीिंलग सेल थापन करण्याबाबतचा धोरणात्मक िनणर्य 

घ्यावयास पािहजे.  असे सिमतीने सचुिवले.  
त्यावर िवभागीय अिधकाऱ्याने तसेच दसुरी बाब अशी की, मेडीकल गर्ाऊंडवर 

िव ाथीर् / िव ाथीर्नींची उपि थती ५० टक्के पेक्षा पेक्षा कमी असेल तर त्यांना परीके्षला 
बसण्याची परवानगी िदली जात नाही. यातनू मागर् काढण्यासाठी िव ापीठाने शासनाकडे 

अहवाल सादर केला आहे काय ?  अशी िवचारण केली असता. 
त्यावर  कुल सिचव यांनी  िव ाथ्यार्ंना पिरके्षस िव ट होण्यासाठी मुंबई िव ापीठ 

अध्यादेशात तरतदू आहे की, पिरके्षला बसण्यासाठी ७५ टक्कयाच्या खाली आिण ५० 

टक्क्यापयत उपि थती असेल तर वै कीय माणपतर्ाच्या आधारावर पिरके्षसाठी 
बसण्याची तरतदू आहे. परंतु ही उपि थती ५० टक्क्याच्या खाली जाऊ शकत नाही. 
माननीय उच्च न्यायालयाने लॉ कोससच्या बाबतीत आदेश िदले आहेत. महािव ालय 

तरावर िनणर्य होऊ शकला नाही तर िव ापीठ तरावर या बाबतचा िनणर्य घेण्याची 
तरतदू आहे. अशी मािहती देण्यात आली. 

सिमतीने आप या सवार्ंनाच क पना आहे की, मलुींना दरमहा पाळी येते. त्या 
दोनचार िदवसांच्या कालावधीत त्यांना खपू शारीिरक तर्ास होतो. त्यांनी मािसक 

पाळीमध्ये मो ा माणार शारीिरक तर्ास होत अस याचे वै कीय माणपतर् सादर केले 

तर अशा करणात वेग या दिु टकोनातनू बघनू सकारात्मक िवचार केला पािहजे. 
त्यावर िवभागीय अिधकारी  जर एखा ा िव ाथीर्नीची वृ ी वारंवार सु या 

घेण्याची असेल आिण पनु्हा ती सु या घेण्याच्या उ ेशाने मािसक पाळीत तर्ास होत 

अस याबाबतचे वै कीय माणपतर् सादर केले असेल तर त्या धतीर्वर त्यांची उपि थती 
गर्ा  धरुन त्यांना परीके्षस  बसण्याची  परवानगी  ावयास पािहजे, अशी मािहती िदली.  

सिमतीने  बऱ्याच मलुींना मािसक पाळीमध्ये शारीिरक तर्ास होतो. हा तर्ास होऊ 

नये हणनू काही मलुी गो या घेतात. परंत ु त्याचे साईड इफेक्ट होतात. अशा मलुींनी 
वै कीय माणपतर् सादर के यास त्या आधारावर त्यांची उपि थती गर्ा  धरावयास 

पािहजे, अशी सिमतीची  सचूना आहे. या अनषंुगाने िव ापीठाने योग्य ती कायर्वाही  
करावी. 

त्यावर कुल सिचव यांनी  होय असे सिमतीस सािगतले. 
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अिभ ाय व िशफारशी :- 

मुंबई िव ापीठामध्ये मुंबई िव ापीठाचे वतंतर् अंदाजपतर्क असनू िव ापीठातील 
एकूण उत्पन्नाच्या (आ थापना खचर् वगळून) खचर् खपूच कमी केला अस याचे 
सिमतीला आढळून आले आहे.  सन २०१२-१३ चे अंदाजपतर्क १४७७४.३० लाख 
रुपये असताना त्यासाठी केवळ १२.३५ लाख रुपये खचर् करण्यात आला आहे.  सन 
२०१३-१४ या वषार्त एकूण वािर्षक अंदाजपतर्क १४७६९.२२ लक्ष रुपये या पैकी 
मिहला कक्षासाठी केवळ १०.१० लाख रुपये व िव ाथीर् शासनासाठी केवळ ५ लक्ष 
रुपये इतकी तरतदू या िव ापीठाने केली आहे.  सन २०१४-१५ या वषार्त १८,०८६.७३ 
लक्ष इतकी वािर्षक अंदाजपतर्क असनू त्यापैकी मिहला कक्षासाठी १४.६८ लक्ष इतकी 
तरतदू केली असनू िव ाथ्यार्ंच्या शासनास केवळ ३ लक्ष इतकी तरतदू केलेली आहे.  
सन २०१८-१९ या शैक्षिणक वषार्साठी िव ापीठाने मिहलांच्या क याणकारी 
योजनांसाठी अंदाजपतर्कात २१,१५,०००/- इतकी तरतदू करण्यात आली होती त्यातनू 
मिहला िवकास कक्षासाठी १९,७०,०००/-रुपये खचर् करण्यात आला असनू, 
सािवतर्ीबाई फुले आदशर् िशिक्षका परु काराकिरता २०,०००/- रुपये, िव ाथीर् क याण 
मलुींच्या वयंसंरक्षण िशक्षणासाठी १,२५,०००/- इतकी तरतदू करण्यात आली होती. 

उपरोक्त तरतदू व खचर् पाहता मिहलांच्या योजना राबिवण्यासाठी मुंबई िव ापीठ 
उदासीन अस याचे िदसनू येते.  चंड मो ा माणात अंदाजपतर्क असनूसधु्दा मुंबई 
िव ापीठ मिहलांच्या बाबतीत दलुर्क्ष करीत अस याचे िदसनू येते या पढुील काळात 
अंदाजपतर्कीय तरतदुीतनू खचर् करताना मिहलांच्या िविवध सम यांना तसेच 
मिहलांसाठी िविवध योजना राबवनू त्यांच्या सम या सोडिवण्याबाबत मुंबई िव ापीठाने 
एक कृती कायर्कर्म आखनू त्यांची अंमलबजावणी करण्यासंदभार्त उपाययोजना 
करा यात अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

मुंबई िव ापीठाचा अथर्संक प पाहाता तो मो ा माणावर आहे परंतु 
िव ाथ्यार्ंसाठी योजनांची कमतरता सिमतीला आढळून आली आहे.  सिमतीने 
राज्यातील संपणूर् िव ापीठासाठी मिहलांच्या िवकासासाठी, वयंसंरक्षणासाठी, 
जनजागतृीसाठी, सनेॅटरी नपॅिकन मिशन, सनेॅटरी नपॅिकन िड पोसेबल मिशन 
इत्यादींसाठी िव ापीठाने िनधी राखनू ठेवणे, त्यावर खचर् करणे अत्यंत आव यक आहे  
असे सिमतीचे मत आहे.  त्यानसुार िव ापीठाच्या एकूण बचतीच्या िंकवा उत्पन्नाच्या ५ 
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टक्के रक्कम मलुी व मिहलांच्या क याणकारी योजनेस राखनू ठेवली पािहजे.  या 
िनधीतनू वसतीगहृ िंकवा महािव ालयीन िव ाथीर्ंनींकिरता िविवध कारच्या सिुवधा 
उपल ध करुन देणे, मलुी रहात असले या िठकाणी सीसीटी ही लावनू मलुींसाठी सलुभ 
शौचालयांची उभारणी करणे इत्यादी कामे या राखीव िनधीतनू करणे शक्य होईल.  या 
बरोबरच त्येक महािव ालयात िव ाथीर्नींसाठी सनेॅटरी नपॅिकन मिशन, सनेॅटरी 
नपॅिकन िड पोसेबल मिशन लावणेदेखील आव यक आहे.  सबब, सिमती या ारे 
िव ापीठाच्या एकूण अथर्संक पीय तरतदुीच्या (भांडवली महसलुी खचर् वजा 
जाता) ५ टक्के तरतूद िव ाथीर्ंनीच्या िविवध योजना राबिवण्यासाठी राखनू 
ठेवावी. यात मलुी रहात असले या वसतीगहेृ अथवा महािव ालयात सीसीटी ही 
ची उभारणी वयंसंरक्षणासाठी िशक्षण व जनजागतृीसाठी िशक्षण, सनेॅटरी 
नपॅिकन मिशन, सनेॅटरी नपॅिकन िड पोसेबल मिशन बसिवणे इत्यादी योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी िव ापीठाने तातडीने पावले उचलावीत व त्या 
दृ टयीने कारवाई करावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. याबाबत केले या 
कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला दोन मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 
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१.३ लिगक शोषण 

सोमवार, िदनांक १ फे वुारी, २०१६ रोजी मिहलांचे हक्क आिण क याण 

सिमतीने िदले या भेटीच्या वेळी मुंबई िव ापीठ यांच्याकडून खालील माणे लेखी 
मािहती मागिवण्यात आली होती. 

मिहला कक्षाची वरुप व कायर्वाही - िवशाखा धोरणानसुार व सव च्च 

न्यायालयाच्या िनदशानसुार मुंबई िव ापीठामध्ये मिहला िवकास कक्षाची थापना 
करण्यात आली. कामाच्या िठकाणी मिहलांचे होणारे लिगक छळ रोखण्यासाठी तर्ी 
परुुष समानतेकडे जाण्यासाठी व इतर नांना/सम यां ती जागतृी िनमार्ण करण्यासाठी 
हे कक्ष कायर्रत आहे. कक्षाच्या माध्यमातनू िविवध कायर्शाळा चचार्सतर् पिरसंवाद व 

समपुदेशन असे िविवध उपकर्म राबवनू जागतृी िनमार्ण केली जाते. मिहला िवकास 

कक्षाची या ती सवर् संलग्नीत महािव ालयामध्ये मिहला िवकास कक्ष थापन करण्यात 

यावा. तसेच संलग्नीत महािव ालयातील, िव ापीठ िवभागातील मिहला िवषयक 

तकर्ारीचे या कक्षामाफर् त िनवारण केले जाते. साधारणपणे कक्षाकडे तकर्ार ा त होताच, 
ज्या सं थेिवरु / यक्तीिवरु  तकर्ार असेल त्याच्याकडून लेखी खलुासा मागण्यात येतो 
व संबंधीत तकर्ारदाराला उपल ध करुन देण्यात येतो. या अिभ ायावरुन/खलुा यावरुन 

तकर्ारदाराचे समाधान न झा यास कक्षामाफर् त सिमती व बैठकीच्या वरुपातनु िशफारस 

करुन तकर्ारीचे िनवारण केले जाते. या मिहला िवकास कक्ष ५० टक्के मिहला 
असा यात तसेच कक्षाचे मखु या मिहला असा यात तसेच यामध्ये एक ितिनधी 
एन.जी.ओ. चा असावा असे िनदश आहेत. त्यानसुार एकुण ५ जणांची सिमती कायर्रत 

आहे. 
मिहला ाध्यापक, सह ाध्यापक, िव ािर्थनी व मिहलाकमर्चारी यांचाही समावेश 

आहे.             
वषर् ाध्यापक/सह ा

ध्यापक 
िव ािर्थनी मिहला 

कमर्चारी 
एकूण 

तकर्ारी 
िटप 

२०१२-१३ ३ ३
 
 

 

३ ८ एक संयकु्तीत 

तकर्ार, १ ाध्यापक 

आिण २ कमर्चारी 
यांची 

२०१३-१४ ५ ६ ३ १४  

२०१४-१५ ४ २ ४ १०  
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तकर्ार िनवारण सिमती, मुंबई िव ापीठ 

(1) डॉ. कर्ांती जेजरुकर-अध्यक्ष 

(2) डॉ. अिनल पाटील -सद य 

(3) ा. अंजली कािनटकर -अशासिकय सद य (NGO Member) 
(4) ा. के. वाय. राजपतू -सद य 

(5) ीमती सरेुखा कोलसॅो - सद य 

(6) डॉ. रेखा महाडे वर - सद य सिचव 

 

काळ २०१२-१३ एकूण तकर्ारी : ९ 

अ.कर्. कोणािवरु  तकर्ार तकर्ारीचे वरुप करण्यात आलेली कारवाई 

२ मिहला ाध्यापक व दोन 

मिहला कमर्चारी िवरु  

ाध्यापक 

िवभागातील एक परुुष 

ाध्यापक मिहलांना 
नमानपवुर्क वागवत नाहीत. 

संबंिधत ाध्यापकाला लेखी 
ताकीद देण्यातआली. 

३ मुंबई िव ापीठात 

संलग्नीत 

महािव ालयातील एका 
िव ािर्थनीची परुुष 

ाध्यापकािवरु  तकर्ार 

परुुष ाध्यापकाचे नेहमीचेच 

मलुींबरोबर गैरवतर्न. 
तकर्ारदार िव ािर्थनीला पिरक्षा 
हॉल मधनू ितच्या जवळ ज्याचा 
नंबर आहे अशा 
िव ाथ्यार्बरोबर जबरद तीने 

बाहेर काढणे. अशा तऱ्हेची 
पिरके्षच्या काळात तीन िदवस 

सतत तशी वागणकू. मलुींना 
िहरोईन, आयटम असे संबोधने 

आिण मलुींशी बोलताना 
अ लील भाषा वापरणे. 

महािव ालयाच्या 
यव थापनाने सक्तीचा 
राजीनामा घेतला. 

४ मिहला ाध्यापक (पत्नी) 

िवरु  परुुष ाध्यापक 

तकर्ारीचे वरुप कौटंुिबक 

िंहसाचारामध्ये येते. यामध्ये 

मिहला ाध्यापीका पत्नी 
यांच्या िवनंती माणे त्यांची 
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(पती) पत्नीचर इच्छा होती की पतीला 
देशाच्या बाहेर कुठ याही 
कारणासाठी जाऊ देऊ नये. 

तकर्ार िनणर्य वरुपात 

जोपयत संपत नाही. तोपयत 

परुुष ाध्यापकाला सेिमनार 

िंकवा कोणत्याही 
गो टीसाठी देश सोडून 

जाण्याची परवानगी देण्यात 

आली नाही. घट फोट 

होऊन तकर्ार िनकाली 
काढण्यात आली. 

५ िव ापीठ मिहला कमर्चारी 
(पत्नी) िवरु  िव ापीठ 

परुुष कमर्चारी (पती) 

कौटंुबीक िंहसाचार तकर्ार कौटंुबीक 

िंहसाचाराची अस यामळेु 

पोिलस अथवा न्यायालयात 

जाण्याचा स ला िदला. 
६  िव ापीठ संलग्नीत 

महािव ालयातील  

िव ाथीर्नी िवरु  

ाध्यापक 

िव ािर्थनींचा िवनयभंग करणे 

मखु्यत: पिरके्षच्या वेळी 
संगणक लबॅ मध्ये मलुींचा 
िवनयभंग करणे, लंपटपणा 
करणे. 

महािव ालयाच्या 
यव थापनाने हे ाध्यापक 

ज्या िदवशी िनवृ  होतात 

त्या िदवशी त्यांना सेवेतनू 

काढून टाकले. त्याचा 
पिरणाम त्यांच्या पशन व 

िनवृ ीच्या वेळी िमळणाऱ्या 
फाय ावर   झाला. 

७ िव ापीठ संलग्नीत 

महािव ालयाची मिहला 
ाचायर् िवरुद्  

महािव ालयाच्या 
यव थापनाचे सभासद 

महािव ालयाच्या 
यव थापनाचे सभासद 

वारंवार ाचायार्ंच्या कामामध्ये 

अडथळे िनमार्ण करतात 

जेणेकरुन त्यांना काम करता 
येणार नाही, रोजच्या कामात 

मिहला िवकास कक्ष, मुंबई 

िव ापीठ यांनी वारंवार 

यव थापनातील 

सभासदांना पतर् िलहून 

तकर्ारीचा जाब िवचारला. 
त्याचा पिरणाम हणनू 
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ग धळ िनमार्ण होवून मानिसक 

तर्ास 

तकर्ारदार मिहलेला 
कुठलीही अट न घालता 
ितला यव थापनाकडून 

िमळवयाचे सवर् रक्कम 

िदली आिण ितला िनवृ  

होवू िदली. 
 

काळ २०१३-१४ एकूण तकर्ारी : १३ 

अ.कर्. कोणािवरु  तकर्ार  तकर्ारीचे वरुप  करण्यात आलेली कारवाई 

१. िव ािथनी, शािररीक 

िशक्षण िवभाग, मुंबई 

िव ापीठ िवरु  ाध्यापक 

ाध्यापकाने वषर्भर ितला 
मानिसक तर्ास िदला. एका 
आंतररा टर्ीय पिरषदेला 
जाताना रे वे िव ांती गहृात 

ितच्याशी गैरवतर्णकू केली. 

तकर्ार िनवारण सिमतीला 
आढळून आले की पणूर् 
तकर्ार ही खोटी आहे. ितने 

सांिगतलेला संग 

घडलेलाच नाही आिण 

खोटी तकर्ार देण्याब ल 

ितला ताकीद देण्यात 

आली. 
२. संलग्नीत 

महािव ालयातील मिहला 
ाध्यापक (पत्नी) िवरु  

मुंबई िव ापीठाची 
िविधसभा (Senate) चे 

सद य (पती) 

कौटंुबीक छळ - तकर्ारदार 

मिहलेला घरातनू बाहेर काढले. 
तकर्ारदार ाध्यापीकेला 
कौटंुबीक छळ कायदा 
२००५ माणे तकर्ार दाखल 

करावयास मदत केली 
आिण ितला न्याय िमळवून 

िदला. 
३. मिहला ाध्यापक िवरु  

परुुष ाध्यापक 

िव ापीठातील पिरक्षा 
िवभागात घडलेली घटना. 
पाठलाग करणे, फोन करणे 

आिण मानिसक तर्ास देणे. 

तकर्ारदार मिहला ाध्यापक 

आिण ज्याच्या िवरोधात 

तकर्ार आहे तो ाध्यापक 

दोघेही वेगवेग या 
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महािव ालयात होते व 

त्यांची नेमणकू तात्परुत्या 
वरुपाची अस यामळेु 

मिहला ाध्यापीकेला 
पोिलसात तकर्ार करावयास 

सांिगतले. 
८. संलग्नीत 

महािव ालयातील 

िव ािर्थनी िवरु  परुष 

ाध्यापक 

परुुष ाध्यापक वगार्त 

मलुींकडे िनदश करुन 

अशोभनीय भाषा वापरत, 
घाणेर ा श दांचा वापर 

करत, िव ािर्थनींना पशर् 
करण्याचा यत्न करत, 
बोलण्यामध्ये अस य लिगक 

रंग असणारे श द वापरणे. 

याची पणूर् चौकशी करुन 

त्यांची दोन पगार वाढी ५ 

वषार्ंकरीता थांबिवण्यात 

आली व तशी न द त्या 
ाध्यापकाच्या सिर्वस बकु 

मध्ये करण्यात आली. 

९. संलग्नीत 

महािव ालयातील 

िव ािर्थनी िवरु  परुुष 

ाध्यापक 

िव ािर्थनीशी ाध्यापकाने 

गैरवतर्णकू केली आिण लिगत 

संबंधाची मागणी केली. जर 

तसे झाले नाही तर पिरके्षत 

त्याचे पिरणाम होतील अशी 
धमकी िदली. 

तकर्ार पढुील चौकशीसाठी 
महािव ालयाकडे 

पाठिवण्यात आली. दर यान 

तकर्ारदार िव ािर्थनीने 

पोिलसांच्याकडे जावून 

तकर्ार केली. या दर यान 

महािव ालयाच्या 
ाचायार्ंना िनलंिबत 

करण्यात आले. या नंतर ा 
िव ािर्थनीने आपली तकर्ार 

पढेु चाल ूठेवली नाही आिण 

तकर्ार िनवारण सिमतीला 
सहकायर् केले नाही. 
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११. संलग्नीत 

महािव ालयातील मिहला 
ाचायर् िवरु  यव थापन 

ाचायार्ंच्या नावावर दसुऱ्या 
कोणी तरी तकर्ार केली होती. 
ाचायार्ंना हे लक्षात देण्यात 

आणनू िदले. 

ाचायार्ंनी तकर्ार मागे 

घेतली. 

१२. िव ापीठातील एका 
िव ाथीर् आिण िव ाथीर्नी 
िवरु  परुुष ाध्यापक 

परुुष ाध्यापक िव ाथीर्नींच्या 
कडे टक लावून बघतात, त्यांचे 

शरीर एकसारखे िनहाळतात, 
ज्यामळेु िव ाथीर्नींना वगार्त 

बसणे अशक्य होते. ाध्यापक 

िव ाथीर्नींना त्यांच्या 
कॅबीनमध्ये बोलावतात, त्यांना 
फोन करावयास सांगतात. 

परुुष िनवारण सिमती, मुंबई 

िव ापीठ यांना तकर्ारीत 

तथ्य आढळून आले. तकर्ार 

िनवारण सिमतीने 

िव ापीठेच्या यव थापनेला 
परुुष ाध्यापकाला लेखी 
ताकीद देण्याचे िनदश िदले. 
तसेच या ाध्यापकाला ५ 

वषार्करीता िव ापीठाच्या 
कुठ याही सिमतीवर घेवू 
नये अशी िशफारस केली. 
या िशफारसी सध्या मुंबई 

िव ापीठाच्या संबंिधत 

अिधका-याकडे 

कायर्वाहीसाठी ठेवलेले 

आहेत. 
१३. संलग्नीत 

महािव ालयातील मिहला 
ाध्यापक िवरुध्द ाचायर् 
आिण यव थापन 

बाळंतपणाची रजा नाकरणे 

तसेच त्याचे कोणतेही फायदे न 

देणे 

िव ापीठ तकर्ार िनवारण 

सिमतीने ाचायार्ंना 
बाळंतपणाचे सवर् फायदे 

संबंिधत मिहलेला ावेत 

असे िनदश िदले. 
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काळ २०१४-१५ एकूण तकर्ारी : ९ 

अ.कर्. कोणािवरुध्द तकर्ार  तकर्ारीचे वरुप  करण्यात आलेली कारवाई 

१. सहा य कुलसिचव िवरुध्द 

िव ापीठ कमर्चारी 
संघटनेचे पदािधकारी 

. कुलगरुु, कुलसिचव आिण 

कमर्चारी संघटनेचे ितिनधी 
यांच्याबरोबर झाले या 
बैठकीत सहा यक कुलसिचव 

मिहला अिधकारी यांच्याब ल 

अपश द वापरणे, त्यांचा 
अपमान करणे आिण 

त्यांच्याशी गैरवतर्णकु करणे. 

ही तकर्ार लिगक छळाच्या 
कके्षत येत नाही तरी देिखल 

कमर्चारी संघटनेच्या 
पदािधकाऱ्यांना समज ावी 
अशी िशफारस तकर्ार 

िनवारण सिमतीने मुंबई 

िव ापीठाच्या शासनाला 
केली. 

२. एका िवभागाच्या मखु 

ाध्यािपका िवरुध्द 

सहा यक ाध्यापक 

तकर्ारदार मिहलेवर िंहसक, 
लबाडीचा आिण शा दीक 

ह ला करणे, धमक्या देणे. 

चौकशी सरुु झा यावर 

तकर्ारदार ाध्यापीकेने 

तकर्ार मागे घेतली, त्यामळेु 

पढेु चौकशी करता आली 
नाही. 

३. संलग्नीत 

महािव ालयातील एका 
िवभागाची मिहला मखु 

िवरुध्द परुुष ाध्यापक  

 

अ लील हावभाव, लज्जा पद 

भाषा आिण वागणे, िवभाग 
मखुाचे आदेश न पाळणे, इ. 

परुुष ाध्यापकाला लेखी 
मािफनामा देण्याचे िनदश 

महािव ालयाच्या 
ाचायार्ंना केले, तसेच 

िवभाग मखु मिहला 
ाध्यापक सवार्ंना 
िव वासात घेवनु काम 

करावे असे िनदश िदले.१ 

 
 
 
 



45 
 
मुंबई िव ापीठ कुलगरुू यांची साक्ष :-         

मुंबई िव ापीठाला गरुूवार, िदनांक २९ स टबर, २०१६ रोजी िदले या भेटीच्या 
वेळी कुलगरुू यांची साक्ष घेण्यात  आली व साक्षीच्या वेळी मुंबई िव ापीठामध्ये 
िवशाखा सिमती थापना आहे का अशी िवचारणा केली.  

सव च्च न्यायालयाच्या िनदशानसुार शासकीय व िनमशासकीय कायार्लयांमध्ये 

िवशाखा सिमती गठीत केली पािहजे. िवशाखा धोरणानसुार व सवोच्च न्यायालयाच्या 
िनदशानसुार मुंबई िव ापीठामध्ये मिहला िवकास कक्षाची थापना करण्यात आली 
आहे, असे लेखी उ रात नमदू केलेले आहे. मुंबई िव ापीठात मिहलांवर होणाऱ्या 
अन्यायाच्या तकर्ारींचे माण कमी आहे. सन २०१2-१३ मध्ये ९ तकर्ारी, सन २०१३-१४ 

मध्ये १३ तकर्ारी आिण सन २०१४-१५ मध्ये ९ तकर्ारी ा त झाले या आहेत. 
सिमतीकडे तकर्ार ा त झा यानंतर चौकशी करुन तकर्ारी िनकाली काढण्यात आले या 
आहेत. काही करणांमध्ये संबंिधत दोषी यक्तीला ताकीद िदलेली आहे तर काही 
करणांमध्ये राजीनामा घेतलेला आहे. 

 तसेच सन २०१२-१३ मध्ये ९ तकर्ारी ा त झा याचे लेखी मािहतीमध्ये नमदू 

केलेले आहे. मिहलांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या तकर्ारींचे माण कमी आहे. परंतु, 
िव ाथीर्दशेतील मलुी त्यांच्यावर अन्याय झाला तर तकर्ार करण्यास पढेु येत नाहीत, त्या 
तकर्ार करण्यास घाबरतात. वसितगहृामध्ये ॲडिमशन िमळालेली आहे. तकर्ार केली तर 
किरअर बरबाद होईल. हणनू मलुी तकर्ार करीत नाहीत. जा तीत जा त तकर्ारी ाचायर् 
यांच्यािवरुध्द आहेत. फक्त एकाच मलुीने पोलीस टेशनमध्ये एफआयआर दाखल 

केलेला आहे. काही करणांमध्ये संबंिधत यक्तीला समज िदलेली आहे, काही 
करणांमध्ये वेतनवाढ थांबिवण्यात आलेली आहे. ोफेसरने मलुींना इशारे करणे िंकवा 
गैरवतर्णकू केली तर काही करणांमध्ये त्यांना नोकरीतनू कमी देखील केलेले आहे. 
केवळ समज देण्याची कारवाई करणे परेुशी नाही. वगार्त ाचायर् आिण मलुींचा संबंध 

येत अस यामळेु अनेक मलुी घाबरुन तकर्ार करण्यास पढेु येत नाहीत. संबंिधत 

यक्तीची केवळ वेतनवाढ थांबिवणे, त्यांना समज देणे अशी कारवाई न करता कठोर 
कारवाई केली पािहजे. मलुींना िव वासात घेऊन िवचारणा केली पािहजे. मलुींचे वय 

कमी असते आिण छेडछाड झाली तर काय करावयास पािहजे, याची त्यांना मािहती 
नसते. िव ापीठाने मलुींना वसंरक्षणचे िशक्षण िदले पािहजे. मलुी घडले या 
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घटनेबाबत घरातील लोकांना िंकवा िमतर् मैितर्णींना सधु्दा मािहती देत नाहीत आिण 

शेवटी हे सवर् अस  झा यानंतर काही मलुी आत्महत्या करतात. ोफेसर असे कार 
करीत असतील तर मलुींनी घाबरता कामा नये, मलुींनी मोकळेपणाने त्यांच्या िवरुध्द 

बोलले पािहजे. हणनू असे वाटते की, मलुींना वसंरक्षणाचे िशक्षण देणे आव यक 

आहे. अशी िवचारणा केली. 
सिमतीने से फ डीफेन्स संदभार्त जो मु ा मांडलेला आहे. त्यासंदभार्त सांग ू

इिच्छतो की, यावषीर् मुंबई िव ापीठात िफिजकल िफटनेससाठी िवशेष उपकर्म सरुु 
केलेले आहेत. मागील ३४ वषार्पासनू कलीना कॅ पसमध्ये गरवारे इन् टीटयटु ि कल 
डे हलपमट यािवषयात कायर् करीत आहे. त्या सं थेच्या माध्यामातनू हे सवर् अ यासकर्म 
सरुु केलेले आहेत. ज्याच्या मदतीने हे अ यासकर्म चालिवतो त्यांनी मागील 
आठवडयात िवशेषत: मलुींसाठी से फ िडफेन्स मेकॅिनझम डे हलप करण्यासाठी दोन 
अ यासकर्म सचुिवले आहेत. ऑक्टोबर मिहन्यापासनू ते अ यासकर्म सरुु करीत 
आहोत. मलुींना वत:चे संरक्षण कसे करावे आिण माशर्ल आटर् याबाबत िशक्षण 
देणार आहोत. ज्या मलुींवर ॲिसड ह ला िंकवा अशा कारे काही कार झालेले 
आहेत त्यांच्याकडून एकही पैसा न घेता त्यांना िशक्षण देणार आहोत. त्याचबरोबर ज्या 
मलुींना आिर्थकदृ टया िशक्षण घेणे जमणार नाही. त्यांना ५० टक्के सवलत देणार 
आहोत. मागील आठवडयात अशा कारचा एक ताव आलेला आहे. मेिडकल 
डॉक्टर िशक्षण देणार असनु ते वत मेडीकल डॉक्टर आहेत. ते कळवा येथील 
िशवाजी रुग्णालयामध्ये नोकरी करीत होते. ते वत: वकील आहेत. आिण बॉडीिब डर 
देखील आहेत. ते नशॅनल पातळीवर काम करतात. 

सिमतीने सन २०१३-१४ मध्ये अ.कर्. ४ वर संलग्न महािव ालयातील िव ाथीर्नी 
िवरुध्द िव ाथीर् मलुगा अशी तकर्ार आहे. लेखी उ रात नमदू केलेले आहे की, मिहला 
िवकास कक्षाने संबंिधत महािव ालयाच्या संचालकाला पोलीस तकर्ार करावयास 
सांिगतले आिण पोलीसांनी तेथे िशक्षण संपेपयत एक वषर् पोलीसांचे संरक्षण िमळेल, 
अशी तरतदू केली. हा न िव ाथीर् आिण िव ाथीर्नीचा आहे. संबंिधत िव ाथ्यार्ंवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली. याबाबत लेखी उ रात उ लेख करण्यात आलेला 
नाही. तसेच मलुींची छेडछाड होऊ नये. यासाठी िव ापीठाशी संलग्न असले या सवर् 
महािव ालयामध्ये कोणती उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. त्येक िव ालयात 
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कमी-जा त माणात असे कार घडतात. त्या िव ाथ्यार्ला जरब बसेल, अशी कारवाई 
करण्यात यावी, यासाठी आप याला त्येक महािव ालयाला कळिवता येईल. गर्ामीण 
भागातील मलुी िशक्षण घेण्यासाठी शहरात येतात. त्या मलुी अशा कारामळेु घाबरुन 
कॉलेज सोडण्याचा िवचार करतात. हणनू आप याला मलुीची छेडछाड होऊ नये, 
यासंदभार्त िव ापीठाशी संलग्न असले या त्येक महािव ालयांना काही सचूना घेता 
येतील काय?  अशी िवचारणा केली. 

कायार्ध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी मुंबई िव ापीठाने जो उपकर्म सरुु केलेला 
आहे तो कोणत्याही महािव ालयात इतक्या मेहनतीने िंकवा गांभीयार्ने करण्यात येत 

नाही. सांग ूइिच्छते की, सु ीम कोटार्ने सन १९९७ आिण १९९९ मध्ये दोन िनणर्य िदलेले 

आहेत. िवशाखा सिमती थापन करण्याबाबत गाईड लाईन्स आहेत. त्यावेळी आ ही 
काही मिहलांनी तत्कालीन हाईस चनॅ्सलर डॉ .भालचंदर् मणुगेकर यांना िव ापीठात 

अशी सिमती थापन करावी, अशी िवनंती केली होती. त्यावेळी त्यांनी तकर्ार िनवारण 

सिमती आिण मिहलांच्या इतर ज्या अडचणी आहेत त्यावर देखील अवेअरनेस असावा 
यासाठी मिहला िवकास कक्षाची थापन करुन त्याच टर्क्चर तयार केले. ते टर्क्चर 
सन २००८ मध्ये हाईस चनॅ्सलसर् िडरेिक्ट हज हणनू िसध्द करण्यात आले. त्यापवूीर् 
सधु्दा काम करीत होतो. आप याला तकर्ारींचे माण कमी िदसत आहे. त्याचे कारण 

असे आहे की, त्येक कॉलेजमध्ये तकर्ार िनवारण सिमती असली पािहजे आिण त्याचे 

टर्क्चर कसे असले पािहजे, हे आ ही िडरेिक्ट हजमध्ये नमदू केलेले आहे. त्या माणे 

तकर्ार िनवारण कक्षाने आले या तकर्ारींचे िनवारण करावयाचे असते. सिमतीकडे ा त 
झाले या  तकर्ारींचे िनवारण कस करावे, यासाठी आ ही मागील १० वषार्पासनू झोन 

वाईज कायर्शाळा आयोिजत करतो. यामळेु यामध्ये फार गती होते असे नाही. 
साधारणत: असे होते की, एचओडी, हाईस िं िसपल, िं िसपल यांच्यािवरुध्द तकर्ार 
असेल तर ती तेथ या तेथे दाबली जाते. बऱ्याच वेळा मलुींना सांिगतले जाते की, यामळेु 

तझुी लाज जाईल, तझेु नकुसान होईल. त्यामळेु मलुी तकर्ार करण्यास पढेु येत नाहीत. 
परंतु, आ ही जो अवेअरनेस ोगर्ाम सरुु केलेला आहे त्यामळेु आता काही मलुी तकर्ार 
करण्यास पढेु येतात. कॉलेजमध्ये तकर्रीची दखल घेतली जात नाही असे लक्षात 

आ यानंतर मलुी आमच्याकडे देखील येतात. मी सिमतीला सांग ू इिच्छते की, बांदर्ा 
कॉलेजमध्ये एनएसएसचा १० िदवसांचा कॅ प आयोिजत करण्यात आला होत. त्यावेळी 
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एका मलुीने तकर्ार केली की, मलेु आमच्याजवळ येतात आिण आमच्या पायावर पाय 

देतात. त्या कॅ पमध्ये एकही मिहला िशिक्षका न हती. कारण, त्या कॉलेजमध्ये एकच 

मिहला िशिक्षका आहे. त्यामळेु त्या िशिक्षकेला त्येक कॅ पसाठी जावे लागत होते. 
परंतु, त्यावेळी त्या िशिक्षकेची मलुगी आजारी अस यामळेु त्या कॅ पला गे या नाहीत. 
त्या मलुीने मिहला िशिक्षकेकडे तकर्ार के यानंतर कॉलेजमध्ये त्या तकर्ारीची दखल 

घेतली गेली नाही. हणनू त्या माझ्याकडे आ या. आमचे वकर् शॉप होत अस यामळेु ती 
िशिक्षका त्या भागात काम करीत होती. त्यांनी आमच्याकडे तकर्ार आणनू िदली . मी 
त्यांना िवचारले की, तु ही आमच्याकडे का तकर्ार करीत आहात ? कारण, ही तकर्ार 
ाध्यापकाच्या िवरुध्द अस यामळेु ती आमच्या कके्षत येत नाही. त्यांनी मला सांिगतले 

की, हे त्या भागातील छोटे कॉलेज आहे, त्यामळेु आ हाला तेथे न्याय िमळणार नाही 
आिण असे कार वषार्नवुष सरुु आहेत. मग मी त्या िशिक्षकेला सांिगतले की, आपण 

तसे लेखी ावे. त्या िशिक्षकेने लेखी पतर् िदले. त्या संदभार्त चौकशी झाली. तीन सिमत्या 
झाले या आहेत. सन्माननीय सद या डॉ .नीलम  गोऱ्हे यांनी देखील याबाबत सभागहृात 

न उपि थत केला होता. त्यावेळी जॉईंट डायरेक्टर यांनी एक सिमती थापन केली 
होती. त्या सिमतीने आपला अहवाल िदलेला आहे. िव ापीठाने त्यावेळी एक सद य 

सिमती थापन करुन मला तेथे पाठिवले. त्यावेळी माझ्या बरोबर तेथील काही 
ाध्यािपका होत्या. त्यांनी िदलेला िनणर्य आिण कॉलेज किमटीने िदलेला िनणर्य त्या 
ाध्यापकाच्या िवरुध्द गेलेला आहे. त्या मलुीने सांिगतले की, माझ्याकडून जबरद तीने 

िलहून घेतलेले आहे. त्या मलुींनी सिमतीसमोर सवर् मािहती िदलेली आहे. नंतर त्या 
मलुीला एवढा तर्ास िदला गेला की, ती मलुगी कॉलेज सोडून गेली. आजही तो िशक्षक 

तेथेच कायर्रत आहे आिण ज्या िशिक्षकेने आमच्याकडे तकर्ार आणनू िदली होती ितची 
वेतनवाढ थांबिवण्यात आलेली आहे. जॉईंट डायरेक्टर यांनी या संदभार्त िरपोटर् िदलेला 
आहे. ही घटना २००९-१० मधील आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने सचुिव यानसुार आपण या करणाशी संबंिधत असलेली सवर् 
कागदपतेर् सिमतीकडे सादर करावीत, ज्या ाध्यािपकेने िव ाथीर्नीवर ओढवले या 
काराच्या बाबतीत पढुाकार घेऊन संबंिधत ाध्यापकाच्या िवरोधात तकर्ार केली, त्या 
ाध्यािपकेला मदत करण्याऐवजी मिहला ाध्यािपकेचीच वेतनवाढ का रोखण्यात 
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आली?  तसेच संबंिधत िव ाथीर्नीला आपले गाव का सोडावे लागले? अशी िवचारणा 
केली.  

 सिमतीने ज्या महािव ालय हा कार घडला ते महािव ालय िव ापीठाशी 
संलिग्नत आहे. यामध्ये िव ापीठाचा रोल काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर कुलसिचव यांनी मिहला िवकास कक्षाच्या ज्या िशफारशी होत्या त्या 
संबंिधत महािव ालयाला पाठिवले या आहेत. त्या िशफारशीनसुार कायर्वाही करण्यास 
सांिगतले होते. तसेच सहसंचालक यांच्याकडे सधु्दा त्या िठकाणी त्या िशफारशी 
पाठिवण्यात आ या आहेत. वा तिवक पाहता त्यांच्या तरावरुन या करणी कारवाई 
होणे अपेिक्षत आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

तसेच संचालक यांनी या करणाची तकर्ार िव ापीठाच्या तकर्ार िनवारण 

सिमतीकडे आली होती. डॉ. जेजरुकर याच्या अध्यक्षतेखालील सिमती, तसेच सह 

संचालक यांनी गठीत केलेली सिमती तसेच अन्य एका सिमतीने त्या महािव ालयात 

जाऊन या करणाची चौकशी केली होती. सह संचालकांच्या सिमतीने संबंिधत 

ाध्यापकाचा पगार थांबिवण्याचे आिण त्यांना िनलंिबत करण्याचे आदेश मंडळाला 
िदले होते. त्यानसुार त्यांना बाजलुा सारुन त्यांचा पगार थांबिवण्यात आला होता. परंतु 
कालांतराने त्यांना पनु्हा सेवेत घेण्यात आले. सन्माननीय सद यांनी सांिगत यनसुार त्या 
ाध्यापकास सेवेत घेत यामळेु त्या मिहला ाध्यापकास अडचणींचा सामना करावा 
लागला. सदरहू ाध्यािपका कॅ पला गे या न हत्या या कारणा तव त्यांची वेतनवाढ 

थांबिवण्यात आली. असे सिमतीस सांिगतले. 
त्यावर  तकर्ार िनवारण सिमतीचे अध्यक्षांनी अशी मािहती िदली की, िटिंचग 

पो टसना िव ापीठाकडून ॲ ू हल देण्यात येते. परंत,ु त्यांचे पगार सहसंचालक 
कायार्लयाकडून काढण्यात येतात. सिमतीच्या िशफारशीनसुार िव ापीठाने 
सहसंचालकांना ाध्यापकावर केले या कारवाईबाबत कळिवले होते. त्यामळेु 
सहसंचालकांनी सिमती पाठिवली व त्यानंतर पगार थांबिवण्याची कारवाई केली. 
िव ापीठाकडून िटिंचग पो टसना ॲ ू हल िदले जाते. त्यामळेु िव ापीठाने 
सहसंचालकांना सांिगतले की, िव ापीठाने ॲ ू हल िदले या अमकु पदावरील 
यक्तीच्या बाबतीत तकर्ार आहे. ही सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू देते की, अशा 
पदांच्या बाबतीत िव ापीठ थेट कारवाई करु शकत नाही. िव ापीठाकडून 
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महािव ालयाच्या यव थापनाला कळिवण्यात आले होते की, अमकु यक्तीिवरुध्द 
अमकु कारची तकर्ार करण्यात आली होती व त्यांच्यावर गनु्हा िसध्द झा यामळेु 
कारवाई करण्यात यावी. कारण ज्या पदावर िनयकु्ती करण्याचे अिधकारी आिण इतर 
अिधकार हे मनेॅजमटला असतात. त्यानसुार मनेॅजमटकडून कारवाई करण्यात यावी, 
असे िव ापीठाच्या रिज टर्ारकडून कळिवण्यात आले होते.  

सिमतीने यामध्ये िव ापीठाचा रोल काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी बऱ्याच ाध्यापक व ाचायार्िवरुध्द 

अशा कारच्या तकर्ारी आहेत. िव ापीठामध्ये िवशाखा गाईडलाईननसुार तकर्ार 
िनवारण सिमती आहे. िव ापीठाशी संलिग्नत एकूण ७५० महािव ालये आहेत. या 
महिव ालयाचे ाचायर्, ाध्यापक िंकवा यव थापनाच्या सद यांिवरुध्दच्या ज्या तकर्ारी 
असतात त्याच तकर्ारी िव ापीठाच्या तकर्ार िनवारण सिमतीकडे येतात. त्यामळेु 

तकर्ारींच आकडा कमी िदसतो. महािव ालय तरावर सधु्दा यापेक्षा जा त तकर्ारी 
असतील, परंतु त्यापढेु येत नसा यात. या यितरीक्त काही िव ाथीर्नींनी आ हाला असे 

सांिगतले की, आमच्या बाबतील अमकु कार घडला, परंत ुमहािव ालयान आमची 
तकर्ार न दवनू घेतली नाही. त्यामळेु अशा िव ाथीर्नींच्या तकर्ारी दाखल करुन 

घेण्यासाठी आ ही त्या कोणत्याही टेक्नीकल गो टींमध्ये अडकिव या नाहीत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िवशाखा सिमती गठीत केली आहे काय, त्या सिमतीच्या अध्यक्षा कोण 

आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
अध्यक्षा तकर्ान िनवारण सिमती यांनी होय, सदरहू सिमती २०१३ मध्ये थापन 

करण्यात आली अहे. या सिमतीच्या अध्यक्षा डॉ .सरुाणा  मडॅम आहेत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने िव ापीठाने थापन केले या िवशाखा सिमतीच्या अध्यक्षा कोण आहेत 

आिण त्यामध्ये िकती सद य आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
संचालक यांनी िवशाखा धोरणानसुार व माननीय सव च्च न्यायालयाच्या 

िनदशानसुार मुंबई िव ापीठामध्ये मिहला िवकास कक्ष आिण तकर्ार िनवारण सिमतीची 
थापना करण्यात आलेली आहे. तकर्ार िनवारण सिमती ही त्यांच्याकडे आले या 
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तकर्ारींची दखल घेऊन चौकशी करते. तसेच िव ापीठातील मिहलांच्या सम यांबाबत 

तसेच अवेरनेस कायर्कर्म आयोिजत करण्याबाबत मिहला िवकास कक्षाच्या माध्यमातनू 

काम केले जाते. या सिमतीच्या अध्यक्षा डॉ. कर्ांती जेजरुकर या आहेत. आता 
सेक् यअुल हरॅसमट ॲक्ट, २०१३ नसुार िव ापीठाकडून नवीन इंटनर्ल क लट किमटी 
थापन करण्यात येत आहे. त्या सिमतीची रचना वेगळी केली आहे. तसेच मिहला 
िवकास कक्ष सधु्दा वेगळा केला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सव च्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन माणे िवशाखा सिमती गठीत केली 
आहे काय आिण त्या सिमतीमध्ये िकती सद यांचा समावेश आहे ? अशी िवचारणा 
केली. 

संचालक यांनी  होय, ही सिमती २१ सद यांची आहे. तकर्ार िनवारण सिमतीतील 

५ सद य हे त्या सिमतीवर काम करीत होते. परंतु आता मिहला िवकास कक्ष आिण 

तकर्ार िनवारण सिमती अशा वेगवेगळया सिमत्या आहेत.असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने सिमतीला िवशाखा सिमती अपेिक्षत आहे. िवशाखा सिमतीचे मखु 

आिण सद य कोण आहेत? अशी िवचारणा केली. 
कुलसिचव यांनी सध्या मिहला िवकास कक्षाच्या मखु डॉ. कर्ांती जेजरुकर मडॅम 

आहेत. हणनूच त्यांना बैठकीसाठी बोलिवले आहे. त्या सिमतीवर पाच सद य 

आहेत.असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने मिहलांच्या लिगक शोषणािवरुध्द ज्या तकर्ारी येतात त्या तकर्ारींचे 
िनराकरण करण्यासाठी गठीत केले या सिमतीच्या अध्यक्षा कोण आहेत आिण त्या 
सिमतीमध्ये िकती सद य आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कुलसिचव यांनी डॉ. कर्ांती जेजरुकर या अध्यक्षा असनू त्या सिमतीवर ५ 

सद य आहेत तकर्ार िनवारण सिमतीच्या अध्यक्षा डॉ .कर्ांती  जेजरुकर आहेत. तसेच या 
सिमतीवर डॉ. अिनल पाटील, ा .के.वाय.राजपतू , ीमती सरेुखा कोलसॅो हे सद य 

असनू ा .अंजली  कािनटकर अशासकीय सद य आिण डॉ. रेखा महाडे वर या सद य 

सिचव आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 
िवशाखा सिमतीचा फलक दशर्नी भागात लावलेला आहे काय ? अशी िवचारणा 

केली. 
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त्यावर संचालक यांनी याबाबतचा फलक लावलेला आहे. आपण दपुारी 
कॅ पसमध्ये बघ ूशकता.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िव ापीठामध्ये १३१९ िशक्षके र पदे मंजरू करण्यात आलेली आहेत. 
िशवाय िव ापीठामध्ये िविवध िवभाग आहेत. परंतु आप याकडे केवळ ६ सद यांची 
सिमती आहे. िव ापीठातील कमर्चाऱ्यांची संख्या बघता, आपणांस तकर्ार िनवारण 

सिमती िंकवा िवशाखा सिमतीची कायर्कक्षा वाढिवण्याची आव यकता वाटत नाही 
काय ? अशी िवचारणा केली. 

संचालक यांनी माननीय सव च्च न्यायालयाच्या गाईडलाईननसुार सिमतीची 
कायर्कक्षा िविहत केलेली आहे. त्यामळेु सिमतीच्या कायर्कके्षत वाढ करण्याची 
आव यकता नाही. तसेच मी अगोदर किमटी गठीत करण्याबाबतचे फॉमशन ॲक्टमध्ये 

नमदू केले आहे. त्यानसुार ती सिमती गठीत केली असनू, ती सधु्दा लवकरच 

अि तत्वात येणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने न कर्मांक १५ च्या लेखी उ रामध्ये सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या 

कालावधीत ा त झाले या तकर्ारींचे वरुप व तकर्ार िनवारण सिमतीकडून करण्यात 

आले या कारवाई बाबतचा तपशील नमदू केलेला आहे. उक्त सिमतीने ा त झाले या 
तकर्ारीच्या अनषंुगाने दोन्ही बाजचेू हणणे ऐकून घेत यानंतर संबंिधतांवर केलेली 
कारवाई परेुशी अस याचे िव ापीठास वाटते काय ? अशी िवचारणा केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी ा त झाले या तकर्ारींचे जे वरुप आहे त्या 
पोशर्नेटमध्येच सिमतीने कारवाई िंकवा िशक्षा तािवत केलेली आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१३-१४ मध्ये अनकुर्मांक ११ वर नमदू केले आहे की, 
िव ापीठाच्या संलिग्नत महािव ालयातील मिहला ाचायार्ंनी महािव ालयाच्या 
यव थापनािवरुध्द तकर्ार िदली होती. परंतु सिमतीकडून करण्यात आले या 
कारवाईच्या रकान्यामध्ये '' ाचायार्ंनी तकर्ार मागे घेतली '' असे नमदू केले आहे. सिमती 
जाणनू घेऊ इिच्छते की, आपली तकर्ार मागे घेण्यासाठी तकर्ारकत्यार् मिहला ाचायार्ंवर 
दबाव आला होता काय िंकवा याबाबत आपण शहािनशा केली काय ? अशी िवचारणा 
केली. 
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 अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी या करणात थािनक राजकारण 

अस याचे पढेु आले. यासंदभार्त माझ्याकडे लेखी तकर्ार ा त झाली होती. मी ती संपणूर् 
तकर्ार वाचली. मिहला ाचायार्ंनी महािव ालयाच्या मनेॅजमट िवरुध्द तकर्ार िदलेली 
होती. परंतु सदरहू तकर्ारीत जे आरोप करण्यात आले होते त्यावरुन मला थोडासा संशय 

आला. सदरहू तकर्ारीची शहािनशा करण्यासाठी मी संबंिधत मिहला ाचायार्ंकडे 

िवचारणा केली. परंतु त्यांनी माझ्या िनदशर्नास आणनू िदले की, मी अशा कारची 
कोणतीही तकर्ार केलेली नाही. त्या मिहला ाचायर् माझ्याकडे आ यानंतर मी त्यांना 
तकर्ार दाखिवली. त्यांनी सांिगतले की, सदरहू तकर्ार मी केलेली नाही. कोणीतरी माझे 

लेटरहेड वापरुन अशा कारची बनावट तकर्ार केलेली आहे. त्यांनी सिमतीला िलहून 

िदले की, माझी महािव ालयाच्या यव थापनािवरुध्द कोणतीही तकर्ार नाही. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने तकर्ार िनवारण सिमतीच्या अंतगर्त मुंबई िव ापीठाशी संलिग्नत 

असलेली अनेक महािव ालये येतात. त्येक महािव ालयातील मलुी िंकवा मिहलांना 
तर्ास झाला तर त्या संदभार्त िव ापीठाच्या तकर्ार िनवारण सिमतीकडे तकर्ार करता येते 

याबाबतची मािहती त्यांना आहे की नाही ? मिहला अिधकारी /कमर्चारी  िंकवा िव ाथीर्ंनी 
यांनी त्यांच्यावर झाले या अन्याय /अत्याचाराबाबत  उक्त सिमतीकडे तकर्ार दाखल 

करण्यासंदभार्त िव ापीठाकडून त्यांना काही मागर्दशर्न करण्यात येते का ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर कुलसिचव यांनी िव ापीठाशी संलिग्नत असले या सवर् 
महािव ालयांमध्ये मिहलांसाठी तकर्ार िनवारण सिमती थापन करण्याच्या सचूना 
िव ापीठाने पिरपतर्क िनगर्िमत करुन िदले या आहेत. त्येक महािव ालयात अशा 
कारची सिमती अि तत्वात आहे. 

संचालक यांनीही सिमतीस असे सांिगतले की, या संदभार्तील मॉिनटरींग आ ही 
करीत आहोत. या िठकाणी अवेरनेसबाबतचा मु ा उपि थत झाला होता. मी िनदशर्नास 

आणनू देतो की, िव ापीठाच्या माध्यमातनू मिहलांचे वकर् शॉप घेण्यात येत. त्या 
वकर् शॉपमध्ये िवशाखा गाईडलाईननसुार कशा कारचे कायर्कर्म असावेत याचे 

मागर्दशर्न केले जाते. मिहलांच्या बाबतील ॲक्ट काय आहे, त्यातील तरतदुी काय 

आहेत, मिहलांच्या संदभार्त काय ामध्ये काय नमदू करण्यात आलेले आहे इत्यादी 
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बाबतची मािहती वकर् शॉपच्या माध्यमातनू देण्यात येते. िशवाय मिहलांना वसंरक्षणाचे 

धडे सधु्दा देण्यात येणार आहेत. सवर्साधारणत: अनभुव असा आहे की, मिहला िंकवा 
िव ाथीर्नी तकर्ार करण्यासाठी पढेु येत नाहीत. त्यांच्या काही तकर्ारी असतील आिण त्या 
त्यक्ष येऊन तकर्ार करण्यास घाबरत असतील तर त्यांच्यासाठी ''सखी बॉक्स'' ही 
संक पना राबिवली आहे. त्यांनी आपली तकर्ार त्या बॉक्समध्ये टाकावी. तकर्ार 
िनवारण सिमतीकडून दर आठवडयाला तो बॉक्स उघडून ा त झाले या तकर्ारींवर 
पढुील योग्य ती कायर्वाही करण्यात येते. अशा कारची िकर्या िनरंतर सरुु असते. 
अनेकदा मलुी घाबरुन िंकवा तर्ास होईल हणनू तकर्ारी करत नाहीत. त्यांनी आपली 
तकर्ार मैतर्ीण िंकवा मिहला ाध्यापकांच्या माध्यमातनू िनदशर्नास आणनू िदली तरी 
सधु्दा त्यावर कारवाई करण्यात येते. एकंदरीत अशा कारचे कायर्कर्म महािव ालय 

तरावर सरुु आहेत. अशा कारे महािव ालयात काऊिन्सिंलग, मट रींग आिण 

अवेरनेसाच्या दृ टीने काम करीत आहोत. िव ापीठाअंतगर्त ७५० महािव ालये येतात. 
त्या सवर्च्या सवर् िठकाणी न हे, परंतु िकमान ९५ टक्के येथे चांग या कारच्या 
ॲक्टीि हटी सरुु आहेत. मी पनु च सांगतो की, िव ापीठाने िनगर्िमत केले या 
पिरपतर्काच्या आधारे सवर् महािव ालयांनी तकर्ार िनवारणा सिमती गठीत केलेली आहे 
तसेच त्येक वषीर् िव ापीठाची लोकल इन्क्वॉयरी किमटी महािव ालयांमध्ये एक् टशन 

देण्यासाठी जाते. त्यावेळी उक्त किमटीच्या माध्यमातनू या बाबतचा आढावा घेतला 
जातो.  

सिमतीने मी िनदशर्नास आणनू देते की, मुंबईतील एका खाजगी महािव ालयात 

एक मलुगी एमबीए च्या अ यासकर्माला होती. ितला महािव ालयातील एक िव ाथीर् 
तर्ास ायचा. त्या मलुीचे आई -वडील  माझ्याकडे आले आिण त्यांनी मला सवर् 
व तिु थती सांिगतली. त्यांनी सांिगतले की, महािव ालयातील एक िव ाथीर् तर्ास देत 

अस यामळेु माझी मलुगी महािव ालयात जात नाही. त्या मलुीने ही बाब 

महािव ालयातील एक िव ाथीर् तर्ास देत अस यामळेु माझी मलुगी महािव ालयात 

जात नाही. त्या मलुीने ही बाब महाि लयाच्या सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदली. परंतु 
महािव ालयाच्या शासनाने त्या मलुीला सांिगतले की, तझेु एमबीए चे शेवटचे वषर् 
आहे, त ू कशाला या भानगडीत पडते. मी त्या मलुीच्या आई -विडलांना  पोलीस 

टेशनमध्ये घेऊन गेले आिण डी .सी.पी.  यांच्या िनदशर्नास सवर् कार आणनू िदला. त्या 
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मलुाने पाठिवलेले मेसेजेस सधु्दा त्यांना दाखिवले. तो मलुगा त्या मलुीला रातर्ी -अपरातर्ी  

फोन करायचा. त्या मलुाचे आयु य उध्व त होता कामा नये हणनू मी डीसीपी यांना 
सचुिवले की, त्या मलुाला पोलीस टेशनमध्ये बोलवून त्याला समजनू सांगावे. 
त्यानसुार डी .सी.पी  यांनी मलुीच्या आई -विडलांना  आिण त्या मलुाला बोलावनू घेतले 

आिण त्याला समजिवण्याचा यत्न केला. परंतु तो मलुगा ऐकण्याचा मन :ि थतीत  

न हता. त्याने िडसीपी यांच्यासमोर सांिगतले की , त्या मलुीने माझ्यासोबत लग्न केले 

नाही तर मी ितचा खनू करेन. हे ऐकून मलुीचे आई -वडील  घाबरले. त्यानंतर त्यांनी 
मलुीला महािव ालयात पाठिवले नाही. पिरणामी त्या मलुीची उपि थती कमी भरली. 
िव ापीठाने त्या मलुीला परीके्षस बस ू देण्यास  नकार िदला. वा तिवक पाहता 
िव ापीठाने सधु्दा हे जाणनू घ्यावयास पािहजे की, अशा करणांत मलुींना नेमका काय 

तर्ास होत आहे. मी फक्त उदाहरणादाखल हे एक करण सांिगतले. अशी अनेक करणे 

आहेत. मी त्या मलुाच्या विडलांना सांिगतले की, मी तमुच्या मलुावर गनु्हा न द करीत 

नाही. तु हाला दोन मिहन्यांची मदुत देते. तु ही तमुच्या मलुाला समजनू सांगा. 
दर यानच्या काळात आ ही त्या मलुीला ोटेक्शन देऊन ितला महािव ालयात 

पाठिवण्यास सरुूवात केली. त्या मलुाच्या आई -विडलांनी  एक खाजगी सं थेच्या 
माध्यमातनू आप या मलुाचे काऊिन्सिंलग केले. त्यानंतर त्या मलुामध्ये फार फरक 

पडला. तो मलुगा या टेजपयत आला की, माझ्याकडून चकू झाली. त्यामळेु अशा 
करणांच्या बाबतीत महािव ालयाच्या माध्यमातनू काऊिन्सिंलग करण्यात आले तर 
अशा कारांना ितबंध घालण्यास खपु मदत होईल. परंत ुअनेकदा तकर्ार करण्यासाठी 
गेले या िव ाथीर्नी िंकवा मिहला कमर्चाऱ्यांना सांगण्यात येते की, तु ही तकर्ारीच्या 
भानगडीत पडू नका. यामळेुच बऱ्याच मिहला वा िव ाथीर्नी घाबरुन तकर्ार करण्यास 

पढेु येत नाहीत. मला वाटते महािव ालयाचे वषार्ंतनू एकदा जसे नेह संमेलन आयोिजत 

केले जाते तशाच कारे िनरिनराळया एन .जी.ओ.  यांना बोलावनू िव ाथीर्नींचे 

काऊिन्सिंलग केले तर फार चांगले पिरणाम िदसनू येतील. अशा कारच्या सचुना 
सिमतीने िद या त्यानंतर सिमतीने एक उदाहरण िनदशर्नास आणनू देते. माझ्या 
मतदारसंघात रोटरटॅ क्लबच्या माध्यमातनू "टच मी ॲन्ड नॉन टच" ही काटूर्नच्या 
माध्यमातनू बनिवलेली िफ म त्येक शाळांमध्ये दाखिवली गेली. त्या िफ मचा चांगला 
पिरणाम झाला. ज्या मलुीच्या बाबतत कार घडला ती मलुगी रु तमजी कलमध्ये 

इय ा चौथीमध्ये िशकत होती. आई बाजचू्या घरी चावी ठेवत होती. त्या मलुीने 
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काटूर्नमधील सवर् बिघतले होते. इय ा चौथीच्या मलुीला ६५ वषार्चा वधृ्द बाथरुममध्ये 

घेऊन गेला आिण त्याने त्या मलुीवर अित संग करण्याचा यत्न केला. त्या मलुीने 

जोरात िंकचाळी मारली आिण त्या यक्तीला ितकार करुन ती मलुगी पळत बाहेर 
आली. ितने बाजचू्या मिहलेकडून फोन घेतला आिण १०३ कर्मांक डायल केला. पोलीस 

आ यानंतर या करणी संबंिधतावर पोलीस केस दाखल झाली. एका नगरसेिवकेने 

सांिगतले की, शालेय अ यासकर्माबरोबर लिगक िशक्षणाबाबत देखील मािहती देणे 

आव यक आहे.  
सिमतीने सन २०१३-१४ मधील अ .कर्.११  वर नमदू केले या तकर्ारीबाबत मािहती 

िदली. अ .कर्.१२  वर "िव ापीठातील एक िव ाथीर् आिण िव ाथीर्नी िवरुध्द परुूष 

ाध्यापक" अशी तकर्ार नमदू केलेली आहे. या तकर्ारीबाबत सिमतीला थोडक्यात 

मािहती ावी. अशी िवचारणा केली. 
अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी ाध्यापकाने जो अपराध केला होता त्यासाठी 

तकर्ार िनवारण सिमतीने त्यांना लेखी ताकीद देण्याचे िनदश िदले होते. तसेच, त्यांना ५ 

वषार्किरता िव ापीठाच्या कोणत्याही सिमतीवर घेऊ नये, अशी िशफारस केलेली आहे. 
आ ही संबंिधत ाध्यापकाचे मोशन थांबिवले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने  या करणी जी कारवाई केलेली आहे ती आप याला योग्य वाटते  
काय ? अशी िवचारणा केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी आ हाला कारवाई योग्य वाटली हणनूच 

आ ही तशी िशफारस केलेली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने ही तकर्ार गंभीर आहे. मग संबंिधत ाध्यापकाला केवळ तािकद देण, ५ 

वषार्किरता िव ापीठाच्या कोणत्याही सिमतीवर घेऊ नये , ही िशक्षा परेुशी आहे काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी तकर्ार िनवारण सिमतीने लेखी ताकीद 

देण्याचे िनदश िदलेले आहेत. आपण त्यांच्या सेवा पु तकात तशी न द घेतो. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ाध्यापकाने िव ाथीर्नी बरोबर गैर कार केलेला आहे. िव ाथीर् आिण 

िव ाथीर्नीचे काही असेल तर मी समज ूशकतो. संबंिधत ाध्यापकाला तािकद देऊन ५ 
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वषार्किरता िव ापीठाच्या कोणत्याही सिमतीवर घेऊ नये, अशी िशक्षा िदलेली आहे. जी 
िशक्षा िदलेली आहे ती परेुशी आहे काय ? त्या ाध्यापकाची नोकरी कायम आहे. 
आपण दोषी यक्तीला कठोर िशक्षा केली नाही तर अशा कारांना आळा बसणार नाही. 
अशी िवचारणा केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी तो कोणत्या िवषयाचा ाध्यापक आहे, 
कॅटगॅरी कोणती आहे हे देखील महत्वाचे असते, असे मला वाटते. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने त्या ाध्यापकावर कारवाई करु नये, असा कोणाचा दबाव होता काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी आपण अशा कारची िशक्षा करावयास 

पािहजे असे त्यावेळी सिमतीला वाटले. हा सवार्ंचा संयिुक्तक िनणर्य आहे. अशी करणे 

गांभीयार्ने घेऊन कठोर िशक्षा केली पािहजे, असे सिमतीचे मत आहे. आ ही त्याची नोद 

घेतो. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने आपण सिमतीची िशफारस मनेॅजमट समोर ठेवलेली आहे काय ? अशी 

िवचारणा केली. 
त्यावर संचालक यांनी एक सद य सिमती ही फक्त िरकमडरी बॉडी आहे. ती 

सिमती यव थापनाकडे िशफारस करते. त्यानंतर यव थापन त्यावर अंितम िनणर्य 

घेते. याबाबतीत जी िशफारस केलेली आहे तोच अंितम िनणर्य आहे. यामध्ये कोणतेही 
डाय यशुन झालेले नाही. परंत,ु आपण हणालात त्या माणे ही िशक्षा कमी ती तेची 
वाटते. त्यामळेु त्या ाध्यापकाला जरब बसणार नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सिमती अशा कारे िनणर्य देणार असेल तर मिहला कमर्चारी त्यांच्यावर 
झाले या अन्यायाबाबत तकर्ार करण्यासाठी अशी काय पढेु येतील ? त्या मलुीच्या जागी 
तमुची मलुगी असती तर तु ही त्या ाध्यापकाला कोणती िशक्षा िदली असती ? 
आप यावर कोणाचा दबाव होता काय ? अशी िवचारणा केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी सिमती कोणाच्याही दबावाखाली काम 

करीत नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने आपण हे करण गांभीयार्ने घेऊन या करणाची फेर चौकशी करावी, 
अशी सिमतीची सचूना आहे. 

सिमतीने सिमतीचा थापना के हा झालेली आहे आिण त्येक वषीर् सिमतीमध्ये 

बदल केला जातो काय ? अशी िवचारणा केली. 
संचालक यांनी  सिमती ३ वषार्ंसाठी िनयकु्त केली जाते.असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने सन २०१३-१४ मधील अ .कर्४  वरील तकर्ारी संदभार्त सिमतीला मािहती 

ावी. तो िव ाथीर् आप याच कॉलेज मध्ये आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 
अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी तो संलग्न कॉलेजमधील िव ाथीर् आहे. 

कोणती िशक्षा कशासाठी ायची, हे नमदू नवीन ॲक्टमध्ये केलेले आहे. आपण  
सांिगतले की, अिधक गंभीर िशक्षा केली पािहजे. त्याची न द घेतली जाईल. सिमतीची 
मदुत ३ वष होती. ती मदुत संप यानंतर सिमतीला मदुतवाढ देण्यात आली होती. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने "संलग्नीत महािव ालयातील मिहला ाध्यापक िवरुध्द ाचायर् आिण 

यव थापन" अशी तकर्ार नमदू केलेली आहे. लेखी उ रात नमदू केलेले आहे की, " 

िव ापीठ तकर्ार िनवारण सिमतीने ाचायार्ंना बाळंतपणाचे सवर् फायदे संबंिधत 

मिहलेला ावेत असे िनदश िदले "तसेच िनयमानसुार संबंिधत मिहलेला 
बाळंतपणासाठी रजा ावयास पािहजे. परंतु संबंिधत ाचायार्ंनी त्या मिहलेला रजा 
देण्यास नकार िद यामळेु आपण त्यांच्यावर कोणती कारवाइ केली ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर संचालक यांनी ाचायर् यांनी त्या मिहलेला बाळंतपणासाठी रजा देण्यास 
नकार िदला होता. काय ात िनयमात अशा कारची तरतदु अस यामळेु मला रजा 
िदली पािहजे. असे त्या मिहलेने िनदशर्नास आणनू िदले होते. त्यामळेु आपण ाचायर् 
यांना िनदश िदले होते की, िनयमानसुार बाळंतपणासाठी जी रजा देय आहे ती त्यांना 
देण्यात यावी. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िनयमानसुार संबंिधत मिहलेला बाळंतपणसाठी रजा घ्यावयास पािहजे. 
परंत ुसंबंिधत ाचायार्ंनी त्या मिहलेला रजा देण्यास नकार िद यामळेु आपण त्यांच्यावर 
कोणती कारवाई केली ? 
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सिमतीने आपण सन २०१३ -१४ मधील तकर्ारीबाबत चचार् करीत आहोत. 
िव ापीठाने कोटार्च्या िनदशानसुार िवशाखा सिमती थापन केली आहे. आप याकडे 

तकर्ार ा त झा यानंतर आपण त्यावर कारवाई कराल, हे सवर् बरोबर आहे. परंतु, मला 
असे वाटते की, सिमतीमध्ये एका पोलीस अिधकाऱ्याची देखील िनयकु्ती केली पािहजे. 
सिमतीमध्ये पोलीस अिधकाऱ्याची िनयकु्ती केली तर गनु् ाचे वरुप काय आहे हे ते 

ठरवतील. संबंिधत पोलीस अिधकाऱ्याने केसचे वरुप काय आहे याचा आढावा घेतला 
पािहजे. कारण, गनु् ाचे वरुप ठरिवण्याचे काम त्यांचे आहे. अशा गनु्हेगारांना 
पोिलसांचा द  या बस यािशवाय ते सरळ होणार नाहीत. सिमतीमध्ये िलगल 

ॲड हायझर असणे बंधनकारक आहे. तसेच, आपण ज्यावेळी टाफ बरोबर बैठक घेता 
त्यावेळी त्यांना िवशाखा सिमतीचे काम काय आहे, त्या सिमतीचे अध्यक्ष कोण आहेत, 
सद य कोणते आहेत, तु हाला कोणी तर्ास िदला तर तु ही सिमतीकडे तकर्ार करु 

शकता याबाबत मािहती िदली पािहजे. असे केले तरच मिहला तकर्ार करण्यासाठी पढेु 

येतील, नाही तर मिहला तकर्ार करण्यासाठी पढेु येणार नाहीत. अशा सचुना सिमतीने 
िद या. 

सिमतीने मिहला व बाल िवकास िवभागाने िदनांक १९ स टबर, २००६ रोजी 
"शासकीय /िनमशासकीय  सेवेतील मिहला कमर्चाऱ्यांच्या लैिगक छळाच्या सम यांची 
तपासणी करण्यासाठी  शासनाने िनयकु्त केले या सिमतीच्या िशफारशींची 
अंमलबजावणी आिण त्या अनषंुगाने सवर् कायार्लयात /सं थेत  सिमत्या थापन 

करावयाच्या मिहला सिमतीच्या संदभार्तील सवर्समावेशक आदेश" िनगर्िमत केलेला 
आहे. िवशाखा जजमटच्या मागर्दशर्क सचुनांमध्ये राज्य शासनाने सवर् 
खाजगी /सावर्जिनक/शासकीय  सं थेच्या सेवा िनयमांमध्ये सधुारणा करणे, िशके्षची 
तरतदू करणे, शासकीय सं थेमधील कमर्चाऱ्यािवरुध्द अपील िनयमाखाली 
िश तभंगाची कायर्वाही करणे, आव यक वाट यास त्या कमर्चाऱ्याची /अिधकाऱ्यांची  

बदली करणे, िपडीत मिहलांच्या तकर्ारी न दवनू घेऊन त्यावर कायर्वाही करण्यासाठी 
तकर्ार िनवारण सिमतीची थापना करणे, शासकीय /िनमशासकीय  कायार्लयात 

कामाच्या िठकाणी लिगक छळाचा ितबंध करण्याची जबाबदारी मालकाची िंकवा 
सं था मखुाची असणे, कामाच्या िठकाणी पोषक वातावरण तयार करणे, कमर्चारी 
संघटनांनाही अशा संगी न उपि थत करण्याची मभुा देणे, मिहला कमर्चाऱ्यांमध्ये 
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त्यांच्या हक्काबाबत जाणीव /जागतृह  (अवेरनेस( िनमार्ण करणे अशा एकण ू९ बाबींचा 
समावेश केलेला आहे. लिगक छळवादामध्ये ''शािरिरक संपकर्  आिण कामो ीिपक 

णयचे टा, लिगक सौख्याची मागणी अथवा िवनंती, लिगक वासना ेिरत करणारे शेरे, 
कोणत्याही वरुपातील संभोगवणर्न /संभोगदशर्न/अ लील  सािहत्याचे दशर्न, 
कोणत्याही अन्या अशोभनीय शािरिरक त डी अथवा सांकेितक आचरण'' असे नमदू 

केलेले आहे. त्या मिहलेला बाळंपणसाठी रजा नाकार यामळेु संबंिधत ाचायर् िश त 

भंगाच्या िशके्षस पातर् आहे. बाळंपणसाठी रजा नाकारणे हा त्यातील एक भाग आहे. 
मिहलेला बाळंतपणासाठी रजा ावी लागते हे कोणत्या सिुशिक्षत माणसाला मािहती 
नाही ? अशी िवचारणा केली. 

संचालक यांनी सिमतीचे आदेश असतील तर आ ही ती केस िरओपन करु. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नोकरी करणाऱ्या मिहलांसाठी पाळणाघर आहे काय ? अशी िवचारणा 
केली. 

अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी तसा ताव ोसेसमध्ये आहे.असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांसाठी वतंतर् कक्ष आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 
अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी सन २०११ मधील एक केस आहे. रहेजा 

कूल ऑफ आिर्कटेक्चर येथील एका अकाउंन्टटची तकर्ार होती की, तो माणसू मला 
तर्ास देतो. त्याची न द संबंिधत ि िन्सपलने घेतली. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने आपण ज्या केसाबत मािहती देत आहात त्या केसचा लेखी मािहतीमध्ये 

उ लेख िदसत नाही. अशी िवचारणा केली. 
त्यावर अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी केस अजनू सरुु आहे. आप याकडे 

एडेड कॉलेज आिण अनएडेड कॉलेज आहेत. एडेड कॉलेजमध्ये पगार देण इत्यादींसाठी 
कन्टर्ोिंलग अिधकारी असतो आिण त्यांच्यावर अशा कारची कारवाई कली तर त्याचा 
इ पकॅ्ट होतो. परंतु, एनएडेड कॉलेजचा थोडासा िर पॉन्स चकुीचा असतो. कारण, 
त्यांच्यावर थेट कन्टर्ोिंलग नस यामळेु ते िर पॉन्स देत नाहीत. अशा कारची एक केस 

झालेली आहे त्याबाबत मउॅम सिमतीला मािहती देत होत्या. सिमतीने आजच्या 
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बैठकीच्या अनषंुगाने केले या सवर् सचूनांची न द िव ापीठाने घेतली असनू, त्या 
सचूनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या तकर्ारीच्या अनषंुगाने महािव ालयाने 

कारवाई केलेली आहे. सदरहू सं था िव ापीठाने मान्यता िदलेली सं था आहे. सदरहू 

तकर्ारीच्या संदभार्त चौकशी करुन महािव ालयाने ॲक्शन घेतली आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने अनकुर्मांक - ७  वरील तकर्ार एका िवभागाच्या मखु ाध्यािपकेने 

सहा यक, ाध्यापकािवरुध्द केलेली आहे. उक्त मखु ाध्यिपकेले सहा यक 

ाध्यािपका िवरुध्द िंहसक लबाडीचा आिण शाि दक ह ला करणे, धमक्या देणे अशा 
कारची तकर्ार केली होती. सदरहू तकर्ारीच्या अनषंुगाने केले या कारवाईमध्ये 

''चौकशी सरुु झा यावर तकर्ारदार ाध्यािपकेने तकार मागे घेतली, त्यामळेु पढेु चौकशी 
करता आली नाही.'' असे नमदू केले आहे. सिमतल जाणनू घेऊ इिच्छते की, तकर्ारदार 
ाध्यािपकेने कोणाच्या दबावाखाली तकर्ार मागे घेतली ? सिमतीला उक्त ाध्यािपकेने 

केले या लेखी तकर्ारीचे ोसेिंडग बघता येईल काय ? अशी िवचारणा केली 
अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी होय. या तकर्ारीची फाईल सिमतीला 

दाखिवण्यात येईल. महोदया, सदरहू ाध्यािपकेने आप या सहकारी ाध्यापकािवरुध्द 

तकर्ार के यानंतर सिमतीने त्यांचे नेमके क हणणे आहे या बाबत त्यांच्याकडे िरतसर 
िवचारणा केली. त्यांचे हणणे ऐकून घेत यानंतर चौकशीस सरुुवात करण्यात येईल, 
असे त्या ाध्यािपकेला सांिगतले होते. तकर्ारदार ाध्यािपकेने आ हाला सांिगतले की, 
या करणाची चौकशी करता कामा नये. तसेच तकर्ारदार ाध्यािपकेने आपली तकर्ार 
मागे घेतली. तकर्ारदार मिहला चार -पाच  मिहन्यात िनवृ  होणार होती. तकर्ारकत्यार् 
मिहलेने वेच्छेने तकर्ार मागे घेत यानंतर आ ही काही करु शकत नाही. अनेकदा 
तकर्ारकत्यार् मिहलांना आ ही बळ देत असतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या करणाच्या चौकशीमध्ये सिमतीला काय आढळून आले ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर अध्यक्ष तकर्ार िनवारण सिमती यांनी ा त झाले या तकर्ारीच्या अनषंुगाने 

चौकशी करण्यापवूीर्च तकर्ारदार मिहलेने आपली तकर्ार मागे घेत अस याचे पतर् िदले. 
त्यामळेु पढेु चौकशी करण्यात आली नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने या िठकाणी विर ठ िंकवा किन ठ मिहला ाध्यापक हा िवषय नाही. वगर्-
४ ची मिहला असली तरी त्या मिहलेला इतर मिहलां माणे सन्मान िमळाला पािहजे. 
सिमतीच्या मते तकर्ार िनवारण सिमतीचे कामकाज समाधानकारक वाटत नाही. ा त 

झाले या तकर्ारीच्या अनषंुगाने सिमतीने िदले या िनणर्यात िवसंगती िदसते. त्यामळेु 

तकर्ार िनवारण सिमतीने िदले या िनणर्यांचा पनु :िर्वचार  करावा. तकर्ार िनवारण 

सिमतीच्या माध्यमातनू ा त झाले या तकर्ारींच्या अनषंुगाने थातरूमातरू मातरू कारवाई 

केली जात असेल तर कोणीही मिहला तकर्ार करण्यासाठी पढेु येणार नाही. दोषींवर 
कारवाई हणनू त्यांची केवळ वेतनवाढ थांबिवणे िंकवा ताकीद देणे ही िशक्षा होऊ 

शकत नाही. अपराध्याला िशक्षा होण्यासाठी सिमतीकडून यत्न होत नसेल तर ते 

चकुीचे आहे. आमच्या सिमतीकडून िव ापीठातील अिधकारी /कमर्चाऱ्यांबरोबर  चचार् 
करण्यात येईल. त्यावेळी त्यांना येत असले या अडचणींबाबत मािहती घेण्यात येईला 
िंकवा त्यांच्या सचूना घेता येतील. मिहला अिधकारी /कमर्चाऱ्यांबरोबरच  सिमतीने 

तकर्ारदार मिहलांना सधु्दा बोलावनू त्यांच्यासोबत चचार् करणे योग्य होईल. मिहलांवर 
अन्याय /अत्याचार  करणाऱ्या िंकवा त्यांच्यावर दबाव आणणाऱ्या लोकांवर सिमतीच्या 
माध्यमातनू िकरकोळ वरुपाची िशक्षा िंकवा कारवाई केली जात असेल तर असे कार 
करणाऱ्यांवर वचक बसणार नाही. मिहलेने तकर्ार िद यानंतर सिमती केवळ हणणे 

ऐकून घेऊन, दोषींवर केवळ वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करीत असेल तर ते कदािप 

योग्य नाही. या यक्तींना यापेक्षा मोठी िशक्षा होऊ शकत नाही का या सिमतीने िदले या 
िनणर्यावर दाद मागण्यासाठी पढेु अपील करण्याची सवलत िदली पािहजे. सिमतीकडून 

करण्यात येणाऱ्या िशके्षचे वरुप कठोर पािहजे. परुुष ाध्यापक वषार्नवुष या िठकाणी 
काम करीत असतात. महािव ालयात िशक्षणासाठी येणाऱ्या िव ाथीर्नी नवीन नवीन 

असतात. ाध्यापकांना वाटते की, आपण िव ाथीर्नी िंकवा मिहलांना तर्ास िदला तरी 
आपले कोणी काही करु शकत नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी िव ापीठाने सेक्सअुल हरसॅमट ॲक्ट अंतगर्त िर हाईज 

किमटी गठीत केली आहे. या ॲक्ट अंतगर्  दोषींना िशक्षा करण्याची तरतदू आहे. 
लिगक छळाच्या बाबतीत उक्त सिमतीकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच 

अगोदरच्या सिमतीने ज्या करणात िकरकोळ वरुपाची कारवाई केलेली आहे त्या 
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करणी मािहती घेऊन कारवाईबाबत न द घेतली जाईल. िर हाईज किमटीमध्ये िवधी 
अिधकारी यांचा सधु्दा समावेश केला आहे. असे सिमतीस सांिगतले.  

िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी कुलसिचव यांनी खालील माणे लेखी 
मािहती िदली :- 

वंयसरक्षाचे िशक्षण िव ापीठ िवकास िवभागातफ दरवषीर् िज हािनहाय एका 
कदर्ामध्ये िदले जाते.  ) २०१७ : मुंबई  , पालघर  , रायगड रत्नािगरी  ( आिण  ) २०१८  : मुंबई 
, पालघर रायगड  , रत्नािगरी  आजीवन अध्ययन आिण िव तार िवभागातफ ,खािलल 
िवषयांवर मिहलांमध्ये जनजागजृती िनमार्ण करण्यात येते. त्येक वषीर् या उपकर्मात 
अंदाजे ७.०००ते ८.००० िव ाथीर् सहभागी होतात.  

 मिहला क याणासाठी धोरणे ठरिवणे.  
 मिहलासाठी अिधिनयम 
 मिहलासंबिधत योजना. 
 मिहलािवरुध्द िहसां 
 मिहना सक्षमीकरण. 
 जागरुरता िनमीर्ती व आधारासाठी योजना . 
 मिहलासांठी अंतररा टर्ीय करार. 
 कौटंिबक िंहसाचारापासनु  ि तर्यांचे संरक्षण व अिधिनयम२००५. 
 हंुडा बंदी अिधिनयम १९६१. 
 मिहलांचे अस य दशर्िनकरण . 
 सती था रोखणाचे िनयम व अिधिनयम . 
  मिहलांसाठी रा टर्ीय आयोग. 
 धोरणे व क्लु ता मध्ये मिहलाविषयी अंतभार्व करणे. 
  कंुटुब ,लगन आिण जबाबदार पालकतत्व जेन्डर संबिधत बाबी. 
 मिहलांचे सक्षमीकरण आिण मिहलांसाठी कायदेशीर तरतदूी. 

सन २००९-२०१०  मध्ये रावसाहेब गोगटे व ीमती सर वतीबाई वाळके 
महिव ालय. बांदा,सांवतवाडी यांनी रा टर्ीय सेवा योजनेचे १० िदवसांचे िशिबर 
आयोिजत केले हेाते. सदर िशिबरमध्ये काही िव ाथीर् व िव ािर्थनी सहभागी होणार 
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अस याने ा . आर.एस  . एस . गावडे िव ाथीर्नीची काळजी घेण्यासाठी मिहला िशिक्षका 
ीमती के एस कुणेकेरकर  ) एकमेव मिहला िशक्षका ( त्यांना जबाबदारी सोपिवण्यात 

आली होती . ीमती कुणकेरकर यांची कन्या आजारी अस याने त्यांना सदर 
िशिबरासाठी जाता आले नाही. िशिबरामध्ये  कु . एकता दळवी या िव ाथीर्नीने ा . 
गावडे यांच्या गैरवतर्न िवषयी ाचायार्कडे िद . ९/२/२०११ रोजी तकर्ार केली होती. या 
तकर्ारी बाबत करण्यात आले या कायर्वाहीची मािहती पढुील माणे 

  संबिधत िव ाथीर्नीच्या तकर्ारी माण ू चौकशी सिमतीचे गठन करुन सदर 
करणाचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानसुार या करणातील संबिधत ा . 
आर.एस . गावडे यांना िशक्षण सारक मंडळ बांदा यांच्या पतर् कर्  . िश. . म . 
/०७/२०११-१२ िद.२६/४/२०११ नसुार सदर करणाची िशक्षा हणनु दोन वेतनवाढी ५ 
वषार्साठी रोखण्यात आली. 

   ा . ीमती के . एस . कुणकेरकर यांना िव ाथीर्नीसोबत जाण्याची जबाबदारी 
सोपिवण्यात आली असता त्यांनी ती पार न पाड याने त्या कतर् यात कसनू 
के या करणी िशक्षण सारक मंडळ  , बांदा यानी कारणे दाखवा नोिटस िदली व पतर् कर् 
िश म  / ७८/२०११िद. ३१/१/२०१२ नसुार त्यांची १ वेतनवाढ ५ वषार्साठी रोखण्यात 
आली.  

संबिधत िव ाथीर्नीचा महािव ालयातील िशक्षणचा कालखंड पणुर् झा यामळेु 
सदर िव ार्थीर्नी ितच्या मळू गावी परत गेली . 

ा. गावडे यांना सेवेतनु िनिलिबत केलेले न हते  , तर या चौकशीचा अहवाल पणूर् 
होईपयर्त त्यांचे वेतन रोखण्यात आले होते. 

सवर् िव ाथ्यासाठी तकर्ार िनवारण पेटी ब-याच महािव ालयात योग्य िठकाणी 
बसिवले या आहेत . सखी बॉक्ससाठी अतंगर्त तकर्ार ि◌िनवारण सिमती पीठासन 
अिधकारी कडुन आले या िशफाराशीनसुार पािरपतर्क ३१ ऑग ट  , २०१८ पयर्त 
काढण्यात येईल . 

सदर करणी ''िव ापीठातील एक िव ाथीर् आिण िव ाथीर्नी िवरुध्द परुुष 
ध्यापक  '' या संदभार्त सदर ाध्यापकास मिहला िवकास कक्ष  , मुंबई िव ापीठ यांनी 
िदले या िनदशा माणे कुलसिचव मुंबई िव ापीठ यांनी पढुील कारवाई केली .  
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(१)  परत अशा त-हचे वतर्न करणार नाही  अशी ताकीद िदली आिण याची 
न द तमुच्या सिर्वस बकु मध्ये करण्यात येईल असे सांिगतले.  

(२)  मी परत असे करणार नाही  , असे लेखी हमीपतर् ८ िदवसाच्या आत देण्यास 
सांिगतले आिण यापढेु भिव यात गंभीर गनु्हयाखाली तमुच्यावर कारवाई करण्यात 
येईल  .  

(३) ( ऑग ट  , २०१४ पासनु आपली बढती ५ वषार्पयर्त थांबिवण्यात आलेली 
आहे.  

(४)  पढुील पाच वषर् आपण िव ापीठाच्य कुठ याही अिधकार पदावर आपली 
नेमणकु करण्यात येणार नाही .  

संग्लन महािव ालयाच्या एका ाचायार्ने एका मिहला ाध्यािपकाची 
बांळतंपणाची रजा नाकारली तसेच त्याच कोणतेही फायदे देण्यास नकार िद याने सदर 
मिहला ाध्यािपकीने िव ापीठाच्या तकर्ार िनवार  

सिमतीकडे अजर् केला होता. ही बाब लैिगक छळ तकर्ार िनवारण सिमतीच्या 
कके्षत येत नाही  . सेवा िवषयक तकर्ारीसाठी महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ अिधिनयम 
२०१६ मधील कलम ७९ (पवूीर्चे महारा टर् िव ापीठ कायदा १९९४ (  नसुार तकर्ार 
िनवारण सिमतीची थापना करण्यात येते . त्या माणे सदर बाब ही सिमतीसमोर 
ठेवण्यात आली असता सिमतीने तकर्ारदार हया कंतर्ाती पदधतीवर नेमण्यात आले या 
अस यामळेु त्यांना सतुी रजा लाग ूहेात नाही असे आदेश िदले. 

   िव ापीठात जी तकर्ार िनवारण सिमती गािठत केलेली आहे ,त्यात सिमतीने 
िवधी िआिधकरी यांचा समोवेश करण्यास सांगितले होते . त्या माणे कायदयातील 
तरतदुीचा अ यासकरुन िनणर्य घेण्यात येईल UGO Regualtion, Sexual 
HARASSMENT of Woment ACT २०१३ आिण महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम २०१६ माणे नवीन अध्यादेश तयार करण्यात येत आहे.  
िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 

मुंबई िव ापीठाला िदले या भेटीच्या वेळी ा त झाले या मािहतीच्या अनषंुगाने 

िदनांक २६ स टबर, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या 
वेळी सिमतीने मलुी ोफेसरांिवरुध्द तकर्ार करीत नाहीत, त्या त्यांना घाबरतात, या तव 
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सिमतीने िव ापीठाला मलुांना वयंिशक्षणाचे िशक्षण देण्यात यावे, असे सचुिवले होते. 
िव ापीठाने याची दखल घेतली आहे काय ? मलुांना वसंरक्षणाचे िशक्षण देणे सरुु 

केले आहे काय, अस यास के हा पासनू सरुू केले आहे ? तसेच सिमतीने 

महानगरपािलकेला भेट िदली त्यावेळी सिमती समोर तकर्ार करण्यात आली होती. त्या 
अनषंुगाने िव ापीठाने कोणती कायर्वाही केलेली आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी महारा टर् िव ापीठ कायदा, २०१६ मधील तरतदुींच्या 
अनषंुगाने िव ापीठ िवकास िवभागातफ त्येक वषीर् िज हा तरावर मलुांच्या 
आत्मसंरक्षणासाठी कायर्कर्म आयोिजत केले जातात. आजीवन अध्ययन आिण िव तार 
िवभागातफ मिहलांमध्ये जनजागतृी िनमार्ण हावी यासाठी िविवध िवषयांवर उपकर्म 

राबिवण्यात येतात. परुुष धान सं कृती अस यामळेु समाजाचा ि तर्यांकडे बघण्याचा 
जो दृि टकोन आहे तो बदलला पािहजे यासाठी िव ापीठातील वेगवेग या 
िवभागांमाफर् त िविवध कायर्कर्म आयोिजत करण्यात येतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने त्या मलुीने ोफेसरांिवरुध्द तकर्ार केली होती. सिमतीने त्या संदभार्त 

पेिसिफक न िवचारलेला आहे. आप याकडे भेटीचे कायर्वृ  आहे काय ?  अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी होय, चौकशी सिमतीने याबाबत िदले या 
अहवालानसुार ोफेसरांिवरुध्द कारवाई करण्यात आली आहे. पाच वषार्ंसाठी त्यांची 
वेतनवाढ रोकण्यात आली आहे तसेच वेगवेग या सिमत्यांच्या कामकाजापासनू त्यांना 
बाजलुा ठेवण्यात आलेले आहे. सदर ोफेसरांना पढुील माणे सांगण्यात आले आहे. 
"पनु्हा अशा तऱ्हेचे वतर्न करणार नाही, अशी ताकीद िदली. तसेच याची न द तमुच्या 
सिर् हस बकुमध्ये करण्यात येईल," असे सांिगतल. "मी परत असे करणार नाही असे 

लेखी हमीपतर् आठ िदवसांच्या आत देण्यास सांिगतले व भिव यात अशा कारची 
तकर्ार आ यास तमुच्यावर गंभीर गनु्हयाखाली करवाई करण्यात येईल," असेही 
सांिगतले .ऑग ट , २०१४ पासनू पाच वषार्ंसाठी त्यांची वढती थांबिवण्यात आली आहे. 
तसेच पढुील पाच वष िव ािपठाच्या कोणत्याही टटॅयटुरी बॉडीजवर घेता येणार 
नाही.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदर िशक्षा आमच्या सिमतीच्या दौऱ्यानंतर देण्यात आलेली आहे का ? 
अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर कुल सिचव यांनी त्याअगोदर देण्यात आली परंतु त्याची अंमलबजावणी 
नंतर झाली. िदनांक २३ जनू, २०१६ रोजी त्यांना आदेश पािरत करण्यात आलेले आहेत. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदर िव ािर्थनीला या ोफेसराने काय तर्ास िदला होता ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर िपठासीन अिधकारी यांनी जे श द योग करायला नको असे श द योग 

वगार्मध्ये व िव ािर्थनी एकटी असताना वापरले होते.  ोिसजर मी थोडक्यात सांगते. 
एखा ा मलुीची तकर्ार आ यानंतर सदर तकर्ार ज्याच्यािवरुध्द आहे त्या यिक्तीला पतर् 

पाठिवतो व सात िदवसांच्या आत खलुासा मागिवतो. सदर खलुासा मलुीला दाखिवला 
जातो. ितला जर सदर खलुासा मान्य असेल तर ती केस तेथेच बंद होते. अन्यथा, िरतसर 
सनुावण्या घेण्यात येतात.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हे करण िवशाखा सिमतीसमोर गेले होते का ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुल सिचव यांनी होय असे सांिगतले. 
सिमतीने सन, २०१६ मध्ये भेट िदली त्यावेळी सिमतीला उपल ध झालेली मािहती  

सांगते. सन २०१३-१४ मध्ये आप याकडे एकूण १३ करणे आली होती. त्यातील 

पिहली तकर्ार ही िव ाथीर्नी, शारीिरक िशक्षण िवभाग, मुंबई िव ापीठ िवरुध्द ाध्यापक 

अशी होती. या तकर्ारीचे वरुप असे होत की, ाध्यापाकाने ितला वषर्भर मानिसक तर्ास 
िदला. एका आंतररा टर्ीय पिरषदेला जाताना रे वे िव ांतीगहृामध्ये ितच्याशी गैरवतर्णकू 
केली. कारवाई करण्याबाबत असे सांिगतले की, तकर्ार िनवारण सिमतीला आढळून 
आले की, पणूर् तकर्ार खोटी आहे. ितने सांिगतलेला संग घडलेलाच नाही. खोटी तकर्ार 
देण्याब ल ितला तािकद देण्यात आली. याबाबत सिमतीने नाराजी यक्त केली होती. 
कारण िशक्षण घेणारी एखादी िव ािर्थनी ाध्यापकािवरुध्द अशी तकर्ार देवू शकते का ? 
सिमतीने याची शहािनशा करायला सांिगतली होती. अशी िवचारणा सिमतीने केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी एका वषार्च्या कालावधीमध्ये तीन कुलगरुु बदललेले 

आहेत. मी भारी हणनू कायर्रत आहे. तसेच कुलगरुु देखील न यानेच आलेले आहेत. 
त्यावेळी आमच्यापैकी कोणीही न हते. सदर घटना पवूीर् घडले या आहेत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने सदर ाध्यापकाने िव ािर्थनीशी गैरवतर्णकू केली असेल तर कलम 

३५४ अंतगर्त गनु्हा दाखल होऊ शकत होता. आपण केवळ पाच वषार्ंसाठी वेतनवाढ 

रोखली आहे.असे सांिगतले. 
त्यावर कुल सिचव यांनी वेतनवाढ रोखलेले करण वेगळे आहे.असे सिमतीस 

सांिगतले. 
सिमतीने अशी एकूण िकती करणे आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुल सिचव यांनी सिमतीने सन २०१६ मध्ये िव ािपठाला भेट िदली. 

नवलीमध्ये िवचारण्यात आले या नांची उ रे सिमतीस सादर केली आहेत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ज्यावेळी एखा ा करणाबाबत काही िनणर्य घ्यायचा असतो त्यावेळी 
साक्ष आयोिजत केली जाते व साक्षीसाठी सिचवांना बोलवण्यात येते. त्येक िठकाणाचा 
दौरा झा यानंतर हीच पध्दत अनसुरली जाते. सदर दौऱ्यादर यान मी उपि थत न हते. 
परंतु कायर्वृ  वाचनू ज्या बाबी माझ्या िनदशर्नास आ या त्याबाबत िवचारत आहे. 
दसुरी घटना कोणती आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर सह सिचव यांनी एक मु ा मांडतो. या िवषयाबाबत सिचव महोदय, 
रिज टर्ार महोदय व आ ही काल चचार् करीत होती. आपली सिमती मुंबई 

िव ािपठामध्ये भेट देण्यासाठी गेली त्यावेळी या तकर्ारींच्या अनषंुगाने बैठक झाली होती 
व त्यामध्ये िनराकरण झा यानंतर सिमतीला ज्या नाच्या अनषंुगाने साक्ष घेणे 

आव यक आहे असे वाटले त्या नांच्या अनषुांगाने आ ही तयारी केली आहे. सन 

२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये ा त तकर्ारींबाबत मुंबई िव ािपठामध्ये 

घेण्यात आले या बैठकीमध्ये चचार् झालेली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने सदर करणी देण्यात आले या िशके्षबाबत सिमती समाधानी न हती. हे 

करण गंभीर अस याने िशके्षचे वरुप देखील गंभीर असले पािहजे असे सिमतीचे 

हणणे होते. तसेच िशक्षण वगर् घेऊन मलुी तकर्ार करु शकतील असे वातावरण तयार 
करावे, असेही सचुिवले. त्या अनषंुगाने वयंिशक्षणाचे िशक्षण आयोिजत करण्यात 
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आले. मग नेमके कोणते िशक्षण िदले जेणेकरुन मलुांमध्ये भीतीचे वातावरण राहणार 
नाही, याबाबत सिमतीला मािहती ावी. िवशाखा सिमतीपयत आले या घटनांबाबत 

आपण काय िनणर्य घेतले ते देखील जाणनू घेणे सिमतीसाठी मह वाचे आहे. घटनांचे 

गांभीयर् पाहता आपण िदले या िशक्षा योग्य नस याने सिमतीचे मत आहे. एखा ा गंभीर 
करणात सौ य िशक्षा देणे हे अितशय गंभीर आहे. कारण तो यक्ती पनु्हा दसुऱ्या 
मलुीबारोबर देखील तसे वाग ूशकतो. त्यामळेु सिमतीचा असा आगर्ह असतो. त्यामळेुच 

सिमतीने नाराजी यक्त केली. अशा घटनांना अशी िशक्षा िदली पािहजे की, त्यामळेु 

वचक रािहला पािहजे व पनु्हा सदर यिक्ती असे काही करता कामा नये. केवळ तािकद 

देऊन िंकवा पदोन्नती रोखनू काही होत नाही. बदली करुन तर अिजबात पिरणाम होत 

नाही. त्यामळेु पिरणाम होईल असे काही तरी झाले पािहजे. जेणेकरुन पनु्हा असे काही 
करण्यास कोणी धजणार नाही. 

सिमतीने सन २००९-१० मध्ये बांदा कॉलेजमध्ये एन .एस.एस.  चा दहा िदवसांचा 
कॅ प आयोिजत करण्यात आला होता. त्यावेळी एका मलुीने तकर्ार केली होती. त्या 
अनषंुगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा कोणाला दोषी धरण्यात आले 

याबाबतची स ि थती सिमतीला सांगावी. यामध्ये नेमके काय घडले आहे ? याबाबत 

संबंिधतावर काय कारवाई करण्यात आली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुल सिचव यांनीआ ही यव थापनाला आदेश िदले होते की, याबाबत 

तात्काळ सिमती गठीत करावी. त्या माणे त्यांनी सिमती गठीत केली व सिमतीने 

सचुिव यानसुार सदर ाध्यापकांच्या ५ वेतनवाढी रोखनू धरण्यात आ या. मािहला 
िशिक्षका जर या िशिबरासाठी गे या असत्या तर अशी घटना घडली नसती असे 

सिमतीचे हणणे आहे. त्यामळेु ीमती कुमटेकर यांनी कतर् यामध्ये कसरू 
के या करणी त्यांची एक वेतनवाढ पाच वषार्ंसाठी रोखनू धरण्यात आली. सदर 
िव ािथनी अ यासकर्म पणूर् झा यामळेु गावी गेली आहे. ती मध्येच सोडून गेलेली नाही, 
असेही त्यांनी सांिगतले आहे. ी. गावडे यांनी िनलंिबत करण्यात आले नवहते तर 
चौकशी पणूर् होईपयत त्यांचे वेतन रोखनू धरण्यात आले होते.असे सिमतीस सांगितले. 

सिमतीने आपण नेमकी कारवाई कोणावर केली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुल सिचव यांनी दोघांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. ी. गावडे या 

ाध्यापकाच्या दोन वेतनवाढी पाच वषार्ंसाठी रोखनू ठेव या व ज्या मिहला ाध्यािपका 
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कॅ पसाठी गे या नाहीत त्यांची एक वेतनवाढ ५ वषार्ंसाठी रोखनू धरण्यात आली. अशा 
कारच्या िशिबरामध्ये मलेु व मलुी दोघेही सहभागी होतात. त्यामळेु परुुष व मिहला 
ाध्यापक देखील िनयकु्त केले जातात. परंतु ाध्यािपकांची मलुगी आजारी अस यामळेु 

त्या िशिबरासाठी हजर राहू शक या नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 
सािमतीने आपण यासाठी पयार्यी यव था का केली नाही ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुल सिचव यांनी सदर माहिव ालय बांदा येथे आहे.असे सिमतीस 

सांगितले. 
सिमतीने संबंिधत महािव ालयाने पयार्यी सिुवधा करायला पािहजे होती व सोबत 

जर कोणी तर्ी ाध्यािपका नसेल तर मलुींना पाठवायलाच नाही पािहजे. कारण तसा 
आपला िनयमच आहे.सचूिवले असता  

त्यावर कुल सिचव यांनी आ ही सचूना देवू की, जर ाध्यािपका नसतील तर 
िशक्षके र तर्ी कमर्चारी तरी पाठिव या पािहजेत. 

सिमतीने कोणाही ाध्यािपकेवर अचानकपणे अशी वेळ येव ू शकते. त्यामळेु 

आपण यासाठी पयार्यी यव था करुन ती अिनवायर् करा. परंत ुया करणात ज्याने हा 
उ ोग केला आहे त्याच्यावर जा त कारवाई केलेली नाही. त्याला व मिहला 
ाध्यापकाला एकाच पारडयात तोलले आहे. सिमतीने सिुचत केले.  

सिमतीने कुल सिचव यांनी मिहला ाध्यापकांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली 
तर परुुष ाध्यापकाच्या दोन वेतनवाढी रोखण्यात आ या.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदर मिहला ाध्यािपकेची मलुगी खरेच आजारी होती का िंकवा इतर 
काही अडचण होती का, हे न तपासता आपण ितच्यावर कशी कारवाई केली ? तसेच 

परुुष ाध्यापकाच्या केवळ दोन वेतनवाढी रोखण्यात आ या आहेत. ही आितशय कमी 
िशक्षा आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी महािव ालयांमध्ये मनेॅजमट हे ए लॉयर असते. 
िव ािपठाचा यामधील चौकशीमध्ये जा त रोल नसतो.असे सांिगतले. 

सिमतीने हे करण पढेु आ यानंतर आपण िव ािथनीला बोलावनू घेतले होते का, 
ितला घडले या संगाबाबत िवचारणा केला का ? आपण केवळ कागदपतेर् पािहली 
आहेत का ? अशी िवचारणा केली  
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त्यावर कुल सिचव यांनी आ ही त्यावेळी नस यामळेु आ ही कागदपतर्ांवरुनच या 
बाबी सांग ू शकतो. सिमतीकडे सदर करण ाध्यािपकांनी आणले होते. मनेॅटमटने 

याबाबत चौकशी सिमती गठीत करुन त्याबाबत िनणर्य घेतला होता. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने अशा करणांमध्ये केवळ वेतनवाढ रोखणे ही िशक्षा होऊ शकत नाही. 
याबाबत अगोदर शहािनशा करणे आव यक होते. संबंिधत दोघांशी बोलनू िशके्षची 
कायर्वाही करणे अपेिक्षत आहे. सांिगतले. 

त्यावर िपठासीन अिधकारी यांनी माझ्या मािहती माणे व कागदपतर्ांमध्ये असे 

आढळून येत आहे की, सदर चौकशी महािव ालयाने केली होती व त्यांनीच िशक्षा 
िदलेली आहे.  असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने आप याला याबाबत काय अिधकार आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर कुलगरुू यांनी महािव ालयाकडून जर िव ािपठाच्या तकर्ार िनवारण 

सिमतीकडे करण आलेतर त्याबाबत आ ही कायर्वाही करतो. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

त्यावर सिचव यांनी अशा कारच्या घटना गांभीयार्ने घेत या पािहजेत. अशी 
करणे दाबनू न टाकता त्यामधील दोषीला जा तीत जा त िशक्षा कशी होईल हे आपण 

पािहले पािहजे. आपण जर याबाबत काही गाईडलाईन्स बनिव या तर महािव ालयांना 
त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे सांिगतले. 

त्यावर कुल सिचव यांनी सन २०१३ च्या काय ा माणे व विर ठांच्या िनदशानसुार 
याबाबतच्या तरतदुी अिधक पॉवरफुर करण्याची तयारी आमची जवळपास झाली आहे. 
ऑग ट मिहन्याच्या शेवटपयत याबाबतचा ऑिर्डनन्स आ ही इ य ूकरणार आहोत. 
असे सांिगतले. 

त्यावर कुलगरुु यांनी ही बाब गांभीयार्ने घ्यायला हवी होती. याबाबत काय ानसुार 
टटॅयटू  तयार झा या आहेत. त्यासंदभार्त ड लू .बी.सी.  बरोबर बैठका सरुु आहेत. 
आले या तकर्ारींच्या अनषंुगाने पढुील टटॅयटू  तयार होईपयत ही .सी.डी.  पि लश 

करुन महािव ालयांना कळिवले आहे की, अशा पध्दतीची करणे गांभीयार्ने 
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हाताळयला हवीत. जी करणे महािव ालयांना तरावर हाताळणे शक्य नसेल त्यासाठी 
िव ािपठाकडे यावे, त्या अनषंुगाने िव ािपठ कायर्वाही करेल.  

सिमतीने यासंदभार्त तमुच्या अखत्यािरत येणाऱ्या सवर् कॉलेजला िनयमावली 
पाठिवण्यात यावी व त्यामध्ये असा िनयम करावा की, कॉलेजांकडे येणाऱ्या तकर्ारी 
दाखिवणे कं पलसरी करण्यात यावे. याचा पिरणाम असा होईल की, कोणकोणत्या 
एखा ा कॉलेजमध्ये जा त तकर्ारी येत असतील तर त्या कॉलेजकडे जा त लक्ष देणे 

आव यक अस याचेही तमुच्या लक्षात येईल. केवळ कॉलेजला अडचण आली आिण 

ती बाब तमुच्यापयत पोहोचली तर त्या कॉलेजच्या वातावरणातील बाबी तु हाला समज ू

शकणार नाही, त्यामळेु ही बाब महत्त्वाची आहे. सवर् कॉलेजेसला सचूना देण्यात यावी 
की, कॉलेजकडे ा त झाले या सवर् तकर्ारींची मािहती ६ मिहन्यातरू एकदा व वषार्तनू २ 

वेळेस िवशाखा सिमतीकडे पाठिवण्यात यावी. जेणेकरुन तमुचे देखील कॉलेजेस वर 
िनयंतर्ण राहील. यासंदभार्तील पिरपतर्क पाठिवण्यात यावे. िनदेश िदले. 

या करणात कॉलेजने सांिगतले की, आ ही काही करु शकत नाही. परंत ु

कॉलेजकडून तकर्ारींची  मािहती घेत यास अशा कारची िनवार्णीची भाषा केली जाणार 
नाही. अशी भाषा कॉलेजमधील मलुींवर अन्याय वाढिवणारी आहे. कॉलेजकडे ा त 

झाले या सवर् तकर्ारींची मािहती ६ मिहन्यातनू एकदा व वषार्तनू २ वेळेस सिमतीने 

मागवनू घ्या या, अशी सिमतीची सचूना आहे.  
दसुरी बाब अशी की, एखादी मलुगी येऊ शकली नसेल तर त्या मागचे कारण 

काय होते, ते तपासनू पहावे. नक्की ितच्यापढेु कोणता गंभीर न िनमार्ण झाला होता, 
ितला कोणते महत्त्वाचे काम होते. मिहलांचे न वेगळे असतात. ती नोकरी करीत 

असली तरी ितच्यावर एखादा मोठा न िनमार्ण झाला असेल िंकवा ितला ितच्या 
आईजवळ हजर रहाणे गरजेचे झाले असेल व त्यामळेु ती येऊ शकली नसेल. वेतनवाढ 

रोखण्यापवूीर् तु ही सदर मिहलेची बाज ूऐकून घेणे आव यक होते. ितला त्या माणसाच्या 
तराजतू तोल ूनये. त्यामळेु सदरहू मिहलेची बाज ूपनु्हा एकदा जाणनू घ्यावी व ितला 
योग्य न्याय ावा. तसेच या यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्याची केवळ 

एक -दोन  वेतनवाढ रोखनू थांब ूनये. अन्यथा नगण्य कारवाई होत नाही, हणनू तो पनु्हा 
तसाच वागेल. त्यामळेु त्याला चांगला जरब बसला पािहजे, अशी कारवाई करण्यात 

यावी. जरब बसणारी कारवाई झाली तर पनु्हा असे कृत्य करण्याची कोणाची िह मत  
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होणार नाही. काय ाने िवचार केला तर या बाबी खपू गंभीर आहेत. कोणता गनु्हा 
के यावर काय िशक्षा होऊ शकते िंकवा कोणते वाईट कृत्य के यावर काय ामध्ये 

कोणत्या िशके्षच्या तरतदुी आहेत, याबाबतीत सवर् कॉलेजला मािहती देण्यात यावी. 
याकिरता सवर् कॉलेजेसमध्ये काय ातील िशके्षच्या कलमांच्या मािहतीचे फलक 

लावण्यात यावे, जेणेकरून ते वाचनू वाईट वृ ीचे लोकांच्या मनात धाक िनमार्ण होईल. 
अन्याय करणारा यक्ती िवशाखा सिमतीला एवढा घाबरणार नाही. परंत ु मलुींवर 
अत्याचार के यास सवर् कॉलेजेसमध्ये लावले तर त्याचा मोठा पिरणाम होईल.  

सिमतीने सिमतीच्या सचूणे माणे काय ामधील िशके्षच्या तरतदुींचे फलक सवर् 
कॉलेजेसमध्ये लावण्यात यावे, अशा सचूना िव ािपठांना देण्यात येतील. राज्यातील 

सवर् कायदे मिहलांच्या बाजचेू िंकवा मिहलांच्या िहताचे आहेत. अपराध के यावर 
कोणती िशक्षा केली जाते, हे वाचनू मलुींकडे वाईट नजरेने पाहायला कोणी धजावणार 
नाही. अशा सचूना िद या. 

सिमतीने "सखी बॉक्स" या संक पनेबाबत मािहती देण्यात यावी. 
त्यावर कुल सिचव यांनी याबाबत ड यसुीए कडून मािहती घेण्यात आलेली 

आहे. कामाला सरुुवात केलेली आहे. सखी बॉक्सचे मॉिनटिंरग कशा कारे करायचे. 
याबाबत रेग्यलेुशन्स तयार केले जात आहे. पिरपतर्क काढून गाईड लाईन देणार 
आहोत.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने तकर्ार ा त  झा यावर गर् ॅ हीटी कळते. नावासह केलेली तकर्ार 
जबाबदारीने सखी बॉक्समध्ये टाकली जाईल व आप याला देखील आपली बाज ू

मांडावी लागते, हे तकर्ारदाराच्याही लक्षात येईल. सखी बॉक्स कं पलसरी त्येक 

कॉलेजेसवर बसिवण्यात यावे, अशी सिमतीची सचूना आहे.  
त्यावर सह सिचव यांनी सिमतीच्या सचूने माणे तशा  कारच्या सचूना सवर् 

िव ापीठांना देण्यात येतील. असे सांिगतले.  

सिमतीने २०१३-२०१४ मधील अ .कर्. १२ वर करण आहे. या करणामध्ये 

िव ापीठातील एक िव ाथीर् आिण िव ाथीर् आिण िव ाथीर्ंनी िवरुध्द परुुष ाध्यापक 

आहे. याबाबतची स :ि थती  सिमतीला सांगण्यात यावी. 
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त्यावर कुल सिचव यांनी या करणातील दोषीची ५ वषार्ंची वेतनवाढ 

थांबिवलेली आहे. तसेच त्याला सवर् टचॅ्यटुरी बॉडीपासनू वंिचत ठेवलेले आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने परुुष ाध्यापक िव ाथीर्नींकडे टक लावनू पाहतात, त्यांचे शरीर 
िनहाळतात, त्यांना कॅबीनमध्ये बोलिवतात, मलुींना वगार्मध्ये बसणे अस  होते. अशा 
तकर्ारी ा त झाले या आहेत. ही तकर्ार अितशय घाणेरडी आहे. याला काय हणावे ? 

अशा ाध्यापकांना िनलंबीत का करीत नाही ? अशा ाध्यापकांना केवळ िव ाथ्यार्ंना 
िशकिवण्यासाठी ठेवावे. तसेच त्यांच्यावर केलेली कायर्वाही देखील अितशय नगण्य 

आहे. अती तर्ास होत अस यामळेु त्या मलुीने तकर्ार केली असेल. ही बाब अितशय 

गंभीर असनू तु ही संबंिधतांवर काहीच कारवाई केलेली नाही. त्या ाध्यापकावर 
कोणती कारवाई केलेली आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव  ाध्यापकाने केले या कृत्याची न द सेवापु तीकेत घेतलेली 
आहे. तसेच त्यांची ५ वषपयत पदोन्नती थांबिवलेली आहे. असा कार पनु्हा करणार 
नाही, अशी त्यांच्याकडून हमी घेतलेली आहे. आता काढ या जाणाऱ्या ऑिर्डनन्समध्ये 

अनेक गंभीर वरुपाच्या कारवाई असणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
 सिमतीने ही गोपनीय सिमती अस यामळेु सिमतीचे कामकाज बाहेर 

कोणालाही माहीत होत नाही. ही बाब तमुच्यासाठी चांगली आहे. परंतु असे कार 
थांबणार आहे की, नाही ? तरी देखील आ ही िशफारस करणार आहोत व अहवालामध्ये 

या बाबी येणारच आहेत. त्यामळेु संबंिधत िव ापीठाचे व कॉलेजचे नाव खराब होईल.  

 त्यावर कुल सिचव यांनी यासंदभार्त नवीन सिमती थापन केलेली आहे. 
यासंदभार्त अध्यक्षांशी चचार् केली होती. ते हा असे लक्षात आले की, त्या मिहला 
ाध्यािपका कंतर्ाटी पध्दतीवर होत्या. त्याबाबतची तकर्ार िनवारण सिमतीकडे वगर् 
करण्यात आली होती. त्या मिहला कंतर्ाटी पध्दतीवर अस यामळेु त्या िनकषामध्ये बसत 

नस याने त्यांना बाळंतपणाची रजा नाकारण्यात आली होती. असे सिमतीस सांिगतले. 
 सिमतीने सदरहू ाध्यािपकेस िकती वषार्साठी सेवेत घेतले होते िंकवा त्यांना 

िकती मिहन्यांची ऑडर्र िदली होती िंकवा त्यांना लेक्चरवाईज घेतले होते की, कसे 

बाबत मािहती ावी. तसेच त्यांना बाळंतपणाची रजा नाकारली असनू रजा कोणत्या 
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आधारावर नाकारण्यात आली ? याबाबत सिव तर मािहती िव ापीठाला देण्यात आली 
असेल. सदरहू सिमतीने िदलेले पतर् व त्यांना िदलेली ऑडर्र उपल ध आहे काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर कुल सिचव यांनी सध्या कागदपतेर् उपल ध नसनू यासंदंभार्तील सवर् 
कागदपतेर् सिमतीला सादर करण्यात येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदरहू कागदपतेर् तातडीने सादर करण्यात यावी. त्यांची तकर्ार 
िव ापीठाच्या तकर्ार िनवारण सिमतीकडे आ यावर िव ापीठाला काळले नाही काय 

की, सदरहू मिहला ाध्यािपका कंतर्ाटी पध्दतीवर आहे ? असे असेल तर हा न 

कॉलेज ले हलवर मागीर् लागायला पािहजे होता. तु ही सिमतीला नाहक सं म करणारी 
उ रे देत आहात. तसेच आप या उ रामध्ये िवसंगती िदसनू येत नाही.  

उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग, िव ापीठे व कॉलेजस अशा करणांबाबत गंभीर 
िदसत नाही, असे सिमतीचे प ट मत झालेले आहे. आप या मानिसकतेत बदल 

करण्याची िन ांत आव यकता आहे. आई -वडील  आप या मलुींना जसे सांभाळतात, 
तसेच कॉलेजमधील मलुींना सांभाळले पाहीजे. त्यांच्यावर अन्याय झा यावर त्यांनी 
कोणाकडे न्याय मागायचा ? सिमतीकडे तकर्ार ा त झाली हणनू ही बाब उघडकीस 

आली. परंतु िव ाथीर्नी िंकवा मिहला ाध्यापकांवर होणाऱ्या अन्यायाची अनेक करणे 

असतील की, जी सामोर आलेली नसतील. कॉलेज शासन व िव ापीठ शासनाने 

मिहलांना न्याय देण्यासंबंधी कठोर भिूमका घेतली पिहजे. कॉलेज शासन व 

िव ापीठांचा काय ानसुार एवढा वचक असला पािहजे की, िव ाथीर्नींवर नाहक 

अन्याय करण्यास कोणाचीही िंहमत होणार नाही. िव ाथीर्नी आप या कॉलेजमध्ये िंकवा 
आप या िव ापीठामध्ये केवळ ५ वष िशक्षण घेणार आहे आिण नंतर येथनू जणार 
आहे, असा िवचारही संबंिधतांना मनात यायला नको. मी िशक्षण घेत असले या 
कॉलेजमध्ये मी सरुिक्षत आहे, असे त्येक मलुीला वाटले पािहजे.  

त्यावर कुल सिचव यांनी िवशाखा सिमतीमध्ये एनजीओ आहेत, िलगल 

ॲड हायजर आहेत तसेच अशा तकर्ारी त्या पदापयत जातात काय, त्या पदाला 
कोणत्या वरुपाचे अिधकार आहेत, त्यामध्ये इंटरिफअर केले जाते काय ? अशी 
िवचारणा केली. 



76 
 

त्यावर िपठासीन अिधकारी यांनी तकर्ारी त्यांच्यापयत जातात. त्यानंतर ते 

ड यटूीसी कडे सादर करतात. त्यामध्ये इंटरफेअर केले जात नाही. त्याबाबत 

ड यटूीसी कायर्वाही करते. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने असे असेल तर सिमती योग्य िनणर्य घेत नाही. आपण केवळ वािर्षक 

वेतनवाढ रोखणे, नोटीस देणे अशी तटुपुंजी कायर्वाही करता. अशा तकर्ारींबाबत 

कुलगरंुुशी चचार् केली पािहजे व त्यानंतर त्या तकर्ारी पोलीस टेशनकडे वगर् के या 
पािहजे. तटुपुंजी िशक्षा करीत रािह यास त्याचा काहीच पिरणाम होणार नाही व मलुींच्या 
तकर्ारी वाढतच जातील. त्यामळेु ही बाब गांभीयार्ने घेण्यात यावी. असे सांिगतले. 

त्यावर कुल सिचव यांनी १९९० मध्ये सिमती बदललेली आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमती बदलली असली तरी सिमतीच्या कक्षा बदलले या नाहीत. सिमतीचया 
कक्षा अजनू रंुद झा या पािहजे. छेडछाड झाली िंकवा िवनयभंग करण्यात आला तर 
कॉलेज तरावर कोणती कारवाई केली पािहजे, िव ापीठ तरावर व त्या पढुील तरावर 
कोणती िशक्षा झाली पािहजे, याबाबत अिधकची कायर्वाही करण्याबाबत ठरिवले 

पािहजे. तु ही केवळ वािर्षक वेतनवाढ रोखणे आिण नोटीस देण्याचे काम करु नये. 
काय ाची िंकवा माननीय सव च्च न्यायालयाच्या िनणर्याची अंमलबजावणी केली जाते. 
त्या माणे यासंदभार्त असले या कठोर िशके्षची अंमलबजावणी कली जाते, त्या माणे 

यासंदभार्त असले या कठोर िशके्षची अंमलबजावणी करण्यात यावी. गंभीर करणे 

संबंिधत पोलीस टेशनकडे ह तांतरीत करण्याचे अिधकार अिध ठाता िंकवा संबंिधत 

जाबाबदार यक्तीला देण्यात यावे, अशी सिमतीची सचूना आहे.  
त्यावर कुल सिचव यांनी ठीक आहे, कोणत्या गनु् ासाठी कोणती िशक्षा आहे, 

याबाबत सवर् कॉलेजेसला कळिवण्यात येईल. तसेच ही बाब नवीन ऑडीर्नन्समध्ये 

घेण्यात येईल.  
सिमतीने तु ही िदले या एकाही िशके्षवर सिमती समाधानी नाही. मी पवूीर्च्या 

िवषयावर येते. त्या मिहलेचे करण बंद करु नये. ती खरोखर आजारी होती काय, त्यांनी 
वै कीय माणपतर् िदली काय, ते पहावे. कोणावर कोणतीही वेळ येऊ शकते. त्यामळेु 

नक्की काय झाले, ते पाहून त्याबाबत पनु्हा चौकशी करावी.अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर कुलगरुु यांनी संबंिधत कॉलेजकडून पनु्हा सिव तर मािहती मागिवण्यात 

येईल, असे मी सिमतीला आ वासन देतो .असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने अशा करणांबाबत त्यांच्यावर आवलंबनू न राहता चौकशीसाठी 

तमुच्या सिमतीतील एका ितिनिधची िनयकु्ती करण्यात यावी व या करणाच्या 
चौकशीसाठी सिमतीमधील एक ितिनधी पाठिवण्यात यावा. तसेच जी करणे 

सिमतीच्या िनदशर्नास आलेली आहेत त्यावरुन सिमतीला न पडला आहे की, ा त 

तकर्ारींच्या अनषंुगाने िव ापीठाची तकर्ारण िनवारण सिमती काही कायर्वाही करते की 
नाही ? मळुात िव ापीठाने सवर् थम तकर्ार िनवारण सिमतीची चौकट िनि चत करुन 

ावयास पािहजे. तसेच ा त तकर्ारींपैकी कोणती करणे पोलीस िवभागाकडे सपुदूर् 
करावयाची या बाबतचे अिधकार कुलगरंुुकडे ावयास पािहजेत. महािव ालयांमध्ये 

िवशाखा सिमती थापन करुन त्या िठकाणी िविहत सद य उपल ध करुन िदले 

पािहजेत. त्या सिमतीमध्ये एनजीओ, वकील इत्यादींना समािव ट करुन घेतले पािहजे. 
िव ापीठाकडे ज्या तकर्ारी ा त होतील त्यांचा चाटर् तयार करुन तो कुलगुंरुकडे सादर 
करावयास पािहजे. जेणेकरुन कुलगरंुुना सधु्दा कोणत्या तकर्ारी ा त झाले या आहेत हे 

समजेल. िव ाथीर् व मािहला अिधकारी /कमर्चारी  यांच्याकडून ा त झाले या तकर्ारींच्या 
अनषंुगाने िव ापीठ कोणती कायर्वाही करीत आहे या बाबतची मािहती सिमतीला 
उपल ध करुन ावी. जेणेकरुन त्या बाबतचा समावेश सिमतीच्या अहवालात करता 
येईल. तसेच ा त झाले या तकर्ारींच्या अनषंुगाने योग्य चौकशी करुन दोषींवर कडक 

कारवाई करावयास पािहजे. ही कारवाई करीत असताना एकाच असताना एकाच 

बाजचूा िवचार न करता, दोन्ही बाजूंचा िवचार करावयास पािहजे. िवनाकारण दसुऱ्यांवर 
अन्याय होणार नाही याकडे सधु्दा लक्ष िदले पािहजे. असे सिमतीने सचुिवले. 

िवभागीय अिधकारी सन २०१४-१५ अनकुर्मांक ५ 'सहायक कुलसिचव' 
िव .िव.कमर्चारी  यिुनयनचे अिधकारी या करणात ीमती हेमा ओगािनया (सहायक 

रिज टार( यांनी केले या तकर्ारी संदभार्त तकर्ार िनवारण सिमतीने िव ापीठाच्या 
यिुनयन मबसर्च्या तीन सद यांवर कोणती कारवाई केली आहे, या करणाची 
स :ि थती  काय आहे ?  

त्यावर कुल सिचव या करणातील तकर्ादार ीमती हेमा ओगािनया यांचे िनधन 

झाले आहे. 
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सिमतीने या करणाच्या बाबतीत श दच्छल करण्यात आलेला आहे. या करणी 
गैरवतर्न आिण लिगक वतर्न यापैकी नेमके काय घडलेले आहे, 'अपश द' वापले 

हणजे नेमके कोणते श द वारले ? अशी िवचारणा केली  
सिमतीने सिमतीच्या भेटीच्या वेळी ीमती हेमा ओगािनया यांनी सिमतीसमोर 

सांिगतले होते की, त्यांची सेक् यअुल हरसॅमट सधु्दा झाली आहे. त्यांनी सिमतीसमोर 
सांिगतले होते की, "गे या १५० वषार्ंपासनू ज्या िठकाणी परुुषच काम करीत होते त्या 
िठकाणी सहा यक रिज टर्ार हणनू माझी थमच नेमणकू झाली. मी त्या िठकाणी 
चांगले काम केले आहे. त्या िठकाणी काम करीत असताना यिुनयनचे मबसर् हे 

कामामध्ये ह तके्षप करीत होते. मला होत असले या तर्ासाबाबत मी तत्कालीन कुलगरुु 

डॉ .राजन  वळुकर आिण आताचे रिज टर्ार सरांना िनवेदन िदले होते. त्या िनवेदनाच्या 
माध्यमातनू मला होत असले या तर्ास मी िनदशर्नास आणनू िदला होता. िव ापीठातील 

यिुनयन मबसर्च्या माध्यमातनू माझी सेक् यअुल हरसॅमट झाली आहे. या बाबत मी 
िरतसर तकर्ार केलेली आहे. परंत ु नंतर यिुनयनच्या लोकांनी माझ्या िवरोधात 

िव ापीठातील खिुनयन मबसर्च्या माध्यमातनू माझी सेक् यअुल हर समट झाली आहे. 
या बाबत मी िरतसर तकर्ार केलेली आहे. परंतु नंतर यिुनयनच्या लोकांनी माझ्या 
िवरोधात िव ापीठातील परिसरात नोटीस बोडर्वर पतर्के लावली. ती पतर्के सतत १५ 

िदवस तशीच लावलेली होती. यातनू माझी बदनामी झाली आहे. या िवषयावर बोल या 
नाहीत. मी तकर्ार िनवारण सिमतीला सांिगतले होते की, माझी साक्ष इन कॅमेरा 
रेकॉडीर्ंगच्या  माध्यमातनू घ्यावी. मला क्षयरोग झा यामळेु मी सहा मिहने बेडवर होते. 
मी अजनू सधु्दा या आजारावरील औषधे घेते. मी यिुनयनच्या तीन सद यांिवरोधात 

तकर्ार िदली आहे. परंतु या करणी सिमतीच्या माध्यमातनू काहीच कायर्वाही झाली 
नाही. मला िव ापीठाच्या ॲथॉिरटीकडून सांिगतले गेले की, मी माझी तकर्ार मागे 

घ्यावी," ीमती हेमा ओगािनया आज हयात नस या तरी त्यांनी केलेली तकर्ार ऑन 

रेकॉडर् आहे. असे सिमतीस सांिगतले.  
त्यावर िवभागीय अिधकाऱ्यांनी  ीमती हेमा ओगािनया यांनी पढेु असेही नमदू 

केले होते की, "मी आजारी असताना माझा खपू मानिसक छळ झाला. मी या िवषयी 
आजपयत कुठेच बोलले नाही मला वाटले होते की, मला कुठे तरी न्याय िमळेल. मी 
ऑक्टोबर-२०१४ मध्ये तकर्ार िदली होती. मी माझ्या कामात कधीच कसरू केली नाही. 
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मी आता पनु्हा त्याच िवभागात काम करीत आहे. परंतु आता मी पवूीर्च्या तलुनेत खपू 

कणखर झाली आहे. मला होणाऱ्या तर्ासाला मी आता कणखरपणे त ड देऊ शकते. 
परंतु मला तर्ास देणारी माणसे आता माझ्यापढेु येऊन उभी राहू शकत नाहीत. तकर्ार 
िनवारण सिमतीकडे ज्या पकर्ारी ा त झा या त्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्यात 

आली नाही". एकंदरीत यावरुन असे िदसनू येते की, ीमती ओगािनया यांनी 
कुलगरुुपयत तकर्ार केलेली असताना सधु्दा यिुनयनच्या तीन सद यांिवरुध्द कारवाई 

केली जात नाही. असे सिमतीने सचुिवले.  
सिमतीने  या  मिहलेचे आयु य उध्व त झाले आहे. जरी ही मिहला हयात नसली 

तरी त्या मिहलेला तर्ास देणाऱ्या यिुनयनच्या सद यांवर कारवाई करावयास पािहजे 

होती. 
सिमतीने  त्यांच्या अध्यक्षतेखालील सांिगतले होते की, माझे पती उपि थत 

असताना हणणे रेकॉडर् करण्यात यावे. परंत ु जे सद य बैठकीला उपि थत न हते 

त्यांच्या स ा िमिनट्सवर घेत या आहेत. ही बाब अितशय गंभीर आहे. सिचव महोदय 

हे त्यावेळी घडले आहे. दसुऱ्या एक मिहला अशा हणा या की अनसुिचत जाती 
वगार्तील आहे. मी मागे मराठी िवभागात काम करीत होते. वा तिवक पाहता मिहला 
अिधकारी /कमर्चारी  या कामामध्ये िसन्सीयर असतात. िव ाथ्यार्ची ॲडिमशन र  

करण्यास सांिगतल. मी त्यांना सांिगतले की, या िव ाथ्यार्चे नाव नोटीस बोडार्वर आले 

अस यामळेु मी त्याचा वेश र  करु शकत नाही. तसेच माझ्या सहकारी ीमती वषार् 
परुािणक यांना सधु्दा एके िदवशी त्यांनी िवनाकारण सायंकाळी थांबवनू ठेवले. माझ्या 
सहकाऱ्यांना थांबवनू ठेव याब ल मला संशय आ यामळेु मी सधु्दा ितच्या सोबतीला 
थांबले होते. परंत ुमी थांब यामळेु अरुण कांबळे यांना राग आला. त्यांनी मला जाण्यास 

सांिगतले. परंत ुमाझे पती आ यानंतर आ ही सवर्जण िनघनू गेलो. कालांतराने अरुण 

कांबळे याचे िनधन झाले. तकर्ार िनवारण सिमतीकडे तकर्ार करुन सधु्दा मला न्याय 

िमळाला नाही. परंतु देवाने मला न्याय िदला आहे, असे सिमतीने सचुिवले.  
एकंदरीत हे करण अितशय गंभीर आहे. हणजे आपली मिहलांच्या 

सरुिक्षततेबाबत जी िवशखा सिमती आहे ती काही काम करीत नाही आिण 

कायर्वृ ामध्ये बैठकीला हजर नसले यांच्या वाक्षऱ्या होतात. आमच्या सिमतीचा दौरा 
जर त्या िव ापीठामध्ये गेला नसता तर कदािचत त्यांनी आ हाला हे िनवेदन िदले नसते 
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आिण आ हाला आप या िव ापीठामध्ये िशक्षण घेणाऱ्या िव ाथ्यार्ंसाठीच न हे तर तेथे 

काम करणाऱ्या मिहला अिधकारी व कमर्चाऱ्यांसाठी सधु्दा अत्यंत गंभीर आहे. यामध्ये 

जे कोणी ३ जण दोषी आहेत आिण त्यांनी मिहलांच्या बाबतीत जे धारी ट दाखिवले आहे 

कोणी ३ जण दोषी आहेत आिण त्यांनी मिहलांच्या बाबतीत जे धारी ट दाखिवले आहे 

त्यांच्यावर आपण कडक कायर्वाही करायला पािहजे. अशी सिमतीने िवचारणा केली.  
त्यावर सिचव (उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग(  यांनी  आता ते चौकशी सिमतीसमोर 

गेले आहे. मातर् आता त्यामध्ये मिहला नाहीत. कदािचत ते ३ सद य असतील. 
त्यावर िपठासीन अिधकारी  होय. आजही ते ३ सद य आहेत. 
समोर आले आहे आिण त्यानसुार सिमतीने शासनाला ज्या काही सचूना िद या 

आहेत त्या माणे कायर्वाही करणे अपेिक्षत आहे. त्या मिहला कमर्चारी लोजेखातर 
आप यासमोर काही बाबतीत वेगळे िनवेदन करु शकत नाही. मातर् आ ही त्यांना 
त्यांच्या सम या िवचार यानंतर त्यांनी िविधमंडळाच्या या सांिवधािनक सिमतीसमोर हा 
िवषय उघड केला आहे. मिहला गपुचपू राहतात हणनू आपण त्यांच्यावरील 

अन्यायाकडे डोळेझाक करता कमा नये. हा िवषय जर िमडीयातनू बाहेर आला असता 
तर िव ापीठाचे नाव धळुीस िमळाले असते आिण िव ापीठाची पार नाचक्की झाली 
असती. सिमती मखु हणनू मी जरी त्यावेळी त्यक्ष दौऱ्यामध्ये उपि थत नसली तरी 
तेथील मािहती आमच्या इतर सन्माननीय सद यांनी मला अवगत के यामळेु मला 
लक्षात आली आहे. त्यामळेु त्या दोषींवर आप याला कायर्वाही करावी लागेल आिण 

आपण केले या कायर्वाहीचा अहवाल या सिमतीला पाठिवण्यात यावा. कारण आपण 

केले या कायर्वाहीनंतर आिण आ हाला पाठिवले या अहवालानंतर आ हाला पढुील 

कायर्वाही करावी लागणार आहे. 
त्यावर िवभागीय अिधकाऱ्याने  संबंिधत ीमती हेमा ओगानीया या िपडीत 

मिहलेने सिमतीला त्यावेळी असेही सांिगतले होते की त्या मानवी हक्क आयोगाकडे 

जाणार होत्या. त्यांनी सिमतीला पढुील माणे मिहती िदली. 
माझी सन २०१४-१५ मधील अ .कर्. ५ वरील "सहायक कुलसिचव िवरुध्द 

िव ापीठ कमर्चारी संघटनेचे पदािधकारी" अशा केस आहे. त्याबाबत केले या 
कायर्वाहीमध्ये नमदू केलेले आहे की, "ही तकर्ार लिगक छळाच्या कके्षत येत नाही. तरी 
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देखील पदािधकाऱ्यांना समज ावी अशी िशफारस तकर्ार िनवारण सिमतीने मुंबई 

िव ापीठाच्या शासनाला केली". मी त्यांना एफआयआर दाख करण्यास सांिगतले 

होते. परंतु त्यांनी एफआयआर दाखल केला नाही. त्यांनी मला फक्त एकदाच 

सिमतीसमोर बोलिवले होते. 
सिमतीने त्यावेळी ते हाच्या सिमती मखुांनी त्यांना िवचारणा केली की मग 

आपण वत :च  एफआयआर का दाखल केला नाही. त्यावर त्या हणा या होत्या की 
आजच्या बैठकीत िकती मिहला आपले हणणे मांडतात हे मला बघायचे होते. हणनू 

मी शेवटी बोलण्याचे ठरिवले होते. डॉ. जेजरूकर मडॅम यांनी चांगले काम केलेले नाही. 
माझ्या केसबाबत मी सवार्ंसमोर प ट बोल ू शकत नाही. मी माझ्या िनवेदनात 

व तिु थती नमदू केला आहे. परंतु त्यांनी सांिगतले की, असे काहीही झाले नाही. 
त्यावेळी डॉ. जेजरूकर मडॅम उपि थत न हत्या. त्यामळेु दौऱ्यावरील सिमती मखुांनी 
सन २०१४-१५ मधील अ .कर्. ५ वरील केस संदभार्त िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्याचे 

ठरिवले होते. 
िवभागीय सिचव  त्यांची जी तकर्ार आहे ती आप याला न याने सिमतीसमोर 

ठेवता येईल. 
सिमतीने  कारण आता आमच्या सिमतीने त्यांच्या िवषयाबाबत दखल घेऊन 

तत्परतेने िनणर्य घेतला आहे. 
िवभागीय सिचव  मातर् आता ती नवीन सिमती गठीत झाली आहे.  
त्यावर पीठासीन अिधकारी मडॅम होय. आपली सिमती येऊन साधारणपणे एक ते 

स वा वषर् झाले आहे.  
  सिमतीने  आ ही तर आता असे ऐकले आहे की त्या िपडीत मिहला 

कमर्चाऱ्यांचे िनधन झाले आहे.  
त्यावर िपठासीन अिधकारी  मडॅम होय. त्यांचे िनधन झाले आहे. त्या टी .बी.  या 

आजाराने िपडीत होत्या. 
सिमतीने एखादी मिहला जर ितच्यावरील अन्यायाचा िवषय जर असा 

पोडितडकीने मांडत असले तर त्याब ल संबंिधतांिवरुध्द आप याला काही तरी 
कायर्वाही करायालाच हवी. कारण या करणासंबंधी आपण आमच्या सिमतीसमोर जी 
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साक्ष देणार आहात त्याचा अहवाल आ ही िविधमंडळाच्या िवधानसभा सभागहृासमोर 
ठेवणार आहोत आिण शासनाला या करणी कडक कायर्वाही करण्यासंबंधी िशफारस 

करणार आहोत. मातर् आपण हा िवषय गांभीयार्ने घेतला नाही. असे सिमतीने सांिगतले.  
िवभागीय सिचव महोदया, या करणाच्या फॅक्ट्स माझ्यासमोर सध्या नाहीत. 

त्याबाबत मी चौकशी करतो. 
सिमतीने आप यासमोर जरी या करणाच्या फॅक्ट्स नस या तरी आमच्या 

सिमतीसमोर त्यांनी त्यांच्या यथा मांड या आहेत. त्यांनी अन्यायकत्यार्ंची नावे सधु्दा 
आमच्या सिमतीला िदले या िनवेदनात नमदू केली आहेत. मातर् आरोपींवर कोणतीच 

कायर्वाही केली नाही. त्या मिहलांनी आमच्या सिमतीला सवर् सांिगतले आहे. त्यांनी एक 

चांगले काम केले की हा कार िव ापीठाच्या बाहेर नेला नाही. त्यांनी आप या 
िव ापीठाची इज्जत राखली आहे. मिहलांसाठी कायदे असनू सधु्दा मिहला त्यांच्या 
संरक्षणासाठी पढेु आले या नाहीत. त्या मिहलेने त्यांचे हणणे आमच्या सिमतीसमोर 
मांडले आहे आिण आमच्या सिमतीने हा अहवाल सभागहृात ठेव यानंतर त्याचे 

पडसाद काय आिण कसे उमटतील हे मी सांग ूशकत नाही.  
िवभागीय  सिचव  मडॅम, वईु िवल गो टू द ोिसडींग्स.  
सिमतीने त्या सिमतीसमोर जे आले असेल ते या सिमतीसमोर येणार नाही. 

सिमतीच्या दौऱ्याच्या कायर्वृ ाच्या मािहतीच्या आधारे कायर्वाही करा. कारण त्या 
मिहलेने आमच्या संिवधािनक सिमतीसमोर साक्ष वरुपात मािहती िदली आहे. या 
करणी सिमतीने आप याला िदले या िनदशानसुार आपण कायर्वाही करणे आव यक 

होते. मातर् आपण कायर्वाही केलेली नस यामळेु आपण सधु्दा िततकेच दोषी आहात. 
अशी िवचारणा केली  

त्यावर उप कुल सिचव  महोदया, त्यावेळी आ ही या पदावर न हतो. त्यामळेु 

आ हाला या मडॅमची केस मािहती नाही.  
सिमतीने मी सधु्दा त्यावेळी दौऱ्यावर आले न हते. मला सधु्दा आताच हे करण 

वाचायला िमळाले आहे. आता आ ही राज्यातील सवर् िव ापीठांना भेटी देणार आहोत. 
एकाच िव ापीठामध्ये आ हाला एवढी मािहती िमळाली आहे तर इतर िव ापीठांमध्ये 

तर आणखी गंभीर ि थती असेल असे मला वाटते. आपण वत: या िवषयाची दाखल 

घ्यायला हवी होती. अशी िवचारणा केली.  
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त्यावर कुलगरुु  मडॅम आ ही या िवषयासंबंधी गंभीर आहोत.  
िवभागीय सिचव  महोदया, या करणी मी कुलगरूू यांच्या समवेत बसनू चचार् 

करतो व त्यानसुार कोणती कायर्वाही करता येईल ते पाहतो.  
सिमतीने आप याला मिहती आहे की शासकीय यंतर्णेमध्ये याब ल गंभीरता 

नाही. त्यामळेु आरोपींना िशक्षा ही झालीच पािहजे.  
िवभागीय सिचव  मडॅम आ ही आप याला त्याबाबतचा अहवाल देतो.  
 सिमतीने आपण आमच्या सिमतीकडे अहवाल पाठिवताना अशा पध्दतीने 

पाठवावा की आपण संबंिधत दोषींिवरुध्द कायर्वाही केले आहे. त्याच माणे 

िव ाथ्यार्ंच्या बाबतीत जर असा संग घडत असेल तर त्याला पायबंद घालण्यासाठी 
आपण कोणकोणती िनयमावली तयार केली आहे आिण अशी िनयमावली तयार केली 
नस यास ती केली पािहजे. मिहलांवर अशा कारे झाले या अन्यायाच्या बाबतीत 

कायदेशीरदृ ा गनु्हा कसा िलहावा याची जनजागतृती आपण िव ापीठातील िव ाथीर् 
आिण मिहला कमर्चाऱ्यांमध्ये पोहोचिवणे आव यक आहे. िव ापीठामध्ये पध्दतशीर 
वळण लागण्यासाठी आिण चांगले वातावरण तयार करण्यासाठी आप याला फार 
मेहनत घ्यावी लागणार आहे. माझे तर असे मत आहे की आपण या अनषंुगाने ५ टक्के 

िनधीच वेगळा ठेवावा. यासंबंधी आप याला एक धोरणात्मक िनणर्य घ्यावा लागणार 
आहे. आपण हा िवषय अिनवायर् केला तर त्यातनू एक चांगला िनणर्य होईल. 
आप याला सिमती अशा सचूना देत आहे की आपण या सवर् बाबींची पतूर्ता पढुील 

मिहन्याच्या हणजे स टबर २०१८ च्या अखेरपयत करुन ावी. कारण आपण आमच्या 
सिमतीसमोर िदले या साक्षीच्या अनषंुगाने अहवाल तयार करावा लागतो. आपला 
अहवाल जर सिमतीला वरील मदुतीत ा त झाला नाही तर आ ही त्यानसुार शासनाला 
िशफारस करु. आपण आतापयत कोणतींही कायर्वाही केलेली नाही आिण त्या 
अनषंुगाने कोणतीच पढेु अमंलबजावणी केली नाही तर आप या संबंधीचा तसाच 

अहवाल िवधानसभेमध्ये मांडला जाईल. कायम वरुपी ५० ते १०० िवषय अशा 
कारचे िविधमंडळाच्या सभागहृासमोर येत असतात. त्यामळेु आपले नाव खराब होऊ 

नये यासाठी आपण तातडीने बैठक घेऊन संबंिधतांिवरुध्द कायर्वाही करावी अशी 
सचूना ही सिमती आप याला करीत आहे. िव ापीठातील वातावरण चांगले रहावे अशी 
सधु्दा सचूना ही सिमती आप याला करीत आहे.  
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त्यावर कुलगरुु महोदया, मघाशी सधु्दा आ ही सिमतीला मािहती देताना सांिगतले 

होते की या करणी चौकशी झालेली आहे.  
सिमतीने बरेचदा आ ही दौऱ्यावर असताना बािधत यक्तीचे हणणे ऐकूण घेत 

असतो आिण सिमतीसमवेत असलेले ितवेदक ते हणणे िलहून घेत असतात. 
त्यानसुार मुंबई िव ापीठाच्या दौऱ्याच्या वेळी ीमती हेमा ओगानीया यांनी सधु्दा 
त्यांच्या यथा सिमतीसमोर मांड या व त्या आमच्या ितवेदकांनी िलहून घेत या 
ओहत. िशवाय त्यांनी वतंतर् िनवेदन सधु्दा आमच्या सिमतीला िदलेले आहे. आमचे 

ितवेदक दौऱ्यामध्ये काहीही बोलत नसले तरी ते स  मािहती िलहून घेत असतात. 
त्यामळेु आता या बैठकीमध्ये त्या अन्यायगर् त मिहलेच्या बाबतीत सिमतीमध्ये ची 
चचार्झाली िंकवा त्यांचे जे िनवेदन आहे त्या अनषंुगाने आपण दखल घेतली पािहजे व 

त्या माणे कायर्वाही केली पािहजे. आपण ही कायर्वाही आधीच केली असती तर फार 
बरे झाले असते. कारण ही फार मोठी यादी आहे. आ ही सवर्च यादी िवचारात घेत नाही. 
त्येक वषार्मध्ये हे घडलेले आहे. आ ही सवर्च यादी िवचारात घेत नाही. त्येक 

वषार्मध्ये हे घडलेले आहे. सन २०१०-११ आिण सन २०११-१२ या वषार्मध्ये सधु्दा अशा 
अनेक केसेस घडले या आहेत. मुंबई िव ापीठाच्या दृ टीने हे भुषणावह नाही. असे 
सांिगतले.  

िवभागीय सिचव यांनी असे सिमतीने सांिगतले. बरेचदा तकर्ारी असतात. पण 

त्या यक्त के या जात नाहीत िंकवा दाखिवण्यात येत नाहीत. त्यामळेु आता आपण 

िवशाखा सिमती गठीत केली आहे. त्या सिमतीसमोर त्येक बािधत यक्तीने तकर्ार 
केली पािहजे. आपण त्यांच्या िवषयी चौकशी करुन तपासणी करु आिण त्यानसुार 
कायर्वाही होणे आव यक आहे. या करणी सधु्दा तशीच कायर्वाही होईल.  

सिमतीने आपण या करणी कायर्वाही अशासाठी करणे आव यक आहे की 
आपण एकदा अशी कायर्वाही के यानंतर इतर यक्ती अशा कारे कृत्य करण्यास 

धजणार नाहीत आिण पिरणामी अशा तकर्ारी भिव यात येणार नाहीत. असे सिमतीने 
सांिगतले.  

िवभागीय सिचव आपले हणणे बरोबर आहे.  
सिमतीने त्यामळेु हे करण िवशाखा सिमतीमडे सोपव ूनये. या कामी इतर दसुरी 

वतंतर् सिमती गठीत करण्यात यावी.  
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िवभागीय सिचव  अशा करणांमध्ये सवर्साधारण सचूना करतो.  
सिमतीने आप याला यासंबंधी काही तरी ठोस उपाययोजना करण्याच्या दृ टीने 

धोरणात्मक िनणर्य घ्यावा लागेल.  
त्यावर, कुलगरुु यांनी आ ही आज या सिमतीच्या साक्षीसाठी आलो ते बरेच 

झाले. िनदान त्यामळेु आ हाला हा कार तरी समज ूशकला.  
उप कुल सिचव यांनी आ हाला जर या बैठकीचे कायर्वृ  पढुील १५-२० िमिनटात 

िमळाले तर बरे होईल.   
त्यावर िवभागीय सिचव आ ही या करणी गांभीयार्ने लक्ष घालतो.  
सिमतीने या साक्षीसाठी मुंबई िव ापीठाचे कुलगरुु आिण िवभागाचे सिचव वत: 

उपि थत रािहलेत ही चांगली बाब आहे. दसुऱ्या कोणी तरी अिधकाऱ्याने आप याला 
मािहती सांिगत यापेक्षा आपण समक्ष या बैठकीमध्ये जे अनभुवले ते अितशय चांगले 

झाले आहे. या बैठकीच्या िनिम ाने िकमान आप या िव ापीठात काय सरुु आहे. हे 

िनदशर्नास आले हे खपू चांगले झाले.असे सिमतीस सांगण्यात आले.  
अिभ ाय व िशफारशी :- 

सिमतीने मुंबई िव ापीठास भेट देऊन तेथे मिहला कक्षाची थापना त्याच माणे 
सव च्च न्यायालयाच्या िनदेशानसुार मुंबई िव ापीठावर मिहलांच्या लिगक 
शोषणािवरुध्द िवशाखा सिमती थापन केली आहे िंकवा कसे याबाबत िवचारणा केली 
असता या िव ापीठात िवशाषा सिमती थापन केली असनू ितचे गठण झाले अस याचे 
सांगण्यात आले आहे.  याचबरोबर या सिमतीच्या सद यांनी सिमतीच्या समोर पाचारण 
करुन त्यांच्याकडून सिमतीने िविवध िवषयावर मािहती जाणनू घेतली आहे या 
िव ापीठात मिहला कमर्चयाऱ्यांिवरुध्द लिगक शोषणािवरुध्द मुंबई िव ापीठात 
कामाच्या िठकाणी मिहलांना होणाऱ्या लिगक छळांच्या तकर्ारी मो ा माणावर 
अस याचे िदसनू आलेले आहे.  यामध्ये सन २०१२-१३ मध्ये ८ तकर्ारी, सन २०१३-१४ 
मध्ये १४ तकर्ारी, सन २०१४-१५ मध्ये १० तकर्ारी  ा त झा या अस याचे सिमतीने 
पाठिवले या लेखी मािहतीत िदसनू येते या तकर्ारीनसुार अनेक करणांमध्ये कारवाई 
केली अस याचे सिमतीला पाठिवले या लेखी मािहतीत आढळून आले आहे.  
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सवर् ९ तकर्ारी २०१२-१३ मध्ये असनू सन २०१३-१४ मध्ये एकूण १३ तकर्ारी ा त 
झा या असनू या सवर् तकर्ारींमध्ये िव ापीठात असले या िवशाखा सिमतीने कारवाई 
केली अस याचे सिमतीला िदसनू येते.  त्याच माणे सन २०१४-१५ या वषार्तदेखील ९ 
तकर्ारी ा त झा या असनू त्यावर देखील या सवर्च तकर्ारींवर मुंबई िव ापीठाने 
िवशाखा सिमतीने कारवाई केली असनू सवर् संबंिधतांना योग्य ती साक्ष िदली अस याचे 
सिमतीसमोर आढळून आले आहे.  याबाबत सिमती समाधान यक्त करते 
महािव ालयातील अनेक तकर्ारीं या िव ाथीर्नीनी त तच मुंबई िव ापीठामध्ये 
मो ा माणावर कामाच्या िठकाणी मिहलांवर होत असले या लिगक छळांच्या 
घटना िवचारात घेता या िव ापीठामध्ये (िवशाखा िवरुध्द राज थान सरकार) 
सव च्च न्यायालयाने िदले या न्याय िनवा ाची अंमलबजावणी करण्याकिरता 
मो ा माणावर जनजागतृी मोहीम हाती घेऊन िव ाथीर् व ाध्यापकांमध्ये 
त्याबाबत जनजागतृी करण्यात यावी. मुंबई िव ापीठा माणेच राज्यातील अनेक 
िव ापीठांमध्ये मिहला व मलुींच्या िवरोधातील कामाच्या िठकाणी होणाऱ्या 
लिगक छळाच्या घटना मो ा माणात असण्याची शक्यता ही बाब िवचारात 
घेता राज्य शासनाने मिहलांिवरुध्द होणाऱ्या लिगक छळांच्या घटना 
रोखण्यासाठी एक िवशेष जनजागतृी मोिहम हाती घेऊन त्या ारे ाध्यापक, 
िव ाथीर् मिहला अिधकारी/कमर्चारी, यांच्यामध्ये जनजागतृी करावी व लिगक 
छळाच्या घटना रोखण्याची भिूमका पार पाडावी अशी सिमतीची िशफारस 
आहे. मुंबई िव ापाठाच्या अंतगर्त 750 महािव ालयांचा समावेश आहे. सवर् 
महािव ालयामध्ये सखी बॉक्सची यव था करण्यात आली आहे. ही संक पना 
चांगली असली तरी हा बॉक्स िवशाखा सिमती माणे भावी नस यामळेु सवर् 
महािव ालयामध्ये िवशाखा सिमतीची थापना करण्यात यावी व िव ािपठाच्या 
मखु िवशाखा सिमतीला अिपलाचे अिधकार देऊन मिहला ाध्यापक कमर्चारी 
व िव ाथ्यीर्नींना न्याय देण्याची यव था हावी. सवर् महािव ालयामध्ये 
मिहलांच्या अिधकाराचे व काय ाची मािहती देणारे बोडर् ठळकपणे लावण्यात 
यावेत याबाबत केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला दोन मिहन्यात 
पाठिवण्यात यावा. 
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१.४ वसितगहेृ :- 

सोमवार, िदनांक १ फे वुारी, २०१६ रोजी मिहलांचे हक्क आिण क याण 

सिमतीने िदले या भेटीच्या वेळी मुंबई िव ापीठ यांच्याकडून खालील माणे लेखी 
मािहती मागिवण्यात आली होती. 

मुंबई िव ापीठात िव ाथीर्ंनींसाठी तीन वसितगहेृ उभारण्यात आली आहेत. 
(१)  सािवतर्ीबाई फुले 

(२) महषीर् ध डो केशव कव 

(३) पंिडता रमाबाई  
अशी मािहती सिमतीस देण्यात आली. 

मुंबई िव ापीठ कुलगरुू यांची साक्ष :- 

मुंबई िव ापीठाला िदनांक २९ स टबर, २०१६ रोजी िदले या भेटीच्या वेळी 
कुलगरुु यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी, वसितगहृातील िव ाथीर् यांनी मी 
गरवारे इिन् ट ूटमध्ये टुिरझमचा कोसर् करीत आहे. पंिडता रमाबाई मलुींच्या 
वसितगहृात उंदीर देखील आहेत. त्यामळेु पु तके खराब होतात. तसेच, वसितगहृात 

डास आहेत. आता जाळया लावले या आहेत. परंतु, त्या जनु्या आहेत. पंिडता रमाबाई 
मलुींचे वसितगहृ हे छोटे वसितगहृ आहे. वसितगहृाच्या कन् टर्क्शनचा ॉ लेम आहे. 
अशी मािहती सिमतीस िदली.  

सिमतीने वसितगहृाच्या अधीिक्षका बैठकीस उपि थत आहेत. त्यांनी याबाबत 

सिमतीला मािहती ावी. 
 अधीिक्षका  यांनी मी एि ल मिहन्यात अधीिक्षका पदाचा चाजर् घेतलेला आहे. 

वसितगहृाच्या नतूनीकरणाची िनिवदा काढण्यात आलेली असनू ती ोसेसमध्ये 

आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 
वसितगहृ िव ाथीर्ंनी यांनी मी महिर्ष ध डो केशव कव वसितगहृामध्ये राहते. मला 

पिह या वषीर् वसितगहृात ॲडिमशन िमळाली न हती. वसितगहृात ॲडिमशन 

घेण्यासाठी िवभागिनहाय कोटा आहे. सवार्ना वसितगहृात ॲडिमशन िमळत नाही. मी 
मुंबई शहरात राहून गर्जॅ्यएुट,इंिजिनअिंरगचे िशक्षण पणूर् केले. मुंबई बाहेरुन आले या 
िव ाथ्यार्ंना मुंबई शहरात आ यानंतर राहण्याची अडचण असते .िव ाथ्यार्ंना  कॉलेजच्या 
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जवळपास असले या वसितगहृात ॲडिमशन िमळत नाही. मी मागील २ वषर् ती माह 

१० हजार रूपये भाडे िदलेले आहे. जे िव ाथीर् बाहेरून येतात आिण ज्यांना वसितगहृात 

ॲडिमशन पािहजे त्यांना वसितगहृात ॲडिमशन िमळाली पािहजे. वसितगहृातील 

वेशाची कॅपिॅसटी वाढली  पािहजे, असे आमचे हणणे आहे. अशी मािहती िदली. 
त्यावर अिधक्षक यांनी महिर्ष ध डो केशव कव वसितगहृात एकूण ४५ िसट्स 

आहेत. परंतु वसितगहृातील ॲडिमशनसाठी मागणी जा त अस यामळेु आ हाला 
शेअिंरग करावे लागते. सिमतीस सांिगतले. 

वसितगहृ िव ाथीर्नी यांनी एका खोलीमध्ये दोन मलुी राहू शकतात. परंत,ू खो या 
छो ा अस यामळेु एका खोलीत तीन मलुी राहू शकत नाहीत.असे सिमतीस सांिगतले. 

त्यावर अिधिक्षका यांनी माझ्या दृ टीने वसितगहृातील खे या तीन मलुींना 
राहण्यायोग्य नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने गर्ामीण िंकवा शहरी भागातील मलुी मुंबई शहरात िशक्षणासाठी येतात. 
आपण िव ाथ्यार्ंना ऑन लाईन वेश देतो. उदा. नािशक येथे राहणाऱ्या मलुींना मबंुई 

शहरातील कॉलेजमध्ये ॲडिमशन िमळते. परंतु, मुंबई शहरात आ यानंतर त्यांची 
राहण्याची सोय नसते. कलीना परीसरामध्ये भरपरू जागा आहे. त्यामळेु शासनाने ५ 

हजार िव ाथीर् लक्षात घेऊन कलीना कॅ पसमध्ये नवीन वसितगहृ बांधण्याचा ताव 

तयार करावा.असे सिमतीने सचुिवले आहे.  
िव ाथीर्ंनी यांनी मी सािवतर्ीबाई फुले मलुींचे वसितगहृ, किलना येथे राहते. 

कॅ पसमध्ये टर्ीटलाईटची यव थ करण्यात आलेली आहे. परंत ु त्यातील काही 
टर्ीटलाईट सरुू नाहीत .िव ाथीर्नी  त्या पिरसरात रातर्ी ९-१० वाजेच्या समुारास येतात. 
परंतु काही िठकाणी टर्ीटलाईट सरुू नस यामळेु अंधार पडतो. ते िव ाथीर्नींच्या 
सरुिक्षततेच्या दृ टीने योग्य नाही. आमची मागणी आहे की, कॅ पसमधील सवर् 
टर्ीटलाईट सरुू करण्यासाठी सिमतीने लक्ष घालावे या िशवाय उंदरांचा सधु्दा तर्ास होत 

आहे. त्यांचा सधु्दा बंदोब त लावावा.अशी मागणी केली. 
सिमतीने आपण आपली मागणी शासनाकडे केली होती काय ? अशी िवचारणा 

केली. 
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त्यावर वसितगहृातील िव ाथीर्नी होय, ीमती िचतर्ा गायकवाड यांच्याकडे 

मागणी केली होती .असे सिमतीस सांिगतले.     

सिमतीने मला वाटते िव ापीठाने ीमती िचतर्ा गायकवाड यांच्याकडे िवचारणा 
करावी की, िव ाथीर्नींनी टर्ीटलाईट लावण्याबाबत मागणी करून सधु्दा त्यांनी त्या 
अनषंुगाने कायर्वाही का केली नाही. अशी िवचारणा केली. 

वसितगहृ िव ाथीर्ंनी किलना येथील मलुींच्या वसितगहृाचे िरन्सएूशन होणार आहे 

ही चांगली गो ट आहे. मी गे या सहा मिहन्यापासनू तेथे राहत आहे. त्या िठकाणी 
चांग या सिुवधा उपल ध करून देण्याच्या दृ टीने काम केले पािहजे असे मला वाटते. 
आजच्या घडीला त्या िठकाणी राहणाऱ्या अनेक मलुी अडचणींचा सामना करीत 

आहेत. मला वाटते िव ाथीर्नींना ज्या काही सम या येत आहेत त्याबाबत त्यांच्याशी 
चचार् करून योग्य ती कायर्वाही करावयास पािहजे. वसितगहृ िव ाथीर्नी यांनी मी 
सािवतर्ीबाई फुले वसितगहृात राहते. त्या वसितगहृाच्या वॉडर्न ीमती पं ा मडॅम 

आमच्याशी अितशय आपलुकीने वागतात. आमच्या अडचणी सांगण्यासाठी आमचे 

आई -वडील  या िठकाणी नाहीत. परंतु आ ही आमच्या अडचणी मडॅमच्या िनदशर्नास 

आणनू देतो आिण त्या त्यावर कायर्वाही करतात. मी सािवतर्ीबाई फुले मलुींचे वसितगहृ 

येथे ४ वषार्ंपासनू राहते. सािवतर्ीबाई फुले मलुींच्या वसितगहृाचे नतूनीकरणाचे काम 

चांग या कारे झालेले आहे. वॉडर्न मडॅम सधु्दा चांगले काम करीत आहेत. मलुींना 
कोणतीही अडचण आली तरी मडॅम आ हाला मदत करतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िव ाथीर्नी या केवळ वसितगहृातील सोयी -सिुवधांबाबत  आपले हणणे 

मांडत आहेत. मी िव ाथीर्नींना िवचारू इिच्छते की, आपणासोबत छेडछाड िंकवा 
अित संगाच्या घटना घडतात काय ? अशी िवचारणा केली. 

वसितगहृ िव ाथीर्नी यांनी आमची मागणी आहे की, आ हाला लाय रीची 
सिुवधा २४ तास िंकवा जा तीत जा त काळासाठी उपल ध झाली तर बरे होईल. 
लाय री सायंकाळी ६.०० वाजता बंद होते. िव ाथीर्नी िदवसभर महािव ालयात 

असतात. कॅ पसमध्ये जीमची यव था होती. परंतु या बाबत आ हाला मािहती न हती. 
आता आ ही िजमचा वापर करतो. असे सिमतीस सांिगतले.  
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ही गो ट खरी आहे की, िरसचर् करणाऱ्या िव ाथीर्नींना रेफरन्स शोधण्यासाठी 
लाय रीची अत्यंत आव यकता असते. लाय रीची वेळ रातर्ी १२.००-१२.३० वाजेपयर्त 

असावयास पिहजे. िरसचर् करणाऱ्या िव ाथ्यार्ंनींवर अ यासाचा एक कारे टर्ेस येतो. 
त्यामळेु त्यांना आपला टर्ेस दरू करण्यासाठी पिरसरात ओपन िजमची यव था असणे 

आव यक आहे. सिमतीची अपेक्षा आहे की, ज्या िठकाणी मलुींचे वसितगर्ह आहे त्या 
िठकाणी ओपन िजमचा ताव सादर करण्यास सांिगतले जाईल. असे सिमतीने 
सांिगतले. 

त्यावर उपकुल सिचव यांनी वसितगहृाच्या कॅ पसमध्ये योगा क्लास सधु्दा सरुू 

केलेली आहे. होय एजएसएमध्ये योगा वकर् शॉप चालतो .िव ाथीर्ंना ना मािहती 
होण्यासाठी वसितगहृांच्या नोटीस बोडर्वर या संदभार्तील सचूना लावण्यात येईल. 
वसितगहृात ज्या कारे योगा क्लास सधु्दा सरुू केलेला आहे त्याच धतीर्वर िव ापीठ 

पिरसरात सधु्दा योगाक्लास सरुू करावा, अशी आमची मागणी आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

वसितगहृ िव ाथीर्नी यांनी मी िद ली येथील रिहवासी आहे. मी महषीर् ध डा केशव 

कव मलुींचे वसितगहृ येथे राहते .परंतु  त्या वसितगहृातील खो यांची अितशय दरुव था 
झालेली आहे .या  बाबतीत शासनाकडे तकर्ार करून सधु्दा कायर्वाही झाली नाही. दोन 

आठव ापवूीर् वरच्या बाजनेू िलकेज होणारे पाणी मी बादलीने बाहेर टाकले. आमची 
िवनंती आहे की, सिमतीने यामध्ये लक्ष घालावे. अशी मागणी केली. 

  सिमतीने िव ाथीर्ंनीनी दरुव थेबाबत तकर्ार के यानंतर सधु्दा वसितगहृाच्या 
शासनाने कायर्वाही का केली नाही ? अशी िवचारणा केली. 

वसितगहृ अिधक्षक यांनी वसितगहृाचे नतूनीकरण करण्यात येणार 
आहे .स :ि थतीत  आ ही या बाबतीत काम करीत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सिमतीची अपेक्षा आहे क,िव ाथीर्ंनीच्या ज्या अडचणी आहेत त्या 
शासनाने वेळीच दरू के या पािहजेत.  

त्यावर कुलगरुु यांनी  गे या मिहन्यात िव ापीठाने अंतगर्त तकर्ार िनवारण सिमती 
जािहर केली होती .परंतु  गे या अनेक वषार्मध्ये यापवूीर् कायर्रत असले या सिमतीने जे 

काम केले त्या कामाब ल सिमतीतीला सवर् सद य शंसनीय आहेत .मानवतेच्या  
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दृ टीकोनातनू त्येक गो टीकडे पाहणे हा भारतीय सं कृतीचा भाग आहे. या 
िव ापीठाला मागर्दशर्न करणा -या  डॉ .कर्ांती  जेजरुकर या िव ापीठामध्ये कोणत्याही 
पदावर नसताना, त्यांनी अितशय जागरूकपणे आिण अितशय संवेदनशीलपणे 

सिमतीकडे ा त  झाले या िवषयाकडे पािहले. त्यांच्या कामातील मदृ ू आिण 

कणखरपणा अनभुवला आहे. त्यांनी घेतलेले काही िनणर्य खपूच शंसनीय 

आहेत .सिमतीने  बैठकीच्या माध्यमातनू जी िनरीक्षणे न दिवली िंकवा ज्या अपेक्षा यक्त 

के या त्या पणूर् करणे आमचे कतर् य आहे .सिमतीच्या  िनणर्यामळेु कोणीही कोटार्ची 
पायरी न चढता, यक्तीच्या सामािजक थानाला धक्का न लागता आिण वाईट कृत्य 

करणारी यक्ती पनु्हा ते कृत्य करण्यास धजावणार नाही, अशा काराचे िनणर्य 

सिमतीने िद याचे मी बिघतले आहे .या  सिमतीने घेतले या िनणर्यांना मी वंदन करतो. 
िव ापीठांतगर्त असले या कॉलेजच्या बाबतीत माननीय न्यायालयाने िव ापीठाच्या 
कुलगुरंुूना न्यायालयात उपि थ राहण्यास सांिगतले होते. एखा ा िवषयाच्या बाबतीत 

माननीय न्यायलयाने कुलगुरंुूकडे अपेक्षा यक्त कली असेल तर त्या िठकाणी 
कुलगुरंुूनी यक्तीश: उपि थत राहणे आव यक आहे,असा मी िवचार केला .कुलगरुू  

हणनू माझ्याकडून काही गो टी करणे रािह या असतील तर त्यांची पतूर्ता केली पािहजे. 
िव ापीठाने मध्यंतरी िनवारण सिमतीच्या सद यांनी नावे िवचाराथर् ठेवली होती. त्या 
नावांचा आ ही िवचार करीत होतो. शासनाच्या नवीन अध्यादेशाच्या िनयमावलीनसुार 
िव ािपठाने या दोन्ही सिमतीची रचना केली आहे. आप या सिमतीच्या परवानगीने 

आजच पिरपतर्क िनगर्िमित करून ही सिमती तातडीने कायर्रत होईल.मुंबई 
िव ािपठातमध्ये बहुतांश पद यतुर िवभागामध्ये मलुींची संख्या जा त आहे. बाहेरुन 
आले या मलुा-मलुीची राहण्याची यव था हा मुंबई िव ापीठाच्या दृ टीने नेहमीच 
िंचतेचा िवषय राहिलेला आहे. पंरत ुआ हाला तेवढया माणात वसतीगहृ िनमार्ण करता 
आलेली नािहत . मुंबई िव ापीठात ५५ पद यु र िवभाग आहे. त्यामळेु एका 
िवभागाच्या वा ाला वसितगहृातील ३-४ ॲडिमशन देखील येत नाहीत. आ हाला 
एम .िफल. , पीएचडीच्या १०० िव ाथ्यार्ंपैकी चारच िव ाथ्यार्ंना वसितगहृात वेश देता 
येतो. 

मी ज्यावेळी कायर्भार वीकारला त्यावेळी िव ापीठ वत:च्या पायावर उभे 
रािहले पािहजे असा िवचार माझ्या मनात आला. िव ापीठाने वत:च्या पायावर उभे 
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राहावे यासाठी आ ही पढुील २-३ मिहन्यात २०० कोटी रुपये उभरणार आहेात  आिण 
यासाठी िव ापीठाच्या कोणताही जिमनीचे कॉ माईज करण्यात आलेले नाही. 
िव ापीठ वत:च्या िनधीतनु कमीत कमी १५०० मलुांसाठी आिण ५००-६०० मलुींसाठी 
वसतीगहृ बांध ू शकेल . िव ापीठाची २४५ एकर जमीन आहे. िव ापीठाच्या  
जवळपास ६० टक्के इमारतीना ओ.सी. िमळालेली नाही . आ हाला कॅ पसमधील 
जागेत वसितगहृाची इमारत उभारावयाची आहे. तसेच,आ ही या यितिरक्त आणखी 
१८३ मलुांच्या वसितगहृाचे भिूमपजून करणार आहोत. त्या पिरसरातील वसितगहृात ९३ 

खो या आहेत. तेथील नतूनीकरणाचे काम बाकी आहे. तेथे २०० मलेु राहू शकतील. 
आ ही ते वसितगहृ मलुींसाठी देणार आहोत. आ ही मलुींच्या वसितगहृाच्या दरुू तीचे 

काम लवकरच सरुू करणार आहोत. आ ही मलुींच्या सिुवधांच्या दृ टीने जा तीत जा त 

यत्न करीत आहोत. मी ज्या सिमत्या िनयकु्त केले या आहेत. मग त्या िशक्षक 

पातळीवरील सिमत्या असतील िंकवा कमर्चाऱ्यांच्या पातळीवर सिमत्या असतील, मी 
िरकमड केले या सिमत्यांमध्ये ५० टक्के मिहलांचा समावेश असतो. एनएसएसमध्ये 

७० हजार मलेु आहेत. त्यामध्ये ५६ टक्के मलुींची संख्या आहे. डॉ .जेजरूकर  यांनी 
मलुींसाठी, मिहलांसाठी अनेक कायर्शाळा आयोिजत केले या आहेत. त्यांनी मलुींसाठी, 
मिहलांसाठी अनेक कायर्कर्म आयोिजत केलेले आहेत. िव ापीठाकडून सहकायर् िमळो 
अथवा न िमळो, त्यांनी आपले कामकाज केलेले आहे. कोणताही गनु्हा हा गनु्हाच आहे, 
हे आपले हणणे बरोबर आहे. मलुींवर, मिहलांवर अन्याय झाला तर त्यांनी अन्यायाला 
वाचा फोडण्यासाठी पढेु आले पािहजे. सिमतीने आ हाला ज्या सचूना केले या आहेत 

त्यानसुार चांगले काम करण्याचा यत्न करू. सिमती पावसाळी अिधवेशनापवूीर् मुंबई 

िव ापीठाला भेट देणार होती. त्यावेळी सािवतर्ीबाई फुले वसितगहृाच्या नतूनीकरणाचे 

काम सरुू होते. आ ही काय करीत आहोत हे त्यावेळी सिमतीला दाखिवणार होतो. 
आता सािवतर्ीबाई फुले वसितगहृाच्या नतूनीकरणाचे काम पणूर् झालेले आहे. नवीन 

इमारत बांध या माणे वसितगहृाचे नतूनीकरण केलेले आहे. तेथील कोनिशलेवर 
कुलगरंुूचे नाव नाही. ज्या मिहलेने त्या वसितगहृात २६ वष वॉडर्न हणनू काम केलेले 

आहे त्यांचे त्या कोनिशलेवर नाव आहे. सिमतीला माझ्या कायर्काळात कोणत्याही 
कोनिशलेवर माझे नाव िदसणार नाही. िदनांक १८ जलैु, २०१६ रोजी मुंबई िव ापीठाला 
१५९ वष पणूर् झालेली आहेत. 
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सिमतीने वसितगहृाच्या र त्यावर टर्ीट लाईट नाहीत, अशी मलुींची तकर्ार 
आहे.असे सिमतीने िवचारले. 

कुलसिचव यांनी आ ही र त्याचे िरकन् टर्शन आिण टर्ीट लाईट लावण्याचे काम 

लवकरच हाती घेणार आहोत. आ ही टर्ीट लाईट सोलर िस टीमवर सरुू करणार 
आहोत. वसितगहृाच्या नतूनीकरणाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. ते ८२ 

लाख रूपयांचे काम आहे. वसितगहृाच्या नतूनीकरणाच्या कामाचे टडर उ ा ओपन 

होणार आहे. नतूनीकरणाचे काम लवकरच सरुू होईल.असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने खरे हणजे एखा ा मिहलेची तकर्ार असेल तर ती तकर्ार त्या मिहलेच् या 

पिरवारापयर्त जाता कामा नये. इन्टरनल क पलट्स किमटीची थापन केलेली आहे. डॉ. 
उ रा सह तर्बधु्दे त्या सिमतीच्या अध्यक्षा आहेत. मी त्यांना शभेुच्छा देते. सिमतीने 

कॅ पसला, कॉलेजला भेट िदली पािहजे. त्यामळेु िव ाथीर्नी थेट आप याशी संपकर्  साध ू

शकतात.असे सिमतीने मत मांडले. 
त्यावर कुलगरुु यांनी आ ही िशक्षकेतर कमर्चाऱ्यांच्या कलानसुार कॅटगॅरी िनहाय 

सिमती सद यांची नेमणकू केलेली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
सािवतर्ीबाई फुले मलुींचे वसितगहृ 

सिमतीने उपरोक्त वसितगहृास भेट िदली असता अिधिक्षका यांनी मािहती िदली 
की, या वसितगहृात एकूण ८० खो या असनू िव ाथीर्नींसाठी ७३ खो या आहेत. 
वसितगहृाच्या माध्यमातनू मलुींना आव यक ते सािहत्य परुिवण्यात येते. 

यानंतर सिमतीने वसितगहृातील खो यांची, उपाहार गहृ, शौचालय इत्यादीची 
पाहणी केली. सिमतीच्या िनदशर्नास आले की, िव ाथीर्नी राहत असले या खो यांना 
गर्ील नाहीत. त्यामळेु िव ाथीर्नींच्या सरुिक्षततेच्या दृ टीने तातडीने गर्ील बसिवण्यात 
या यात, मखु्य वेश ाराजवळ कोल ॅ स वेल गेट बसावावे, तसेच वसितगहृाच्या 
कॅ पसला सरुिक्षततेच्या दृ टीने तारेचे कंुपन करावे अशी सिमतीने सचूना केली. यावर 
ीमती पं ा यांनी िनदशर्नास आणनू िदले की, गर्ील लावण्याबाबत ई-िनिवदेची 
िकया झाली आहे .येत्या एक-दोन आठव ात गर्ील लावण्याचे काम पणूर् होईल .
त्यांनी असेही िनदशर्नास आणनू िदले की, िव ाथीर्नींच्या सरुिक्षततेच्या दृ टीने 
वसितगहृात ३ िश टमध्ये २४ तास मिहला सरुक्षा रक्षक कायर्रत आहेत. 
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सिमतीच्या असेही िनदशर्नास आले की, वसितगहृावर नावाचा बोडर् लावण्यात 
आलेला नाही. सिमतीने वसितगहृावर दशर्नी भागात “सािवतर्ीबाई फुले मलुींचे 
वसितगहृ” असा बोडर् लावण्याबाबत िनदेश िदले. तसेच वसितगहृामध्ये दशर्नी भागात 
सािवतर्ीबाई फुले व महात्मा ज्योितराव फुले यांचा जीवनपट लावावा, जेणेकरुन या 
िठकाणी िशक्षणासाठी येणाऱ्या िव ाथीर्नींना सािवतर्ीबाईच्या कायार्ची मािहती होईल. 
तसेच िवशाखा सिमतीचा सधु्दा बोडर् लावला पािहजे .जेणेकरुन िव ाथीर्नींना 
आप यावर होणाऱ्या अन्याय/अत्याचाराची तकर्ार नेमकी कोणाकडे करावी हे माहीत 
होईल. 

अिधिक्षका यांनी सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, वसितगहृाच्या 
इमारतीला नावाचा बोडर् लावलेला होता. परंत ु िरन्यएुशनचे काम के यामळेु तो पनु्हा 
लावणे बाकी आहे .या बाबत आ ही तीन-चार वेळा मरणपतर् िदले आहे. सिमतीच्या 
सचूनेनसुार या संदभार्त पाठपरुावा करुन तातडीने वसितगहृावर नावाचा बोडर् लावण्यात 
येईल. तसेच सािवतर्ीबाई फुले यांची मािहती असलेला बोडर् या िठकाणी आहे .परंतु 
िरन्यएुशन झा यानंतर तो लावावयाचा राहून गेला आहे .तो सधु्दा लावण्यात येईल .
ीमती पं ा यांनी असेही आ व त केले की, सदरहू भेटीच्या अनषंुगाने सिमतीने ज्या 

सचूना केले या आहेत त्यांची पतूर्ता केली जाईल. 
पंिडता रमाबाई मलुींचे वसितगहृ 

सिमतीने उपरोक्त वसितगहृास भेट िदली असता अिधिक्षका यांनी अशी मािहती 
िदली की, सदरहू वसितगहृात एकूण १० खो या आहेत. यापैकी ८ खो या 
िव ाथीर्नींसाठी व त्येकी १ खोली टोअर रुम आिण कायार्लयासाठी आहे .८ 
खो यांमध्ये त्येकी २ िव ाथीर्नी माणे एकूण १६ िव ाथीर्नी राहतात. या िठकाणी 
िव ाथीर्नींची मागणी जा त असली तरी एका खोलीमध्ये ३ िव ाथीर्नी ठेवणे शक्य होत 
नस यामळेु २ िव ाथीर्नी िमळून एक खोली देण्यात आली आहे. 

 सिमतीने वसितगहृाची पाहणी केली असता मच्छर आत येऊ नयेत हणनू 
िखडक्यांना जाळी लाव याचे िनदशर्नास आले. वसितगहृाची अव था दयनीय 
झा यामळेु तातडीने आव यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत सिमतीने िनदेश िदले. 
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यावर अिधिक्षका यांनी सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, सदरहू 
वसितगहृाच्या नतूनीकरणाचे टडर संमत झाले असनू, लवकरात लवकर नतूनीकरण 
करण्यात येईल. 

महषीर् ध डो केशव कव मलुींचे वसितगहृ 
सिमतीने उपरोक्त वसितगहृास भेट िदली असता अिधिक्षका यांनी अशी मािहती 

िदली की, या वसितगहृात एकूण ५० खो या आहेत. त्यापैकी वॉडर्न, कायार्लय आिण 
टोअर रुमसाठी त्येकी १ खोली आिण दोन खो या पाहुण्यांसाठी राखीव ठेवले या 
आहेत. उवर्िरत ४५ खो या िव ाथीर्नींसाठी आहेत . त्येक खोलीमध्ये २ मलुीं माणे 
४५ खो यांमध्ये ९० मलुी राहत आहेत .एका मज यावर १० खो या आहेत. 

सिमतीने सदरहू वसितगहृाची दरुव था झा याचे िनदशर्नास आणनू देऊन 
तातडीने आव यक त्या उपाययोजना करण्याचे िनदेश िदले. त्यावर अिधिक्षका यांनी 
सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, सदरहू वसितगहृाच्या इमारतीचे नतूनीकरण 
करण्यासाठी ८२ लाख रुपये रकमेचा ताव मंजरू झाला आहे. सदरहू कामाची ई-
िनिवदा काढली असनू येत्या आठवडाभरात सदरहू काम सरुु होईल. 

कुलसिचव यांनी िनदशर्नास आणनू िदले की, वसितगहृाच्या नतूनीकरणामळेु 
चचर्गेट येथील वसितगहृामध्ये िव ाथीर्नींची कॅपिॅसटी २०० च्या संख्येने आिण किलना 
येथील वसितगहृामध्ये िव ाथीर्नींची कपिॅसटी २०० च्या संख्येने, अशा कारे ४०० ने 
कॅपिॅसटी वाढणार आहे. 

सिमतीने असे िनदशर्नास आणनू िदले की, मुंबईतील जवळजवळ ५ हजार 
िव ाथीर्नींना वसितगहृाची आव यकता आहे. मुंबई िव ापीठाचा पिरसर खपू मोठा 
आहे .त्यामळेु िव ापीठने सदरहू वसितगहृाचे बांधकाम पाडून त्या जागेवर नवीन 
बांधकाम तािवत का केले नाही, अशी सिमतीने िवचारणा केली असता  

त्यावर कुलसिचव यांनी िनदशर्नास आणनू िदले की, वसितगहृांचे टर्क्चरल 
ऑिडट करण्यात आले होते. त्या ऑिडटमध्ये असे िनदशर्नास आले की, सदरहू 
वसितगहृाचे टर्क्चर चांग या ि थतीत आहे. त्यामळेु नवीन बांधकाम करण्याची 
आव यकता नाही. टर्क्चरल ऑिडटचा अहवाल िवचारात घेऊनच वसितगहृांचे 
नतूनीकरण करण्याचा िनणर्य घेतला. 
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यानंतर अिधिक्षका यांनी सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, िरसचर् 
करण्यासाठी आले या िव ाथीर्नींसाठी वतंतर् वसितगहृाची यव था करावयास पािहजे. 

िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी कुलगरुु, मुंबई िव ापीठ यांनी 
खालील माणे लेखी मािहती िदली. 

कलीना येथे मलुीचे वसतीगहृ बांधण्यासाठी शासनास ताव सादर करण्यात 
आला होता.शासन िनणर्य  कर् एमयएुम २०१३ / .कर्.७५  / िविश.२ िदनांक २६ 
०३.२०१३ व शधु्दीपतर्क कर्. एमयएुम २०१३ नसुार िव ापीठास रुपये १० कोटी िदले 
होते. वसतीगहृाचे बांधकाम अंितेम ट पयात आहे .  
वसतीगहृ आिण क्षमता  

१) पंिडता रमाबाई मलुींचे वसतीगहृ ,किलना  - १६  .  
२) महषीर् धोडां केशव कव ,किलना   - ५५  ) पणुर्त दरु ती करण्याचे काम हाती 

घेण्यात आले आहे.  
३) सािवतर्ीबाई फुले वसतीगहृ -७  )परत ु २०१७-१८  या वषीर् १३०  मलुीची 

राहण्याची सोय येथे शेअिंरग बेिससवर करण्यात आली होती) २०१८ -१९ या 
वषीर्साठी एकुण ८२ िवदयािथिनीची राहण्याची सोय करण्यात आली. 

४) मादाम कामा मलुींचे वसतीगहृ निरमन पाईंट २०३. न यानेच बांधकाम 
करणयात आले आहे. वेश िकर्या लवकरच सरुु करण्यात येईल  .  

५) कालीना पिरसरात नवीन मलुीचे वसतीगहृ बांधकाम अंितम ट पात आहे-
१४६. 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 
 सिमतीने िदनांक २९ स टबर, २०१८ रोजी िदले या भेटीच्या अनषंुगाने 

सिमतीने कुलगरुु, मुंबई िव ापीठ यांची साक्ष घेण्यात आली . साक्षीच्या वेळी सिमतीला 
खालील माणे मािहती िदली. 

िवभागीय अिधकारी मलुींच्या  वसतीगहृासाठी  राज्य शासनाने िव ािपठाला दहा 
कोटी रुपयांचा िनधी िदलेला आहे. परंतु स :ि थतीमध्ये ते वसतीगहृ सरुु झालेले नाही. 

सिमतीने यासाठीचा िनधी मंजरू झालेला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी  होय, याबाबत राज्य शासनाने पतर् िदलेले आहे. 
ईबीसीसाठी  पंजाबराव   देशमखु वसितगहृ योजना सरुू करण्यात  येत आहे. त्यामध्ये 
पाच िठकाणी सदर योजनतगर्त वसितगहृ सरुू करण्यात आलेले आहेत. सदर योजनेत 
मलुींसाठी वतंतर् वसितगहृ आहेत .ज्या शासकीय जागा वापरािशवाय पडून आहेत 
त्यांची सावर्जिनक बांधकाम िवभागामाफर् त डागडुजी करून त्या वापरात आणण्यात 
येणार आहेत .यासाठी िज हािधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती नेमण्यात येणार 
आहे. 

सिमतीने मलुींसाठी असले या त्येक वसितगहृामध्ये सनेॅटरी िवकर्ी यंतर् आिण 
िड पोजेबल यंतर् लावण्यात यावे, अशी सचूना आपणास करण्यात आली होती. 
त्याबाबत काय कायर्वाही करण्यात आलेली आहे ? केवळ वसितगहृातच नाहीतर 
महािव ालयांमध्ये देखील सदर मिशन लावण्याबाबत संबंिधतांना सचूना देण्यात 
या यात, असे आपणास कळिवण्यात आले होते. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी पाच टक्के िनधीची योजना आ ही राबिवत 
आहोत, त्यावेळी आपली सचूना िवचारात घेऊ. पाच टक्के िनधी सदर कामासाठी 
राखनू ठेवण्यात यावा, अशा वरूपाच्या सचूना आमच्याकडून देण्यात आले या 
आहेत. शासन तरावरून जो िनधी उपल ध करून िदला जातो त्यामध्ये िवशेषकरून 
मिहला िवकासासाठी पाच टक्के िनधीची तरतदू करण्यात यावी, असा िवषय सिमतीने 
िनदशर्नास आणनू िदला होता आिण त्याबाबत सचूना केली होती. त्या अनषंुगाने आ ही 
माननीय िव मंतर्ी यांचेकडे मागणी करत आहोत. आप या िवभागाकडून ज्या काही 
िश यवृ ी आिण इतर बाबी करण्यात येत आहेत त्यासाठी DBT योजनेचाच वापर 
करण्यात येत आहे. राजषीर् शाहु महाराज िश यवृ ी योजना ही DBT माफर् तच 
राबिवण्यात येत आहे. नवीन वसितगहृाचा िनधी सु ा DBT माफर् त िवतिरत करण्यात 
येत आहे. मेळावा वगैरे घेत यामळेु जागतृी होऊन मागील वषीर्पेक्षा दु पट लाभाथीर् 
संख्या होईल कारणणतशी तरतदू केलेली आहे. आ हाला असे वाटते की, िश यवृ ीचा 
फायदा   मलुींना मो ा माणात होईल 
अिभ ाय व िशफारशी : 

सिमतीने मुंबई िव ापीठाअंतगर्त पंिडता रमाबाई, सािवतर्ीबाई फुले मलुींचे 
वसतीगहृ, महिर्ष ध डो केशव कव मलुींचे वसतीगहृ इत्यादी िठकाणी भेट देऊन 
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मलुींच्या वसतीगहृाची पाहणी केली या वसतीगहृांत अनेक राज्यातील िविवध भागातनू 
व देशातनू कानाकोपऱ्यातनू आले या मलुी िशक्षण घेत असनू उपरोक्त नमदू केले या 
वसतीगहृात रहात आहेत. या वसतीगहृामध्ये डासांचे वा त य, िखडक्यांवर लावले या 
जा या जनु्या होणे, वसतीगहृांच्या खो या आकाराने छो ा असणे, पिरसरात रातर्ी 
र त्यावर लाईट सरुु नसणे, खोलीमध्ये उंदरांचा ादभुार्व मो ा माणावर असणे, 
वसतीगहृातील खो यांची अत्यंत दरूव था झालेली असणे इत्यादी बाबी आढळून 
आले या आहेत.  सािवतर्ीबाई फुले वसतीगहृात भेट िदली असता या िठकाणी मलुींचे 
वसतीगहृच्या नतुनीकरणाचे काम चांग या कारे झाले अस याचे तेथील पिरिवक्षीकेने 
सिमतीस सांिगतले व त्यास िव ाथ्यार्ंनी देखील दजुोरा िदला अस याचे सिमतीने मत 
यक्त केले. तथािप, इतर मलुींच्या वसतीगहृामध्ये िव ाथीर्ंनीना ज्या मलुभतू 
सोयीसिुवधा देणे आव यक आहे त्या िमळत नस यामळेु अनेक मलुींच्या 
आरोग्यावर त्याचा दु पिरणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामळेु 
पिरसरात होत असलेला डासांचा व उंदरांचा नायनाट करण्याची मोिहम 
राबिवणे व िखडक्यांच्या जनु्या जाळया बदलनू देण्यात या यात व र त्यावरील 
लाईट रातर्ीच्या वेळी सरुु ठेवण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी व त्या दृ टीने योग्य 
ती कारवाई िव ापीठ शासनाने करावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
याबाबत केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला २  मिहन्यात पाठिवण्यात 
यावा. 
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२. मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनाच्या  

अखत्यारीत असलेले रुग्णालये 

२.१ उपरोक्त करणी मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलका व 
राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले रुग्णालये यांच्याकडुन खालील मािहती 
ा त झाली आहे :-   

िदनांक ३०, ३१ जानेवारी तसेच ०१ फे वुारी, २०१८ रोजी मिहलांचे हक्क व 

क याण सिमतीने मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलकेच्या 
अखत्यारीत असलेले रुग्णालये यांच्याकडून खालील माणे लेखी मािहती मागिवण्यात 

आली होती. 
भगवती रुग्णालयाच्या िव ताराची संिक्ष त मािहती :- 
भगवती रुग्णालय हे मुंबईच्या उ र टोकाकडील ३७३ खाटांचे मोठे 

सवसाधारण रुग्णालय असनु गोरेगाव ते पालघर पयतचे रुग्ण रुग्णालयात 

उपचारासाठी दाखल होत होते. भगवती रुग्णालयात वै कीय िवभाग, श यिचिकत्सा, 
अि थ यंग, कान नाक घसा, नेतर्श य िवभाग, तर्ी  रोग व सतुी िवभाग, बालरोग 

िवभाग, सतुी कक्ष, शािररीक अपघात अितदक्षता िवभाग, दंतिचिकत्सा िवभाग, 
शालेय िचिकत्सा िवभाग, भौितकोपचार व यवसायोपचार िवभाग, रुग्णवाहीनी व 

शववाहीनी सेवा इ. उपकर्म सरुू होते. 
ी.  हरीलाल भगवती रुग्णालयाचा सन २०१३ चा कायार्नरुुप अहवाल 

खालील माणे होता. 

बाहय रुग्ण िवभागात तपासण्यात येत असले या रुग्णांची संख्या-३८५६३९ 
आंतररुग्ण िवभागात दाखल करण्यात येत असले या रुग्णांची  

संख्या-२८२६४ दैनंिदन पथॅोलॉजी लबॅमध्ये रक्ताची व इतर  
तपासणी-४७८२९३, दैनंिदन क्ष-िकरण तपास-४०५८५, दैनंिदन ईसीजी  
तपासणी -१६७७६ 
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ी.  हिरलाल भगवती महानगरपािलका सवर्साधारण रुग्णालय, बोरीवली (प) 
येथील रुग्णालयाची इमारत धोकादायक ठर यामळेु ताबडतोब भगवती रुग्णालयाचे 

थानांतरण सवर् कक्ष, रुग्ण व कामगार/कमर्चारी वगार्सह कांिदवली येथील भारतरत्न 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय थलांतर करण्याचे आदेश ा त झांले. सदर 
आदेशान्वये त्वरीत ०४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी थलांतर करण्यात आले. 

भगवती रुग्णालयाच्या पनुर्िवकासाच्या पिह या ट यातील इमारत ही निर्सग 

टर्ेिंनग सटर व वसितगहृसाठी बांधण्यात आली. थािनक लोक ितनीधीची मागणी व 

रुग्णांची गैरसोय होऊ नये या तव ११० रुग्णश येच्या NTC इमारतीत थमत: िद 
१५.०४.२०१६ पासनू बाहय रुग्ण िवभाग सरुु करण्यात आले. तसेच िदनांक 

२७.०६.२०१६ पासनू वै कीय िवभागाचे २ आंतररुग्ण कक्ष ( त्येकी २२ रुग्णश या 
क्षमतेचे परुुष व मिहला कक्ष) त्वरीत सरुु करण्यात आले. तसेच सदर इमारतीत 

निर्सग टर्ेिंनग सटर व िशकाऊ पिरचारीकांचे वसितगहृ सरुु करण्यात आले. 
न याने सरुु झाले या या रुग्णालयात खालील सोयीसिुवधा उपल ध करुन 

देण्यात आले या आहेत. 
२४ x ७ वै कीय सेवा  
बाहय रुग्ण व आंतररुग्ण वै कीय कक्ष 

योगशाळा िवभाग (साधारण पाळीत( 
क्ष िकरण िवभाग (२ पाळीत( 
ईसीजी िवभाग  

रुग्णवािहनी सेवा (२४ तास( 
पािरचारीका िशक्षण कदर् व वसितगहृ 

NTC भगवती रुग्णालयाचा जानेवारी २०१७ ते िडसबर २०१७ चा कायार्नरुुप 
अहवाल खालील माणे आहे. 
बाहय रुग्ण िवभागात तपासण्यात येत असले या रुग्णांची संख्या -४०१७० 
आंतररुग्ण िवभागात दाखल करण्यात येत असले या रुग्णांची संख्या-१८७० 
दैनंिदन पथॅोलॉजी लबॅमध्ये रक्ताची व इतर तपासणी -७५८०७ 



101 
 
दैनंिदन क्ष -िकरण  तपास -४१२० 
दैनंिदन ईसीजी तपासणी-९७८ 

भगवती रुग्णालयाच्या आवारातील रक्त पेढी असलेली इमारत धोकादायक 

ठर यामळेु रक्तपेढीचे थलांतर भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, 
कांिदवली (प) येथे िडसबर २०१६ मध्ये झाले. 

पनुर्बांधणीच्या दसु-या ट पात ४९० रुग्णश येचे अत्याधिुनक उच्च तरीय 

अितिवशेष रुग्णालय सरुू करण्यासाठी PRE-BID सभा घेण्यात आली आहे. सदर 
कामकाज काही मिहन्यात सरुु करण्यात येईल. 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सवर्साधारण रूग्णालय,  
कांिदवली (प.) 

"भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सवर्साधारण रूग्णालय" हे 
उपनगरीय रूग्णालय कांिदवली (पि चम) येथे सोमवार िदनांक ०२ स टबर २०१३ 
पासनु कायार्िन्वत झाले. तसेच भगवती रूग्णालय सदर रूग्णालयामध्ये थानांतरीत 
झा यानंतर व रूग्णांचा ओघ लक्षात घेता सदर रूग्णालयाची  रुग्णक्षमता ३२४ वरून 
४२७ पयर्त वाढिवण्यात आली. सदर रूग्णालयातफर्  डहाण ू ते मालाड येथील 
नागरीकांना माध्यिमक वरुपाच्या आरोग्य सेवा परुिवण्यात येतात. 

बाहय व आंतररूग्ण सिुवधा : वैदयकीय, बालरूग्ण, श य िचिकत्सा, 
अि थ यंग, तर्ीरोग व सिुतशा तर्, नेतर्रोग, नाक, कान, घसा, मानसोपचार, 
वधृ्दोपचार,  त्वचारोग, आयुर्वेिदक, होिमओपिॅथ, दंत िवभाग. 

अत्याव यक सेवा : २४ तास अपघात िवभाग, २४ तास श तर्िकर्या िवभाग, १० 
रूग्णश येचे वै कीय अितदक्षता, १० रूग्णश येचे श यकर्ीया अितदक्षता, १० 
रूग्णश येचे िशश ुअितदक्षता, १० रूग्णश येचे बनर् िवभाग 

िनदान सिुवधा : २४ तास क्ष-िकरण तपासणी, २४ तास रक्त तपासणी ,३२४ 
तास सोनोगर्ाफी, २४ तास सी.टी. कॅन व दोन पाळीत एम.आर. सिुवधा, जीन एक्सपटर् 
सिुवधा. 
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इतर सहा यक सेवा सिुवधा : २४ तास रूग्णवािहका, २४ तास शवगहृ, २४ 
तास शववािहनी, २४ तास रक्तपेढी,िदलासा िवभाग, शक्ती िक्लनीक, ए.आर.टी.सटर. 
भौितकोपचार िवभाग, आहार तंज्ञ, ाथिमक आरोग्य कदर्, कुल िक्लिनक. 

या रूग्णालयामध्ये बालश तर्िकर्या, ला टीक श तर्िकर्या आिण कािर्डओलॉजी 
या सिुवधा परुिवण्यात येतात. 

सावर्जिनक खाजगी सहभागातून सिुवधा : डायिलिसस व सी.टी. कॅन सिुवधा 
आिण एम.आर.सी.य.ुएस.आय.सी.य.ुचे डॉक्टर. 
शैक्षिणक सिुवधा :- 
(१)  पदच्यु र पदिवकेसाठी सी.पी.एस.कोसर्स (बालरोग, तर्ीरोग, नेतर्, अि थ यंग, 

त्वचा िचिकत्सा, नाक -कान-घसा व वै कीय िचिकत्सा) चाल ुआहेत. 
(२) महारा टर् वै कीय पिरषद मान्यता ा त CNE घेण्याचे रूग्णालय. 
(३) महारा टर् पिरचािरका पिरषद मान्यता ा त CNE घेण्याचे रूग्णालय. 

 
कायार्नरुूप अहवाल एि ल २०१५ ते िडसबर २०१७ 

वषर् बाहरूग्ण 
िवभाग 

अपघात  
िवभाग 

आतर 
रूग्ण 
िवभाग 
 
 

श तर्
िकर्या 
 
 

सतुी िव तु
लेखा 
पंदन 

योगशाळा क्ष- 
िकरण

सोनोगर्ा
फी 

एम.आर. 
आय. 

२०१३
-१४  

१४४३५९ ३५९२२ ११२५२ २३१९ २११४ ५९५६ ३१३८४५ २६८३७ १०७४४ १६३१ 

२०१४
-१५ 

४४१८३६ १००५९२ ३३९२९ ५१०१ ५०९६ १७२३६ ७६२३८९ ६२५३३ ३१४२३ ३२३५ 

२०१५
-१६ 

५४३६७६ ११८००० ३५९१९ ७४६० ६५७३ १४६६४ ९३७५५९ ६६२४५ २९९३७ ३४३४ 
 

२०१६
-१७ 

४८००३५ १३२९१८ ३८७१६ ८२९५ ६३६४ १६१६५ १२२४५२७६८८२९ ३६३८९ ३९६३ 

२०१७ 
जाने-
िडस 

५००१२० १३७९३० ३६२२७ ८३९० ६१९२ १६६३४ १११७८६६ ६३३९८ ३३९७६ २६६२   
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ब ) हाती असलेले क प - राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना आिण 
३४४ खाटांचे सपुर पेशािनटी रूग्णालय. 

क ) निवन सरुू करावयाचे क प - िम क बकॅ , लड क पोनंट, अितदक्षता 
िवभागासाठी अितिरक्त १० रूग्णश या. 
उ लेखनीय कामिगरी – 

(१) वच्छ सवक्षण ेणीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. 
सवर्साधारण रूग्णालयास ि तीय कर्मांक ा त ( एकमेव मनपा रूग्णलय ) 

(२) ंशसिनय कामिगरी ब ल भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. 
सवर्साधारण रूग्णालय शक्ती िक्लनीक यांना शि तपतर्क ा त. 

आ हाने  
(१)  वाढती रूग्णसंख्या ामखु्याने सतुी व अितदक्षता िवभागातील रूग्ण. 
(२) जागेची कमतरता.  
(३) सेवासिुवधा व मनु यबळाचे सक्षिमकरण. 

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रूग्णालय येथे कायर् थळी लिगक अत्याचार 
ितबंधक सिमती :- 

या सिमती अंतगर्त मिहला सक्षमीकरण व कायार्लयातील िठकाणी मिहलांना 
सरुिक्षत वातावरण िमळावे या गो टीकडे लक्ष िदले जाते. भारतर  डा.ँ बाबासाहेब 

आंबेडकर रुग्णालयात, कायर् थळी लिगक अत्याचार ितबंधक सिमती असनु डॉ. 
तनजुा बारोट, वरी ठ वै कीय अिधकारी या अध्यक्षासह इतर सहा (२ परुूष व ४ 

मिहला ) सभासद या गठीत सिमती मध्ये आहेत.सन २०१७ (जाने - िडस ) मध्ये 

एकुण २ मिहलांना सहकायर् व समपुदेशन करण्यात आले.  
One Stop Center 

भारतरन्त डा ँ बाबसाहेब आंबेडकर रुग्णालयात One Stop Center कायर्रत 
असनू या अंतगर्त लिगक अत्याचार िपडीत मािहला व मलुांना एकाच िठकाणी त्वरीत 
औषधोपचार व आव यक त्या सवर्सेवा सिुवधा परुिव या जातात. िदलास कदर्ामाफर् त 
सदर िपडीतांचे समपुदेशन व कायदेशीर मदतही केली जाते. 
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One Stop Center माफर् त परुिव या जाणाऱ्या सिुवधा : औषधापचार  
(मिहलांना सरुिक्षत वाटेल अशा वातावरणात) परुावे गोळा करणे, इतर वै कीय 
सिुवधा, पोिलस सिुवधा, कायदेशीर मदत,मानसीक उपचार व समपुदेशन. 

सवर् २०१७ ( जाने - िडस ) या कालावधीमध्ये एकुण १४३ मिहलांना सहकायर्, 
समपुदेशन व इतर मदत िदलासा िवभागातफ व रूग्णालयामाफर् त करण्यात आली 
आहे. 
िदलासा कदर् :-  

बहृमुंबई मनपा व सेहत यांच्या संयकु्त सहभागाने िदनांक २३ माचर् २०१६ पासनु 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रूग्णालय सरुू करण्यात आले या िदलासा 
कदर्ामाफर् त घरगतुी अत्याचार िपिडत मिहलांना औषधोपचार, िपिडत मिहलेचे त्याच 
माणे त्यांच्या कंुटुब सद यांचे समपुदेशन, कायदेशीर मदत व िनवारा या गो टी बाबत 
सहकायर् केले जाते. या योजने अंतगर्त तर्ी सक्षमी करण होण्यास मदत होते. 

सन २०१७ ( जाने - िडस ) या कालावधीचे ३४७ िपिडत मिहलांना िदलासा 
माफर् त सहकायर् करण्यात आले. 

िदलासा कदर्ातफर्  रूग्णालयातीज कमर्चाऱ्याचे संवेदीकरण (Sensitisation) व 
िशक्षण केले जाते. 
जननी िशशु सरुक्षा कायर्कर्म (JSSK) :- 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब म.न.पा. सवर्साधारण रूग्णालयातफर्  जननी िशश ु
सरुक्षा कायर्कर्म (JSSK) अंतगर्त गरोदर मिहला व नवजात बालकास (१ वषार्च्या 
आतील) मोफत सेवा सिुवधा परुिव या जातात. 
मिहलासाठी मोफत सेवा व सिुवधा :-  

सतुी, िसझेरीन ऑपरेशन, औषधोपचार, तपासणी, आहार, वास खचर्, रक्त, 
वाहन सिुवधा इत्यादी, 
नवजात बालकासाठी मोफत सेवा व सिुवधा :-  

औषधोपचार, औषधे, तपासणी, रक्त, वाहन सिुवधा, वास खचर् इत्यादी. 
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सन जानेवारी २०१७ ते िडसबर २०१७ जननी िशशु सरुक्षा कायर्कर्म (JSSK) 

अंतगर्त लाभाथीर् :- 
गरोदर 
मिहला 

नवजात 

बालके 

सतुी िसझेरीन साधारण सतुी 
(instrumental) 

एकुण 

िजवंत 

बालक 

जन्म संख्या 
३३३९४ ६०७३ ६१९२ २२५४ ३९३८ ६०७३ 

 

जननी  सरुक्षा योजना (JSY) :- 
माता व नवजात मतृ्य ु माण कमी करण्यासाठी JSY अंतगर्त सरुिक्षत 

माततृ्वासाठी उपाययोजना के या जातात. रुग्णालयात सतुी करण्यासाठी मिहलांना 
ोत्साहन िदले जाते व सतुी  झा यानंतर एका आठव ाच्या आत मिहलेला रु. 
६००/- चे सहा य केले जाते. 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सवर्साधारण रुग्णालयातील सन 
जानेवारी २०१७ िडसबर, २०१७ लाभाथीर् ६१९२ आहेत.  
माता मतृ्य ुआढावा / गणुव ा सिमती  

मातामतृ्य ु माण कमी करण्यासाठी तसेच उपचाराची गणुव ा वाढिवण्यासाठी 
माता मतृ्य ु आढावा सिमती मिहन्यातनु एकदा घेतली जाते व मातमतृ्य ु माण 
करण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना करा या यावर िवचार केला जातो व त्या दृ टीने 
पाऊले उचलली जातात. 
M िमतर् :-  

या उपकर्मामाफर् त गरोदर मिहलांना समपुदेशन तसेच वॉइसकॉल ारे 
गरोदरपणामध्ये, सतुी प चात घेण्याची काळजी व जोखमीच्या मातांना कोणती 
काळजी घ्यायची व नवजात बालकाची कशी काळजी याब ल मािहती िदली जाते व 
मागर्दशर्न केले जाते. 

सन २०१७ मध्ये ४२०० गरोदर मिहलांनी हया योजनेचा फायदा घेतला आहे. 
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कंुटुब िनयोजनाची सिुवधा :-  

रुग्णालयात मिहलांना कुटंुब िनयोजनाच्या िविवध पध्दतीब ल मागर्दशर्न व 
समपुदेशन केले जाते. सवर्साधारण कुटंुब िनयोजनाच्या पध्दती सोबत 'अंतरा' आिण 
'पी.पी.आय.य.ुसी.डी.' या नवीन पध्दतीचा सधु्दा मिहला लाभ घेत आहेत. कुटंुब 
िनयोजनाची श तर्कर्ीया (टी.एल.) झाले या मिहलांना आिर्थक लाभही िदला जातो. 
धानमंतर्ी सरुिक्षत माततृ्व अिभयान:-  

या अिभयाना अंतगर्त खाजगी वै कीय यवसायीक त्येक मिहन्याच्या ९ 
तारखेला रुग्णालयात येऊन गभर्वती मिहलांना तपासणी करण्यास इतर वै कीय 
अिधकाऱ्यांसह मदत करुन त्यािदवशी रुग्णाना रक्त तपासणी, सोनोगर्ाफी तसेच इतर 
तपासणी मोफत करुन देतात.  
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मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन् मुंबई महानगरपािलका व राज्य 
शासनाच्या अखत्यािरत असले या रुग्णालयातील अिध ठाता यांची साक्ष :- 

 

मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलकेच्या अखत्यािरत असले या 
रुग्णालयांना  िदनांक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी मुंबई शहरातील बा.य.ल.नायर 
चिॅरटेबल रुग्णालय, क तुरबा रुग्णालय, िंकग एडवडर् मेमोियल (के.ई.एम.)रुग्णालय 
व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सट जॉजर् रुग्णालय व कामा व आ  लेस रुग्णालय, 
तसेच िदनांक ३१ जानेवारी, २०१८ रोजी मुंबई उपनगरातील भाभा रुग्णालय, कुपर 
रुग्णालय तसेच भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय,येथे भेट िदली होती. 

त्यानंतर गरुुवार, िदनांक १ फेबवुारी, २०१८ रोजी सिमतीने मुंबई शहरातील 
बा.य.ल.नायर चिॅरटेबल रुग्णालय, क तरुबा रुग्णालय, िंकग एडवडर् मेमोियल 
(के.ई.एम.) रुग्णालय व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सट जॉजर् रुग्णालय व कामा 
व आ  लेस रुग्णालय व उपनगरातील के.बी.भाभा रुग्णालय, डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर रुग्णालय, येथे भेट िद यानंतर मुंबई शहर व उपगनर येथील रुग्णांना होत 
असले या गैरसोईबाबत मुंबई महानगरपािलकेच्या मखु्यालयी साक्ष घेतली. 

सट जॉजस रुग्णालय, मुंबई 
सट जॉजस रुग्णालय, मुंबई येथे सिमतीने भेट िदली असता, सिमतीने 

रुग्णालयातील िविवध वॉडार्ंची पाहणी केली. मिहला वॉडार्तील मिहला रुग्णांची 
िवचारपसू केली असता त्यांना िमळणाऱ्या उपचार िवषयक सिुवधा आिण आहाराच्या 
सिुवधांब ल रुग्णांनी समाधान यक्त केले. मातर् काही रुग्णांनी असे सांिगतले की, 
बरीच औषधे रुग्णालयात उपल ध नस यामळेु बाहेरील मेडीकलमधनू खरेदी करावी 
लागतात. हे खरे आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर सिमतीने रुग्णालयात जेनेिटक मेिडकल टोअसर् असले पािहजे. कारण 
माननीय पंत धानांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे व संपणूर् देशात ती राबिवण्यात येत 
आहे, असे सिूचत केले.  

       त्यानंतर सिमतीने रुग्णालयातील लड बकँ िवभागास भेट िदली.  यावेळी 
तांितर्क मािहती समजनू घेत यानंतर रुग्णालयाच्या काही अडी अडचणी अस यास त्या 
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सिमतीच्या िनदशर्नास आणा यात, जेणेकरुन त्या बाबतीत शासनास िशफारस करुन 
त्या सोडिव या जातील असे सिमतीने सचूिवले. त्यावर रुग्णालयाचे अधीक्षक यांनी 
रुग्णालयात वगर्-४ ची अनेक पदे िरक्त आहेत व ती तातडीने भरणे आव यक आहे.  
मातर् त्यासंबंधीचा ताव िवभागाच्या सिचवांकडे पाठिवला आहे असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने  सतुी िवभागामधील रुग्णांची िवचारपसू केली असता त्यांनी 
रुग्णालयात समाधानकारक िटर्टमट केली जात अस याचे  सांिगतले. 

सिमतीने रुग्णालयातील िवशाखा सिमतीच्या बाबतीत िवचारणा केली असता, 
त्यावर अिधक्षक यांनी  रुग्णालयात सिमती गठीत करण्यात आली असनू या सिमतीवर 
५ सद य आहेत सिमतीस सांिगतले. या सिमतीच्या बैठका संगानरुूप घेण्यात येत 
आहेत.  

मिहलांवरील लिगक शोषण आिण िपळवणकुीच्या संदभार्तील ही अितशय 
महत्त्वाची सिमती अस यामळेु या सिमतीची दर मिहन्याला िकमान १ बैठक होणे 
अिनवायर् आहे. या रुग्णालयामध्ये बाल रुग्णांची अितदक्षता घेण्याच्या दृ टीने 
एन.आय.सी.य.ू नस याचे िनदशर्नास आ यावरुन शासनाने त्यासाठी यत्न करावेत, 
असे सिमतीने सचूिवले. 

सिमतीने िसकलसेल रुग्णांच्या वॉडार्ला भेट िदली असता अिधक्षक यांनी अशी 
मािहती िदली की, या आजाराचा उपचार करणारे हे एकमेव कदर् आहे. राज्याच्या िविवध 
भागातनू हे रुग्ण येत असतात. बोन मरॅो स ेशनमळेु रुग्णाच्या शरीरामध्ये रक्त परेुशा 
माणात तयार होत नाही. पिरणामी हा आजार होतो. या रुग्णांसाठी काईंड फाऊंडेशन 
या एनजीओकडून काही माणात डर्ग्ज परुिवली जातात तर काही शासनाकडून िदली 
जातात व एक वेळी आ ही िकमान १०० रुग्णांची न दणी करु शकतो आिण त्यामळेु 
आता आणखी ५४ बाल रुग्ण वेिंटगमध्ये आहेत, असे सिमतीस सांिगतले, अशी कदेर् 
वाढिवण्याची गरज अस याचे सिमतीने सिूचत केले असता त्यावर अिधक्षक यांनी हे 
सटर औरंगाबाद येथे हेगडेवार रुग्णालयात उभारण्याचे तािवत आहे व लवकरच ते 
कदर् सरुू होईल.  त्यानंतर थेिलसेिमया आजाराची मािहती देताना हा अनवंुिशक आजार 
असनू संपणूर् राज्यातनू आमच्याकडे वषार्ला साधारणपणे ३५०० रुग्णांची न द होते 
अशी मािहती देण्यात आली.  तसेच या रुग्णालयािशवाय या आजारावरील श तर्िकर्येचे 
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उपचार टाटा हॉि पटल आिण कोिकलाबेन हॉि पटल येथेच होते, असे सिमतीस 
सांिगतले.  

सिमतीने रुग्णालयातील आहार िवभागाची पाहणी केली असता आर.एम.ओ. 
आिण फूड टे टच्या इन्चाजर् यांनी अशी मािहती िदली की, हे अन्न पदाथर् आ ही टे ट 
के यानंतरच रुग्णांना देतो. हे कंतर्ाट रेट कंतर्ाटा माणे देण्यात येते. रुग्णांना भाजी 
बरोबर काही माणात ेड्स तर काही माणात पो या िद या जातात, असे सिमतीस 
सांिगतले. त्यावर सिमतीने आमटीमध्ये डाळीचे माण कमी अस यामळेु ते 
वाढिवण्यात यावे त्याच माणे जेवणामध्ये ेड्सऐवजी रुग्णांना पो याच देण्यात 
या यात अशा सचूना िद या. 

सिमतीने रुग्णालयाच्या मेिडकल भांडार िवभागाची पाहणी केली.  यावेळी दर 
िदवशी ८ ते १० गोण्या जैिवक घनकचरा िनघतो व तो न ट करण्यासाठी दसुरीकडे 
पाठिवला जातो अशी मािहती सिमतीस िदली.  त्यावर सिमतीने रुग्णालयातील जैिवक 
घनकचरा न ट करण्याच्या दृ टीने आव यक असलेले मशीन खरेदी करण्याच्या सचूना 
रुग्णालय शासनास िद या.  

सिमतीने निसग हो टेल व मेसची पाहणी केली असता, सिमतीला  त्या िठकाणी 
अशी मािहती देण्यात आली की, निसगचा अ यासकर्म साडे तीन वषार्चा असतो.  
दरवषीर् २० नससला या िठकाणी गणुव ेनसुार वेश िदला जातो. वेश िदले या 
पिरचािरकांना दरमहा रुपये २२५/- इतके िव ावेतन िदले जाते व या िठकाणी त्या 
नससची राहण्याची व जेवणाची यव था केली जाते, असे सिमतीस सांिगतले.  त्यावर 
सिमतीने नससच्या िव ा वेतनात वाढ करण्याची सचूना शासनाला िदली.  

  कामा व ऑ लेस रुग्णालय 
कामा व ऑ लेस रुग्णालय येथे भेट िदली असता सिमतीने कामा व ऑ लेस 

रुग्णालय मिहलांच्या सतुीगहृाची पाहणी केली असता, अधीिक्षका यांनी अशी मािहती 
िदली की, वषार्ला सरासरी ४८०० इतक्या सतुी आमच्या रुग्णालयात 
होतात. बालमतृ्यचेू माण अत्यंत कमी हणजे वजा १ टक्का इतके आहे. तसेच जे 
अितशय गंभीर रुग्ण असतात तेच मतृ्य ू पावतात. िवशेष करुन जे रुग्ण इतर 
िठकाणाहून टर्ान्सफर होऊन उपचारासाठी येतात त्यांच्या बाबतीत असे घडते, असे 
सिमतीस सांिगतले.  
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सिमतीने एन.आय.सी.य.ू वॉडार्ची पाहणी केली असता, अिधिक्षका यांनी 
सांिगतले की, यामध्ये २१ बालकांना ठेवण्याची क्षमता अस याचे व आज रोजी १७ 
बालके त्याचा उपभोग घेत अस याचे रुग्णालय शासनाने सांिगतले. गे या वषार्त ६१ 
पैकी ५ बालके दगावली अस याची मातर् सदरची बालके ही १ िकलो वजनापेक्षा कमी 
वजन अस याचे शासनाने सांिगतले.  रुग्णालयात त्येक िदवसाला िकमान २२ ते 
२५ सतुी होतात, असे सिमतीस सांिगतले.  

 बालकासाठी आईचे दधू सव म अस याचे सवर् ृत अस यामळेु रुग्णालयात 
“ मुन िम क बकँ” तयार केली असनू त्याचा उपयोग बालकांना होत आहे. 
समपूदेशनामळेु ज्या मिहला वेच्छेने त्यांचे दधू देण्यासाठी येतात त्यातनू त्येक 
िदवसाला सरासरी १००० ते १२०० िमलीिलटर दधू संगर्हीत होते. मिहन्याला समुारे ५०० 
मिहला यामध्ये भाग घेतात. अशा मिहलांना मानधन देण्याची गरज अस याचे सिमतीने 
सचूिवले.  

सिमतीने तर्ी परुुष जन्माचे माण िवचारले असता सेक्स रेिशयो १४० परुुषांमागे 
१४५ मिहला बालकांचा जन्म होत अस याची मािहती सिमतीस िदली. 

सिमतीने ओ.पी.डी. आिण पथॅॉलॉजी िवभागांना भेट िदली असता रुग्णालयामध्ये 
बायोकेिमकल टे ट तसेच लड कॅन्सरच्या टे ट सधु्दा रुग्णालयात के या जातात. 
तसेच पिह या आिण दसुऱ्या टेजवरील कॅन्सर रुग्णांना वेळीच उपचार केले तर ते 
रुग्ण बरे होऊ शकतात. यासंबंधी काही मिहन्यांपवूीर् आ ही एका ७८ वषीर्य मिहलेची 
श तर्िकर्या करुन ितच्या शरीरातनू मोठा गोळा काढला अस याचे अधीिक्षका यांनी 
सिमतीच्या िनदशर्नास आण यावरुन सिमतीने समाधान यक्त केले व याब ल 
जनजागतृी करण्याच्या उ ेशाने काही प ॅ लेट्स वगैरे काढावेत अशा सचूना 
के या. रुग्णालयात अिलकडेच ३ कोटी रुपये खचूर्न े ट कॅन्सर मशीन बसिवले 
अस याचे सिमतीला सांिगतले तसेच ही टे ट करण्यासाठी आ ही रुग्णांना त्येक 
३००/- रुपये इतका चाजर् करीत अस याचे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने रुग्णालयातील एचआय हीगर् त रुग्णांसाठी असले या समपुदेशन 
कक्षास भेट िदली. यावेळी एड्स िनयंतर्ण कक्षातील डॉक्टसर् गेली १० ते १५ वषार्पासनू 
कंतर्ाटी पध्दतीने सेवेत असनू एड्स आजारासंदभार्त अितशय चांग या पध्दतीने काम 
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करतात असे सिमतीला आढळून आले.  हणनू त्यांना िनयिमत सेवेत घेण्याच्या दृ टीने 
िशफारस करण्याचा िनणर्य सिमतीने घेतला. 

िभवंडी, गोवंडी, पनवेल भागातील अनेक रुग्ण उपचारासाठी येतात.येथे िवशाखा 
सिमती कायर्रत अस याची मािहती िदली. 

रुग्णालयातील आहार यव था कक्षाची पाहणी केली असता तेथील वच्छता व 
अन्न पदाथर् टे टींगची मािहती घेऊन सिमतीने समाधान यक्त केले.   

नायर रुग्णालय, मुंबई सटर्ल 
नायर रुग्णालय, मुंबई सटर्ल येथे भेट िदली असता रुग्णालयात तर्ीयांच्या 

िवनयभंगाच्या अनषंुगाने िवशाखा सिमती गठीत केली अस याचे व त्यावर १७ सद य 
आहेत. तसेच रुग्णालयात “कांगारुन मदर केअर सटर” कायर्रत असनू लवकरच 
हणजे येत्या िदनांक १४.२.२०१८ रोजी “ मुन िम क बकँ” या कदर्ाचे उदघाटन 
करण्यात येणार अस याची मािहती सिमतीला िदली. 

तसेच रुग्णालयात े ट कॅन्सरवर उपचार करण्यात येतात व त्यासाठी २ ते ३ 
ोफेसर कायर्रत असनू एक सहायक ोफेसर आहेत. कॅन्सर रुग्णांसाठी आ ही येथे 
केमो थेरपी व रेडीयो थेरपी यासारखे उपचार करतो. या कामी २ ते ३ एनजीओ मदत 
सधु्दा करतात. रुग्णालयात गे या समुारे ५-७ वषार्पासनू हणजे सन २०१२ सालापासनू 
कॅन्सर आजारावर उपचार करण्यास सरुूवात केली. मातर् याबाबतीत ज्या माणे टाटा 
रुग्णालयाचे नाव आहे तसे नाव रुग्णालयाचे झालेले नाही, असे सिमतीस सांिगतले.  

त्यावर सिमतीने असे सिूचत केले की, या दृ टीने जनजागतृी केली तर रुग्णांवर 
जलदगतीने उपचार होतील. कारण टाटा रुग्णालयात कॅन्सरचे असंख्य रुग्णे उपचार 
घेतात. त्यामळेु तेथे तीक्षा यादी असते.  

त्यावर अिध ठाता यांनी कॅन्सर उपचाराचा सार वाढिवण्याचे मान्य 
केले.  रुग्णालयात मिहन्याला समुारे १ हजार बालके जन्म घेतात आिण यामध्ये 
िसझरीन श तर्िकर्येचा दर अितशय कमी आहे. कारण नॉमर्ल िडली हरी ६० टक्क्याहून 
अिधक होतात. बालमतृ्यचेू माणे दर मिहन्याला २ ते ३ इतके असते आिण िवशेषत: हे 
माण टर्ान्सफर होऊन आले या पेशन्टमध्ये जा त िदसते.  थािनक रुग्णांचा हा रेिशयो 
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कमी आहे. जा तीत जा त पि चम उपनगरातील रुग्णे या रुग्णालयात उपचार घेतात 
असे सिमतीस सांिगतले.  

 सिमतीने कॅन्सरवरील उपचारासंबंधी उपकर्म अितशय ततु्य असनू याबाबत 
जनजागतृी करणे आव यक आहे अशा भावना यक्त के या. 

 सिमतीने  जेनेिरक औषधाच्या बाबतीत िवचारणा केली असता त्यावर 
अिध ठाता यांनी औषधांच्या अनसुचूीमध्ये असलेले जेनेिरक औषधेच आ ही रुग्णांना 
देतो असे शासनाने सांिगतले.  ज्या रुग्णांकडे िपवळे रेशनकाडर् नसेल त्यांच्या बाबतीत 
सधु्दा आ ही त्यांचे इंटर यहू घेऊन त्यांची आिर्थक पिरि थती जाणनू घेतो व ज्यांची 
पिरि थती आिर्थकदृ ा बेताची आहे त्यांच्यावरही उपचार करतो.  काही वेळेस 
सोशल वकर् र यांच्यामाफर् त िनधी उभारण्याचे मागर्दशर्न करतो. आहार यव थेची 
देखभाल करण्यासाठी डाएट डॉक्टसर् आहेत आिण त्यांनी आहाराची तपासणी 
के यानंतरच रुग्णांना ते अन्नपदाथर् खाण्यासाठी देतो.  रुग्णालयामध्ये सरुक्षा यव था 
नीट असनू सरुक्षा यव थेच्या मखु पदी सधु्दा मिहलाच नेम या आहेत. रुग्णालयाच्या 
हो टेलचे दोन कॅ पस आहेत. एक हाजीअली येथे आहे तर दसुरा रुग्णालय पिरसरात 
आहे. हाजीअली कॅ पसमध्ये सवर् परुुष डॉक्टरांची यव था केली आहे तर येथे 
असले या हो टेलमध्ये मिहला डॉक्टरांची यव था केली आहे. पवूीर् हाजीअली येथे 
परुुष व मिहला डॉक्टसर् िव ाथीर् एकितर्त होते.   

 रुग्णालयात २३ आयसीय ूमेडीसीन्सचे बेड्स कायर्रत आहेत तर एनआयसीयचेू 
२५ बेड्स आहेत. श तर्िकर्या कदर्ासाठी एकूण ३६ खो या आहेत. एक एमआरआय, 
एक सीटी कॅन,एक रेडीओलॉजी, एक पथॅॉलॉजी, एक मायकर्ोबायोलॉजी लबॅ आिण 
एक लड बकँ आहे. पवूीर्ची जनुी यंतर्णा बाजलूा करुन आता आ ही एक एमजर्न्सी 
मध्यवतीर् लबॅ उभारणार आहोत.  कॅन्सर पेशन्टसाठी ११ मज यांची वतंतर् इमारत 
उभारण्याचे तािवत आहे.  येत्या ४-५ वषार्त आमच्या कॅन्सर रुग्णालयाचे चांगले 
नाव होईल. सरासरी एचआय हीच्या उपचारासाठी समुारे १० ते १५ रुग्ण दरमहा येतात.  
याबाबत िदवसाला नॉमर्ल ओपीडीच्या वेळी १ ते २ रुग्ण पॉिझटी ह आढळतात. 
पवूीर्च्या तलुनेमध्ये  ेग्नंट मिहलांमध्ये आता एचआय हीचे माण कमी झाले आहे. 



113 
 

दरवषीर् निसग अ यासकर्मासाठी १०० मलुींना वेश िदला जातो तर त्यांचे 
िव ावेतन राज्य शासनाकडून त्येकी ६००/- रुपये या माणे िदले जाते.  या 
नससकिरता लॉिंजग व बोडीर्गची यव था मोफत आहे. 

 थलेॅसेिमया आजारावर आमच्याकडे उपचार होतात व त्यासाठी आ ही १० बेड्स 
वतंतर् ठेवले असले तरी वतंतर् वॉडर् नाही. मातर् महापािलकेचे टीएमटी सटर, कनािकया 
एक्झोिटका, बोरीवली पवूर्, मुंबई-६६ येथे थलेॅसेिमया सटर असनू डॉ.ममता मंगलानी 
तेथे असतात.  सन २०१५ साली हे ककर् रोग व रक्तदोष यावरील उपचारासाठी हे सटर 
उभारले असनू त्यासाठी महापािलकेने ३ कोटी रुपये खचर् केला आहे तर इतर १० कोटी 
रक्कमेचा िनधी टाटा हॉि पटलने डोनेशन वरुपात िदली आहे असे सिमतीस सांिगतले.  

क तरुबा रुग्णालय, मुंबई 
क तरुबा रुग्णालय, मुंबई येथे भेट िदली असता, या िठकाणी रुग्णालयाचे 

अिध ठाता यांनी या रुग्णालयाला १२५ वष झाली असनू ामखु्याने येथे संसगर्जन्य 
रोगांच्या आजारावर उपचार केले जातात. सध्या रुग्णसंख्या कमी असनू पावसा यात 
िवशेषत: जनू ते ऑक्टोबर या मिहन्यांमध्ये रोगांचे माण वाढते.  त्यावेळी हे रुग्णालय 
जोमाने कायर्रत असते.  या रुग्णालयात काजण्या, गोवर, कावीळ, डग्य,ू ले टो 
पायरेसीस, एच१ एन१ या संसगर्जन्य रोगांचे िनदान व उपचार केले जातात.  मेिडकल 
टोअसर्च्या बाबतीत मािहती देताना रुग्णालयातील काही डॉक्टसर् दपुारनंतर औषधे 
देण्याचे काम करतात त्यावर सिमतीने हरकत घेऊन डॉक्टरांना अशा पध्दतीने वागणकू 
देणे योग्य नस याचे शासनाच्या िनदशर्नास आणले.  त्यावर अिध ठाता यांनी 
सांिगतले की, मातर् डॉक्टरांवर असे काम करण्याचे लादत नाही. तरी सधु्दा सिमतीच्या 
िनदशानसुार हे काम बंद करण्याच्या दृ टीने याची न द घेतो. 

आहार यव थेच्या बाबतीत मािहती देताना कॅन्टीन रातर्ौ ८.३० वाजेपयत सरुू 
असते.  सध्याचे कंतर्ाटदार गे या ५-६ वषार्पासनू एकच अस याब ल सिमतीने आके्षप 
घेतला असता ते ई टडिंरगनसुार टडर देण्यात आले असनू त्यानसुार संबंिधत कंतर्ाटदार 
काम करीत आहेत. हे कंतर्ाट देण्यासाठी एक सिमती असते व महापािलकेच्या लेबर 
ऑिफसरमाफर् त त्यांना हे काम िदले जाते. सतत एकाच कंतर्ाटदाराला काम देणे योग्य 
नस याने तो बदलला जाणे आव यक आहे असे सिमतीचे मत झाले. त्यामळेु 
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भिव यात हे काम मिहला बचत गटांना देण्याच्या दृ टीने िवचार करावा अशी सिमतीने 
िशफारस केली.  

रुग्णालयातील इमारती अितशय जनु्या झाले या अस याने त्यांच्या दरुु तीसाठी 
िनधी उपल ध असनू त्यानसुार आ ही आ ाच बाजचू्या एका इमारतीचे दरुु तीचे काम 
हाती घेतले आहे.  तसेच मनु यबळाच्या बाबतीत मािहती देताना स :ि थतीत परेुसे 
मनु यबळ अस याचे अिध ठाता यांनी नमदू केले. 

 त्यानंतर सिमतीने रुग्णालयातील मिहला वॉडार्ची पाहणी केली. रुग्णालयातील 
पथॅॉलॉजी सटरला सिमतीने भेट िदली यावेळी डॉ. साठे यांच्याकडून तेथील सॅ पल 
तपासणीच्या कामकाजाची मािहती जाणनू घेतली. 

 रुग्णालयात िवशाखा सिमती कायर्रत अस याची खातर्ी सिमतीने शासनाकडून 
करुन घेतली. 

िंकग एडवडर् मेमोियल (के .ई.एम. ) रुग्णालय, परेल, मुंबई 
के.ई.एम. रुग्णालय, परेल, मुंबई येथे भेट िदली असता अिध ठाता यांच्या 

दालनात झाले या बैठकीमध्ये सिमतीला पढुील बाबी आढळून आ या. 
  १)  रुग्णालयामध्ये एच .एम.बी .सरुू आहे.   एका नाला उ र देताना 

शासनाने कॅन्सरच्या रुग्णांवर उपचार होत अस याची मािहती सिमतीला िदली. 
  २) रुग्णालयामध्ये िवशाखा सिमती थापन करण्यात आली आहे. 
  ३)  रुग्णालयामध्ये के .एम.सी .यंतर्णा सरुू करण्यात आली आहे.  
  ४) रुग्णालयामध्ये मेिडकल टोअर असले तरी त्यामध्ये जेनेिरटक मेिडकलची 

औषधे देणे सरुू करणे आव यक आहे. 
  ५)  िपडीयािटर्क वॉडर्मध्ये पो ट गर्जॅ्यएूट डॉक्टरांच्या जागा वाढिवण्याची गरज 

अस यामळेु सदर जागा वाढवून िमळाण्याची मागणी यव थापनाने केली. 
  ६) कुटंुब िनयोजन श तर्िकर्येमध्ये सहभागी होण्यासाठी परुुषांची उदािसनता 

िदसत अस याने त्यांना ोत्साहन देण्यासाठी एखादी योजना राबवावी. 
  ७)  रुग्णालयातील िविवध उपकरणे व आहार यव थेचे वेळोवेळी ऑडीट होणे 

आव यक आहे. 
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  ८)  निसगच्या िव ाथ्यार्ंना िव ा वेतन हणनू फक्त ५०० / - रुपये देण्यात 
येतात.   त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. 

  ९)  रुग्णालयातील सवर् संवगार्तील एकूण पदांच्या सरासरी १५ ते १८ टक्के पदे 
िरक्त आहेत.  ही पदे तातडीने भरणे आव यक आहे. 

  १०) रुग्णालयातील लहान मलुांना मातेचे दधू िमळणे अत्यंत आव यक असनू 
या कामी ज्या माता वत :हून पढेु येत असतील त्यांना ोत्साहन देण्याच्या उ ेशाने या 
योजनेला “अमतृ दान” योजना असे नाव देऊन त्या मातांना मानधन हणनू ठरािवक 
रक्कम ावी, असे आदेश सिमतीने िदले.  

 
भाभा रुग्णालय, मुंबई 

      भाभा रुग्णालय, मुंबई येथे भेट िदली असता, रुग्णालयाचे वै कीय अधीक्षक यांनी 
रुग्णालयामध्ये रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सिुवधा, आहार, रुग्णालयामधील 
अिधकारी /कमर्चारी , उपचारांसाठी आले या तर्ीया व बालके यांच्यासाठी घेण्यात 
येणारी िवशेष काळजी, रुग्णांना िद या जाणाऱ्या वै कीय सेवेची स ि थती, रुग्णालय 
तरावर तर्ीयांसाठीच्या सिमत्या, रुग्णालयीन शु क, रुग्णालयातील यंतर्सामगुर्ी, 
वच्छता, वै कीय अिधकारी यांच्या िनवासाची यव था, रुग्णसंख्या, जन्मदर, मतृ्यदूर, 
इत्यादी बाबींवर सिव तर चचार् करण्यात आली  .चचदर य ◌ान आढळून आले या 
संबंिधत वै कीय अधीक्षक व इतर वै कीय अिधकाऱ्यांना सचूना िद या. 

सिमतीने रुग्णांची संख्या पाहता रुग्णालयासाठी आणखी एक सी .टी.कॅन 
मिशन व एम.आर.आय .मिशन आव यक असनू तसा ताव सादर करावा.  अशा 

सचुना िद या. 
      रुग्णालयामध्ये सध्या डायिलिससची सिुवधा नस यामळेु डायिलिसस उपचार कदर् 
सरुु करावे. 
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भाभा रुग्णालयामध्ये बाळंतीण झाले या मातांना आप या बाळाला कांगारु मदर 
केअर पध्दतीने ठेवण्यासाठी आव यक असले या िकट  के.ई.एम. रुग्णालय येथनू 
आणा या लागतात. या िकट  रुग्णालयामध्येच उपल ध करुन देण्यात या यात. 

रुग्णालयामध्ये वषार्ला ३-४ माता मतृ्य ू होत असनू हे माण तलुनेत कमी 
अस याचे तर्ीरोग व सतुी तज्ञ यांनी सांिगतले. इतर रुग्णालयांमधनू संदिर्भत 
करण्यात आले या हाय िर क केसेसमध्येच माता मतृ्य ू होत अस याचे त्यांनी 
सांिगतले. हे माता मतृ्य ुआणखी कमी कसे करण्यात येतील याबाबत काळजी घेवनू 
कायर्वाही करण्याच्या सचूना सिमतीने िद या. 

      रुग्णालयामध्ये स :ि थतीत ८ इन्क्यबेुटर आहेत. त्यांची संख्या आणखी 
पाचने वाढिवणे आव यक अस याचे बालरोगतज्ञ यांनी सिमतीस सांिगतले. 

  रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या मिहला रुग्णांसाठी संपणूर् बॉडी चेक अप करण्याची 
योजना नाही. याबाबत चांग या कारे योजना तयार करुन त्याची अंमलबजावणी 
करण्याबाबत सिमतीने संबंिधतांना सांिगतले. 

            सिमतीने रुग्णालयातील िनवासी वै कीय अिधकारी यांच्या 
िनवास थानास सिमतीने भेट िदली असता त्या िठकाणच्या वच्छतागहृ व 
आजबूाजचू्या पिरसरामध्ये अ वच्छता आढळून आली. याबाबत काळजी घेण्याचे 
िनदेश वै िकय अधीक्षक यांना िदले. तसेच रुग्णालयाच्या इमारतीचे रंगकाम करणे 
आव यक असनू ते तात्काळ करुन घेण्याबाबत सिमतीने सचून्या िद या. 

   सिमतीने रुग्णालयामध्ये एकूण २४ सी.सी.टी. ही. कॅमेरे बसिवण्यात आलेले 
आहेत. त्यापैकी ४ कॅमेरे स ि थतीत बंद अव थेत आहेत. बंद असले या 
सी.सी.टी. ही. कॅमेऱ्यांची तात्काळ दरुु ती करुन घ्यावी. माननीय पंत धान ी. नरदर् 
मोदी यांनी जेनेरीक मेडीसीनबाबत योजना सरुु केली आहे. या योजनतगर्त 
रुग्णालयामध्ये जेनेरीक मेडीसीन टोअर सरुु करण्याची कायर्वाही करण्याच्या सचूना 
सिमतीने िद या. 

      रुग्णालयामध्ये वगर्-४ कमर्चाऱ्यांची अनेक पदे िरक्त अस याचे वै कीय 
अधीक्षक यांच्यामाफर् त सांगण्यात आले. त्यावेळी उप आयकु्त यांनी वगर्-४ 
कमर्चाऱ्यांच्या १३८८ पदांची भरती िकर्या ऑनलाईन पध्दतीने सरुु अस याची 
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मािहती िदली.  त्यामळेु अशा कारे भरती िकर्या िंकवा इतर लोकोपयोगी बाबी 
सन्माननीय सद यांच्या तसेच इतर लोक ितिनधींच्या िनदशर्नास आणा यात जेणेकरुन 
गरज ूलोकांपयत त्या पोहच ूशकतील असे सिमतीने सिूचत केले. 

रुग्णालयामध्ये कॅ शीयम एच.डी. सारख्या मिहलांसाठी अत्याव यक गोळया 
उपल ध नस याचे िदसनू आहे. त्यामळेु कॅ शीयम एच.डी. गोळया, इंजेक्शन तसेच 
इतर अत्याव यक औषधे रुग्णालयामध्येच उपल ध करुन ावीत.  रुग्णालयामधील 
बालरुग्ण िवभागामध्ये म टीपरॅा मॉिनटसर्, ॲने थेिशया मिशनची आव यकता 
अस याने त्याबाबतचा ताव तात्काळ सादर करण्यात यावा असे सिमतीने िनदेश 
िदले. 

राज्यामधील बऱ्याच लोकांना थिॅलिसिमया आजार झालेला आहे. याचे गांभीयर् 
लक्षात घेवनू तसेच रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी या रुग्णालयामध्ये देखील 
थिॅलिसिमया यिुनट सरुु करण्यात यावे असे सिमतीने सांिगतले. 

बालरुग्ण िवभागामध्ये दोन पदे मंजरू असताना एकच वरी ठ वै कीय अिधकारी 
कायर्रत आहेत. रुग्णांचा भार पाहता आणखी वरी ठ वै कीय अिधकारी असणे 
आव यक आहे. त्यामळेु याबाबतचा ताव तात्काळ सादर करण्यात यावा. तसेच 
रुग्णालयामध्ये परुुष तसेच तर्ी डॉक्टरांना िव ांतीसाठी वतंतर् कक्ष आढळून आला 
नाही. त्यांना आंतररुग्ण दाखल असले या कक्षामध्येच बसावे लागते. त्यामळेु तर्ी व 
परुुष डॉक्टरांसाठी ससुज्ज िव ांती कक्ष तयार करण्यात यावा अशा सचूना सिमतीने 
िद या. 

रुग्णालयामध्ये िवशाखा सिमती थापन करण्यात आली असनू ितच्या िनयिमत 
बैठका देखील आयोिजत के या जातात असे क यिुनटी डे हलपमट ऑफीसर यांनी 
सांिगतले. परंतु शासन िनणर्यानसुार सिमतीमध्ये सेवाभावी सं थेचा (एन.जी.ओ.) एक 
ितिनधी कायम वरुपी नेमण्यात आलेला नस याचे िदसनू आले. त्यामळेु असा 
ितिनधी तात्काळ नेमण्यात यावा. तसेच शासन िनणर्यानसुार ‘िवशाखा सिमती’ असे 
नाव असलेला फलक रुग्णालयाच्या दशर्नी भागामध्ये लावण्यात यावा असे िनदेश 
िदले. 
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 बाळाच्या आरोग्यासाठी मातेचे दधू हे अत्यंत पोषक असते. बालकांना मातेचे 
दधू िमळून त्यांचे आरोग्य सदृढ राहण्यासाठी ‘हयमुन िम क बकँ’ ही संक पना 
त्यक्षात आणली गेली आहे.  अनेक रुग्णालयांमध्ये अशा िम क बकँ सरुु झा या 
आहेत. भाभा रुग्णालयामध्ये मोठया माणात मिहला बाळंतपणासाठी येत 
असतात. त्यामळेु येथे देखील ‘हयमुन िम क बकँ’ सरुु करण्यात यावी.  त्याच माणे 
िनरागस बालकांचे ाण वाचिवण्यात वत:चे दधू देणाऱ्या या मिहलांचे फार मोलाचे 
योगदान अस याने “अमतृदान” असे या योजनेस नाव देण्यात यावे. तसेच या मातांना 
मानधन हणनु काही रक्कम देखील देण्यात यावी, अशा सचूना के या. 

रुग्णालयाच्या रक्तपेढीमध्ये तंतर्ज्ञ तसेच इतर टाफ कमी अस याचे िनदशर्नास 
आले. त्यामळेु हा टाफ तात्काळ भरण्यासाठी ताव सादर करावा. तसेच या 
रुग्णालयामध्ये लड क चर फॅिसिलटी, ए.बी.जी. मिशन उपल ध नाही. या सिुवधा 
देखील सरुु करण्यात या यात अशा सचूना वै कीय अधीक्षक यांना िद या. 

सिमतीने रुग्णालयामध्ये जन्मणाऱ्या मलुांची संख्या जा त आहे. त्यामळेु येथे 
िपडीयािटर्क सजर्न तसेच रेिडऑलॉिज ट असणे आव यक आहे. सदर पदे भरण्यासाठी 
तात्काळ ताव सादर करण्याबाबत िनदेश िदले. 

एका बाजलूा जेवणामध्ये मै ाचा वापर करु नये असे डॉक्टर रुग्णांना सांगतात. 
परंत ु रुग्णालयामाफर् त रुग्णांना िद या जाणाऱ्या आहारामध्ये हाईट ेडचा समावेश 
अस याचे आढळून आले आहे. ही बाब अितशय िवसंगत असनू अितशय गंभीर 
आहे. त्याचा रुग्णांच्या आरोग्यावर िवपिरत पिरणाम होतो. त्यामळेु हाईट ेड देणे 
तात्काळ बंद करुन त्याऐवजी रुग्णांच्या आहारामध्ये ग हाच्या पोळीचा समावेश 
करण्यात यावा. तसेच या पोळया व आहार बचत गटांमधील मिहलांमाफर् त तयार 
करावा. जेणेकरुन त्यांच्या यावसाियकतेबरोबरच रुग्णांना चांगला आहार िमळेल असे 
सिमतीने सचुिवले. 

यानंतर सिमतीने रुग्णालयातील मिहलांसाठीचे वॉडर्, लेबर रुम, लहान मलुांचे 
वॉडर्, वै कीय अिधकाऱ्यांचे वसतीगहृ यांची पाहणी केली. 

त्यावर वै कीय अधीक्षक व इतर वै कीय अिधकारी यांनी सिमतीने सचूिवले या 
सचूनांवर कायर्वाही करु असे सिमतीला सांिगतले. 
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        कूपर रुग्णालय अंधेरी  
कूपर रुग्णालय, अंधेरी येथे भेट िदली असता अिध ठाता यांनी रुग्णालयामध्ये 

देण्यात येणाऱ्या उपचारांची व सोयी सिुवधांची तसेच रुग्णालयाबाबतची मािहती िदली. 
मािहतीमध्ये रुग्णालयाची थापना, रुग्णालयामध्ये वै कीय महािव ालय कसे व 

के हा थापन झाले, महािव ालयामधील उपल ध अ यासकर्म, रुग्णांना व िवशेषत: 
तर्ीया व बालरुग्णांना देण्यात येणारे उपचार व सिुवधा, रुग्णांना परुिवला जाणारा 
आहार, रुग्णालयामधील यंतर्सामगुर्ी, िव ाथीर् तसेच िनवासी वै कीय अिधकारी यांची 
वसतीगहेृ, रुग्णालयाचा कॅ पस, रुग्णसंख्या याबाबत सिव तर मािहती सिमतीला 
देण्यात आली. 

 सन २०१५ मध्ये िंहद ू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे या नावाने रुग्णालयामध्ये 
वै कीय महािव ालयास मान्यता िमळाली.  रुग्णालयामध्ये एकूण ७०० खाटा असनू 
त्यापैकी अितदक्षता िवभागामध्ये २० खाटा आहेत. रुग्णांची संख्या येथे कायर्रत 
असले या मनु यबळाच्या तलुनेत चंड असनू के.ई.एम./नायर/सायन या 
रुग्णालयां माणेच कामकाजाचा याप आहे. एम.सी.आय. नॉ सर् माणे डॉक्टरांची 
संख्या परेुशी आहे. मातर् के.ई.एम. रुग्णालयाच्या धतीर्वर कामाच्या यापानसुार 
डॉक्टरांची संख्या वाढिवणे आव यक आहे. रुग्णसंख्या िवचारात घेता आणखी १२९ 
पदे िनमार्ण करुन िमळण्याबाबतचा ताव रुग्णालय शासनाने संचालक ( मखु 
रुग्णालये) व महानगरपािलका आयकु्त यांच्याकडे पाठवून त्याबाबत मरणपतेर् देखील 
िदली आहेत, असे अिध ठाता यांनी सांिगतले. याबाबत सिमतीने संचालक, मखु 
रुग्णालये तथा अिध ठाता के.ई.एम. रुग्णालय डॉ.अिवनाश सपेु यांच्याशी दरूध्वनी ारे 
चचार् करुन के.ई.एम. रुग्णालयाच्या धतीर्वर ताव तयार करुन पढेु पाठिवण्याच्या 
सचूना िद या. तसेच याबाबत कायर्वाही करण्याबाबत अिध ठाता यांनाही 
सांिगतले. कूपर रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या बाहयरुग्णांची तसेच दाखल होणाऱ्या 
आंतररुग्णांची संख्या पाहता येथे एवढे कमी डॉक्टसर् असणे ही बाब गंभीर असनू अशा 
कारे रुग्णांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही असे सिमतीने सांिगतले. 

 रुग्णालयातील तांितर्क संवगार्बरोबरच िलिपक संवगार्तील अनेक पदे िरक्त 
अस यामळेु काही अहवाल डॉक्टरांना वत: टाईप करावे लागतात ही बाब यादर यान 
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िनदशर्नास आणनू देण्यात आली. यावर उप आयकु्त यांनी उपरोक्त दोन्ही संवगार्तील 
पदांची िंबदनूामावली कोकण भवन, बेलापरू तसेच मंतर्ालय तरावर लंिबत 
अस यामळेु ही पदे भरली गेली नस याचे प टीकरण िदले. वै कीय सेवा ही तातडीची 
सेवा आहे.  त्यामळेु याबाबत काही वेगळे िनयम असणे आव यक आहे.  त्यामळेुच या 
िवभागाचे काम ाधान्याने केले पािहजे अशा सचूना िद या. 

 सिमतीने  वगर्-४ संवगार्तील िशपाई/आया/वाडर्बॉय ही पदे मोठया माणात िरक्त 
अस याने रुग्णांची अनेक कामे नातेवाईकांनाच करावी लागत अगदी रुग्णांची यरुीन 
देखील नातेवाईकांनाच घेवनू जावी लागत अस यामळेु तात्काळ या संवगार्तील पदे का 
भरण्यात आली नाहीत. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अिध ठाता यांनी सांिगतले की, रुग्णालयामधील वच्छतेची कामे 
बाहेरील यंतर्णांमाफर् त करुन घेतली जात आहेत. यावेळी मि टपपर्ज वकर् साठी टडर 
काढण्यात आले असनू त्या ारे िनवड या जाणाऱ्या एजन्सीचे लोक ही सवर् कामे करु 
शकतील  .सदर टडर ोिसजर सरुु असनू त्याच्या िनिवदेची दोन पािकटे उघडली असनू 
ितसरे पाकीट देखील लवकरच उघडण्यात येईल असे सिमतीस सांिगतले. 

 रक्तपेढीमध्ये ॅ क्शन यंतर्णा नस याने रक्तातील लाझमा व लेटलेट  यासारखे 
घटक वेगळे करुन रुग्णाला वेळीच देता येत नाहीत. पिरणामी रुग्ण दगावू शकतो व 
एकदा दोन तास लेटलेट  उिशरा आ याने एक रुग्ण दगाव याचा कार घडला 
आहे. त्यामळेु असे कार पनु्हा घडू नयेत तसेच रुग्णांना तात्काळ व सलुभ उपचार 
िमळण्याकरीता अशी यंतर्णा रुग्णालय तरावर उभारण्यात यावी असे िनदशर्नास 
आणले असता याबाबत कायर्वाही सरुु अस याचे अिध ठाता यांनी सांिगतले. 

बैठकीमध्ये करण्यात आले या चचदर यान रुग्णालयामध्ये डायिलिसस यंतर्णा 
बसिवणे, रेिडऑलॉिज टचे वतंतर् पद िनमार्ण करणे, २ डी इको यंतर्णा इनहाऊस 
वरुपामध्ये रुग्णालयात बसिवणे, हयमुन िम क बकँ िनमार्ण करणे गरजेचे अस याचे 
िनदशर्नास आले. याबाबत तात्काळ कायर्वाही करण्याचे आदेश सिमतीने अिध ठाता 
यांना िदले. 

मा.सिमती मखु त्यांच्या ओळखीच्या व मतदार संघातील एका रुग्णाला 
मध्यरातर्ी ०१.३० वाजता रुग्णालयामध्ये भेटण्यासाठी गे या असता तेथे त्यावेळी काही 
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डॉक्टसर् रुग्णालयामध्येच म पान करताना त्यांना आढळून आ याचे त्यांनी 
सांिगतले. या डॉक्टरांची छायािचतेर् देखील मा.सिमती मखु यांच्याकडे उपल ध आहेत. 
सदरची बाब िवधानसभेमध्ये देखील उपि थत केली होती.  परंत ुसदर करणी संबंिधत 
डॉक्टरांवर कोणत्याही कारची कारवाई करण्यात आलेली नाही.  

आिदवासी मलुींना निसगचा अ यासकर्म िशकवताना निसगच्या काही 
ाध्यापकांनी जातीवाचक बोलनू वेगळी वागणकू िदली होती. यावर सदर करणी 
चौकशी करण्यात आली व चौकशीमध्ये संबंिधत ाध्यापक दोषी आढळून आले 
नस याचे अिध ठाता यांनी सांिगतले. हे करण गंभीर असनू ते पनु्हा ओपन करुन 
त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी, असे िनदश िदले.  याबाबत आपणास काही शंका 
वाटत अस यास त्याबाबत पनु्हा चौकशी करण्याचे अिधकार महानगरपािलका 
आयकु्तांना असनू अिध ठाता यांच्यामाफर् त तसा ताव आ यास पनुच कशी करण्यात 
येईल असे उप आयकु्त यांनी सिमतीस सांिगतले.    

 िवशाखा सिमतीच्या नावाचे फलक शासन िनणर्यातील तरतदुीनसुार दशर्नी 
भागावर लावण्याबाबत एक पिरपतर्क काढण्यात यावे. त्याच माणे या सिमतीची दर 
मिहन्याला िकमान एक बैठक होणे अिनवायर् असनू या सिमतीमध्ये अशासकीय 
सं थेच्या (एन.जी.ओ.) एका सद याचा कायम वरुपी समावेश असणे आव यक 
अस याचे सिमतीने सांिगतले. 

निसगच्या िव ािर्थनींना देण्यात येणाऱ्या िव ा वेतनामध्ये त्येक 
महािव ालयामध्ये िभन्नता िदसत आहे. सट जॉजस रुग्णालयामध्ये २२५ रुपये, नायर 
रुग्णालयामध्ये ६०० रुपये तर कूपर रुग्णालयामध्ये थम वषार्साठी ५९०, ि तीय 
वषार्साठी ६०० व ततृीय वषार्साठी ६१० एवढे आहे.  त्यामळेु यामध्ये ससुतूर्ता व 
समानता आणनू ती वषीर् रुपये १०००/- एवढे िव ावेतन देण्याबाबत िशफारस 
करण्यात येईल असे सिमतीने सांिगतले. 

वै कीय महािव ालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची एक िवटही पडली 
नस याचे ऐकून सिमतीने नाराजी यक्त केली. तसेच हे काम तात्काळ सरुु करण्याच्या 
दृ टीने कायर्वाही करण्याचे िनदश िदले. 
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रुग्णांना ई कॉन कॅन्टीनमध्ये तयार केलेले अन्न िदले जात अस याची मािहती 
अिध ठाता यांनी िदली. यासाठी ित रुग्ण ८५/- रुपये एवढे शु क आकारले 
जाते.   रुग्णालयामाफर् त के या जाणाऱ्या सवर् बाबींची मािहती सन्माननीय सद य तसेच 
लोक ितिनधींना िद यास त्यामळेु गरज ूलोकांना जा तीत जा त लाभ िमळेल, या बाबी 
िनदशर्नास आणण्यात येतील असे उप आयकु्त यांनी सांिगतले. 

िवशाखा सिमतीच्या कायर्पध्दतीबाबत चचार् करतानाच सिमतीकडे आतापयत 
आले या करणांचीही चौकशी केली. सिमतीकडे आतापयत तीन करणे आली 
होती.  त्यापैकी पिह या करणामध्ये एका वॉडर्बॉयने िस टरकडे पाहून िरमाकर्  पास 
के याची तकर्ार होती. याबाबत सिमतीने कारवाई केली असनू संबंिधत वॉडर्बॉयला 
लेखी सचूना देवनू त्याची बदली के याचे सांिगतले. दसुऱ्या करणी एका परुुष 
रेिसडटने दरवाजाच्या फटीमधनू रेकॉिडग के याबाबतची तर्ी रेिसडटची तकर्ार 
होती. सदर तर्ी रेिसडटने पोलीस टेशनमध्ये देखील याबाबत तकर्ार दाखल केली होती 
व संबंिधताला अटक देखील झाली होती. तो डॉक्टर सध्या जािमनावर असनू त्याची 
न्यायालयीन िकर्या सरुु आहे. त्याला रुग्णालयामधनू िनलंिबत करण्यात आले आहे, 
परंत ु िरलकॅ्सेशनसाठी त्यांनी न्यायालयामधनू आदेश आणला आहे. अ ाप सदर 
डॉक्टर िनलंिबतच अस याचे सांिगतले.  या करणी महानगरपािलकेतफ विकलाची 
नेमणकू करणे आव यक अस याचे सिमतीने सांिगतले. ितसरी तकर्ार एका मिहला 
रुग्णाने केली होती. त्यामध्ये डॉक्टर ितच्याशी अि लल भाषेमध्ये बोल याचे ितने 
हटले होते. सदर डॉक्टरांची बदली माझ्या यिुनटमध्ये करण्यात आ याचे डॉ.रीना वाणी 
यांनी सांिगतले. तसेच सदर मिहलेने आपली तकर्ार माघारी घेतली असनू त्या मिहलेची 
सतुी देखील याच रुग्णालयात झा याचेही त्यांनी सांिगतले. परंत ुअशा करणी केवळ 
वॉिनग िंकवा बदली ही िशक्षा होऊ शकत नाही असे सांिगतले. याबाबत संबंिधतांवर 
कडक कारवाई केली गेली पािहजे असेही सचुिवले.  

तर्ीयां माणेच कुटंुब िनयोजनाच्या श तर्कर्ीयेचे महत्त्व परुुषांना देखील पटवनू 
सांगनू जा तीत जा त जागतृी करावी तसेच आता श तर्कर्ीयेनंतर देण्यात येणाऱ्या 
रकमेमध्ये वाढ करण्याबाबतही सचुिवले.  परंत ुआंतररा टर्ीय आरोग्य संघटनेचे असे 
हणणे आहे की, या कायर्कर्मासाठी इन्सेिन्ट ह देवू नये, असे सिमतीने सांिगतले. 
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यानंतर सिमतीने एन.आय.सी.य,ूपी.आय.सी.य,ू क्षयरोग कक्ष या िठकाणी भेट 
देवनू रुग्णालयाची पाहणी तसेच रुग्णांची िवचारपसू केली. 

यानंतर अिध ठाता यांनी सिमतीने सचुिवले या बाबींवर कायर्वाही करु असे 
सांिगतले. 

डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय , बोिरवली 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, बोिरवली येथे भेट िदली असता वै कीय 

अधीक्षक यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, बोिरवली बाबतची सिव तर 
मािहती सिमतीला िदली. त्यामध्ये रुग्णालयामधील सिुवधा, शैक्षिणक सिुवधा, मागील 
वषीर्ची आकडेवारी, सध्या हाती घेण्यात आलेले क प, निवन सरुु करावयाचे क प, 
रुग्णालयाची उ लेखिनय कामिगरी, आ हाने, िवशाखा सिमती-लिगक अत्याचार 
ितबंधक सिमती, वन टॉप हे प सटर, िदलासा कदर्, जननी िशश ुसरुक्षा कायर्कर्म, 
जननी सरुक्षा योजना, माता मतृ्य ुआढावा/गणुव ा सिमती, एम िमतर्, कुटंुब िनयोजनाची 
सिुवधा, धानमंतर्ी सरुिक्षत माततृ्व अिभयान याबाबत मािहती िदली. 

रुग्णालयातील िवशाखा सिमतीसमोर आले या दोन करणांमध्ये दोषी परुुष 
कमर्चाऱ्यांची बदली के याचे संबंिधतांनी सांिगतले. अशा करणी केवळ बदली न 
करता त्यांच्याकडून पनु्हा अशा कारचा गनु्हा न घडावा यासाठी िनलंबनासारखी कठोर 
िशक्षा होणे अपेिक्षत अस याचे सिमतीने सांिगतले. 

रुग्णालयामाफर् त एखा ा िपडीत मिहला िंकवा मलुीला योग्य कारे समपुदेशन 
करुन ितची इच्छा अस यास िरतसर पोलीस मदत िमळवनू िदली जात अस याब ल 
सांिगतले. परंतु अशा करणी केवळ मलुीची िंकवा ितच्या कुटंुिबयाची इच्छा असताना 
मदत न करता त्येक करणी पोलीसांमध्ये गनु्हा दाखल करण्याचे आदेश देवनू 
यामध्ये दोषी असले यांना कठोर िशक्षा झाली पािहजे असे सिमतीने सांिगतले. 

रुग्णालयामध्ये पवूीर् दोन रुग्णांना उंदीर चाव याची घटना घडली होती व चचत 
देखील आली होती. त्यानंतर रुग्णालयामध्ये पे ट कन्टर्ोल किमटी थापन करण्यात 
आली असनू आता रुग्णालयामध्ये एकही उंदीर िंकवा इतर काहीही अ वच्छता 
नस याचे वै कीय अधीक्षक यांनी सांिगतले.  तसेच वच्छते संदभार्त रुग्णालयाला 
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पािरतोिषक िमळा याचेही त्यांनी सांिगतले.  अशाच कारची वच्छता व दक्षता इतर 
रुग्णालयांमध्ये देखील घेण्यात यावी कायर्वाही करावी अशी िशफारस सिमतीने केली. 

 िरक्त पदांचा आढावा घेतला असता िंबदनुामावली (रो टर) संबंधी िवभागीय 
आयकु्त, कोकण भवन, बेलापरू व मंतर्ालय तरावरुन िनणर्य होणे लंिबत अस याचे 
उपायकु्त यांनी सांिगतले. मातर् रुग्णालये व तेथील कमर्चारी हे अत्याव यक सेवेचा 
भाग अस याने ही पदे तातडीने भरण्यात यावीत अशा सचूना सिमतीने िद या. 

गभर्वती मिहलांना साध्या ि हटािमनच्या गोळयांऐवजी त्यांना कॅि शअम 
एच.डी.च्या गोळया देण्यात या यात. त्याच माणे कॅि शअमच्या डी ३ टबॅलेट  िंकवा 
डी ३ इंजेक्शन्स देण्यात यावेत असेही सिमतीने िनदश िदले. 

  रुग्णालयामध्ये मिहलांची संपणूर् बॉडी चेक अप करण्याच्या दृ टीने योजना तयार 
करण्यात यावी. ओ.पी.डी.मध्ये मिहलांची व परुुषांची वतंतर् रांग सवर्च रुग्णालयात 
असावी. तसेच मिहलांमध्ये देखील गभर्वती मिहला, संसगर्जन्य रोगबािधत मिहला व 
इतर अशा वेगवेगळया रांगा असा यात. ओ.पी.डी. मध्ये गभर्वती मिहलांवर ाधान्याने 
उपचार करावेत. 

  त्येक रुग्णालयाने नािवन्यपणूर् कामिगरी हणनू वेगळा ठसा समाजामध्ये 
उमटवावा. माननीय पंत धान ी. नरदर् मोदी यांची जेनेिरक औषधालयांची योजना सवर् 
रुग्णालयांमध्ये राबवावी असे सिमतीने सांिगतले. 

यानंतर सिमतीने रुग्णालयाची पाहणी करुन रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांची 
िवचारपसू केली.  

मिहला व बाल क याण सिमतीने मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई 
महानगरपािलका व राज्य शासनच्या अखत्यारीत असले या रुग्णालयांना  िदनांक ३० 
जानेवारी, २०१८ रोजी मुंबई शहरातील बा.य.ल.नायर चिॅरटेबल रुग्णालय, क तरुबा 
रुग्णालय, िंकग एडवडर् मेमोियल (के.ई.एम.)रुग्णालय व राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील सट जॉजर् रुग्णालय व कामा व आ  लेस रुग्णालय, तसेच िदनांक ३१ 
जानेवारी, २०१८ रोजी मुंबई उपनगरातील भाभा रुग्णालय, कुपर रुग्णालय तसेच 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय येथे भेटी िद यानंतर गरुुवार, िदनांक 
१.२.२०१८ रोजी मुंबई शहर व उपनगर येथील रुग्णांना होत असले या गैरसोई बाबत 
मुंबई महापािलकेच्या मखु्यालयात साक्ष आयोिजत केली होती.  
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सिमतीने राज्य शासनाचे रुग्णालये व बहृन्मुंबई महापािलकेच्या अखत्यारीतील 
िविवध मखु रुग्णालयांना भेटी िद या. यावेळी त्या त्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी 
कोणकोणत्या सिुवधा उपल ध आहेत व कोणकोणत्या सिुवधा परुिवणे आव यक 
आहे, त्याच माणे मिहला व बालकांवर कशा पध्दतीने उपचार केले जातात आिण 
त्यांच्यासाठी कशा पध्दतीने यव था केली पािहजे, कोणकोणत्या तर्टुी दरू के या 
पािहजेत या दृ टीने सिमतीने पाहणी केली आहे. सिमतीला रुग्णालयामध्ये ज्या उिणवा 
आढळून आ या आिण त्या दृ टीने ज्या उपाययोजना करणे आव यक आहे त्यावर 
सिमती या िठकाणी  मािहती करुन घेणार आहे. या सवर् रुग्णालयांची पाहणी के यानंतर 
सिमतीला रुग्णालयामध्ये एक बाब ामखु्याने अशी आढळून आली की, जवळ जवळ 
सवर्च रुग्णालयांच्या इमारती मोडकळीस आ या आहेत.  त्यामळेु त्यांची पनुबार्ंधणी 
तातडीने होणे आव यक आहे. कूपर रुग्णालयाच्या नवीन कॉलेजची एक वीट सधु्दा 
आतापयत का लावण्यात आली नाही, हे सिमतीला कळू शकले नाही. हे रुग्णालय जेथे 
वसले आहे त्या िठकाणी सिमतीला अनेक अडचणी िदसनू आ या. क तरुबा 
रुग्णालयात १८ एकर जागा वापरािवना पडून आहे. त्या रुग्णालयात एक रक्तपेढी 
सोडली तर तेथील उवर्िरत फार मो ा जागेचा काहीच वापर होत नाही असे िदसते. 
 पिरणामी केईएम, कूपर, नायर या रुग्णालयांवर लोड येतो.  हे टाळण्यासाठी अशा 
वापरािवना पडून असले या जागेचा िविनयोग केला पािहजे. महानगरपािलकेने काही 
बाबतीत समसमान सतूर् वापरले पािहजे. कारण या रुग्णालयांमधील निसगच्या 
िव ाथ्यार्ंना जे िव ावेतन देण्यात येते त्यामध्ये समानता िदसत नाही. असे सिमतीने 
िवचारले. 

त्यावर उपायकु्त यांनी हे िव ावेतन वेगवेग या माणात िदले जात अस याचे 
पािहले आहे. सवार्त कमी िव ा वेतन राज्य शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये िदले जात असनू 
ते फक्त २२५/- इतकेच आहे.  ती रुग्णालये आप या अखत्यािरत नसली तरी 
त्यासंबंधी सिमती राज्य शासनाकडे मागणी करेल. परंत ु महापािलकेच्या काही 
रुग्णालयांमध्ये हे िव ावेतन ५०० ते ६०० रुपये िदले जाते.   

डॉ. आंबेडकर भगवती रुग्णालयात तर पिह या वषार्च्या नससना ५९०/- रुपये , 
दसुऱ्या वषार्च्या नससना ६००/- रुपये तर ितसऱ्या वषार्च्या नससना ६१०/- रुपये अशा 
कारे िव ावेतन िदले जाते.  राज्य शासनाच्या तलुनेत हे िव ा वेतन जा त देता हे जरी 
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खरे असले तरी त्यामध्ये समानता नाही.  त्यामळेु त्यामध्ये समानता आणली पािहजे व 
त्या दृ टीने धोरणात्मक िनणर्य झाला पािहजे.   

 ज्या रुग्णालयांवर जा तीत जा त माणात लोड आहे आिण ती रुग्णालये  
सांभाळू शकत नाहीत त्याचे मखु कारण हणजे त्या िठकाणी असले या िंबद ू
नामावली माणे िरक्त पदे वेळीच भरली गेलेली नाहीत.  येथील महत्त्वाची तांितर्क 
वरुपाची पदे भरली जात नाहीत.  क तरुबा रुग्णालयात तर डॉक्टसर् वत: मेिडकल 
टोअसर्मध्ये बसनू औषधे देतात.  परेुशे कमर्चारी नस यामळेु हे सवर् घडत आहे.  
रुग्णालयांमधील जी पदे िरक्त आहेत ती पदे तातडीने भरािवत असा आदेश ही सिमती 
देत आहे.  मुंबई महापािलकेची इतकी अनेक रुग्णालये कायर्रत असताना या 
रुग्णालयांवर लोड येण्याचे एकमेव कारण हणजे त्या रुग्णालयांमध्ये समसमानतेचे 
सतूर् नाही. लड बकेँमधनू रुग्णापयत रक्त पोहोचण्यास २ तास उशीर झा यामळेु एका 
मातेचा मतृ्य ू झा याचे आ हाला तेथील डॉक्टरांनी सांिगतले. या रुग्णालयांमध्ये 
रक्तपेढी आिण रक्तांचे घटक वेगवेगळे करण्यासाठी आव यक असलेली पथॅॉलॉजी 
असणे गरजेचे आहे आिण ही सिुवधा परुिवणे आपली जबाबदारी आहे.  दोन दोन तास 
रक्त न िमळा यामळेु एखा ा रुग्णाचा अशा कारे मतृ्य ूहोत असेल तर ही बाब अत्यंत 
िंचताजनक आहे.  डॉक्टरांच्या समोर असे कार होत असतील तर त्या िठकाणी 
िनि चतपणे उपचार िवषयक परेुशी यव था नाही हा आमच्या सिमतीने काढलेला 
िन कषर् अत्यंत योग्य आहे.  हणनू रुग्णांची जा तीत जा त काळजी घेण्यासाठी 
संबंिधतांना आव यक िशक्षण देण्याची गरज असनू त्या दृ टीने पावले उचलावीत 
असे िनदश सिमतीने िदले.    

         नायर रुग्णालयात त्या िदवशी एमआरआय मशीनमध्ये ज्या िनरपराध 
यक्तीचा आकि मकपणे मतृ्य ूझाला तो संग ामखु्याने त्या िठकाणी परेुसा कमर्चारी 
वगर् नस यामळेुच घडला आहे. तेथील वॉडर् बॉयला िशक्षण देण्यात आले नस यामळेु 
ही घटना घडली आहे.  येथील तांितर्क कमर्चाऱ्यांची पदे भरणे गरजेचे आहे.  नायर 
रुग्णालयात आ हाला एक चांगली बाब िदसनू आली आिण ती हणजे त्यांनी टाटा 
रुग्णालयाला पयार्य उभा राहील अशा पध्दतीने कॅन्सरसंबंधी केमो थेरपी सटर उभे 
करण्यासाठी ते यत्नशील आहेत.  अितशय चांग या पध्दतीने ते सटर उभे राहत 
आहे.  लोक ितिनधी हणनू आ ही नेहमी टाटा रुग्णालयाला पतर् देतो. पण तेथे आधीच 
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चंड रांगा अस यामळेु त्या रांगा लावले या रुग्णांवर अन्याय होण्याची भीती 
आ हालाही वाटते.  त्यामळेु आपले पतर् टाटा रुग्णालयातच का जावे, नायर 
रुग्णालयात ते का जाऊ नये. त्यामळेु आपण नायर रुग्णालयाकडे कॅन्सरवरील 
उपचारासाठी पयार्यी यव था हणनू पािहले तर टाटा रुग्णालयांमधील रांगा कमी 
होऊन तेथील लोड कमी होऊ शकेल.  मुंबईची चंड लोकसंख्या िवचारात घेता आपण 
अशी यव था सरुू केली पािहजे.  कारण े ट कॅन्सर, गंभार्शयाचा कॅन्सर यावरील 
उपचाराची सिुवधा नायर रुग्णालया यितिरक्त आ हाला महापािलकेच्या इतर 
कोणत्याही रुग्णालयात आढळून आली नाही.  अनेक िठकाणी तर्ी रोग तज्ज्ञ 
नस याचेही आढळून आले. औषधांच्या बाबतीत अनेक िठकाणी आपण जी औषधे 
देतो त्यांची सचूी अत्यंत कमी आहे.  माननीय पंत धान ी.  नरदर् मोदी साहेबांनी 
जनेिरक औषधांची महत्त्वाकांक्षी योजना संपणूर् देशासाठी सरुू केली आहे.  ही योजना 
या मखु रुग्णालयांमध्ये सरुू करण्याचे आदेश ही सिमती देत आहे. ती औषधे देण्यास 
सरुूवात केली तर औषधांच्या िंकमती अत्यंत कमी होतील व रुग्णांना आिर्थक भदूड 
सोसावा लागणार नाही. असे सिमतीने सिुचत केले. 

तसेच कामा व ऑ लेस रुग्णालयात मिहलांची संपणूर् तपासणी केली जात 
अस याचे आ हाला आढळून आ याब ल मी तेथील अधीिक्षका व त्यांच्या कमर्चारी 
वृंदाचे मनापासनू अिभनंदन करते. त्यांनी मिहला व बालकांच्या देखभालीसंबंधी 
अितशय चांग या पध्दतीने यव था केली आहे.  उपल ध िनधीमध्ये त्यांनी अितशय 
चांगले मटॅिर्नटी सटर उभे केले आहे. कामा व ऑ लेस रुग्णालयात गभर्वती 
मिहलांच्या कॅन्सरचे आिण े ट कॅन्सरचे ऑपरेशन केले जाते. मिहलांची संपणूर् 
तपासणी केली पािहजे.  महापािलकेच्या रुग्णालयांमध्ये ती होत नाही.  अशी सिमतीने 
िवचारणा केली.  

काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची दक्षता घेण्याच्या दृ टीने ज्या बाबी के या पािहजेत 
तशी यव था महापािलकेच्या रुग्णालयांमध्ये नाही. मिहलांची वषार्तनू एकदा तपासणी 
करु शकत नाही काय ?   

त्यासाठी नॉिमनल फी सधु्दा आकारली तरी चालेल.  मातर् महापािलकेच्या या 
मखु रुग्णालयांमध्ये मिहलांच्या संपणूर् कर्ीिंनग टे टची यव था होणे अत्यंत गरजेचे 
आहे, असे सिमतीने सांिगतले.  
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या रुग्णालयांमध्ये १ लाखाच्या वर रुग्ण भरती असतात. ज्या अथीर् रुग्णांना 
रुग्णालयामध्ये जागा कमी पडते त्या अथीर् त्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची राहण्याची 
अत्यंत गैरसोय होते.  नगरिवकास िवभागाचे धान सिचव आले होते व त्यांनी 
सांिगतले होते की, कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी हाफिकन्स इिन्  ट ूटची काही जागा 
महापािलकेकडे वगर् करण्यात येत आहे. त्या करणाचे काय झाले, ती फाईल कोठे 
आहे हे आ हाला कळले पािहजे.  कॅन्सरच्या रुग्णांची सोय करण्यासाठी ही जागा मुंबई 
महापािलकेला वगर् करण्यात आली आहे की नाही िंकवा त्यासंबंधीच्या फाईलचे पढेु 
काय झाले ?  कारण त्या करणाला जवळपास ५ वष झाली आहेत.  त्या फाईलचा 
पाठपरुावा करावा.  कारण हा िवषय मागीर् लागला तर त्या िठकाणी धमर्शाळेची उभारणी 
होऊन कॅन्सर रुग्णांच्या नातेवाईकांना राहण्याची सोय होईल.  

 नायर रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या खपू जा त आहे. त्यामळेु अनेक 
रुग्णांना श तर्िकर्येसाठी दोन-तीन मिहने वेटींगवर ठेवावे लागते. या िठकाणी ६ 
श तर्िकर्यागहेृ तयार असनू त्यापैकी केवळ तीन सरुु आहेत तर तीन बंद आहेत.  
आव यक असले या गो टींची उपल धता नस यामळेु तीन श तर्कर्ीयागहेृ बंद 
आहेत. याबाबत तातडीने कायर्वाही करण्यात यावी व बंद असलेली श तर्कर्ीयागहेृ सरुु 
करण्यात यावीत. तसेच रुग्णालयामध्ये ॲने थेिशया मिशन व हिटलेटर संख्या 
वाढवावी असे सिमतीने िनदिशत केले. 

 त्यावर अिध ठाता नायर रुग्णालय यांनी नायर रुग्णालयामध्ये एकूण ६६ 
हिटलेटसर् आहेत. िविवध अितदक्षता िवभागांमध्ये ते िवतिरत करण्यात आलेले 
आहेत. रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या पाहता हे हिटलेटसर् कमी पडत 
आहेत.  याबाबत नवीन पध्दतीने खरेदी िकर्या सरुु आहे.  सन २०१४ मध्ये जनु्या 
इमारतीमध्ये १२-१३ श तर्कर्ीयागहेृ होती.  ती सवर् सरुु केली आहेत. जे ऑपरेशन 
िथएटसर् बंद आहेत त्या िठकाणी मॉडयलुर ऑपरेशन िथएटसर् करायची कायर्वाही सरुु 
आहेत. के.ई.एम. रुग्णालयामध्ये अशा कारचे ऑपरेशन िथएटसर् आहेत. िदले या 
मािहतीची न द घेण्यात आली आहे. याबाबत यवि थत लक्ष देवनू सिमतीला अवगत 
करण्यात येईल, असे सिमतीस सांिगतले.  

 सिमतीने सवर् ६६ हिटलेटसर् सरुु आहेत का ? अशी िवचारणा केली.  
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 त्यावर अिध ठाता, नायर रुग्णालय  यांनी हिटलेटस सरुु केले आहेत, असे 
सिमतीस सांिगतले याबाबत व सिमतीने समाधान यक्त केले.  

 सिमतीने जर सवर्साधारण कक्षामधील रुग्णाची अव था गंभीर झाली तर 
त्याबाबत काय यव था करणार ? अशी िवचारणा केली.  

त्यावर अिध ठाता, नायर रुग्णालय यांनी सवर्साधारण कक्षामध्ये अशी पिरि थती 
उ व यास त्या िठकाणी देण्यात येतात. काही हिटलेटसर् ॲने थेिशया िवभागाच्या 
िवभाग मखुांकडे असतात, असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने स :ि थतीत आपणास आव यक असले या हिटलेटसर्बाबत आपण 
मागणी केली आहे का ? अशी िवचारणा केली.  

त्यावर अिध ठाता, नायर रुग्णालय यांनी याबाबतचा ताव तयार करण्यात 
आला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 त्यावर महापािलका आयकु्त यांनी हिटलेटरबाबतच्या मु यावर दमुत नाही. 
रुग्णालयांचा अ यास करुन त्याबाबत मागील अथर्संक पामध्ये तरतदू करण्यात आली 
होती. मागील वषार्च्या अथर्संक पामध्ये समुारे २०० हिटलेटसर्ची तरतदू करण्यात 
आली होती. नवीन हटीलेटसर् घेत यानंतर ते ऑपरेट करण्यासाठी डॉक्टसर् व नसस 
यांची देखील आव यकता असते. डॉक्टसर् व नसस नसतील तर हटीलेटसर् 
ऑपरेशनल करण्यामध्ये अडचणी िनमार्ण होतात. याबाबत मागील बजेटमध्ये तरतदू 
करण्यात आली होती व यावषीर् देखील करण्यात येणार आहे.  या व इतर िवषयांबाबत 
देखील कायर्वाही करण्याचे काम सरुु आहे, असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने भाभा रुग्णालयातील अनेक गो टींसाठी तावच पाठिवलेले 
नाहीत. पढेु कायर्वाही होईल िंकवा नाही या भीतीमळेु ताव न पाठिव याचे तेथील 
डॉक्टरांनी सांिगतले. काही तावांना पाठवनू तीन वष झालेली आहेत परंत ु
अ ापपयत कायर्वाही न झा याचे त्यांनी सांिगतले.  ताव पाठवनू त्याचा पाठपरुावा 
केला तरीही कायर्वाही होत नस यामळेु त्यांनी तावच पाठिवणे बंद केले आहे.  उप 
आयकु्तांनी देखील या सवर् बाबी ऐक या आहेत. भाभा रुग्णालय, नायर रुग्णालय व 
कूपर रुग्णालयामध्ये देखील असेच सांिगतले गेले. डॉक्टरांवर कामाचा ताण येत 
आहे. याचे कारण काय आहे हे मािहती नाही.  मिशन्स िवकत घेत या परंत ुत्या ऑपरेट 
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करण्यासाठी तांितर्क कमर्चारी नसतील तर त्याचा काहीही उपयोग नाही. बहृन्मुंबई 
महानगरपािलकेच्या अखत्यािरतील सवर् रुग्णालयांमध्ये हीच पिरि थती आहे. याबाबत 
संचालक, मखु रुग्णालये तथा अिध ठाता के.ई.एम. रुग्णालय यांच्याशी सिमतीने 
कूपर रुग्णालयामध्ये चचार् केली. के.ई.एम. रुग्णालयाएवढाच कामाचा ताण कूपर 
रुग्णालयामध्ये देखील आहे. 

त्यावर संचालक, केईएम रुग्णालय २०० हिटलेटसर् व ३० टर्ान्सफरेबल 
हिटलेटसर्बाबतचा ताव थायी सिमतीमध्ये देखील गे या मिहन्यामध्ये मंजरू झाला 
आहे. पढुील दोन-तीन मिहन्यांमध्ये हे हेिटलेटसर् इन् टॉल करण्यात येतील. कूपर 
रुग्णालयामध्ये वषार्ला समुारे साडे चार लाख बाहयरुग्ण उपचारांसाठी येतात तर 
के.ई.एम. रुग्णालयामध्ये वषार्ला समुारे २० लाख बाहयरुग्ण उपचारांसाठी येतात. कूपर 
रुग्णालयामध्ये पद यु र अ यासकर्म नसनू तो के.ई.एम. रुग्णालयामध्ये आहे.  
एम.सी.आय. च्या िनकषा माणे कूपर हॉि पटलला टाफ देण्यात आलेला आहे.  
वकर् लोड नसुार जा त टाफ देण्याबाबतची फाईल लवकरात लवकर पढेु पाठिवण्यात 
येईल, असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने कामाचा जा त ताण आ यामळेु कामाचा दजार् खालावतो.  कोणत्याही 
यक्तीच्या बाबतीत हेच होत असते.  एक डॉक्टर ५०० रुग्णांना तपासण्याचे काम करु 
शकत नाहीत. कूपर रुग्णालयामध्ये पद यु र अ यासकर्म नाही का ? अशी िवचारणा 
केली.  

त्यावर वै कीय अिध ठाता, कुपर रुग्णालय यांनी मागील वषीर्पासनू डी.एन.बी. 
व सी.पी.एस.चे कोसस सरुु झाले आहेत. महारा टर् आरोग्य िवज्ञान िव ािपठाचे एम.डी. 
व एम.एस. चे रेग्यलुर अ यासकर्म अ ाप सरुु झालेले नाहीत, असे सिमतीस 
सांिगतले.  

सिमतीने अ यासकर्म सरुु नस यामळेु आप याकडे परेुसा टाफ नाही, असे 
काही आहे काय ?  रुग्ण संख्ये माणे टाफ असला पािहजे, अशी िवचारणा केली.  

त्यावर महापािलका आयकु्त यांनी अपरेु मनु यबळ, यंतर्सामगुर्ी तसेच 
डॉक्टरांवरील अितिरक्त तणावाबाबत मािहती िदली. सवर् थम कमर्चाऱ्यांबाबतची 
मािहती देते. जलैु, २०१७ अखेर पयतची आकडेवारीवरुन असे िदसनू येते की, १८ 
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टक्के पदे िरक्त आहेत.  याची अ यावत मािहती देखील पाहते. ही पदे िरक्त असनू ते 
मी अमान्य करीत नाही. परंत ुआप या िनदशर्नास आणनू देव ू इिच्छते की, ज्या-ज्या 
िठकाणी िरक्त पदे आहेत त्या-त्या िठकाणी तात्परुत्या वरुपात यव था करण्यात 
आलेली आहे. जर डॉक्टरांची पदे िरक्त असतील तर ती ॲड-हॉक तत्त्वावर भरण्यात 
आली आहेत. वगर् तीन व चारची पदे कंतर्ाटी तत्त्वावर तसेच आउटसोिसग ारे 
भरण्यात आलेली आहेत. त्यांच्याकडून कामे करुन घेण्यात येतात. ही पदे 
कायम वरुपी भरण्याबाबत बऱ्याच वेळा िलिटगेशन करण्यात आ या होत्या. हे करण 
अ ापही न्यायालयामध्ये लंिबत आहे. आरक्षण वगळून इतर पदोन्नती करण्यात 
या यात तसेच िसलेक्शनवर कोणतेही बंधन नाही, असे आदेश याबाबत माननीय उच्च 
न्यायालयाने िदले आहेत. याबाबतची िकर्या सरुु आहे. पदे िरक्त अस यामळेु पयार्यी 
यव था करण्यात आलेली नाही, असे नाही.  दसुरा मु ा इिक्वपमट मनेॅजमटचा 
आहे.  थमच बहृन्मुंबई महानगरपािलकेमधील सवर् इिक्वपमटचा आढावा घेण्यात 
आला आहे.  मािहतीनसुार देशामध्ये असे कुठेही करण्यात आलेले नाही.  या आढा या 
दर यान महानगरपािलकेच्या रुग्णालयामध्ये समुारे १० हजार इिक्वपमट अस याचे 
िदसनू आले. त्यांचे टिॅंगग व सगॅर्ीगेशन करण्यात आले आहे. बरेच इिक्वपमट कॅर्प 
झालेले आहेत. तसेच काही दररोज लागणाऱ्या रेग्यलुर इिक्वपमटच्या मनेॅजमटसाठी 
आउटसोिसगचे टडर करण्यात येत आहे.  ही िकर्या लवकरच पणूर् होईल. यामळेु 
कोणत्याही रुग्णालयामधील मिशन बंद पड यानंतर ते दरुु त करण्यासाठी सध्याच्या 
चिलत पध्दती माणे एि टमेट बनिवणे िंकवा इतर िकर्या करण्याची आव यकता 
भासणार नाही.  संबंिधत कंतर्ाटदाराला मिशन दरुु त करण्यासाठी वेळेची मयार्दा देवनू 
मिशन्स दरुु त करुन घेतले जाणार आहेत. अनेक इिक्वपमट बंद अस याच्या सतत 
तकर्ारी येत अस यामळेु ही कायर्वाही केली जात असनू ती अंितम ट यात आहे.  
त्येक रुग्णालयामध्ये आव यक असणाऱ्या इिक्वपमटची यादी तयार करण्याबाबत 
सचूना िद या होत्या. तेथे आव यक असणारे इिक्वपमट व त्याबाबतच्या नॉ सर्चा 
देखील अ यास करण्यास सांिगतले आहे.  यानसुार आव यक इिक्वपमट रुग्णालयांना 
परुिवण्यात येतील. तसेच इतर इिक्वपमटची देखील बजेटनसुार खरेदी केली 
जाईल. सध्या त्येक रुग्णालयामध्ये रुग्णांचा ताण आहे.  त्येक डॉक्टरांकडे समुारे 
२०० रुग्ण आहेत. पिरचािरकांना यापेक्षाही जा त कामाचा ताण आहे.  तो कमी 
करण्यासाठी देखील बऱ्याच पेिरफेरल हॉि पट समध्ये सी.पी.एस. व िड लोमा कोसस 
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सरुु केले आहे.  हे कोसस सरुु करण्याबाबत आमच्या मागील वषीर्च्या 
अथर्संक पामध्ये देखील तरतदू होती. यामळेु आप याला रेिसडट डॉक्टसर् 
िमळतील. िसलेक्शनचे करण न्यायालयीन तरावर अस यामळेु अडकले होते. आता 
ते ोसेसमध्ये आणले आहे.  ही िरक्त पदे भरण्याबाबत लवकरच माननीय उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशान्वये कायर्वाही करण्यात येईल. आरोग्याच्या दृ टीने इन् ा टर्क्चर 
व मनु यबळाकडे पणूर्पणे लक्ष देण्यात येत आहे.  तसेच सेवेमध्ये अिधक चांगला दजार् 
व सलुभता आणण्याबाबतही यत्न केला जात आहे.  बहृन्मुंबई महानगरपािलकेचे 
ायमरी हॉि पट स मजबतू करणे अत्यंत आव यक आहे. एम.एम.सी. ॲक्टनसुार 
ाथिमक आरोग्य सिुवधा परुिवणे हे काम आहे.  ायमरी हॉि पट स मजबतू केले तर 
हळूहळू मोठी रुग्णालये व पेिरफेरल हॉि पट समधील गदीर् कमी होईल. िड पेन्सरी 
तरावर शासनाचे िविवध कायर्कर्म राबवतो तसेच लसीकरण करतो.  यामध्ये जा तीत 
जा त  यिुटिलटी होण्यासाठी आ ही एक टडर काढले असनू लोकांना मोफत िनदान 
सिुवधा उपल ध करुन देण्यात येणार आहे.  या सिुवधेमळेु खचार्मध्ये ५० टक्के िरिलफ 
िमळेल. बरेच रुग्ण थेट मखु रुग्णालयांमध्ये िंकवा पेिरफरल हॉि पट समध्ये 
जातात. ही सिुवधा ाथिमक तरावर िद यास त्याचा खपू फायदा होईल.  मखु 
रुग्णालयामध्ये रुग्ण आ यानंतर िनदान पाहून त्यावर थेट उपचार करणे शक्य होईल.  
सिमतीने मांडलेले मु े अत्यंत महत्त्वाचे असनू याबाबत अगोदर देखील कायर्वाही 
सरुुच आहे. यामळेु पढुील तीन-चार मिहन्यांमध्ये रुग्णालयीन सेवेमध्ये नक्कीच फरक 
पडेल. सेवा व दजार् यांचा संबंध मखु्यत: रुग्णसंख्येशी आहे. रुग्णसंख्या कमी 
करण्याबाबत तसेच ाथिमक आरोग्य कदेर् मजबतू करण्याबाबतची मािहती सिमतीला 
िदली आहे.  त्याच माणे रुग्णालयीन सरुक्षा िंकवा इतर बाबींसाठी आ ही एस.ओ.पी. 
तयार केलेली आहे. 

 सिमतीने आपण आप या तरावर केले या कायर्वाहीची अंमलबजावणी 
खालच्या तरावर होत आहे िंकवा नाही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. रुग्णांना लेन 
कॅि शयम देण्यात येते. एच.डी. कॅि शयम त्यांना वत: िवकत आणावे लागत 
आहे. कमर्चाऱ्यांच्या पयार्यी यव थेब ल मािहती िदली, परंत ु कूपर रुग्णालयातील 
डॉक्टरांनी सांिगतले की आ हाला वत:ला टायिंपग करावी लागते. क तरुबा 
रुग्णालयामध्ये डॉक्टरांना औषधे िवतिरत करावी लागतात. जर कमर्चाऱ्यांचे 
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आऊटसोिसग केले जाते तर या तकर्ारी का येत  आहेत ?  ाथिमक तरावरील 
हॉि पट स देखील चांगली करायची आहेत असे आपण सांिगतले, अशी िवचारणा 
केली.  

महापािलका आयकु्त यांनी कूपर रुग्णालयामध्ये एम.सी.आय.च्या नॉ सर् माणे 
त्यांना टाफ िदलेला आहे. कूपर रुग्णालयाच्या अिध ठाता यांनी जो ताव पाठिवला 
होता तो त्यांनी तेथील वकर् लोड माणे पाठिवला होता.  त्या तावाच्या बाबतीत काही 
तरी िमस-क यिुनकेशन होत आहे. त्यांनी ताव पाठिवला आिण त्यावर काहीच 
कायर्वाही झाली असे होत नाही.  त्यामळेु अशा पध्दतीने तकर्ारी करणे योग्य नाही. 

सिमतीने त्यांनी तकर्ार केली असे नाही तर त्या िठकाणी थािनक लोक ितिनधी 
हणनू देखील संपकर्  असतो आिण त्यामळेु त्या गो टी लक्षात येतात. ज्या अथीर् केईएम 
रुग्णालयाजवळ राहत नाही तर तेथील मािहती अस ू शकत नाही.  थािनक 
लोक ितिनधी हणनू आ ही सधु्दा तेथे रुग्ण पाठिवत असतो. त्यामळेु थािनक 
लोक ितिनधी हणनू सधु्दा अनभुव असतो. याबाबत त्यांनी तकर्ार केली नाही तर 
तेथील गायनॉकॉलॉजी ट डॉक्टरांनी केली आहे आिण ती त्यांनी त्यांच्या अनभुवावरुन 
केली आहे. 

महापािलका आयकु्त यांनी तकर्ारी येतच असतात. पण त्या सोडिवण्याची 
जबाबदारी संबंिधत डीनची आहे. याबाबतीत अ यास केला असता असे िदसले की, 
लोडच्या बाबतीत आपण काही नॉ सर् ठरिवले पािहजेत. लोड हणजे काय तर 
आप याकडे अमकु इतके रुग्ण येतील आिण त्या दृ टीने अमकु इतकी सिुवधा िंकवा 
पदे भरली असली पािहजे.  यादृ टीने िवचार केला असता तर ती फाईल िक्लअर 
करण्यासाठी इतका उशीर लागला नसता. त्याचा पाठपरुावा करण्याची त्येक डीनची 
जबाबदारी आहे.  लोड आ यानंतर ते बोलणारच की आमच्याकडे लोड आहे. यासंबंधी 
आमच्या िव  िवभागाशी चचार् करु. यासंबंधी संचालक केईएम रुग्णालय यांच्याशी 
चचार् केली आहे.  कदर् शासनाच्या नॉ सर्चा िवचार केला तर आ ही आमच्या 
रुग्णालयावर असलेला लोड िकती जा त माणात आहे याब लचे त्यांना 
ज टीिफकेशन ावे लागते. एमसीआयच्या नॉ सर् माणे व मागर्दशर्क सचूनां माणे 
िवचार करता कूपर रुग्णालयात िकती मो ा माणात वकर् लोड आहे ते पटवनू िदले 
तर नवीन पदे िनमार्ण करता येतील व ते िनयमाला धरुन होईल. 
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सिमतीने नसुते कूपर रुग्णालयातच नाही तर भाभा रुग्णालयात सधु्दा अनेक 
डॉक्टसर् नाहीत. त्यामळेु तेथील नागिरकांना अितशय तर्ास सहन करावा लागतो. 

महापािलका आयकु्त यांनी मी सवर्च रुग्णालयांच्या बाबतीत बोलत 
आहे. शासनाच्या धोरणा माणे त्यांनी वकर् आऊट करुन ताव सादर करावेत.  
त्यामळेु त्यानसुार कायर्वाही करु. िव  िवभागाने किमटमट सधु्दा केली आहे की, जर 
तशा पध्दतीचे धोरण असेल तर त्यानसुार ते िक्लअर करुन देतील. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने मुंबई महानगरामध्ये साधारणपणे १ कोटी लोक राहतात तर मुंबई 
उपनगरामध्ये समुारे १ कोटी ३० लाख लोक राहतात. देशाच्या काना-कोपऱ्यातनू या 
शहरामध्ये अनेक लोक रोजीरोटीसाठी येत असतात. त्यामळेु एव ा मो ा 
लोकसंख्येचे रुग्णालयीन न समथर्पणे पेलण्याचे काम महापािलकेची रुग्णालये 
करीत असतात, तरीही काही उिणवा राहून जातात. त्या िनदशर्नास आण या पािहजेत.  
यासंबंधी आप याला िबलकूल जबाबदार धरत नाही. मातर् तरीही आपण शासन आिण 
लोक ितिनधी िमळून यातनू काही तरी चांगला मागर् काढण्याचा यत्न करणे गरजेचे 
आहे.  

सिमतीने हटीलेटरच्या मशीन्स वगैरे घेणार आहोत. त्यासंबंधीची संपणूर् िकर्या 
िकती िदवसात पणूर् होणार आहे. आप या शहरातील २२७ वॉडार्मध्ये महापािलकेची 
छोटी छोटी अनेक आरोग्य कदेर् आहे.  मातर् त्या िठकाणी परेुशा सिुवधा नस यामळेु त्या 
भागातील रुग्ण केईएमसारख्या रुग्णालयांमध्ये येतात व त्यामळेु अशा मखु 
रुग्णालंवर ताण येऊन क्षमतेपेक्षा जा त रुग्ण आ याने अनेक रुग्णांना बेड्सअभावी 
खाली झोपवावे लागते. रुग्णांना परत न पाठिवता अत्यंत अडचणीमध्ये त्यांना ॲडिमट 
करुन घेतात. मातर् या २२७ छो ा वॉडार्तील आरोग्य कदेर् आपण िनयिमतपणे सरुू 
करु शकलो आिण त्या िठकाणी िकमान एक डॉक्टर, २ िस टसर् आिण ४ वॉडर्बॉय, १ 
पथॅॉलॉजी लबॅ उपल ध करुन िद यास मखु रुग्णालयांवरील लोड िनि चतपणे कमी 
होईल आिण यावरचा हा एकमेव उपाय आहे.  डग्य,ू मलेिरया, िचकन गिुनया या रोगांचे 
िनदान करण्यासाठी ज्यावेळी पेशन्ट डॉक्टरकडे जातो त्यावेळी त्यास सरुूवातीला 
िविवध टे ट करण्यास सांिगत या जातात. त्या टे ट के यानंतर त्या रुग्णावरील उपचार 
सरुू होतात. या दृ टीने िवचार करता संपणूर् २२७ वॉडार्तील त्येक आरोग्य कदर्ामध्ये 
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िकमान १ डॉक्टर आिण १ पथॅॉलॉजी लबॅ असणे आव यक आहे.  त्याच माणे या 
िठकाणी रुग्णांना जनेिरक औषधे उपल ध झाली तर रुग्णांसाठी ती अितशय चांगली 
सिुवधा होईल आिण िकमान १० बेड्स अशा त्येक कदर्ांमध्ये ठेवले तर बरे होईल.  
कारण साथीचे रोग तर असतातच. पण त्याचबरोबर झोपडप ीमध्ये राहणाऱ्या गभर्वती 
मिहलांना कुटंुब िनयोजनाची मािहती देणे अितशय महत्त्वाचे आहे. तसेच या आरोग्य 
कदर्ामध्ये सतुी होणाऱ्या मिहलांसाठी सिुवधा असणे आव यक आहे.  त्या दृ टीने 
आपण कोणकोणते यत्न करणार आहात िंकवा केलेले आहेत आिण त्यासाठी 
उ ाच्या महापािलकेच्या बजेटमध्ये तरतदू समािव ट असणे आव यक आहे.  कारण 
आपली महापािलका सवार्त ीमंत असनू या महापािलकेचे ३६ हजार कोटींचे बजेट 
आहे.  देशात सवार्त मोठी महापािलका आपली आहे.  उ ाच्या बजेटमध्ये आरोग्य 
सिुवधांसाठी िकती टक्के िनधीची तरतदू आहे व त्यापैकी त्यक्षात िकती खचर् होतो. 
रुग्णालयातील कामाचा लोड िवचारात घेता  कंतर्ाटी पध्दतीने काही डॉक्टसर् िंकवा 
कमर्चाऱ्यांची िनयकु्त करता.  परंत ु अशा पध्दतीने डॉक्टसर् िंकवा अन्य कमर्चारी 
िनयकु्त के याचे सिमतीला आढळून आले नाही.  मनु यबळाची कमतरता असेल तर 
कंतर्ाटी पध्दतीने ही पदे न भरता आप याकडून काही करता येईल काय त्या दृ टीने 
िवचार करुन हा न सोडिवता येईल.  त्या दृ टीने आपण िवभागवार यव था करणे 
गरजेचे आहे.  ज्या पध्दतीने केईएम िंकवा सायन रुग्णालयामध्ये काही रुग्ण बेडवर तर 
काही रुग्ण खाली जिमनीवर झोपलेले पहायला िमळतात. त्याचे माण काही माणात 
कमी होऊन मागर् काढता येईल. त्यामळेु िवभागवार आरोग्य सिुवधेचे िनयोजन करणे 
अितशय महत्त्वाचे आहे.  आज भांडूपची लोकव ती १० लाखांच्या वर गेलेली आहे.  
पण तेथे एकही जनरल हॉि पटल नाही.  त्यामळेु येथील रुग्णांनी काय करायचे ?  त्यांना 
मलुूंडला िंकवा राजावाडी रुग्णालयात जावे लागते. दर यानच्या काळात आपण नाहूर 
येथे जे सपुर पेशािलटी रुग्णालय आणले आहे तेथे जर परेुशा सिुवधा िद या तर त्या 
भागातील लोकांची चांगली यव था होईल. कोणत्याही रुग्णालयात गेले तर एक्स-रे 
काढण्यासाठी रुग्णांना बाहेरच्या खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठिवले जाते.  त्यामळेु या 
महानगरपािलकेच्या रुग्णालयांमधील अशा कारची िटर्टमट असेल तर ती योग्य वाटत 
नाही.  कारण महानगरपािलकेचा नगरसेवक हणनू अनेक वष काम केले आहे. एखादा 
रुग्ण ॅ क्चर झाला असेल तर त्याचे ॅ क्चर जाईन्ट करण्यासाठी लागणारी उपकरणे 
त्याला बाहेरुन िवकत आणायला सांिगतली जातात. हणनू या बाबतीत सधु्दा यव था 
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झाली पािहजे. औषधांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर ठरािवकच औषधे आमच्याकडे 
उपल ध आहेत इतर औषधे बाहेरुन आणावीत असे डॉक्टसर् िलहून देतात. अशा कारे 
बाहेरुन औषधे आणण्यासाठी काही डॉक्टसर् तर रुग्णांना जबरद ती करतात हे योग्य 
नाही. साथीच्या आजारासंबंधी ज्या माणे डग्य ूिंकवा ले टो पायरेसीस झाला असेल तर 
अशा आजारांच्या बाबतीत आपली छोटी छोटी काही खासगी रुग्णालये जा त काम 
करतात. पण महापािलकेने जर त्यांना मान्यता िदली तर ती रुग्णालये काम 
करतील. मेिडकल िव यावाले त्यांचे काम करतील. पण अशा खासगी रुग्णालयात 
रुग्ण गेला तर त्यांना इन् यरून्स िमळत नस यामळेु अनेक रुग्णे तेथे जात नाहीत आिण 
त्यामळेु त्यांचाही लोड आप या रुग्णालयांवर येतो. ही रुग्णालये आप या नॉ सर्मध्ये 
बसतात की नाही मािहती नाही.  पण काही रुग्णालये बै ा चाळीमध्ये असतील तर 
त्यांना आपण काही िनयम लावता.  त्यामळेु त्या िठकाणी अशा काही सिुवधा देता येणार 
नाहीत. कारण लम भागामध्ये हे शक्य होणार नाही. त्यामळेु २५-२५ आिण ५०-५० 
वषार्पासनू कायर्रत असले या या छो ा छो ा दवाखान्यांना देखील मान्यता िदली तर 
लोकांना आणखी सिुवधा िमळतील.  

तसेच भांडूप येथे सािवतर्ीबाई फुले रुग्णालय आहे. त्या रुग्णालयाची अितशय 
दरुाव था आहे.  ४ मज याच्या इमारतीपैकी २ मज यावर डॉक्टसर्च राहतात. तेथे 
इतकी वाईट अव था आहे की, कोणत्याही रुग्णाला उपचार होणार नाहीत आपण 
राजावाडी रुग्णालयात जावे अशा कारे रुग्णांना सांिगतले जाते.  खरे तर आता आपण 
नवीन वा त ूतयार केली आहे ितचाही वापर केला पािहजे.  रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या 
मिशनरींची यव था करावी.  

आणखी एक महत्त्वाचा िवषय हणजे बॉडी चेक अप.  कोणत्याही रुग्णालयात 
गेलो तर १५ ते २० हजाराच्या खाली संपणूर् बॉडी चेक अप होत नाही. सवर्सामान्य 
माणसाला हे कधीच शक्य होत नाही.  सवर्सामान्य माणसू बॉडी चेक अप करणे 
टाळतो.  जे हाय- ोफाईलचे लोक आहेत तेच संपणूर् बॉडी चेक अप वषार्नवुष 
करतात. परंत ुसवर्सामान्य आिण झोपडप ीमध्ये राहणाऱ्या यक्तींना बॉडी चेक अप 
करणे हा िवषय त्यांच्या डोक्याला िशवत नाही.  त्यामळेु रुग्णालयांमध्ये संपणूर् बॉडी 
चेक अपची सिुवधा ठेवली तर सवर्सामान्य लोकांचे ५० टक्के आजार िनयंतर्णात 
येतील.  त्यामळेु आपण ती सिुवधा सरुू करावी, असे सिमतीने सांिगतले. 
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त्यावर आयकु्त यांनी सिमतीने बायो-मेिडकल उपकरणांसंबंधी िवचारणा केली 
की, ही उपकरणे कधी सरुू होतील त्याची मािहती ावी. बायो-मेिडकल उपकरणांमध्ये 
लबॅमधील मशीन्स आहेत, रेिडओलॉजीच्या मशीन्स आहेत, ॲने थेिशयाच्या मशीन्स 
आहेत आिण इतर बरीचशी उपकरणे आपण घेतली आहेत. महापािलकेच्या संपणूर् 
रुग्णालयांमध्ये एकूण १०,०५४ इतकी उपकरणे बसिवण्यात आली आहेत.  या सवर् 
उपकरणांचा स ह करण्यासाठी आ हाला काही वेळ लागला.  परंत ुआ ही यासाठी एक 
एजन्सी नेमली होती.  त्या एजन्सीने या संपणूर् उपकरणांचा स ह करुन मिॅंपग करुन सवर् 
मशीन्सचे टिॅंगग केलेले आहे.  हणजे या त्येक उपकरणाला एक टगॅ लावण्यात 
आला आहे. यामध्ये िकती मशीन्स सयुोग्य ि थतीत आहेत तर िकती मशीन्स 
िनरुपयोगी आहेत याब ल िवभागणी करावी लागली. असे करताना ९४९८ मशीन्स 
सयुोग्य ि थतीत अस याचे तर ५५६ मशीन्स बंद अस याचे आढळून आले.  या ५५६ 
मशीन्सपैकी काही मशीन्स अितशय जनु्या अस यामळेु त्या कॅर्पमध्ये काढण्याच्या 
ि थतीत आहेत. काही दरुु त होऊ शकतात. परंत ुत्यांचे पाटर् नस यामळेु दरुु त होऊ 
शक या नाहीत.  त्या बाबतीत िनि चतीकरण करण्यात आले आहे की, कोणत्या 
मशीन्स दरुु त होऊ शकतात आिण कोणत्या मशीन्स कॅर्पमध्ये काढा या लागतील.  
यामध्ये काही मशीन्स अितशय कॉ लेक्स वरुपात आहेत की ज्यांना नेहमीच आपण 
ो ायटरी हणनू िवचार करतो.  त्यामळेु त्या मशीन्सला या मिॅंपगमध्ये न आणणे बरे 
होईल.  कारण त्या मशीन्स खपू कॉ लीकेटेड असतात आिण त्यांना दरुु त 
करण्यासाठी ओपन केले आिण दरुु त करताना जर काही चकू झाली तर ते संपणूर् 
मशीन िनरुपयोगी होऊ शकते.  या सवर् बाबींचा आ ही संपणूर् अ यास केला आहे.  हा 
अ यास के यानंतर आ हाला असे िनदशर्नास आले की, त्येक भागवार समुारे 
३५०० ते ४५०० इतक्या मशीन्स असनू त्या आप याला दैनंिदन मनेॅजमट बेसीसवर 
चालिवण्याची गरज आहे.  या उपकरणांचे आऊट सोसर् करण्यासाठी सरुूवातीला 
आ हाला याचे इ हॅ यएूशन करणे गरजेचे आहे आिण आपण ते करणार आहोत.  हे 
इ हॅ यएूशन करण्यासाठी एमआरपी रेट घेऊन त्या आधारावर टडर काढायचे आहे. ते 
टडर डर्ा टच्या ि थतीमध्ये आहे. तो डर्ा ट फायनल झा यानंतर पढुील २ मिहन्यांमध्ये 
आप याला ते टडर नेटवर अपलोड करता येईल आिण ते के यानंतर पढुील ४ ते ५ 
मिहन्यांमध्ये ही यंतर्णा महापािलकेच्या सवर् रुग्णालयांमध्ये सरुू करता असे आमचे 
िनयोजन आहे. ते झा यानंतर जी ५५० पेक्षा जा त बंद असलेली यंतेर् आहेत त्यापैकी 
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काही मशीन्स दरुु त होण्याजोगी आहेत. मातर् त्यासाठी यंतर्णा नस यामळेु ते राहून गेले 
आहेत.  परंत ुआता आ ही त्या दृ टीने मागर् काढला आहे.  यासाठी एक एजन्सी नेम ू
आिण त्यांना कालमयार्दा िनि चत करुन त्यांनी ते मशीन २४ तासात दरुु त करुन 
देण्याच्या सचूना त्यांना िद या असतील.  जर ते वेळेत दरुु त करुन देऊ शकत नसाल 
तर ते मशीन दरुु त होईपयत दसुरे तात्परुते मशीन िर लेसमट हणनू त्यांना ावे 
लागेल, असे सवर् नॉ सर् तयार करुन आमच्या टीमने या बाबतीत संपणूर् अ यास 
केलेला आहे. त्यामळेु ते सवर् करणार असनू त्याची फलिन प ी िनि चतपणे पढुील 
िकमान ३ ते ४ मिहन्यात िदसेल, असे सिमतीस सांिगतले. त्यासाठी दोन-चार 
मिहन्यांचा कालावधी लागेल असे सांिगतले.  या कायर्वाहीसाठी चार मिहने लागतील 
की काही वष लागतील हे कळत नाही.  एसेिन्शअल इिक्वपमटची िल ट आणखी 
देखील देण्यात आलेली नाही.  ही यादी संबंिधत अिध ठाता यांच्याकडून आली 
असेल. िनदान अत्याव यक इिक्वपमट तरी तात्काळ िदले पािहजेत असे हणणे आहे.  
रेशो माणे पढुील कायर्वाही होईल, परंत ुती पढुची बाब आहे. या सवर् बाबींची कायर्वाही 
पणूर् होईपयत िकती रुग्णांना तर्ास होईल िंकवा ाण गमवावा लागेल याचा देखील 
िवचार केला पािहजे. त्यामळेु अत्याव यक उपकरणे लवकरात लवकर देण्यात यावीत.  
तसेच यासाठी आव यक टाफ देखील देण्यात यावा. काही डॉक्टर वत: टायिंपग 
करीत अस याचे िनदशर्नास आले आहे. 

मा.सिमती मखु त्यांच्या ओळखीच्या व मतसंघातील एका रुग्णाला पाहण्यासाठी 
रातर्ी ०१.३० वाजता कूपर रुग्णालयामध्ये गेले असता त्या िठकाणी तीन डॉक्टर म पान 
करीत होते. संबंिधत डॉक्टरांवर कारवाई करण्यास सांिगतले, परंतु या डॉक्टरांचे रक्त 
खपू उिशराने तपासणीसाठी घेतले. त्यामळेु त्यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही.  
दसुरे करण आिदवासी मलुींबाबतचे असनू ते कूपर रुग्णालयाशीच संबंिधत आहे. 
त्यांना िशवकिवणाऱ्या निसगच्या ाध्यापकांनी त्यांना आिदवासी अस या कारणाने 
िहनवले व त्यांचा अपमान केलेला आहे. 

सिमतीने डॉक्टर तसेच नससच्या संरक्षणासाठी आप याकडे काय योजना  
आहे  ?  एखा ा वेळी डॉक्टरांवर ह ला होतो, परंत ु त्यांचा त्यामध्ये काहीही दोष 
नसतो. अशा वेळी डॉक्टसर् तसेच नससच्या संरक्षणासाठी काय योजना आहेत ? अशी 
िवचारणा केली.  
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 त्यावर अितिरक्त महापािलका आयकु्त यांनी डॉक्टरांचा कसलाही दोष नसतो, 
परंत ुनातेवाईक इमोशनल अस यामळेु अशा घटना घडतात. अशा घटनांमळेु डॉक्टरांचे 
मनोबल कमी होते. सवर् मखु रुग्णालयांसह दोन पेिरफेरल हॉि पट समध्ये महारा टर् 
सरुक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. असे पिह यांदाच केले असनू 
खासगी गाडर्  पेक्षा यांच्याकडे जा त पॉवसर् आहेत तसेच पोलीस िवभागासोबत त्यांचा 
समन्वय असतो. त्यांना देण्यात येणारे वेतन खासगी गाडर्सच्या तलुनेत जा त असले 
तरी ते खासगी के्षतर्ामध्ये जात नाही. ते महामंडळाकडे जाते. ही फोसर् डॉक्टरांवरील 
ह याच्या घटना घड यानंतर लावण्यात आली आहे. त्यामळेु रुग्णालयामध्ये ४०-५० 
टक्के गदीर् कमी झाली आहे.  एका रुग्णासोबत दोनच नातेवाईक रुग्णालयामध्ये 
सोडण्याचा आ ही िनयम केला आहे. पवूीर् एका रुग्णाबरोबर १०-१५ नातेवाईक 
यायचे.  त्येक मखु रुग्णालयामध्ये कंटर्ोल रुम देखील आहे. हॉि पट सच्या इंटनर्ल 
परॅामीटसर्चे मनेॅजमट िसक्यिुरटी ऑफीससर् यांच्या टीममाफर् त केले जाते. ज्यावेळी अशा 
कारच्या घटना घडतील त्यावेळी डॉक्टरांना न्याियक मदत देण्याबाबतचा ताव 
तयार करीत आहोत. डॉक्टरांवर काही कारवाई झाली व त्यांना िलगल िरपोटर्साठी उभे 
राहावे लागले तर त्यांना ती सिुवधा िमळणे आव यक आहे, यासंदभार्त एक धोरण 
िनि चत करण्यात येणार आहे. त्याला मान्यता िमळा यास डॉक्टरांना आणखी िरिलफ 
िमळेल, असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने बऱ्याच रुग्णालयांमधील सी.सी.टी. ही. कॅमेराज बंद अस याचे 
आढळून आले.  डॉक्टरांना िव ांती करण्यासाठी वेगळी जागा नाही.  भाभा 
रुग्णालयामध्ये ही बाब िनदशर्नास आली.  त्यांना िव ांती करण्याची यव था केली 
नाही तर काम करण्याची कायर्क्षमता देखील वाढणार नाही, अशी िवचारणा केली. 

त्यावर महापािलका अितिरक्त आयकु्त  यांनी के.ई.एम. रुग्णालयामध्ये 
डॉक्टरांना िव ांतीसाठी ससुज् ज लाउंज बनिवला आहे. डॉक्टर अस याचा िफल त्यांना 
आला पािहजे हा यामागील हेत ूआहे. डॉक्टरांची यव था िनि चतच चांगली असली 
पािहजे यामध्ये दमुत नाही. महानगरपािलकेमध्ये रुज ू झा यानंतर के.ई.एम. 
रुग्णालयामध्ये अशी यव था करण्याबाबत तात्काळ सांिगतले होते. डॉक्टरांच्या 
पसर्नल बाबींची देखील काळजी घेतो.  इन् ा टक्चर डे हलपमट मध्ये भारत 
सरकारच्या िनयमानसुार आ ही काळजी घेत आहोत, असे सिमतीस सांिगतले.  
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सिमतीने  रुग्णालयांच्या भेटीदर यान लेबर रुममध्ये भेट िदली असता,  त्या 
िठकाणी साजेसे इंटेिरअर िडझाईन तसेच कलर कॉि बनेशन असणे आव यक आहे.  
वेगवेगळे आरोग्य िवषयक संदेश िंकवा लोगन्स िंभतींवर िलिहले पािहजेत. तसेच 
त्येक रुग्णालयांमध्ये हयमुन िम क बकँ नाही.  त्येक रुग्णालयामध्ये हयमुन िम क 
बकँ असणे अत्यंत आव यक आहे. सवर् रुग्णालयांमध्ये हयमुन िम क बकँ सरुु 
करावेत असे सिमतीचे आदेश आहेत.  तसेच या बकेँमध्ये दधू दान देणाऱ्या मातांना 
मानधन देण्यात यावे.  कारण दसुऱ्या बाळासाठी त्या वत:चे दधू दान करीत 
आहेत. कामा रुग्णालयामध्ये दधू िवकर्ी असा श द योग करण्यात आला 
होता. याबाबत सांग ूइिच्छते की, ही दधुाची िवकर्ी नसनू दान आहे. याच माणे कांगारु 
मदर केअर बगॅ्स देखील अितशय  आव यक असनू त्या सवर् रुग्णालयांमध्ये उपल ध 
नाहीत. या िकट  बचत गटातील मिहलांकडून तयार करुन घेवनू त्याचा सवर् िठकाणी 
परुवठा करण्यात यावा. या िकट केवळ दोन-तीन रुग्णालयांमध्येच आढळून 
आ या. याला जा त पैसे लागत नाहीत. या िकटमळेु अनेक बालकांचा जीव वाचतो. 
 त्यामळेु याबाबत कायर्वाही करावी, असे सिमतीने सांिगतले.  

सिमतीने अितिरक्त महापािलका आयकु्त सिमतीने सचुिव या माणे हयमुन 
िम कबाबत आ ही िनि चतपणे पॉिलसी तयार करु. सिमतीने सचुिवलेली ही अितशय 
चांगली क पना आहे. यासाठी मिहलांना मानधन देखील देण्यात येईल. कांगारु मदर 
केअर बगॅ् स देखील सवर् िठकाणी अस या पािहजेत. गर्ामीण भागामध्ये देखील या बगॅ्स 
असतात.  

त्यावर अितिरक्त महापािलका आयकु्त यांनी सरुुवातीच्या काळामध्ये गर्ामीण 
भागातील गरीब लोकांच्या आरोग्यावर जा त भर होता.  शहरी भागामध्ये देखील भर 
देण्यात आला आहे. गर्ामीण भागामध्ये तनपान करण्यासाठी िहरकणी कक्ष देखील 
आहेत. असे िहरकणी कक्ष देखील बनिवणे आव यक आहेत.  गर्ामीण भागावर जा त 
लक्ष कदर्ीत करण्याची सरुुवातीपासनुची पॉिलसी चकुीची आहे. सचुिव यानसुार िविवध 
बाबीसंदभार्त कायर्वाही करण्यात येईल. ही यव था अिधक चांगली कशी होईल या 
दृ टीनेच आमचा यत्न आहे, असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने सवर् रुग्णालयांमधील कॅन्टीनची वेळ वाढिवण्यात यावी. असे सिूचत 
केले. 
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बऱ्याच िठकाणी रुग्णांना आहारामध्ये पांढरे ेड िदले जातात. आहारामध्ये मैदा 
खाऊ नये असे एका बाजलूा आपण रुग्णांना सांगतो व दसुऱ्या बाजलूा 
रुग्णालयामध्येच पांढरे ेड िदले जातात.  सदर बाब ही अितशय गंभीर आहे.   

सवर्च रुग्णालयांमधील आहाराची कंतर्ाटे मिहला बचत गटांना देण्यात यावीत.  
बचत गटाच्या मिहला ेमाने चांगले जेवण रुग्णांना बनवनू देतील. कंतर्ाटासाठीची 
िडपॉिझट ठेवण्याची पध्द्त बंद करावी, जेणेकरुन बचत गटामधील मिहलांना टडरमध्ये 
भाग घेणे शक्य होईल. तसेच क तरुबा रुग्णालयासाठी खपू मोठी जागा आहे.  या 
जागेचा उपयोग करावा.  ती ओसाड पडून आहे, असे सिमतीने सांिगतले.  

 त्यावर महापािलका अितिरक्त आयकु्त यांनी क तरुबा रुग्णालयामध्ये उपचार 
घेणारे रुग्ण आसपासच्या भागातीलच असतात.  बाहेरुन येणाऱ्या रुग्णांचे माण कमी 
आहे. आंतररुग्ण हणनू दाखल असले या रुग्णांना रुग्णालयाकडूनच जेवण देण्यात 
येते. रुग्णांचे नातेवाईक जवळचे अस यामळेु त्यांना घरुनच जेवण येते. रातर्ी ०८.०० 
वाजता कॅन्टीन बंद होते ही बाब बरोबर आाहे. ही वेळ वाढिवण्याबाबत कायर्वाही 
करण्यात येईल. तसेच हिंडग मिशन्स ठेव यास त्यामळेु देखील चांगली यव था 
होईल, असे सिमतीस सांिगतले.   

 सिमतीने कोणत्याही रुग्णालयामध्ये सिॅनटरी नपॅिकन िड पोजल मिशन तसेच 
हिंडग मिशन्स आढळून आ या नाहीत. खरे तर सिॅनटरी नपॅिकन मोफत िदले 
पािहजेत. बाळांतीण बायकांना याची जा त आव यकता असनूही ते कोणत्याही 
रुग्णालयामध्ये उपल ध अस याचे िदसनू आले नाही, अशी िवचारणा केली.  

त्यावर महापािलका अितिरक्त आयकु्त यांनी सिॅनटरी नपॅिकन्स हिंडग 
मिशन्सचा िवषय बजेटमध्ये ठेवण्यात येईल.  त्यावर संचालक, केईएम रुग्णालय 
याबाबतच्या तावावर कायर्वाही सरुु आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

महापािलका आयकु्त यांनी याबाबत टडर ोिसजर सरुु आहे.  हॉि पट समध्ये 
सिॅनटरी नपॅिकन हिंडग मिशन्स लावण्याचा ताव अगोदरच सादर करण्यात आलेला 
आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अनेक डॉक्टरांशी िवशेषत: मिहला डॉक्टरांशी चचार् केली.  त्यावेळी 
असे िदसनू आले की, ताव पाठिवण्यामध्ये िदरंगाई होते.  पध्दतीने सिुवधा देता, परंतु 
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रुग्ण व डॉक्टरांना नेमके काय हवे आहे त्याबाबतचे ताव वरच्या पातळीवर येण्यास 
िदरंगाई होते. काही ताव दोन-तीन वषार्ंपवूीर् िदले अस याचे सांगण्यात आले.  ताव 
िदला आहे हे उ र खपू सोपे असते, परंत ु त्याची नंतर वषार्नवुष वाट पाहावी 
लागते. अशी िवचारणा केली. 

संचालक, केईएम रुग्णालय यांनी याबाबतची कायर्वाही अंितम ट यामध्ये 
आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

महापािलका आयकु्त यांनी यापवूीर् िशक्षण िवभाग देखील होता. सवर् शाळांमध्ये 
अशा मिशन्स लाव या आहेत. या हिंडग मिशन्समध्ये कॉइन टाकावा लागतो त्यामळेु 
त्येक रुग्णालयाकडे िकती कॉइन ायचे हे देखील पाहावे लागेल. 

सिमतीने यासाठी माटर् काडर् देखील बनिवता येईल. असे सिुचत केले. 
त्यावर महापािलका आयकु्त यांनी याबाबत देखील िवचार करण्यात येईल. असे 

सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या आहाराबाबत कोणती सिमती आहे ?  अशी 

िवचारणा केली.  
त्यावर संचालक, केईएम रुग्णालय यांनी के.ई.एम. रुग्णालयामध्ये बचत 

गटांच्या मिहलाच पोळया बनिवतात. रुग्णालयामध्ये िविवध कारचे डाएट  बनिवले 
जातात. अगोदर आहार तज्ञांमाफर् त जेवणाची चाचणी करुन नंतरच रुग्णांना जेवण 
देण्यात येते.  काही छोटया रुग्णालयांमध्ये असे घडत असेल तर सिमतीने सवर् 
रुग्णालयांमध्ये समानता आणा. निसगचा टायपड, रुग्णांचा आहार, रुग्णालयाच्या 
इमारतींची दरुु ती, लेडीज रुम, िवशाखा सिमती याबाबत कायर्वाही करणे आव यक 
आहे. अनेक िठकाणी िवशाखा सिमतीच मािहती नाही. त्या िठकाणी ि हेन्शन ऑफ 
सेक् यअुल हरसॅमट नावाची सिमती आहे.  तेथे िवशाखा सिमती असेच िलहावे 
याबाबत माननीय सव च्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. महत्त्वाचे हणजे िवशाखा 
सिमतीची मािहती बऱ्याच रुग्णालयात अितशय कमी माणात आहे. या सिमतीकडे 
न दिवले या गनु् ांच्या करणांची कागदपतेर् आमच्या सिमतीने त्यांच्याकडून घेतली 
आहेत. त्यांच्याकडे आले या करणांमध्ये त्यांनी संबंिधत गनु्हेगारांच्या बद या 
दसुरीकडे केले या आहेत.  नसुत्या बद या करणे हणजे तो यक्ती पनु्हा दसुरीकडे 
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तशा कारचे गनु्हे करायला मोकळा होईल. काही करणे मिहला आयोगाकडे 
पाठिवण्यात आले अस याचे आ हाला सांगण्यात आले.  िवशाखा सिमतीची एक 
वेगळी ऑथॉिरटी आहे. त्यामळेु आप या या सिमतीने िनणर्य घेतला पािहजे. त्याब ल 
मिहला आयोग करण गेले असेल तर तो त्यांचा वेगळा िनणर्य घेतील.  मातर् िवशाखा 
सिमतीच्या बाबतीत िवशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण िवशाखा सिमतीच्या 
बाबतीत सिमती अितशय गंभीर आहे. मिहलांच्या संरक्षणाबाबत ही एक चांगली 
सरुूवात आहे. िवशाखा सिमतीवर त्येक रुग्णालयामध्ये एन.जी.ओ.चा १ सद य 
कायम वरुपी असावा लागतो.  मातर् बऱ्याच रुग्णालयात तशा कारचा सद य िनयकु्त 
के याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले नाही. 

कारण थािनक सिमतीने िंकवा त्यानंतरच्या विर ठ सिमतीने सधु्दा अशा 
कारचा गनु्हा झाला आहे असा िन कषर् काढला आिण त्यानंतर मेटर्ोपोिलटीयन 
मिॅज टर्ेटकडील अिपलामध्ये तो गनु्हेगार िनद ष सटुला आहे.    

स हीर्कल कॅन्सरची लस महापािलकेच्या कोणत्याही रुग्णालयामध्ये अ ाप 
आलेली नाही.  कारण खासगी रुग्णालयांमध्ये अशा कारच्या लसी िद या जातात.  या 
लसींचा जा तीत जा त उपयोग शाळेत िशकणाऱ्या १२-१३ वष वयोगटातील मलुांना 
देण्याची आव यकता आहे.  ही लस घेण्यासाठी खासगी रुग्णालयात जावे लागते. अशा 
पिरि थतीत गरीब मिहलांनी हे उपचार घेण्यासाठी कुठे जायचे ?  ही लस महापािलका 
रुग्णालयात देण्यास सरुू करावी, असे सिमतीने सांिगतले.  

त्यावर, संचालक, केईएम रुग्णालय यांनी  टाटा कॅन्सर हॉि पटलच्या डॉ. बडवे 
यांच्याशी चचार् केलेली आहे. त्यांनी ही लस सवर् समाजात ावी असे हटले नाही. 
 जे हा डीमांड केली जाते ते हाच ही लस िदली जाते. पनु्हा यासंबंधी त्यांच्याशी चचार् 
करतो. कारण यापवूीर् सधु्दा हा िवषय आला होता आिण त्यानसुार त्यांच्याशी चचार् केली 
होती. त्यावेळी ही लस सरसकट समाजात देण्याची आव यकता नाही असे ते हणाले 
होते.  हणनू आपण त्यासाठी स हीर्कल कर्ीिंनग करतो.  ममॅोगर्ाफी करतो.  

मिहलांची संपणूर् कर्ीिंनग टे ट करण्याची िकर्या सरुू झाली पािहजे.  हे करणे 
गरजेचे आहे. वषार्तनू त्येक मिहलेची एकदा टे ट झाली पािहजे आिण त्यासंबंधी 
न दवही असली पािहजे. असे सिमतीने सांिगतले. 
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त्यावर संचालक, केईएम रुग्णालय यांनी हे पडताळून पाहू. कारण चंड लोड 
आहे.  कारण यामध्ये साधारणपणे ४० ते ५० लाख मिहला अस ूशकतील. त्यामळेु हे 
बघायला पािहजे. माफक दरामध्ये हे करता येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हे माफक दर आकारुन करावे. कारण ते करणे गरजेचे आहे.  फक्त 
ीमंतांनाच असे उपचार िमळू शकतात.  अशा वेळी गोरगरीबांनी कोठे जायचे ? 

 मिहलांचे  गायनकॅचे ॉ लेम तर खपू मो ा माणात आहेत.  ते तातडीने 
सोडिवण्याची आव यकता आहे. अशी िवचारणा केली. 

महापािलका आयकु्त यांनी याबाबतीत शासनाचे असे कोणतेही िनयम नाहीत.  
मातर् शासनाला िलहून आिण त्यांच्याकडून मागर्दशर्न घेऊन हे उपकर्म सरुू करण्याचा 
यत्न करु. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने त्यानसुार हे उपकर्म सरुू करु शकता. काही महापािलकांनी ही कामे 
त्यांच्या सीएसआर िनधीतनू सरुू केलेली आहेत.  हे करायचे ठरिवले तर अनेक 
पध्दतीने करु शकतो.  मातर् त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी की मिहलांची संपणूर् कर्ीिंनग 
टे ट करायची आहे आिण तरच हे करु शकतो.  तसेच स हीर्कल कॅन्सर टे ट करण्यास 
सरुूवात केली तर अनेक मिहलांना त्याचा िनि चतपणे फायदा होऊ शकेल. तसेच 
मिहलांना सिॅनटरी नपॅिकन्स िमळा या पािहजेत. त्यांच्या आहारामध्ये सफेद ेड नसला 
पािहजे.  या सवर् महत्त्वाच्या सिुवधा परुिवतांना आपण मिहलांना आिण बालकांना 
ाधान्य िदले पािहजेत. अशा सचुना सिमतीने के या. 

दसुरी एक महत्त्वाची तकर्ार सिमतीकडे डॉ. आंबेडकर आिण भगवती 
रुग्णालयाच्या बाबतीत आली होती आिण ती हणजे मिहला आिण परुुष यांच्यासाठी 
जरी ओपीडीमध्ये वेगवेग या रांगा अस या तरी मिहलांच्या रांगांमध्ये पोिलओची लस 
देणारी मिहला त्याच रांगेत, एचआय हीची तपासणी करणारी मिहला त्याच रांगेत, इतर 
तपासणी करणारी मिहला सधु्दा त्याच रांगेत असतात. त्यामळेु जर त्या रांगेत एखा ा 
मिहलेला संसगर्जन्य आजार असेल तर तो दसुऱ्या मिहलेला झा यास त्याला जबाबदार 
कोण राहील. त्या िठकाणी केस पेपर िलिहणारा िखडकीमध्ये असलेला कमर्चारी 
कोणतीही िवचारपसू न करता खाली मान घालनू केस पेपर देत असतो. अशा कारे 
संसगर्जन्य रोगांच्या रुग्णांची रांग वेगळी असली पािहजे. 
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सिमती सवर् रुग्णालयांमध्ये मिहलांच्या वेगवेग या रांगा करण्यात या यात.  
कारण हे त्येक िठकाणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी आप याला शासनाची परवानगी 
घेण्याची आव यकता नाही.  वच्छतेच्या बाबतीत सधु्दा लक्ष देण्याची गरज आहे.  
रुग्णालयांमधील इमारती सधु्दा दरुु त करण्याची गरज आहे. लोकांना वाटले पािहजे 
की, हे रुग्णालय उपचारासाठी ससुज्ज आहे. सिमतीने भाभा रुग्णालयातील मिहलांच्या 
हो टेलची अत्यंत दरुाव था अस यामळेु त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. निसगच्या 
बाबतीत त्यांना िव ावेतन देताना त्या दरामध्ये समानता आणण्याची आव यकता 
आहे.  

सिमतीने या िठकाणी केले या चचमध्ये जवळपास २९.६१ टक्के पदे हणजे 
४,४९४ पदे भरण्याची गरज आहे.  याबाबतीत कोकण भवन येथनू ही शासकीय पदे 
भरण्याची कायर्वाही सरुू आहे अशा कारचे िट पणीमध्ये आले आहे.  ामखु्याने ही 
पदे कधी भरली जातील यावर भर िदला पािहजे.  कारण या चचमध्ये मनु यबळ कमी 
अस यामळेु पदे िरक्त आहेत व त्यातनू रुग्णालयांवर लोड येतो. त्यामळेु ही पदे 
लवकरात लवकर कशी भरली जातील ते सांगावे.अशी िवचारणा केली. 

जे हा सट जॉजस रुग्णालयात भेट िदली होती त्यावेळी तेथे थलेॅसेिमया 
आजारावरील उपचाराचे एक वेगळे यिुनट आहे.  त्या िठकाणी आ हाला ५४ रुग्ण 
उपचारासाठी ितक्षायादीवर अस याचे आढळून आले. अशी सिुवधा महापािलकेच्या 
केईएम या एका रुग्णालया यितिरक्त कोठेही अन्यतर् आढळून आली नाही, असे 
सिमतीने सांिगतले. 

त्यावर संचालक, केईएम रुग्णालय यांनी केईएम रुग्णालयामध्ये ही यव था 
केली असनू तेथे ॲड ट आिण बालके यांच्यासाठी वेगवेगळी यव था आहे. मागाठणे, 
बोरीवली येथे आिण सायन रुग्णालयात एक यिुनट सरुू केले आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने त्येक रुग्णालयात या उपचाराची सिुवधा छो ा माणात का होईना 
पण ती ठेवावी.  कारण मुंबई शहर मोठे अस यामळेु अशा कारच्या रुग्णाला हा मोठा 
वास झेपत नाही.  ज्या माणे एका रुग्णालयामध्ये रक्त पोहोचण्यासाठी २ तास उशीर 
झाला हणनू त्या मातेचा मतृ्य ूझाला. तसे होता कामा नये. तसेच त्येक रुग्णालयामध्ये 
५० िंकवा १०० खाटांचे यिुनट तयार केले तर बरे होईल, असे सिमतीने सांिगतले.  
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त्यावर अिध  ठाता, नायर रुग्णालय यांनी नायर रुग्णालयामध्ये यासाठी १० बेड्स 
ठेवले आहेत, असे सिमतीस सांिगतले.  

तसेच संचालक केईएम रुग्णालय यांनी गे या ३ वषार्मध्ये केईएम, नायर आिण 
सायन रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर आजारावरील उपचारासाठी वेगळे यिुनट ठेवले असनू या 
वषीर् सायन रुग्णालयामध्ये जवळपास ८०० रुग्णांवर उपचार केले तर केईएम 
रुग्णालयात जवळपास ७०० रुग्णांवर उपचार केले आहेत.  बऱ्याच वेळा ही सिुवधा 
मोफत देतो. असे िसिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िरक्त पदांच्या बाबतीत मोठी जािहरात िदली अस याचे हटले आहे तर 
ही पदे कधी भरणा करणार आहात ? ही जािहरात कोणकोणत्या वृ पतर्ातनू िदली आहे. 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त महापािलका आयकु्त यांनी ही िकर्या सामान्य शासन 
िवभागामाफर् त पार पाडली जाते. असे सिमतीस सांिगतले. 

तसेच संचालक, केईएम रुग्णालय यांनी दोन मराठी आिण दोन इंगर्जी 
वृ पतर्ांमध्ये आ ही या जािहराती देतो.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने आपण कोणकोणत्या िरक्त पदांची जािहरात काढली आहे ? त्याची 
मािहती सिमतीला ावी. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी उ रामध्ये असे हटले आहे की, 
रुग्णालयातील िरक्त पदे भरण्यासाठी िंबद ूनामावली माणे रो टर अ यावत करणे व 
पडताळणी करणे याबाबतची शासकीय कायर्वाही मागासवगर् कक्ष, कोकण भवन, 
नवी मुंबई यांच्या तरावर सरुू आहे.  तसेच त्यामळेु िंबद ूनामावली संदभार्त सिमतीला 
नेमकी व तिु थती सादर करावी. सामान्य शासन िवभागाकडे आरोग्य िवभागांतगर्त 
एकूण २३९ िंबद ूनामावली आहेत.  त्यापैकी १८५ िंबद ूनामाव यांची तपासणी कोकण 
भवन येथील मागासवगर् कक्षामाफर् त तपासनू पणूर् झाली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या िठकाणी उ रामध्ये असे हटले आहे की, कोकण भवन येथे 
मागासवगर् कक्षाच्या तरावर कायर्वाही लंिबत आहे. मातर् अजनूही महापािलका 
तरावर कायर्वाही लंिबत अस याचे िदसते. अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी मागासवगर् कक्ष असनू त्यांच्याकडून आरोग्य 
िवभागाच्या एकूण १८५ िंबद ू नामाव या तपासनू कोकण भवनला पडताळणीसाठी 
पाठिव या आहेत. त्यातपासनू झा या आहेत िंकवा कसे त्या बाबतची मािहती 
त्यांच्याकडून घ्यायची रािहली आहे.  मातर् ती मािहती घेऊन कळवू शकतो.असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हे संपणूर् काम होण्यासाठी िकती कालावधी लागणार आहे.अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी हे काम पणूर् करण्यासाठी ३ मिहन्यांचा 
कालावधी िदला होता. मातर् काही िंबद ूनामावलीमध्ये अजनूही काही अडचणी आहेत. 
 त्याबाबतची काही जनुी कागदपतेर् िमळत नाहीत.  त्यामळेु आतापयत १८५ करणे पणूर् 
झाली असनू उवर्िरत करणांचे काम सरुू आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने जे सांगत आहात ती कोणत्या संवगार्तील पदे आहेत ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ही बहूतेक पदे वगर् ३ व वगर् ४ संवगार्तील 
आहेत.असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने िदलेला ३ मिहन्यांचा कालावधी संपला आहे.  अशा पिरि थतीत काय 
करणार आहात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी होय.  हा कालावधी संपला असला तरी काम 
बरेच मोठे अस यामळेु तो कालावधी वाढवनू मागत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मला असे वाटते की, आप याला या कामासाठी मनु यबळ वाढिवणे 
आव यक आहे. अन्यथा सवार्ंची पदोन्नतीची करणे लंिबत राहतील व भरती िकर्या 
थांबली जाईल आिण एकंदरीत त्याचा पिरणाम रुग्णसेवेवर होईल. असे सिूचत केले. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी होय ३ मिहन्यात पाहतो. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने आरोग्य हा िवषय अितशय महत्त्वाचा आहे. मातर् कोणत्याही 
रुग्णालयात गेले तर त्या िठकाणी डॉक्टसर् नाहीत, आया बाई नाहीत, वॉडर् बॉय नाहीत.  
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रो टरचे कारण सांगत असला तरी आरोग्य िवषयक बाबीला काही एमजर्न्सी आहे की 
नाही. कारण ही अत्याव यक सेवा आहे. हवे तर या बाबतीत आयकु्तांकडे जावे.  या 
िवषयाला ाधान्य ावे.  हवे अस यास आ ही सधु्दा समवेत येण्यास तयार आहोत.  
आ ही सी.एम.ला सधु्दा भेटू शकतो.  परंत ुआरोग्य सेवेला ाधान्य ावे.  रुग्णालयांवर 
चंड ताण येतो.  एखा ाला काडीर्योगर्ाम काढायचा असेल तर त्याला २०० लोकांच्या 
लाईनमध्ये उभे रहावे लागते. एखा ाला रक्त तपासायचे असेल तर त्याला १००० 
लोकांच्या लाईनमध्ये उभे रहावे लागते. एखा ाला एक्स-रे काढायचा असेल तर त्याने 
१० ते १५ लोकांच्या लाईनमध्ये उभे रहावे.  हणजे एखादा रुग्ण अितशय गंभीर असेल 
व त्याचे िनदान झाले असेल तर त्याला श तर्िकर्येची तारीख िमळण्यासाठी ३-३ मिहने 
लागतात.  कूपर रुग्णालय आिण डॉ. आंबेडकर शता दी रुग्णालय अितशय सुंदर 
बांधले आहे.  त्यांच्याकडे परेुशा माणात जागा उपल ध आहे.  मातर् त्यांच्याकडे परेुशी 
यंतर्णा नाही, डॉक्टसर् नाहीत, आया बाई नाहीत, वॉडर् बॉय नाहीत, नसस नाहीत.  
त्यामळेु हा संपणूर् कमर्चारी वृंद लवकरात लवकर हणजे अगदी यधु्द पातळीवर भरणे 
आव यक आहे.  ज्या माणे एलिफन् टनला पलू पड यावर आमीर्ला बोलावनू तो पलू 
बांधण्याचे सरुू आहे त्या माणे हे काम झाले पािहजे. नेमले या त्या सवर् िशकाऊ 
डॉक्टरांची आ हाला िकव येते की ते १८-१८  तास त्या िठकाणी काम करतात.  तेथील 
नससना आपण ५०० ते ६०० रुपये िव ावेतन देतो. घरकाम करण्यासाठी येणारी 
मोलकरीण सधु्दा धणुीभांडी करण्यासाठी इतक्या कमी रकमेमध्ये यायला तयार नसते. 
 रुग्णालयांमध्ये कमर्चारी वृंद नसणे हीच मखु सम या आहे.  त्यामळेु आपण अगदी 
यधु्दपातळीवर ही िरक्त पदे भरलीच पािहजेत.  मग त्यामध्ये डॉक्टसर् असो, िस टसर् 
असो, आया बाई असोत िंकवा वॉडर् बॉय असोत.  या बाबतीत आप याला जर आमची 
मदत हवी असेल तर या कामी माननीय मखु्यमंत्र्यांकडे सधु्दा येण्यास तयार आहोत.  
सिमतीला असे सिूचत करावेसे वाटते की, यामध्ये तातडीने पढुाकार घ्यावा. तीन 
मिहन्यात देतो िंकवा कोकण भवनकडे करणे पाठिवली आहेत अशा कारची उ रे 
अपेिक्षत नाहीत.  कारण आज जग संगणकाच्या यगुात वावरत आहे. असे सिमतीने 
सांिगतले. 

सिमतीने याबाबत लवकरात लवकर कायर्वाही करण्यात यावी. तसेच आता 
देखील रुग्णांना अिधक चांग या सिुवधा देण्यात या यात. दसुरा मु ा हणजे कूपर 



149 
 
रुग्णालयामध्ये आिदवासी मलुींसोबत घडले या काराची चौकशी सायन 
रुग्णालयातील डॉक्टरांनी के याचे सांिगतले.  याचौकशीमध्ये सवर् काही ठीक 
अस याचे सांगण्यात आले.  यामळेु संबंिधत आिदवासी मलुींवर अन्याय होईल व 
त्यामळेुच हे करण सिचवांच्या साक्षीसाठी घेण्यात आले आहे.  तसेच डॉक्टरांनी 
रुग्णालयामध्ये म ाशन करण्याच्या घटना पनु्हा घडू नयेत यासाठी महानगरपािलकेने 
कडक िनयम केले पािहजेत.  बैठकीमध्ये झाले या चचच्या अनषंुगाने करण्यात 
येणाऱ्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीला सादर करावी. िंबदनूामावलीचा िवषय तातडीने 
साडिवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मनु यबळ वाढवावे व काम करुन घ्यावे. िरक्त पदे 
भरण्याबाबत तातडीने कायर्वाही सरुु करण्यात यावी.  त्येक रुग्णालयामध्ये हयमुन 
िम क बकँ, कांगारु मदर केअर बगॅ्स व लड सेपरेशन िस टीम सरुु करण्याबाबत ही 
सिमती आदेश देत आहे. जी मािहती आठ िदवसांमध्ये िंकवा काही ठरािवक कालावधी 
देव ूअसे सांिगतले ती मािहती सिमतीस सादर करण्यात यावी.  

महापािलका आयकु्त यांनी या सिमतीकडून अितशय चांगले मागर्दशर्न िमळाले. 
बैठकीसाठी उपि थत असलेली टीम अितशय किमटेड आहे. बऱ्याच िवषयांबाबत 
कायर्वाही करण्यात आलेली आहे. जी कायर्वाही अपणूर् आहे ती पणूर् करण्याचा यत्न 
करु. तसेच यव थेमध्ये िश त आणण्याचा यत्न करु. असे सिमतीस सांिगतले. 
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२.२ िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी अिध ठाता, मुंबई शहर व उपनगरातील 
बहृन्मुंबई महानगरपािलका तसेच राज्य शासनाच्या अखत्यािरत असलेले 
रुग्णालये  यांनी खालील माणे लेखी मािहती िदली :- 

 
सट जॉजस रुग्णालय, मुंबई 

रुग्णालयात जनिरक मेिडकल टोअर सरुू करणेबाबत शासनाचे कोणतेही ठोस 

आदेश नाहीत. परंतु रुग्णालयात यापवुीर् शासनाच्या आदेशानसुार जनरल मेिडकल 

टोअर सरुू करण्यात आले होते. सदरचे मेिडकल टोअर शासनाच्या आदेशानसुार 
बंद करण्यात आले. 

चतथुर् ंणी या संवगार्ची पदे २९ िदवसांवर भरण्याची कायर्वाही सं था तरावरुन 

सरुू आहे. त्याकरीता अिध ठाता, सर ज.जी. समहु रुग्णालये यांनी िदनांक 

२२/४/२०१८ अन्वये िदले या िनदशानसुार रुग्णालयातील िरक्त पदांवर २९ िदवसांच्या 
तत्वावर माहे एि ल,२०१८ मे,२०१८ या कालावधीमध्ये िनयकु्त्या देण्याची कायर्वाही 
सरुू आहे. 

रुग्णालयातील बालरुग्णांसाठी एन.आय.सी.य.ु िवभाग कायर्रत आहे. 
रुग्णालयामध्ये दाखल झाले या मधमेुह आजाराच्या रुग्णांना रुग्णालय 

शासनामाफर् त पोळीभाजी िदली जाते व इतर रुग्णांना शासनाच्या मानकां ामणे ड 

िदला जातो.रूग्णाना देण्यात येणारा आहार रुग्णाच्या आजाराचे मु यांकन करुन 

आहारतज्ञांमाफर् त शासन िनणर्य िदनांक १२/०८/१९६७ मिधल तरतदूींनसुार िदला जातो. 
बहृन्मुंबई महानगरपािलकेमाफर् त जैिवक कचऱ्याच्या िव हेवाटीकरीता 

मे.एस.एम.एस. एन्होक्लीन ा.िल.या ठेकेदाराची िनयकु्ती करण्यात आली असनु, सदर 
ठेकेदारामाफर् त दैनंिदन िनमार्ण होणाऱ्या कचऱ्याची िव हेवाट लावण्यात येते. 

रुग्णालयात जनिरक मेिडकल टोअर सरुु करणेबाबत शासन तरावरुन 

कायर्वाही सरुु आहे. दर यानच्या कालावधीत रुग्णांची गैरसोय होऊ नये हणनू 

शासनाने कंज्यमुर फेडरेशनच्या माध्यमातनू औषध दकुान सरुु करण्यास अनमुती 
अस यामळेु औषध दकुान सरुु होते. परंत ु सदरच्या औषध दकुानामध्ये जेनेरीक 
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औषधां माणे औषध िवकर्ी होत नस याकारणाने व रुग्णांना सवलतीच्या दराने 

औषधे उपल ध होत नस यामळेु सदरचे मेिडकल टोअर शासनाच्या आदेशानसुार 
बंद करण्यात आले. 

 रुग्णालयामध्ये शासनामाफर् त खरेदी करण्यात आले या औषधांचे िवतरण 

वै कीय स यानसुार होण्याकिरता २४ तास औषध भांडारातफ एक िड पसरी 
कायर्रत असते. त्यामळेु रुग्णांची गैरसोय होत नाही. 

वगर्-४ या संवगार्ची पदे भरण्यास शासनाचे िनबध आहेत परंतु रुग्ण सेवा 
बाधीत होऊ नये हणनू चतथुर् ेणी या संवगार्च्या पदांवर तात्परुत्या यव थेच्या 
माध्यमातनू २९ िदवसांच्या तत्वावर भरण्यात येत आहे. त्याकरीता अिध ठाता, सर 
ज.जी.समहु रुग्णालये यांनी िदनांक २२/४/२०१८ अन्वये िदले या िनदशानसुार 
रुग्णालयातील िरक्त पदांवर २९ िदवसांच्या तत्वावर माहे एि ल, २०१८ मे, २०१८ या 
कालावधीमध्ये िनयकु्त्या िद या आहेत. शासनाचे आदेश ा त झा यानंतर सदरची 
िरक्त पदे भरण्याची कायर्वाही करण्यात येईल. 

सट जॉजर् रुग्णालयातील बालरुग्णांसाठी एन.आय.सी.य.ु ची यव था आहे. 
तसेच वै कीय िशक्षण व संशोधन िवभागाच्या अिधपत्याखाली १६ शासकीय 

वै कीय महािव ालयांशी संलिग्नत रुग्णालयामध्ये नवजात बालकांच्या 
अिततदक्षतेकिरता एन.आय.सी.य.ुची सिुवधा उपल ध आहे. 

बहृन्मुंबई महानगरपािलकेमाफर् त जैिवक कचऱ्याच्या िव हेवाटीकरीता 
मे.एस.एम.एस. एन्होक्लीन ा.िल. या ठेकेदाराची िनयकु्ती करण्यात आली असनू,      

सदर ठेकेदारामाफर् त दैनंिदन िनमार्ण होणाऱ्या कचऱ्याची िव हेवाट लावण्यात 

येते संचालनालयाच्या अिधन त असले या शासकीय वै कीय महािव ालय व त्या 
संलग्नीत रुग्णालयामध्ये तर्ीरोग व सतूीशा तर् िवभाग तसेच बालरोग िचकीत्सा 
शा तर् िवभाग यांच्या माफर् त तशा आशयाचा ताव ा त करुन तो शासनाच्या 
अस यामळेु शासन आदेशाच्या अिधन राहून कायर्वाही करण्यात येईल. 
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कामा व अ लेस रुग्णालय, मुंबई 

रुग्णालयातील उपहारगहृाचे नतुनीकरण सावर्जिनक बांधकाम िवभागामाफर् त 

करण्याची कायर्वाही सरुू आहे. सदरचे नतुिनकरण झा यानंतर ई-िनिवदे ारे 
(जािहराती ारे) उपहारगहृ सरुू करण्यात येईल. 

कामा रुग्णालयातमधील एडस िनयंतर्ण कक्षात सेवेत असणारे डॉक्टरसर् 
रूग्णालय शासनामाफर् त अथवा शासनामाफर् त िनयकु्त करण्यात आले नसनू सदरचे 

डॉक्टर हे रा टर्ीय एडस िनयंतर्ण कायर्कर्मांअंतगर्त िनयकु्त करण्यात आले असनू 

त्यांना कायम वरुपी सेवेत िनयकु्त करण्याचा कोणताही ताव रुग्णालय 

शासनामाफर् त शासनास सादर करण्यात आला नाही. 
रुग्णालयातील उपहारगहृाचे नतुिनकरण सावर्जिनक बांधकाम िवभागामाफर् त 

करण्याची कायर्वाही सरुु आहे. सदरचे नतुिनकरण झा यानंतर 
ई-िवदे ारे(जािहराती ार)उपहारगहृ सरुु करण्यात येईल. 

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भगवती रुग्णालय, बोिरवली 

डॉ. आंबेडकर भगवती रुग्णालयात तर पिह या वषार्च्या नससना ५९०/- रुपये, 
दसुऱ्या वषार्च्या नससना ६००/- तर ितसऱ्या वषार्च्या नससना ६१०/- रुपये अशा कारे 
िव ावेतन िदले जाते. आपण राज्य शासनाच्या तलुनेत हे िव ा वेतन जा तीत जा त 

देता हे जरी खरे असले तरी त्यामध्ये समानता नाही. त्यामळेु त्यामध्ये समानता आणली 
पािहजे व त्यादृ टीने धोरणात्मक िनणर्य झाला पािहजे. 

महापािलकेच्या काही रुग्णालयामध्ये हे िव ावेतन रु. ५००/- ते ६००/- िदले 

जाते, हे खरे असले तरी संचालनालयाच्या अिधपत्याखालील १० शासकीय पिरचयार् 
महािव ालयात जनरल निसग व िमडवायफरी हे निसगचे िशक्षण घेणाऱ्या 
िव ाथीर्ंनींना चिलत िनयमानसुार थम वषर् रु. १९३/-, ि तीय वषर् रु. २०३/- व तृ ीय 

वषर् रु. २२३/- या माणे पा वेतन दरमहा अदा करण्यात येते. तसेच िव ाथीर्ंनीना 
सं थेतनू भोजन मोफत िदले जाते व सदर भोजन अंतगर्त सं था त्याचे तरावर भोजन 

खचर् भागिवत असते. 
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बा.य.ल.नायर चिॅरटेबल टर् ट रुग्णालय ,मुंबई 
बा.य. ल. नायर धमार् . रुगणालयातील इमारतीचे वेळच्या वेळी टर्क्चर ऑिडट 

केले जाते. त्यामध्ये c२b कॅटेरीगमध्ये येणा-या इमारतीचे वेळावेळी दरुू ती केली जाते. 
तसेच िडलपॅीडेटेड ि थतीमध्ये असले या इमारतीना िरकामे करुन आव यक दरुु ती 
केली जाते.  

महानगरपािलकेच्या पाच रुग् णलयामध्ये पिरचािरका पाठ्शाळा आहे. त्यातील 
केईएम नायर, कुपर व भगवती रुग्णालय येथे पिह या वषीर् ५९० रुपये िव ावेतन िदले 
जाते. परंत ूसायन रुग्णालयात ५४० रुपये िव ावेतन िदले जाते. सन २०१८ मध्ये 
पाचही रुग्णालयासाठी समान हणजेच रु. १५०० एवढे िव ावेतन करण्याचा यत्न 
केईएम रुग् णालयाकडून पाठिवण्यात आलेला आहे.  

स :ि थतीत नायर रुग्णालयातील सवर् ३६ श तर्ािकर्यागहृ चाल ुआहेत. तसेच ३ 
श तर्िकर्यागहृ मॉ ूलर ओटीमध्ये रुपांतरीत करुन रुग्णसेवेकिरता सपुर्द केलेली 
आहेत. 

नायर रुग्णालयाच्या िनिवदा िवभागा ारे सन २०१७-१८ या कालावधीत एकुण 
५७ हिटलेटसर् खरेदी करण्यात आलेले आहेत तसेच नायर रुग्णालयाच्या 
बिधिरकरणशा तर् िवभागात आव यक त्या माणात हिटलेटसर्ची पतुर्ता करण्यात 
आलेली आहे. िवभागातील पद यतुर िवदयाथ्यार्ंना ( थम वषार्तील २६ ि दतीय 
वषार्तील २६ व ततृीय वषार्तील २६) तसेच नवीन िनयक्त ाध्यापकवगर् व जनुा 
ाध्यापक वगर् यांना वेळोवेळी हिटलेटसर् चालिवण्याचे िशक्षण देण्यात येते व त्यांची 
वािर्षक पनुर्उजळणी घेतली जाते.  

यंतेर् व संयतेर् खरेदी करतांना यंतर्ाच्या देखभाल व दरुु तीबाबत ८ वषार्चा पिररक्षण 
करार केला जातो. ती कायर्वाही संबिधत िवभागामाफर् त पार पाडली जाते.  

सहा यक (सु मजीवशा तर्) या संवगार्ची १२  िरक्त पदे भरण्यासाठी िद. 
२८.०८.२०१८ रोजी वृ पतर्ात जािहरात कािशत करण्यात आलेली आहे. तसेच इतर 
िवषयातील सहा यक ाध्यापकांच्या िरक्त पदांबाबत िंबदनुामावली अ ावयात करणे व 
पडताळणी करण्याचे कामकाज चाल ुआहे. 
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नायर रुग्णालयाच्या उपभोक्ता िवभागाच्या मागणीनसुार िनिवदा िवभागामाफर् त 
ई-िनिवदा िकर्या ारे यंतेर्  व सयंतर् याची खरेदी केली जाते. तसेच शासनामाफर् त सदर 
खरेदीबाबत कोणतीही कायर्वाही केली जात नाही.  

नायर रुग्णालयात सन २०१६ साली बंद अव थेत असलेली सीसीटी ही कॅमेरे 
काढून मे. झायाकॉम ा.िल.कंपनीमाफर् त नवीन सीसीटी ही कॅमेरे बसिवण्यात आले 
असनु सीिसीिट ही यंतर्णा अ ावयात करण्यात आलेली आहे. स ाि थतीत नायर 
रुग्णालयात १३२ सीसीिट ही कॅमेरे यंतर्णा बंद पड यास तात्काळ मे. झायकॉन ा. िल. 
या कंपनीस सरुक्षारक्षक कायार्लयाकडून कळिवले जाते व लवकरात लवकर 
सीसीिट ही कॅमेरे यंतर्णा दरुु त केली जाते.  

नायर रुग्णालयात िम क बकॅ स ाि थतीत कायर्रत आहे. 
सवर् रुग्णालयामध्ये सिॅनटरी नपॅकीन बडॅ व वडीग मशीन बसिवण्याबाबत 

सदरचा ताव मंजरुीकिरता  संचालक कायार्लयात पाठिवण्यात आलेला आहे.  
नायर रुग्णालयामध्ये दररोज तर्ीरोग व सतृीशा तर् िवभागाच्या ओपीडीमध्ये िह 

चाचणी गभर्शयाच्या त डाच्या ककर् रोगाचे िनदान करण्यासाठी केली जाते. तसेच 
गभार्शयाच्या त डाचा बाय सी , थर्ो टो कोपी , िड ऍड सी तसेच पोटाची व गभार्शयाची 
सोनोगर्ाफी इत्यादी सिुवधा दररोज उपल ध असतात. या याितिरक्त तनाच्या 
ककर् रोगसाठी रुग्णालयात दर बधुवारी बाहयरुग्ण िवभाग चालिवला जातो. तसेच 
वेळोवेळी तर्ीरोग व सतृीशा तर् िवभाग व श यिचिकत्सा िवभागा ारे ककर् रोग 
िनदानासाठी िशिबर भरिवली जातात.  

जैिवक कचरा न ठ करण्यासंबंधी कायर्वाही मध्यवतीर् खरेदी खाते यांच्यामाफर् त 
करण्यात येते. 

हयमून िम क बकेॅमध्ये कायर्वाही मध्यवतीर् खरेदी खाते यांच्यामाफर् त करण्यात 
येते.  

हयमून िम क बकेॅमध्ये समपुदेशनामळेु ज्या मिहला वच्छेने दधु देण्यासाठी 
येतात त्या मिहलांना मानधनऐवजी पौि टक आहार देण्यात येतो. 

महानगरपािलकेच्या पाच रुग्णालयामध्ये पािरचािरका पाठयशाळा आहे. त्यातील 
केईएम, नायर, कुपर  व भगवती रूग्णालय येथे पािह या वषीर् ५९० रुपये िव ावेतन 
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िदले जाते. पंरतु सायन रुग्णालयात ५४० रुपये िव ावेतन िदले जाते. सन २०१८ मध्ये 
पाचही रुग्णलयासाठी समान हणजेच रु १५०० एवढे िव ावेतन करण्याचा ताव 
केईएम रुग्णालयाकडुन पाठिवण्यात आलेला आहे.  

क तरुबा रुग् णालय मुंबई 

बहृन्मुंबईमहानगरपािलकेच्या क तरुबा रुग्णालयात कावीळ बाहयरुग्ण व 
अपघात िवभाग आहेत. कावीळ बाहयरुग्ण हे सकाळी ८ ते संध्या ४ पयर्त सरुु असते. 
क तरुबा रुग्णलयातील औषधालय सकाळी ८ ते संध्या ४.३० पयर्त सरुु असते व 
औषधाचा वाटप त्यांच्यामाफर् त केले जाते. क तरुबा रुग्णालय हे संसगर्जन्य  रोगांचे 
रुग्णालय अस याकारणाने सवर् रुग्णांना (कांजण्या,गोवर, गालगडु, उलटी-जलुाब 
मलेिरया, डग्य ू ,ले टो ,डाग्याखोकला , घटसपर् इ.दाखल करायचे आदेश  िदले आहेत. 
तसेच उवर्रीत रुग्णांना डॉक्टरांनी केलेले औषध वत: डॉक्टर चिलत पध्दती माणे 
देतात. आंतररुग्णांना औषधांचे वाटप हे रुग्णालयातील पिरचािरकामाफर् त देण्यात येते. 
क तरुबा रुग्णायाच्या आ थपनेवर औषधािनमार्ता एकुण ४ पदे आहेत व विर ठ 
औषधिनमार्ताचे १  पद असनु ते िरक्त आहे. स ि थत तीन पाळीमध्ये औषधाचे वाटप 
करण्यासाठी ही पदे परेुशी नाहीत . आठ अितरिक्त औषधिनमार्ताच्या (iphsmorms) द 
माणे िनमार्ण करण्याचा ताव सादर केला आहे व उप मखु लेखापाल (आ थापना ) 
िवभागाने मळू कागदपतर्ाची त तावना बरेाबर जोडण्यास सांिगतले आहे . 

मखु कामगार अिधकारी /कायार्कारी आरोग्य अिधकारी यांच्या मंजरुी अन्वये 
उपहारगहृ कंतर्ाटाच्या िनिवदा मसदेुतील ,अट, कंर् ३७ नसुार उपहारगहृाची वेळ सकाळी 
१० ते संध्या ०६ पयर्त आहे. तरीही रुग्णांच्या नातेवाईकांची गैरसोय होऊ नये हणनु 
क तरुबा रुग्णालयातील उपहारगहृाची वेळ सकाळी ०८ ते संध्या ०८ पयर्त चाल ुठेवली 
आहे. तरीही रुग्णांच्या नातेवाईकांची गैरसोय होऊ नये कंतर्ाटदारास रातर्ी १० वाजेपयर्त 
उपहारगहृ चाल ूदेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.  

क तरुबा रुग्णालयातील उपहारगहृाचे कंतर्ाट देण्याकिरता मनपाच्या चिलत 
पध्दतीनसुार, वृ पतर्ात तसेच मनपा संकेत थळावर जािहरात देवनु िनिवदा मागवण्यात 
येतात . तसेच लघु म ठरले या िनिवदाकारास सदर कंतर्ाट िदले जाते.कायर्कारी 
आरोग्य अिधकारी यांच्या मंजरुी अन्वये मेससर् सखुसागर केटअसर् यांना   
िद. १९.१२.२०१२ ते िद.१८.०९.२०१५ पयर्त याकाळावधीचे कंतर्ाट देण्यात आले होते. 
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त नंतर कंतर्ाट देण्याकिरता िनिवदा मागिवण्यात आ या सदर िनिवेदेस योग्य ितसाद 
िमळाला नाही  पनु च: ई िनिवदा मागिवण्यात आ या दरमान्याच्या काळावधीमध्ये 
रुग्णांच्या नातेवाईकांची व कमर्चारीवृंदाची गैरसोय होऊ नये हणनु मखु कामगार 
अिधकारी / कायर्कारी आरोग्य अिधकारी यांच्या मंजरुी अन्वये मेससर् सखुसागर 
केटरसर् यांचे िद. २९.०८.२०१७ पयर्त कंतर्ाट वाढिवण्यात आले. ई-िनिवदा मागवनू 
लघु म ठरले या मेससर् शे ी केटिंरग सिर्वसेस यांना िद. ३०.१८.२०१७ पासनू थमत: 
११ मिहन्यांसाठी कंतर्ात देण्यात आले आहे.  

सवर्  वािर्षक परीरक्षण करारामध्ये व हमी कालावधी मध्ये आहेत. सध्या चे पणुर् 
झालेले आहेत. मध्यवतीर् खरदी खाते यांच्याकडुन िनिवदा मागनू कंतर्ाटदार नेमण्याची 
िकया सरुु आहे . क तुरबा रुग्णालयामध्ये दरुु तीचे कामे ट याट यांने चाल ुआहेत. 
क तरुबा रुग्णालयामध्ये कमर्चारी वसाहत ६०  व कक्ष कर् ०९.०६.०२ तसेच चे 
दरुु तीचे काम पणुर् झाले आहे. तसेच कक्ष कंर् १ १४ १४८ चे दरुु तीचे काम सध्या 
चाल ु आहे. पावसाळयानंतर एच. बी. ओटी व डॉक्टर क्टाटसर्चे दरुु तीचे काम 
करण्यास येईल व कमर्चारी वसाहत न याने बांधकाम येणार आहे.  

क तरुबा रुग्णालयामध्ये रुग्णासांठी वतंतर् वयंपाकघर आहे. तेथनुच रुग्णांना 
ना ता व जेवणाचा परुवठा करण्यात येतो.  

जेनेरीक मेडीकल टोअसर् बाबत क तरुबा रुग्णालयात मध्यवतीर् खरेदी खाते 
यांच्याकडुन दर ितर्केत नमदु जेनेिरक औषधे रुग्णांसाठी मागिवण्यात येतात. दर 
पितर्केत नसलेले औषधे हे समाज िवकासस अिधकारी यांच्यामाफर् त उपल ध केले 
जातात. तसेच थािनक पातळीवर िनिवदा मागनू औषधी खरेदी केले जातात.  

उप आयकु्त सावर्जिनक आरोग्य खाते यांच्या दालनात िद. २२.०५.२०१८ रोजी 
सभा झाली. त्या सभेमध्ये उप आयकु्त (सा.आ.) यांनी मखु वै कीय अिधक्षक (उप 
नगरीय रुग्णालये ) यांना असे आदेश िदले आहे की, क तरुबा रुग्णालयामध्ये जेनेिरक 
मेिडकल टोअसर् उघडणे आव यक आहे. असे अस याने जेनेिरक मेिडकल टोअ र् 
संदभार्तील िनिवदा िकयेत  क तरुबा रुगणालयाचा समावेश करण्यात यावा  
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भाभा रुग्णालय, वांदेर् 

के.बी. भाभा रुग्णालय वांदेर् (प) येथे सदयि थत१ सी. टी. कॅन मिशन उपल ध 
असनु त्यामाफर् त रुग्णांलयात येणा-या रुग्णांचे आव यकतेनसुार शु क आकारुन 
सी.टी. कॅन करण्यात येते. िदवसेिदवस रुग् णांची संख्या ही वाढत आहे, त्याकिरता 
के.बी. भाभा रुग्णलयाचे िव तारीकरण तािवत असनु त्यामध्ये एक निवन 
सी.टी. कॅन मिशन तसेच एक एम. आर.आय. मिशन बसिवण्याचे तािवलेले आहे. 

के.बी. भाभा रुग्णानय वादेर् (प) येथे रुग्णालयाच्या िव तािरकरण करण्याच्या 
तावामध्ये डायलेिससची सेवा देण्याचे अंतभूर्त केलेली असनु ही सिुवधा देखील येथे 

येणाऱ्या रुग्णांना उपल ध करुन देण्यात येईल . 
के.बी. भाभा रुग्णालय वांदेर् (प) येथे रुग्णालयमध्ये बाळंतीण झाले या मातांना 

बाळांना कांगारु मदर केअर पध्दतीने ठेवण्यासाठी आव यक असणारे िकटसस या 
रुग्णलयामध्ये उपल ध करण्यात आले या आहेत.  

के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे स :ि थतत १ सी.टी. कॅन मिशन 

उपल ध असनू तयामाफर् त रुग्णांलयात येणाऱ्या रुग्णांचे आव यकतेनसुार 
महानगरपािलकेच्या िनयमानसुार शकु्ल आकारुन सी.टी. कॅन करण्यात येते. 
िदवसिदवस रुग्णाची संख्या ही वाढत आहे, त्याकिरता के.बी. भाभा रुग्णालयाचे 

िव तारीकरण तािवत असनू त्यामध्ये एक निवन सी. टी. कॅन मिशन तसेच एक 

एम. आर. आय. मिशन बसिवण्याचे तािवतकेले आहे. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे रुग्णालयाच्या िव तारीकरण करण्याच्या 

तावामध्ये डायलेिससची सेवा देण्याचे अंतभूर्त केलेली असनू ही सिुवधा देखील 

येथे येणाऱ्या रुग्णांना उपल ध करुन देण्यात येईल. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे रुग्णालयामध्ये बाळंतीण झाले या मातांना 

आप या बाळांना कांगारु मदर केअर पध्दतीने ठेवण्यासाठी आव यक असणारे 
िकट्स या रुग्णालयामध्ये उपल ध करण्यात आले या आहेत. 

के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे मातामतृ्य ूकमी करण्याबाबत तर्ीरोग व 

सतुीशा तर् येथील तज्ञ डॉक्टारांना मातामतृ्य ूदर कमी करण्याबाबत योग्य त्या सचूना 
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देण्यात आले या असमान त्यासाठी लागणारी उपकरणे व मणु यबळ भिव य काळात 

उपल ध करुन देण्यात येईल. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे स ि थतीत ८ इन्क्यबेुटर इतकी संख्या 

उपल ध आहे. निवन ५ नग इन्क्यबेुटर खरेदीची कर्ीया कायर्रत आहे. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे येणाऱ्या मिहला रुग्णासांठी संपणूर् बॉडी 

चेकअप करण्याबाबतचा ताव शासनामाफर् त संक्षम अिधकाऱ्यांच्या मंजरूी 
करण्याकरीता लवकर सादर करण्यात येईल. 

के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे येथील संपणूर् यंतर्सामगुर्ीचे Equipment 
Mappinm हे Esbeedynamade या कंपनीमाफर् त करण्यात आलेले आहे. या 
रुग्णालयामध्ये रुग्णांना आहार देण्यासाठी एका आहार तज्ञाची नेमणकू केलेली असनू 

त्याच्यामाफर् त सवर् रुग्णांना योग्य तो आहार िदला जातो त्याच माणे मनपाच्या 
लेखापिरक्षकामाफर् त आहाराचे ऑडीट करण्यात येते. 

के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे िनवासी वै कीय अिधकाऱ्यांसाठी 
अनकुर्मे नऊ या मज यावर तर्ी डॉक्टरांकिरता व दहा या मज यावर परुुष 

डॉक्टरांकिरता िनवास थाने देण्यात आलेली असनू तेथील वच्छतागहेृ व 

आजबूाजचूा पिरसर याची िनयिमत वच्छता करण्यात येते. याबाबत सदर कामाचे 

विर ठ वै कीय अिधकारी, वै कीय अिधकारी व अिधसेिवका यांच्यामाफर् त पयर्वेक्षण 

करण्यात येते. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथील इमारतीचे रंगकाम लवकरात लवकर 

सरुु करण्यात येईल. 
या रुग्णालयांमध्ये बालरुग्ण िवभागामध्ये स ि थतीत सहा म टीपरॅा मॉिनटसर् 

उपल ध असनू आणखी चार म टीपरॅा मॉिनटसर् खरेदी करण्याचे तािवले आहे. 
स ि थत रुग्णालयामध्ये सहा ऍने थेिशया मिशन उपल ध असनू पढुील एका 
मिहन्यात एक ऍने थेिशया मिशन उपल ध करण्यात येईल. तसेच दोन निवन 

ऍने थेिशया वकर्  टेशन खरेदी करण्याचे तािवले आहे. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) यांचे िव तारीकरण तािवत असनू त्यामध्ये 

थिॅलिसिमया यिुनट सरुु करण्याचे तािवलेले आहे. के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) 



159 
 
येथील बालरुग्ण िवभागामध्ये स ि थतीत सहा यक ाध्यपकाची २ पदे मंजरू असनू 

त्यातील १ पद भारलेले व १ पद िरक्त आहे. िरक्त पद भण्याची कर्ीया नायर 
रुग्णलयामाफर् त करण्यात येत आहे. 

या रुग्णालयामध्ये तर्ी व परुुष डॉक्टरांना स ि थतीत िव ांतीसाठी वतंतर् कक्ष 

उपल ध असनू भिव यकाळात तर्ी व परुुष डॉक्टारांकिरता वेगवेगळा ससुज्ज 

िव ांती कक्ष तयार करण्यात येतील. 
या रुगणालयामध्ये िवशाखा सिमती थापन करण्यात आली असमन ितच्या 

िनयिमत बैठका आयोिजत करण्यात येतात. या सिमती मध्ये शासन िनणर्यानसुार 
सेवाभावी सं थेचा (एन. जी. ओ.) एक ितिनधी कायम वरुपी नेमण्यात आलेला 
आहे. त्याच माणे शासन िनयार्णानसुार िवशाखा सिमती असे नाव असले या फलक 

दशर्नी भागामध्ये लावण्यात आलेला आहे. 
के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) यांचे िव तारीकरण तािवले असनू त्यामध्ये 

हयमुन िम क बनॅ ही देखील अंतभुर्त करण्यात आलेली आहे. त्याच माणे िनरागस 

बालकांचे ाण वाचिवण्यास वत:चे दधू देणाऱ्यांचे मोलाचे योगदान अस योन या 
योजनेस अमतृदान असे नाव देण्यात येईल. तसेच या मातांना मानधन हणनू काही 
ठरािवक रक्कम देण्यात येईल. 

या रुग्णालयाच्या रक्तपेढीमध्ये तंतर्ज्ञ स ि थतीत  संकमण अिधकारी व ३ 

रक्तपेढी तंतर्ज्ञ इत्यादी पदे भारलेली असनू रक्तपेढी २४ तास कलम ठेवण्याकिरता ४ 

रक्त संकर्मण अिधकारी व २ रक्तपेढी तंतर्ज्ञ यांची पदे िनमार्ण करण्याचा ताव 

सक्षम अिधकारी यांच्या मंजरूीकिरता सादर करण्यात आला असनू सदर ताव मंजरू 
झालेला आहे. 

या रुग्णालयामध्ये रेिडऑलॉिज ट या संवगार्तील १३ पदे उपल ध असनू 

त्यांच्या माफर् त x-ray  मिशन, सोनोगर्ाफी मिशन व िसटी कॅन मिशन या सिुवधा 
रुग्णांना देण्यात येतात. त्याच माणे न याने रेिडऑलॉिज टची ९ पदे िनमार्ण 

करण्यात आलेली आहेत. के. बी. भाभा रुग्णलय हे माध्यिमक आरोग्य सेवा देणारे 
उपनगरीय रुग्णालय असनू िपडीयाटर्ीक सजर्री िवभाग हा रुग्णालयाच्या 
िव तारीकरणानंतर चाल ूकरण्यात येईल. 
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के. बी. भाभा रुग्णलय वांदेर् (प) येथे काही अपिरहायर् कारणामळेु थोडया 
िदवसांकिरता रुग्णांना हाईट ेड िदला जात होता. परंत ूस ि थतीत सवर् रुग्णांना 
ग हाच िपठाच्या पोळया िद या जातात. तसेच या पोळया व आहर बाचत गटामधील 

मिहलांमाफर् त तयार करुन देयाबाताचा ताव सक्षम अिधकाऱ्ऱ्यांच्या मंजरूीकरीता 
सादर करण्यात येईल. 

सदर करणांमध्ये िवशाखा सिमतीतफ चौकशी करयात आली होती व 

सिमतीने सवुिव या माणे  दोषीची बदली करण्यात होती. परंत ूभिव यात अशी घटना 
घड यास माननीय मिहलांचे हक्क व क याण िसमती मखु व सद य यांनी 
सचुिव या माणे ा त होणाऱ्या तकर्ारीवर िवशाखा सिमती माफर् त चोशी करुन योग्य 

कारवाई (िनलंबन) हावी अशी िशफारस विर ठ अिधकाऱ्यांकडे केली जाईल. 
रुग्णालयात िदलासा सं थेमाफर् त लिगक अत्याचार िपिडत व घरगतुी िंहसा 

िपडीत मिहला िंकवा मलुीचे समपदेशन केले जाते व त्येक करणात िरतसर 
पोिलसात गनु्हा दाखल करण्याबाबत मदत केली जाते. एि ल, २०१६ ते िडसबर, 
२०१६ कालावधीत २४ गनु्हे पोलीसात दाखल झाले. जानेवारी, २०१८ ते माचर् २०१८ 

कालावधीत ४९ गनु्हे पोिलसात दाखल झाले.रुग्णालयात कॅि शअम लकॅ्टेट व 

कॅि शअम काब नेट या दोन कारच्या गोळया उपल ध. 
िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 

मुंबई शहर व उपनगरातील बहृन्मुंबई महानगरपािलकेच्या अख्त्यािरत असले या 
रुग्णालयांना िदले या भेटीच्या वेळी ा त झाले या मािहतीच्या अनषंुगाने िदनांक ३ मे, 
२०१८ व ४ स टबर, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या 
वेळी सिमतीने शासकीय रुग्णालयांमध्ये जेनेिरक औषधांची दकुाने सरुु केली आहेत 
काय ? तसेच जेनेिरक औषधांची दकुाने सरुु करण्याकिरता दोन मिहन्यांच्या 
कालावधीत िनिवदा िकर्या पणूर् झाली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी सिमतीने भेटीच्या वेळी शासकीय रुग्णालयांमध्ये 
जेनेिरक औषधांची दकुाने असावीत, यासंदभार्तील मु ा मांडण्यात आला होता. 
 शासकीय रुग्णालयांमध्ये आता जेनेिरक औषधांची दकुाने सरुु करण्याकिरता दोन 
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मिहन्यांच्या कालावधीत िनिवदा िकर्या पणूर् होईल. याकिरता आव यक असलेली 
जािहरात ितस-यांदा िरकॉल केली होती. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने यासंबंधीची जािहरात चिलत वतर्मानपतर्ात िदली होती का ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी यासंबंधीची सिव तर व अचकू मािहती घेऊन 
सिमतीला सादर करतो. या िनिवदा कॉल करताना यातील काही अटी व शतीर् फार 
जाचक होत्या. यासंदभार्त २० लाख रुपयांचा टनर्ओ हर असले यांना ाधान्य देण्यात 
येईल, असे सांिगतले गेले होते. तसेच, जेनेिरक औषधे िवकण्याचा तीन वषार्ंचा 
अनभुवही सक्तीचा आहे, असे हटले होते. तसेच, या िनिवदा िकर्येसंदभार्तील 
अिधकचा तपशील उपल ध झा यावर सिमतीला मािहती सादर करतो. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने ज्या रुग्णालयामध्ये भेट िदली त्या वेळी तेथे जेनेिरक औषधांकिरता 
जागा िदसत होती. तसेच, तेथे ज्या औषधांचा परुवठा होता तो सरकारकडून होतो, असे 
सांगण्यात आले होते. तसेच चतथुर् ेणी पदभरती पणूर् झाली का ? तेथील चतुथर् ेणी 
संवगार्तील पदे िरक्त आहेत. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी चतथुर् ेणी संवगार्तील पदभरती ही २९ िदवसांच्या 
आऊटसोिसगने भरली जातात. २९ िदवसानंतर एक–दोन िदवसांचा ेक दाखवनू पनु्हा 
पढुील २९ िदवसांची ऑडर्र देण्यात येते.  अशा कारे चार वषार्पांसनू लोक तेथे काम 
करीत आहेत. ही भरती अिनि चत वरुपाची आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने यामळेु २९ िदवसांच्या ऑडर्रवर काम करणा-या कमर्चा-यांच्या 
जीवनामध्ये सातत्य व थैयर् येणार नाही, तसेच, २९ िदवसांच्या अपॉईंटमटवर तो 
त्याच्या आयु यातील िकती िदवस काम करेल ? अशा अिनि चत वरुपाची ऑडर्र जर 
त्याला िमळत रािहली तर त्याच्या कुटंुबाचे पालनपोषण, आरोग्य व मलुांचे िशक्षण या 
जबाबदा-या त्याला पार पाडता येणार नाही. या कमर्चा-यांना कायम करण्यासंदभार्त 
िवचार करणे आव यक आहे. तसेच टेक्नीिशयन या पदाच्या भरतीसंदभार्त काय 
कारवाई झाली ? असे सिमतीने िवचारणा केली. 
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त्यावर िवभागीय सिचव यांनी या संवगार्तील ५०० पदांची भरती करण्याचा िनणर्य 
घेण्यात आला होता.  त्यापैकी केवळ ८३ पदांच्या िनयकु्तीचे आदेश िदले गेलेले 
आहेत. १४० पदांचे इंटर हय ूपणूर् झालेले आहेत. नेमणकूी संदभार्तील ताव शासनास 
सादर झालेले आहेत. या मिहन्याअखेरीपयत ५०० जणांच्या भरतीची कायर्वाही पणूर् 
करण्याचा यत्न केला जाणार आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

ज्या िठकाणी मेिडकल कॉलेजेस चाल ू आहेत, तेथे हॉि पटल व कॉलेजेस 
आहेत. तेथे वै कीय िशक्षण व रुग्णालयात इलाजही केला जात आहे. िविवध 
इि पतळांमध्ये निसग टायपड वेगवेगळा िदला जातो.  हा टायपंड ४००,५९९,५०० 
रुपये अशा कारे वेगवेगळा िदला जातो.  यामध्ये समानता आणण्याची गरज 
आहे. यामध्ये एकसतुर्ता कुठेही आढळून येत नाही. सगळीकडे त्येक िठकाणी 
वेगवेगळे निसग िव ावेतन देत अस याचे आढळून आले. यामध्ये धोरणात्मक िरतीने 
एक समानता, ससुतूर्ता आणली पािहजे. अनेक वषार्ंपासनू शासनाने यामध्ये एक 
रुपयाचीही वाढ केलेली नाही. बीएमसीचे हॉि पटलचा आिण शासनाच्या हॉि पटलचा 
निसग टायपडचा रेट वेगवेगळा आहे. असे सिमतीने सिुचत केले. 

सिमतीने अनेक हॉि पट समधील बरेच सीसीटी ही कॅमेराज हे नादरुु त होते.  
सदर नादरुु त कॅमेरे लवकरात लवकर दरुु त करण्यासंबंधीची कायर्वाही करण्यात 
यावी अशी सिमतीची सचूना आहे.  तसेच सीसीटी ही कॅमेरा िस टम त्येक 
हॉि पट सला सक्तीची करण्यात यावी. तसेच सायन हॉ पीटल माणे अनेक 
मोठमोठया हॉि पट समध्ये िम क बकँ ही संक पना अंमलात आणण्याची गरज 
आहे. सायन हॉ पीटलमधील िम क बकँ हा उपकर्म आिशया खंडातील ततु्य उपकर्म 
मानला जात आहे. या माणे िविवध हॉ पीट समध्येही ही सोय करण्यात यावी. ज्या 
माता या िम क बकँमध्ये आपले अमू य अमतृ दान करण्याकिरता त्यांना िवशेष भ ा 
देण्याचाही िवचार करण्यात यावा, जेणेकरुन याकिरता ोत्साहन िमळेल.  

तसेच, लेक्चर हॉल, टर्ॉली इनपटू तसेच, जळगाव येथील मेडीकल कॉलेजच्या 
मान्यतेचीही मािहती सिमतीला सादर करण्याबाबत सांिगतले.  

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी टर्ॉली इनपटू व लेक्चर हॉलचे काम पढुील तीन 
मिहन्यात पणूर् होईल. जळगाव येथील मेिडकल कॉलेजचे अंडरटेिंकगचे काम झालेले 
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आहे. कूपर हॉ पीटलची मान्यता चाल ू ठेवलेली आहे. जळगाव येथे मेिडकल कॉलेज 
मंजरू झालेले आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने  मुंबईसह राज्यात शासनाचे िकती मेिडकल कॉलेज आहेत ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी एकूण ५ मेिडकल कॉलेज आहेत. अशी सिमतीस 
मािहती िदली. 

सिमतीने या िठकाणी सिमतीने मुंबई शहरातील महापािलकेच्या आिण राज्य 
शासनाच्या काही रुग्णालयांचा पाहणी दौरा केलेला आहे. त्याअनषंुगाने काही न 
िवभागाच्या सिचवांना िवचारायचे अस यामळेु या िठकाणी संबंिधत िवभागाचे सिचव 
महोदय उपि थत असणे आव यक होते.  या दौऱ्यामध्ये सचूना के या माणे जनेिरक 
मेिडकल सिुवधा उपि थत के या आहेत िंकवा कसे त्याची मािहती सिमतीला देण्यात 
यावी. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी त्या बाबतीत जािहरात िदलेली आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले.  

सिमतीने सट जॉजस रुग्णालयात सतुीसाठी आले या मिहलांना साध्या 
कॅि शयमच्या गो या िद या जात अस याचे िनदशर्नास आले.  सतुीमळेु मिहलांमध्ये 
जो अशक्तपणा येतो त्यातनू बाहेर काढण्यासाठी कॅि शयम डी आिण तत्सम गो या 
िद या जा यात अशी सचूना केली होती.  सतुीसाठी आले या मिहलांची संपणूर् 
कर्ीिंनग टे ट हावी व त्यासाठी आव यक ती मिशनरी व यंतर्णा उभारण्यात यावी असे 
सिूचत केले होते. याबाबत शासनाने कोणतीही कायर्वाही केलेली नस याचे िदसते. 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी ही बाब तपासनू घेण्यात येईल. छोटी मोठी िमळून 
६५ रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये सतुीसाठीच्या मिहलांना मोफत औषधे िदली जातात. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

फक्त कामा आिण ऑल लेस या एका रुग्णालयात तशा सिुवधा िद या जात 
अस याचे आढळून आले. त्याच माणे कॅन्सरचे सटर महापािलकेच्या िविवध 
रुग्णालयात सरुू करणे आव यक अस याच्या सचूनाही यावेळी िद या होत्या. कारण 
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परेल येथील टाटा रुग्णालय हे देशात कॅन्सर आजारावर उपचार करणारे मोठे कदर् 
आहे.  देशाच्या काना-कोपऱ्यातनू कॅन्सरच्या उपचारासाठी येथे लोक येत असतात.  
त्यामळेु त्या रुग्णालयावर फार मोठा ताण आहे.  हा ताण कमी करुन व तेथील रुग्णांची 
गदीर् अन्यतर् वळिवली गेली तर ते त्या रुग्णालयासाठी आिण रुग्णांसाठी सधु्दा अितशय 
उपयकु्त ठरणार आहे.  नायर रुग्णालयामध्ये कॅन्सरचे एक कदर् सरुू के याचे आढळून 
आले आहे.  तसे कदर् इतर रुग्णालयांमध्ये सधु्दा उभारले जाणे आव यक आहे. असे 
सिूचत केले. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी मळूामध्ये या सोयी जे.जे. रुग्णालयात आहेत.  
सवर्च रुग्णलयात या सोयी देणे शक्य होणार नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने तनपान करणाऱ्या मातांसाठी कांगारु योजना आहे. ते कांगारु कक्ष 
काही रुग्णालयांमध्ये आ हाला आढळून आले. मातर् इतर अनेक रुग्णालयांमध्ये ते 
उभारण्याची आव यकता आहे. अशा सचुना केली. 

सिमतीने हाफिकन इिन् ट ूटची ५ एकर जमीन टाटा रुग्णालयाला देण्याबाबत 
स :ि थती काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी महसलू व वन िवभागाची ही जमीन आहे. सदरची 
जमीन टाटा रुग्णालयाला देण्याबाबत महसलू िवभागामध्ये कायर्वाही सरुू आहे. टाटा 
रुग्णालय हा कदर् शासनाचा अनदुािनत असलेला खासगी क प आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीस िमळाले या मािहती माणे हा िवषय नगरिवकास िवभागाशी िनगडीत 
अस यामळेु त्या िवभागाकडे पाठिवणे आव यक होते कॅन्सरगर् त रुग्णांची अितशय 
गैरसोय होत अस यामळेु त्यांना सिुवधा िमळण्याच्या दृ टीने ही जागा त्या 
रुग्णालयाकडे ह तांतिरत होणे आव यक आहे. असे सिमतीने अिभ ाय यक्त केले. 

त्यावर िवभागीय सिचव यांनी त्याबाबतची कायर्वाही महसलू व वन िवभाग 
आिण टाटा रुग्णालय यांच्या तरावर सरुू आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने एक अितशय गंभीर आजार हणजे थेलेसेिमया असनू त्यासंबंधी सट 
जॉजस रुग्णालयात एक कक्ष िनमार्ण के याचे आढळून आले आहे. मातर् असे कक्ष इतर 
अनेक रुग्णालयांमध्ये उभारणे अत्यंत गरजेचे अस याचे सिमतीने मत यक्त केले. 
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त्यावर िवभागीय सिचव यांनी थेलेसेिमया आजारासंबंधी बोरीवली येथे 
महापािलकेने अितशय चांगले सटर सरुू केले आहे. हे कदर् मुंबई िंकवा राज्यातच न हे 
तर संपणूर् देशामध्ये पिह या कर्मांकाचे कदर् आहे.  

सिमतीने मुंबई महानगरपािलकेतील अनेक रुग्णालयाच्या इमारती मोडकळीस 
आ या आहेत त्यांची पनुबार्ंधणी तातडीने होण्याबाबत शासनाने आतापयत कोणती 
कायर्वाही केली वा करण्यात येत आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी स :ि थतीत ३० वषार्ंच्या वरच्या इमारतींचे टर्क्चरल 
ऑिडट झालेले आहे. सायन हॉ पीटल, नायर हॉ पीटल, केईएम हॉ पीटल या मेजर 
हॉ पीट सचाही काही भाग पनुर्बांधणीकिरता तािवत असनू काही िठकाणी कामाला 
सरुुवात झालेली आहे. नायर, सायन रुग्णालयाचे पनुर्बांधणीचे काम हाती घेतलेले 
आहे. या भागामध्ये एईआरसीची कॅन्सर टर्ीटमटकिरता परवानगी िमळालेली आहे.  
काही इि पतळांमध्ये एल शेप िब डींग कॅन्सर टर्ीटमटकिरता तािवत केलेली आहे.  
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नायर रुग्णालयामध्ये श तर्िकर्या गहृ सरुु झाली आहेत काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी नायर रुग्णालयातील ३६ ओटी आता सरुु 
झाले या असनू त्यापैकी ३ ओटी मोडयलूर ओटीमध्ये कन् हटर् झाले या आहेत, असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने केईएममध्येही वॉडर् वाढिवणे तािवत आहे काय अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी नवीन इमारतीत वॉडार्ंचे बांधकाम तािवत आहे.  तेथे 
काही िठकाणी आता मोठमोठे टॉवसर् होणे तािवत आहे, जेथे त्या इि पतळाचा 
िव तार करायचा आहे, तेथीलच ती जागा आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

केवळ तीनच हॉ पीट सच्या पनुर्बांधणीची कामे घेतलेली आहेत का ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी नाही, महानगरपािलकेच्या इतरही अनेक इि पतळांची 
बांधकामे हाती घेतलेली आहेत. ही केवळ मेजर हॉ पीट सच्या मेजर कामांचा उ लेख 
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केलेला आहे. भगवती रुग्णालय, अगर्वाल हॉ पीटल, शता दी रुग्णालय, कांिदवली व 
वांदेर् येथील  इि पतळामध्येही कामे हाती घेतलेली आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने रुग्णालयातील निसगच्या िव ाथ्यार्ंना जे िव ावेतन देण्यात येते त्यामध्ये 
ससुतुर्ता व समानता िदसत नाही त्याबाबत शासनाचे काय मत आहे, त्याबाबत 
धोरणात्मक िनणर्य घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त या िव ावेतनाबाबत ताव िदलेला आहे.या संदभार्त आता 
पिह या वषीर् ९९० रुपये, दसु-या वषीर् ११९० रुपये, ितस-या वषीर् १३९० रुपये या माणे 
िव ावेतन िव ाथ्यार्ंना देण्याचे तािवत केलेले आहे. इनटनर्शीप दर याने िव ाथ्यार्ंना 
१५९० रुपये िव ावेतन तािवत केलेले आहे, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने बीएमसी देत असलेले िव ावेतन हे राज्य शासन देत असले या 
िव ावेतनापेक्षा जा त आहे. राज्य शासन तर २५२ रुपये िव ावेतन या िव ाथ्यार्ंना देत 
होते.  अितशय तटुपूंजे िव ावेतन िव ाथ्यार्ंना राज्य शासनाकडून िदले जात होते. 
 सिमतीच्या माध्यमातनू यासंदभार्त काही सधुारणा करण्यात यावी. असे सिुचत केले. 

सिमतीने रुग्णालयातील तांितर्क वरुपाची िरक्त पदे भरण्याबाबत शासनाकडून 
कोणती कायर्वाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी नससची ७१३ पदे भरलेली आहेत.  उवर्िरत पदांची 
जािहरातही काढलेली आहे.  यावर कायर्वाही चाल ूआहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अनेक हॉ पीट समध्ये डॉक्टसर् नाहीत, असे िनदशर्नास आलेले 
आहे,अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी याकिरता मानधन तत्त्वावर डॉक्टसर् अपॉईंट केलेले 
आहेत.  त्यांच्याही २७४ नवीन पो टवरील कायर्वाही चाल ू आहे, असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने डॉक्टसर् यांना पेमट कमी आहे का ? अशी िवचारणा केली. 
            त्यावर उपआयकु्त यांनी सटर्ल ग हनर्मटपेक्षा आप या डॉक्टसर्ला जा त 

पगार आहे. यजुीसी गर्ांटपेक्षाही जा त पगार आप या डॉक्टसर्ला िदला जात आहे, असे 
सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी संबंिधतांना िशक्षणदेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा करण्यात येत आहे ? अशी िवचारणा केली. 

तसेच शता दी रुग्णालयातनू तकर्ार आली की, रुग्णांची यिुरन काढण्याचे काम व 
त्यांचे पंिंजग हे रुग्णाच्या सोबत असले या नातेवाईकांनाच करायला सांिगतले जाते.  
असे सिमतीनेही िवचारले 

त्यावर उपआयकु्त यांनी तेथे क्लास-४ च्या कमर्चा-यांनाही िशक्षण देण्याची 
कायर्वाही सरुु आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांशी व रुग्णाशी कसे वागावे, याबाबतही त्यांचे 
िशक्षण वगर् घेण्यात येत आहेत. शता दी रुग्णालयातनू तकर्ार आली की, रुग्णांची 
यिुरन काढण्याचे काम व त्यांचे पंिंजग हे रुग्णाच्या सोबत असले या नातेवाईकांनाच 
करायला सांिगतले जाते, याचीही दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने याबाबत पनु्हा तकर्ार येणार नाही,याची काळजी घ्यावी. शता दी 
रुग्णालयातनू अशा कारच्या अनेक तकर्ारी येत आहेत, हे योग्य नाही, े ट कॅन्सर 
तसेच गभार्शयाचा कॅन्सर यावरील उपचारपध्दती फक्त नायर रुग्णालया यितिरक्त 
इतरतर् कुठेही आढळून आली नाही त्याबाबत सदरहू सिुवधा इतर रुग्णालयात सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा करण्यात येत आहे ? केवळ नायर 
रुग्णालयामध्ये आढळून आले की, तेथे केमो व इतर कॅन्सर उपचार टर्ीटमट िदली जाते. 
इतर महानगरपािलकेच्या इि पतळामध्ये कॅन्सरवरील उपचार िदले जात नाहीत. अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त अिध ठाता यांनी महानगरपािलकेच्या जवळ जवळ सवर्च 
रुग् णालयात केमोथेरपी व इतर कॅन्सर उपचार िदले जातात. हे उपचार देण्याकिरता 
नोडल हणनू नेमण्यात आलेले आहेत. केईएममध्ये केमोथेरपी हे उपचार िदले जातात.  
केईएम येथे डॉ.िश पा राव यांच्या दालनामध्ये े ट कॅन्सर व गभार्शयाच्या 
कॅन्सरिवषयी मािहती व उपचार पध्दतीिवषयी मागर्दशर्न केले जाते. तसेच केईएममध्येच 
उपचार चाल ूअसले या िंकवा तेथेच ऑपरेशन झाले या पेशंट्सला इन हाऊस केमो 
देण्याची यव थाही केलेली आहे. काही हॉ पीट समध्ये पेशली नामािभधान करुन 
केमो वॉडर् वगैरे सिुनयोिजत केलेले नाहीत. काही िठकाणी सजर्री वॉडर् िंकवा 
ओटीमध्येच केमो िदला जातो. केईएम रुग्णालयात खातेिनहाय कॅन्सरवर उपचार िदला 
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जात नाही तर तेथील पेशंटला इन हाऊस गरजे माणे कॅन्सर टर्ीटमट िदली जाते. काही 
िठकाणी हॉ पीटलमधनू रुग्णांना केमोकिरता रेफर केले जाते, त्या माणे त्यांना  त्या त्या 
संबंिधत रुग्णालयात िवनािवलंब उपचार िदले जातात. रुग्णांची गैरसोय होईल, त्यांच्या 
नातेवाईकांना तर्ास होईल, असे काहीही केले जात नाही, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने शासन िनणर्य िंकवा पु तक वाचतो त्यामध्ये कर्मांकानसुार जे आहे तेच 
हायला पािहजे असे नाही. समजा मतदारसंघातील िंकवा एखा ा गावातील पेशंटला 
कॅन्सर आहे हे त्याला कळाले तर तो सरुुवातीला कोणत्या तरी रुग्णालयामध्ये गेला 
असेल पण पढुच्या टर्ीटमटसाठी त्याला तमुच्याकडे पाठवले तर त्यांना असे उ र िदले 
जाईल काय की,’ तो सरुुवातीपासनू आला नाही हणनू आ ही टर्ीटमट करणार नाही.’ 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी आमच्यारुग्णालयामध्ये िकमोथेरेपी आहे याचे 
एएमएस करणे आिण िस ी देणे ही रुग्णालयाची जबाबदारी आहे आिण आ ही तसे 
करणार आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नायर रुग्णालयामध्ये िकमोथेरेपी आहे हे याची मािहती सािरत केली 
आहे काय अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी सिमतीने सचूना िद यानंतर कॅ प सु ा घेतलेले 
आहेत आिण माननीय अध्यक्षांना पतर् पण पाठिवण्यास सांिगतले आहे, असे सिमतीने 
सांिगतले. 

सायन रुग्णालयाला सिमतीची भेट झाली न हती. यामध्ये महत्त्वाची गो ट अशी 
आहे की, हे सवर् बहृन्मुंबई महानगरपािलकेच्या पातळीवर होणे गरजेचे आहे. कारण 
प ॅ पलेट  वाटणे, टीकर िचटकवणे आिण जागोजागी हे कळवणे या सवर् माध्यमातनू 
ते जा तीत जा त लोकांपयत पोहोचवणे गरजेचे आहे. टाटा रुग्णालय ज्या माणे 
लोकांपयत पोहोचले आहे त्याच माणे नायर रुग्णालय सु ा लोकांपयत पोहोचले 
पािहजे. या िठकाणी आणखी काय काय होते ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी कॅन्सरच्या सजर्री देखील होतात.असे सिमतीस 
सांिगतले. 
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सिमतीने अशी सचूना केली की, याबाबत जागतृी वाढवणे गरजेचे आहे. दसुरी 
गो ट अशी आहे की, रुग्णालयामध्ये जा तीत जा त सिुवधा उपल ध करुन टाटा 
रुग्णालयाला पयार्य उपल ध करुन ावा. अशी सचूना केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी आता नायर रुग्णालयामध्ये कॅन्सरसाठी जी नवीन 
टर्ीटमट सरुु झाली आहे त्यासाठी नवीन इमारत बनवत आहोत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने टाटा रुग्णालयामध्ये रुग्णांचा खपू लोड आहे त्यामळेु जा तीत जा त 
जनजागतृी करावी, असे वाटते. एक्सटेन करायचे असेल तर पेशंटला ६-६ मिहने वाट 
बघावी लागते. कदािचत आता नायर रुग्णालयामध्ये पेशंट ॲडमीट केला तर ितथे सु ा 
तेथील कमर्चाऱ्यांना िशक्षण देण्याची खपू गरज आहे.असे सिमतीने सिूचत केले. 

सिमतीने मुंबईत येणाऱ्या कॅन्सर रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी हाफिकन 
इिन्सटी ुटची जागासंदभार्त स :ि थती काय आहे ? या िठकाणी आपण जागा 
उपल ध करुन देणार होते, अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर संचालक वै िकय अिधकारी यांनी हाफिकन इिन्सटी ुची जागा राज्य 
शासन टाटा रुग्णालयासमोर आणत आहे. त्यामळेु ती ५ एकर जागा टाटा रुग्णालयाला 
िदलेली आहे. ितथे छोटे मंिदर आिण क्वाटर्र अस यामळेु तो इ य ुरािहलेला आहे. परंतु 
‘रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी’ असा यामध्ये िवषय िलिहलेला आहे. माझ्या मािहती माणे 
टाटा रुग्णालय ितथे रुग्णालयासाठी इमारत करणार आहे. त्यामध्ये ‘नातेवाईकांसाठी’ 
असा श द िदसनू येत नाही. याबाबत आ ही काही मािहती ऐकलेली आहे की, यामध्ये ते 
हाफिकन इिन्सटी ुटसाठी जागा ावी, अशी त्यांची मागणी आहे. कारण Haphakin 
is government and Tata is central government. महानगरपािलकेचा याच्याशी 
काहीही संबंध नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

त्यावर संचालक यांनी राज्य शासनातफ ५ एकर जागा टाटा रुग्णालयाला 
ह तांतरीत केलेली आहे. आता त्यांना त्या िठकाणी काम सरुु करायचे आहे.असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने यामध्ये बहृन्मुंबई महानगरपािलकेचा काहीही संबंध नाही काय ? अशी 
िवचारणा केली. 
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त्यावर संचालक यांनी यामध्ये बहृन्मुंबई महानगरपािलकेचा काहीही संबंध नाही 
कारण राज्य शासन आिण टाटा रुग्णालय हे सवर् करीत आहे. सवर् प टता आिण 
ह तांतरणाचे पतर् सु ा त्यांना िदलेले आहे. त्यांनी पजेशन पण घेतलेले आहे आिण 
आता ते काम सरुु करतील. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने या कामाच्या िकर्येला िकती वषर् लागतील ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर संचालक यांनी त्यांची िकर्या सरुु आहे. त्यासाठी िकती िदवस लागतील 

याची मािहती मी टाटा रुग्णालयाकडून घेतो. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने ५ एकर जागेमध्ये ते काय काय करणार आहेत याची पण मािहती घ्या. 

रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी सु ा त्या िठकाणी काहीतरी सोय हावी,अशा सचूना िद या. 
सिमतीन नायर रुग्णालयामध्ये बंद असलेली श तर्िकर्यागहेृ सरुु करण्याबाबत 

कोणती कायर्वाही केली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर अिध ठाता नायर रुग्णालय यांनी २ ते ३६ अशी ऑपरेशन िथएटर आहेत 

ती सवर्च्या सवर् कायार्िन्वत झालेली आहेत. २ ऑपरेशन िथएटरमध्ये आपण मॉडलर 
उटी तयार केलेली आहे. जेवढे शक्य होतील तेवढे ऑपरेशन िथएटर मॉडलर 
ओटीमध्ये कन् हटर् करणार आहोत. आता स :ि थतीमध्ये ३६ ऑपरेशन िथएटर 
कायार्िन्वत आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने तेवढे डॉक्टसर् रुग्णालयात उलप ध आहेत काय आिण त्यातील 
कॅन्सरसाठी काही वेगळे डॉक्टर आहेत काय ? अशी िवचारणा केली. 

अिध ठाता यानी असे सांिगतले की,  वेगवेग या िवभागात डॉक्टसर् आहेत तर 
नायर रुग्णालयामध्ये सवर्च िवभागात कॅन्सरसाठी टर्ीटमट िदली जाते. पण िकमोथेरेपी 
सारख्या काही िवशेष टर्ीटमट नायर रुग्णालयात उपल ध आहेत ते बाकी 
रुग्णालयामध्ये उपल ध नाहीत. कॅन्सरजन्य पथॅॉलॉजी बेज्ड आिण िरजन बेज्ड उपचार 
प ती या दोन कारे हाताळ या जातात. पथॅॉलॉजी बेज्ड हणजे कॅन्सर हा रोग आहे 
त्यामळेु हा रोग आधारभतू माननू त्याची सवर् उपचार प ती मग त्यात कोणताही 
शिरराचा भाग त्यात तन कॅन्सर, िकडनी कॅन्सर िंकवा हाडाचा कॅन्सर यापैकी 
कोणताही असो त्यायोगे रुग्णाची टर्ीटमट तािवत केली जाते. दसुरी प ती ही आहे 
की, That is the region of the body. हणजे आता तन हा शिरराचा भाग घेतला 
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तर त्यात फक्त कॅन्सरचा िवचार न करता तन हा अवयव आधारभतू माननू त्याच्याशी 
संबंधीत आजाराची उपचार प ती िवकसीत करायची आहे. मेिडकल कॉलेज ज्यावेळी 
एखा ा रुग्णाला हाताळतात त्यावेळी हा शिरराचा भाग माणभतू माननू त्या माणे 
त्याचे उपचार लनॅ करीत असतो. टाटा रुग्णालय तसेच भारतात गवाती येथे सु ा 
कॅन्सर इिन्सटी ुट आहेत अशी पेशलाईज रुग्णालय ही रुग्णाची हाताळणी करताना 
कॅन्सर हा रोग माणभतू माननू त्याची हाताळणी करीत असतात. त्यामळेु तो थोडासा 
फरक वाटतो. कारण टाटा रुग्णालय हटले की, कॅन्सर िदसतो आिण मेिडकल कॉलेज 
हटले की, शिरराचे भाग िदसतात. त्येक भागातील कॅन्सरचे ऑपरेशन 
रुग्णालयामध्ये होते. तसेच बऱ्याच रुग्णालयामध्ये िकमोथेिरपी होते.फक्त 
िरडीओथेरेपीसाठी जे यिुनट  असतात त्याला परमाण ूऊजार् िवभागाचे जे मानक आहेत 
हे अत्यंत कडक आहेत. कारण भारतीय परमाण ूऊजार् कायदा हा खपू कडक आहे 
त्यामध्ये जराही इकडे ितकडे झाले तर सरळ त्या यक्तीला अटक करण्याची ोि हजन 
आहे. त्यामळेु हे यिुनट हे रेिडएशनशी संबंधीत आहेत. ही मानक घालताना 
आजबुाजलुा व ती आहे काय, ितथे माणसे राहत आहेत की नाही हे सवर् बघावे लागते. 
मुंबईसारख्या गदीर्च्या िठकाणी ही मानके पािहजे ितथे आिण पािहजे तशी घालता येत 
नाहीत. नायर रुग्णालयाला तशी श त जागा उपल  ध अस याने ितथे ते मानक घालणे 
शक्य झाले आहे.  

तसेच कॅन्सरसाठी ऑपरेशन, िकमोथेरेपी आिण रेिडओथेरेपी या तीन वेगळया 
प ती आहेत. रेिडओथेरेपी थोडी अवघड असते. ि तर्रोगाचे जे कॅन्सर आहेत ते कामा 
अॅ बेस रुग्णालयात २० वषार्पासनू करीत आहे. े टसाठी दोन सजर्न आहेत. बेिसकली 
रेिडओथेरेपी सोडले तर बाकीच्या सवर् रुग्णालयामध्ये ऑपरेशन आिण िकमोथेरेपी देऊ 
शकतो, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने टाटा रुग्णालयाला काही पयार्य उभा केला पािहजे एवढाच न आहे. 
त्यावर अितिरक्त अिध ठाता यांनी यासाठी दोन प ती आहेत. कारण ज्यावेळी 

कॅन्सर होणार असे वाटले त्यावेळी  टाटा रुग्णालयच समोर येणार आहे आिण ज्यावेळी 
शिरराचा एखादा भाग हण ू ते हा नायर आिण केईएम रुग्णालय समोर येणार आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने नायर रुग्णालयात हिटलेटरच्या खरेदीकरीता तसेच ते 
चालिवण्याकरीता डॉक्टसर् आिण नसस यांची िनयकु्ती करण्याबाबत कोणती कायर्वाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर अिध ठाता नायर रुग्णालय यांनी सन २०१७-१८ च्या कालावधीतील 
िनिवदा मागवणार आहोत आिण एकूण ५७ हिटलेटर खरेदी करण्यात आलेले आहेत. 
तसेच नायर रुग्णालयाच्या िवभागात आव यक त्या माणात हिटलेटरची खरेदी 
करण्यात आलेली आहे. थम वषार्त १६, ि दतीय वषार्त २६ आिण ततृीय वषार्त २६ 
असे सवार्ंना टर्ेिंनग िदलेली आहे. त्यामळेु ितथे ि कल मनॅपॉवरचा न उभा राहणार 
नाही. सवर् यवि थत होईल. तसेच वकर् ऑडर्र िदली होती आिण आता ते िडिल हर 
झालेले आहे. पणूर् रुग्णालयासाठी आपण २०० हिटलेटर खरेदी केले आहेत. त्येक 
रुग्णालय ते वाटून घेत आहे. असे सिमतीस सांिगतले 

सिमतीने केईएम रुग्णालयात हिटलेटसर् इन् टॉल करण्यात आले आहेत काय 
तसेच कुपर रुग्णालयात िनकषा माणे टाफ देण्याबाबत कोणती कायर्वाही केली आहे. 
अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपआयकु्त यांनी २०० पैकी ४१ हिटलेटसर् केईएम रुग्णालयात इन् टॉल 
केले आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कुपर रुग्णालयातील डॉक्टरांची व इतर पदे भरण्यासंदभार्त सरुु 
असलेली कायर्वाही पणूर् झाली आहे काय तसेच, आतापयत िकती पदे भरण्यात आली 
आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर अिध ठाता यांनी कुपर रुग्णालयामध्ये ३१ पदे मंजरू झालेली आहेत. ती 
पदे भरण्याची िकर्या सरुु झालेली आहे. नकुतेच एमसीआयची तपासणी झाली 
त् यामध्ये १० टक्क्यापयतची उिणव ही ि वकारण्यासारखी असते. या तपासणीमध्ये 
त्यांच्या स ा, त्यांचे ओळखपतर् तपासले जाते. त्यामध्ये इथे फॅक्लीटीचे िडिफिसयन्सी हे 
१० टक्क्यांपेक्षा कमी अस यामळेु चौथ्यांशाचे िरिन हल देखील िमळालेले आहे. 
रेिसडेन्समध्ये २०३ जागा भरले या आहेत. सध्या काम करण्यासाठी हे मनु यबळ परेु 
आहे. क पतरु नावाची एजन्सीकडून वगर् ३ व वगर् ४ पदाचे साधारणपणे १०० कामगार 
कॉन्टर्ॅक्ट प तीने भरलेले आहेत, असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने क पतरु एजन्सी ही काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उपआयकु्त यांनी साफसफाई िंकवा इतर कमर्चाऱ्यांसाठी एक टडर काढले 

होते. त्यांची एक क पतरु नावाची एजन्सी आहे. त्यांनी आिण टर्ामा हॉि पटल हे माणसे 
परुवतात. त्या िदशेने त्यांचे काम यवि थत सरुु आहे. ते त्येक वगर् ३ व वगर् ४ च्या 
कमर्चाऱ्यांची धरुा सांभाळत आहेत. त्याच्या यितिरक्त २३४ पदांचे पोजल आता 
अंितम टेजला अकाऊँट िडपाटर्मटला आहे. त्यानंतर ही पदे देखील कॉन्टर्ॅक्ट प तीने 
नेमण्यासाठी, एजन्सी नेमण्यासाठी आिण टडर नेमण्यासाठी परवानगी िमळेल,असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ही २३४ पदे कोणती आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर अिध ठाता ही पदे सवर् पातळीवरील आहेत.रेिडओलॉजी ोफेसरची उिणव 

होती ते महत्त्वाचे अस यमळेु टर्ान्सफर बेिससवर केईएममधनू पाठवले आहे. डॉ. 
सिुनता के ीवाल नावाच्या ाध्यापक आहेत त्यांना पाठिवण्यात आले आहे, असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेच्या रुग्णालयामध्ये अनेक यंतर्सामगुर्ी बंद पडत 
असताना त्या यंतर्ाची दरुु ती करण्यासंदभार्त कायर्वाही पणूर् झाली काय ? अनेक 
रुग्णालयातील यंतर्सामगुर्ी बंद पडलेली अस याचे आढळून आले. रुग्णांनाच  बाहेर 
जाऊन टे ट करुन येण्यास सांिगतले जाते, अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी बायोमेडीकल यंतर्सामगुर्ीचा स ह केलेला असनू टडर 
ोसेस सरुु झालेली आहे. या संदभार्त बैठकही झालेली आहे. एजन्सी आ यानंतर 
कॅटेगरी तयार होईल. १-२ मिहन्यात सवर् एजन्सी येतील. त्यामळेु हा न संपेल, अशी 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने  अनेक रुग्णालयात मशीन्स बंद अस याचे आढळून जाते. एएमसी 
केले जात नाही  काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी होय, मातर् अनेकदा एक् टडेड एएमसी देखील संपनू 
जाते. रुग्णालयांनी टिॅंगग केलेले आहे. आता हा न सोडवण्यास मदत होणार आहे, 
असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने मुंबईतील मोठया रुग्णालयावरील ताण कमी करण्यासाठी िमनी 
रुग्णालये, मटॅिर्नटी रुग्णालय उभारण्याकिरता काय कायर्वाही करण्यात आली आहे ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी शासनाचे असे धोरण आहे की, सध्या मुंबईत कोणत्याही 
नवीन रुग्णालयाची उभारणी करु नये. मुंबईत ३०० लोकव तीला एक डॉक्टर आहे. या 
उलट पालघर, मेळघाट, उ मानाबाद, िंहगोली, भंडारा, नंदरूबार, गडिचरोली या भागात 
१० हजार लोकव तीला एक डॉक्टर उपल ध आहे. अशा भागात नवीन रुग्णालय 
उभारण्याचा िवचार केला जात आहे. 

सिमतीने पालघरला रुग्णालयाची आव यकता आहे.अशी िवचारणा केली. 
त्यावर संचालक यांनी तेथे रुग्णालय तािवत आहे,असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने कामा रुग्णालया माणे मिहलांकिरता  व बालकांकिरता मुंबई उपनगरात 

शासनाचे एक वतंतर्  रुग्णालय असले पािहजे, अशी सिमतीची सचूना आहे. त्येक 
वेळी महािपालकेकडे जाण्याची आव यकता नाही. सध्या मुंबई उपनगरात  कामा माणे 
िकती रुग्णालये आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी  उपनगरात १६ रुग्णालये आहेत, असे सिमतीस 
सांिगतले 

सिमतीने या रुग्णालयात अनेक तर्टुी आहेत. रुग्णांना बराच तर्ास होतो, तेथे 
डॉक्टसर् उपल ध नसतात. अनेक रुग्णांचा तेथे मतृ्य ूहोतो. बऱ्याच िठकाणची मटॅरिर्नटी 
हो स ससुज्ज नाहीत. यव थेमध्ये अनेक अडचणी येतात. यामळेु मिहला व 
बालकांसाठी ससुज्ज रुग्णालय उभारण्याची आव यकता आहे.असे सिमतीने 
सांिगतले. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी या बजेटमध्ये सध्या असले या १६ रुग्णालयांचे 
बळकटीकरण केले जाणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महापािलकेच्या सवर् वॉडर्मध्ये त्येक आरोग्य कदर्ामध्ये सोयीसिुवधा 
उपल ध करुन  देण्याबाबत शासनाकडून कोणती तरतदू करण्यात आली आहे ? 
थलॅिॅसिमयागर् त १५० मलेु  तेथे आहेत. या सं थेचे काम चांगले आहे. आणखी इतर 
रुग्णालयांमध्ये देखील सिुवधा उपल ध करुन देणे गरजेचे आहे. अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी मागाठाणे येथे थलॅसेॅिमया रुग्णांकिरता मोठे  
सटर तयार करण्यात आलेले आहे. सायन रुग्णालय तथा इतर मोठया रुग्णालयांमध्ये, 
वै कीय महािव ालयांमध्ये तसेच काही पेशलाईज्ड रुग्णालयांमध्ये थलेॅिसिमया 
रुग्णांकिरता उपचार केले जातात. असे सिमती सांिगतले. 

 सिमतीने भांडूप येथील सािवतर्ीबाई फुले रुग्णालयात सोयी सिुवधा व नवीन 
मशीनरीज उपल ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली आहे ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी सदर रुग्णालय मोडकळीस आलेले अस यामळेु तेथील 
ओपीडी भांडूप पि चम, एलबीएस मागर्येथे थलांतरीत केले आहे. येथे ५० खाटांचे 
रुग्णालय असनू ३५ खाटा मिहलांकिरता वउवर्िरत बालकांकिरता आहेत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने मुंबईतील ब-याच रुग्णालयामध्ये सीसीटी ही कॅमेरे बंद ि थतीत आहेत 
तेथे नवीन सीसीटी ही यंतर्णा बसिवण्याबाबत तसेच डॉक्टरांकिरता िव ांती कक्ष सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा करण्यात येत आहे ? अशी िवचारणा 
केली.  

त्यावर अिध ठाता यांनी भाभा रुग्णालयामध्ये ही सिुवधा सरुु झालेली आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने वॉडर्मध्ये कॅमेरा असतात.वॉडर्मध्ये, ओटीमध्ये, ओपीडीमध्ये डॉक्टसर्ही 
काम करतात, त्यांना टर्ेस होतो, त्यांचे एक्झशर्न होते.त्यांनाही जरा आराम करायचा 
असतो.तो त्यांच्यासाठी आव यक असतो, कॅमेरामध्ये सवर् काही िड क्लोज होते, ते 
त्यांच्या हक्कांवर गदा आणते, याच्याशीही सिमती सहमत आहे.ज्या माणे रुग्णांचा व 
त्यांच्या नातेवाईकांचा िवचार करतो, त्याच माणे डॉक्टसर् यांचाही िवचार 
करतो.याबाबतही योग्य तो िवचार झाला पािहजे, असे सिमतीचे मत आहे. 

सिमतीने सवर् रुग्णालयामध्ये िम क बकँ सरुु करण्याबाबत शासनाकडून  
कोणते यत्न केले आहेत वा करण्यात येत आहेत ? मात-ृअमतृ पेढी त्येक 
रुग्णालयात चाल ूहोणे आव यक आहे, हयमून िम क बकँ त्येक रुग्णालयात सरुु 
झाली पािहजे, याबाबतच्या कायर्वाही सरुुवात झाली का ?ज्या िठकाणी ही पेढी चाल ू
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आहे, तेथे ती अत्यंत चांग या पध्दतीने सरुु असनू तेथे त्याला चांगला ितसाद 
आहे, अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी राजावाडी रुग्णालयात ही पेढी सरुु आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

दगु्धपेढीसमोर ज्या माता दगु्धदानासाठी रांग लावनू उ या असतात, त्यांना हे शासन 
एक रुपयाचेही मानधन देत नाही, ही लािजरवाणी गो ट आहे. असे मत सिमतीने मांडले. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी याबाबत डॉ.सपेु यांनी एक ताव टाकलेला आहे.माता-
दगु्ध दान हे तर फार मोठे दान आहे, याची िंकमत पैशात करताच येत नाही.या मातांना 
पोषण आहार देण्यात येईल, असा िवचार मध्यंतरी केला गेला होता. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने िनदशर्नास आणले माता दगु्धदान हे अनमोल दान आहे, त्याची िंकमत 
पैशात मोजता येत नाही हणनू त्यांना एक रुपयाचेही मानधन ायचे नाही.हे चकुीचे 
आहे. दगु्धदानाचे मानधन िनि चत करता येत नसेल तर तसे सिमतीला सांगावे. हा न 
कधीपासनू लावनू धरला आहे, पिह या िदवसापासनू या नावर आ ही जोर देत आहोत, 
याबाबतच्या कायर्वाहीचा फॉलो अप करीत आहोत.असे करुन सवर् दगु्ध दान करायला 
आले या मातांचा अपमान करीत आहात, अस याचे िनदशर्नास आणले.  

सिमतीने माता-दगु्ध दानाच्या मानधनामध्ये महानगरपािलका आिण राज्य शासन 
असा भेदन करता समान मानधन देण्याची तरतदू करावी.  यामध्ये ससुतूर्तता 
असावी.डॉ.मोरे आप याला काय वाटते की, मातेच्या दधुाचे मानधन िकती िनि चत 
करण्यात यावे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी याबाबत आता एक आंतररा टर्ीय पेपरही पि लश 
झालेला आहे.माता-दगु्धाची महती ही एिशयन कंटर्ीजकडूनच इतर देशातही आता 
परु कृत केली जात आहे.एनआयसीयमूधील बालकांसाठी दान केले या दधुाचे 
कलेक्शन करुन त्याचे कर्ीिंनग केले जाते, त्यानंतर ते बाळाला िदले जाते. अशा कारे 
एका िदवशी ८००-१००० एमएल एवढे दधु संकिलत केले जाते. साधारणत: दगु्ध-
दानाकिरता रांगेत आठ ते दहा मिहला असतात. त्येकी ८०-१०० एमएल एवढे  
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कलेक्शन केले जाते. चार-पाच िदवस या मिहला सलग दगु्ध–दानाकिरता येतात. यांना 
पाच िदवसांकिरता पाच हजार रुपयांचे मानधन देण्यात यावे, असे मत आहे. 

सिमतीने खरेतर मातेचे दधु हे अमतृासमान असते. याची तलुना खरोखर पैशांमध्ये 
करता येत नाही, त्याची िंकमतही मोजता येत नाही. परंत ुआप या बाळाला दधु पाजनू 
दसु-या आई नसले या िंकवा आईचे दधु िमळू न शकणा-या बालकांकिरता दधु 
देण्याकिरता येण्याच्या या भावनेला हा सलाम आहे, याकिरता आप याला या मानधनाची 
रक्कम चांगली िनि चत करणे आव यक आहे. आपण भलेही हे मानधन माणपतर्ाच्या 
वरुपात ावे.हे मानधन कॅश वरुपात देऊ नये. डॉ.मोरे मडॅम आपण सचुिवलेली 
रक्कम मला योग्य वाटत आहे.  दधु दान करण्याच्या या वृ ीला हे मानधन आहे, 
त्याकिरता हे ोत्साहन आहे. बंगला आिण लटॅमधील मिहलाही दगु्ध दानाकिरता पढेु 
येतील, त्या काही आप या पाच हजाराकिरता येणार नाहीत.दगु्ध दानानंतर त्या भलेही 
आप याकडून ही ोत्साहनपर रक्कम घेणारही नाहीत.परंत ुज्या गरीब मिहला आहेत, 
त्या आप या बाळाचे पोट भरुन दसु-याच्या बाळाला दधु देण्याकिरता येत आहेत, 
त्यांनाही ोत्साहन देणे गरजेचे आहे. अशा कारे या दगु्ध पेढयांचा सार व चार होणे 
आव यक आहे. ज्या िठकाणी माता-दगु्ध पेढीची जा त गरज आहे, तेथे टाय-अप होणे 
गरजेचे आहे.माता दगु्ध-पेढी ही मोठी चळवळ आहे,या चळवळीचा चार व सार होणे 
आव यक आहे. याबाबत जागरुकता आणणे आव यक आहे. याच्या चाराकिरता 
टगॅलाईन बनिवणे आव यक आहे. याकिरता एक वेगळा कक्ष त्येक िठकाणी असणे 
आव यक आहे. याकिरता वेगवेगळे कायर्कर्म घेणे आव यक आहे. असे सिुचत केले. 

  त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी माता-दगु्ध पेढी, हयमुन िम क बकँ या 
संक पनेचा याचा चार आता देशभर होत आहे.याचे आता ग्लोबलाईजेशन होत चालले 
आहे.परंत ुयाचा बेस मळूत: मातर् एिशयन कंटर्ीजमधनूच घेतलेला आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने जशी पाचही बोटे सारखे नसतात त्या माणे घरामध्ये पाच भावंडे  
असतील तर ती पण तशीच असतात. तसेच समाजामध्ये िकतीही लोक असली तरी ती 
वेगवेगळया वृ ीची असतात. काहीही असले तरी त्येकाचा वत:च्या बाळाकडे  
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ओढा असतो. वाईट वृ ीला सोडून चांग या वृ ीला ोत्साहन ायचे आहे. असे 
सांिगतले. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी अनभुवा माणे गरोदर ि तर्यांना मी ेरणा देते. 
सं कृती माणे वेट निसग हे एक चांगले क चर आहे. दसुरे सवार्त महत्त्वाचे ि तर्या 
वत:हून उत्सफुतर्पणे दधु देण्यासाठी येतात. या संक पनेचा चार व सार करण्यासाठी 
एक पो टर तयार केले आहे. ते सिमतीला पाठवतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी सिमतीला एक िंवनती आहे की, या योजनेसाठी 
जो खचर् येणार आहे त्यासाठी सचूना करावी की, ज्या बाळाला दधू िदले जाते त्याच्या 
पालकाकडून तो वसलू करुन घेण्यात यावा. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने एखा ा ि तर्ला दधू येत नाही यामध्ये तीचा काही दोष येत नाही त्यामळेु 
पैसे वसलू करून ितच्यावर अन्याय करु शकत नाही. दसुरे कोणी वत:हून दधू देणार 
असेल तर ते चांगलेच आहे. त्यामळेु त्यांच्याकडून पैसे वसलू करु नये. या योजनेचा खचर् 
बजेटमध्ये बसवा आिण जर आवाहन केले तर तो खचर् देण्यासाठी सु ा लोक वत:हून 
पढेु येतील. अशा कारच्या सचुना के या. 

सिमतीने कामा व ॲ बेस रुग्णालयात पेशंटसाठी कॅिन्टन सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा करण्यात येत आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी या कॅिन्टनचे ८० टक्के बांधकाम झालेले आहे. 
आता िनिवदा काढून ते पणूर् झालेले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सवर् रुग्णालयामध्ये सिॅनटरी नपॅकीन व हेिंडग मशीन बसिवण्याबाबत 
ताव मंजरू झाला आहे काय ? व त्याबाबतची स :ि थती काय आहे ? अशी िवचारणा 

केली. 
त्यावर कायर् आरोग्य अिधकारी यांनी फेजनसुार पिह या ५ रुग्णालयामध्ये सिॅनटरी 

नपॅकीन व हेिंडग मशीन बसिवण्यात येणार आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने त्यामध्ये िरिफलींग कोण करणार आहे हणजे जर पडॅ संपले तर कोण 

भरणार आहे ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर कायर् आरोग्य अिधकारी यांनी त्यामध्ये वडर करुन घेतले आहे.  
मटॅिर्नटी होमचे बचत गट हे वत: से समेड बनवतात. त्यांच्या साईझ माणे जर पडॅ 
असतील तर तेच बचत गट इकडे बनवतील. आताचीत्यामध्ये १ रुपये माणे ते िदले 
जाते. आता पढेु असा यत्न राहणार आहे की, बचत गटच ितकडे िरिफलींग करणार 
आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने यासाठी टडर काढलेले आहे काय आिण ते टडर काय आहे ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर कायर् अिधकारी यांनी होय, सिॅनटरी पडॅ आिण हेिंडग मिशनचे सवर् िठकाणी 
आ ही टर्ायल करीत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िकती मटॅिर्नटी होम आहेत याची यादी सिमतीला ा. बाकीच्या सवर् 
रुग्णालयामध्ये ही यव था आहे की नाही ? कारण सिॅनटरी नपॅकीन मशीन आिण 
िड पोजेबल हेिंडग मशीन बसवणे ही काळाची गरज आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी आमच्या टडर िवभागाशी मी बोलतो. शाळांमध्ये त्यांनी 
टडर काढलेले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने टडर काढले आहे पण त्याला काही ितसादच नाही. कोणत्या शाळांमध्ये 
आपण टडर बसवले आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कायर् आरोग्य अिधकारी यांनी सवर् महानगरपािलकांच्या शाळांमध्ये हे टडर 
बसवले आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मुंबई शहरातील सवर् शाळांमध्ये टडर बसवलेले नाहीत. काही शाळांमध्ये 
टडर बसवले असतील पण ते माहीत नाही. जेवढया शाळांना भेट िदली आहे त्या 
शाळांमध्ये हेिंडग मशीन आिण िड  पोजेबल मशीन बसवले या नाहीत रुग्णालयांचा 
िवषय सरुु आहे तर त्या िठकाणी या मशीन बसवणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाच्या 
रुग्णालयांमध्ये या मशीन बसवले या नाहीत.असे सिमतीचे मत आहे. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी वांदेर् येथे िनधी िदलेला आहे. ितथे दोन वॉडर्मध्ये 
लावले या आहेत.असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने पैसे टाकून काढण्याची िसि टम ितथे केली आहे काय ? अशी िवचारणा 
केली. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी होय, ५ रुपयाला १ या माणे केलेले आहे. अशी 
िवचारणा केली. 

सिमतीने कुपर रुग्णालयामध्ये या मशीन बसव या आहेत काय ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर अिध ठाता नायर रुग्णालय यांनी याचे पोजल िदलेले आहे.असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने याची सवर् मािहती कधी कळणार आहे ? कारण रुग्णालयामध्ये रुग्णांना 
िंकवा त्यांच्या नातेवाईकांना त्याची गरज पडते. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी १५ िदवसात याची मािहती सिमतीला कळवतो. ज्या ज्या 
िठकाणी गायनाईट आिण लेडीज वॉडर् आहेत ितथे या मशीन बसवनू घेतो. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने ज्या िठकाणी गायनाईट आिण लेडीज वॉडर् आहेत ितथेच फक्त याची 
गरज नाहीतर ही सामान्य गरज आहे. माकट तसेच रुग्णालय या िठकाणी पण त् याची खपू 
गरज आहे. मग ते कॅन्सर रुग्णालय असले तरी ितथे त्या मशीन बसवण्याची गरज आहे. 
कदर् शासनाने देखील ती मागणी करुन त्येक रे वे टेशनवर या मशीन बसवत आहेत. 
त्यामळेु राज्य शासन आिण महानगरपािलका या तरावर या मशीन बसवणे अिनवायर् 
आहे त्यामळेु त्या बसव याच पािहजे.  

  दसुरा जेनिरक मेिडकल टोअरच्या बाबतीतील एक न होता. त्याबाबतीत 
सांिगतले होते की, सवर् रुग्णालयामध्ये जेनिरक मेिडकल टोअर उघडून ा. ी. देशमखु 
हे आज बैठकीला उपि थत नाहीत ते हणाले होते की, यासाठी टडर काढलेले आहे तर 
याचे काय झाले आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी याची टडर िकर्या झालेली आहे. १७ मेिडकल कॉलेजच्या 
रुग्णालयाच्याफाईल तयार आहे. ते अलॉटमटचे पतर् िनघा यानंतर ते या िठकाणी जेनिरक 
मेिडकल टोअर उभे करतील.असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीनेउपआयकु्त यांनी िवभागाने काय केले आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उपआयकु्त यांनी तीन रुग्णालयामध्ये कर्ाउंडेट कॅलक्यलेुट करुन घेतले 

आहे. टडरच्या अटी व शतीर् घातले या आहेत.असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने त्यामध्ये काय अटी व शतीर् घातले या आहेत ? २५ वषार्चा अनभुव 

पािहजे. अशी िवचारणा केली. 
त्यावर संचालक यांनी २५ वषर् नाहीतर पवूीर् टोअर चालवण्यासाठी २ वषार्चा 

अनभुव पािहजे होता पण आता तो कालावधी ३ वषार्चा केला आहे. पवूीर् त्याचा 
टनर्ओ हर ५ कोटी रुपयांचा होता आता तो २ कोटी रुपयांवर आणला आहे. पनू्हा 
िर हाईस टडर करुन एक्स ेशन ऑफ इंटरे ट केले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ज्या िठकाणी टडर कराल ते कळवा असे सांिगतले होते पण ते काही 
कळले नाही. कोणत्या साईटवर त्याची मािहती देत असता ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी डीएमआर कायार्लयाच्या साईटवर त्याची मािहती िदली 
होती. त्याची साईट अशी आहे की, dmr.org आिण राज्य शासनाची जी टडरची साईट 
आहे त्यावर सु ा मािहती िदली होती. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने धानमंतर्ी जनऔषधी योजना यामध्ये आिण का साधे जेनिरक मेिडसीन 
टोअर आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी धानमंतर्ी जनऔषधी योजना आिण अमतृ योजना या राज्य 
शासनाच्या दोन योजना आहेत. या दोन्ही योजनांची दकुाने उघडण्याब ल एक्स ेशन 
घातलेले आहे.अशी मािहती िदली. 

सिमतीने धानमंतर्ी जनऔषधी टोअरसाठी टडर करण्याची गरजच नाही. तु ही 
त्यक्षपणे ते टोअर चालवण्यासाठी देऊ शकता.अशा सचूना िद या. 

त्यावर संचालक यांनी एकदाच चार ते पाच लोक आली तर त्यांच्यापैकी कोणाला 
टोअर चालवायला ायचे हा न िनमार्ण होतो. त्यामळेु एक्स ेशन ऑफ इंटरे ट केले 
आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने यासाठी नोकरीवर ठेवलेली माणसे टोअर चालवण्यासाठी नेमायची. 
टोअर कोणाच्याही मालकीचे करायचे नाही. धानमंतर्ी जनऔषधी योजनेमध्ये  
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मेडीकल टोअरवा यांना जा त पैसे िमळत नाहीत त्यामळेु ते इंटरे टेड नसतात. त्यामळेु 
ते टडर भरण्यास येतील िंकवा नाही हे सांगता येत नाही. त्या योजनेमध्ये खपू औषधे 
असतात हणनू त्याचा फायदाही खपू होतो. त्यासाठी रुग्णालयाच्या वतीने त्यातीने 
त्यातील तज्ञ माणसू नेमलाआिण त्याची मालकी ठेवली व कंतर्ाटदार प तीने 
रुग्णालयाच्या डॉक्टर कडून ते चालवले तर कोणाची इन् हॉलमट त्यामध्ये राहील असे 
वाटत नाही. असे सिमतीचे मत आहे. 

त्यावर संचालक यांनी सिर् हस ो हाईडर नेमावा असे त्या योजनेमध्येच िदलेले 
आहे. त्यालाभारत शासन १ लाख रूपये देणार आहे आिण आ ही जी जागा देणार आहोत 
त्या जागेमध्ये त्यांनी १ लाख रूपयांचे िरनो हेशन करुन घ्यायचे आिण त्यांनी फक्त १२ ते 
१५ टक्के किमशन घ्यायचे. या योजने माणेच आपण चालत आहोत.असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने मग योजने माणे त्यामध्ये लोक आले आहेत काय ? अशी िवचारणा केली.  
त्यावर संचालक यांनी १७ दकुानांसाठी ६२ लोक आली आहेत. असे सिमतीस 

सांिगतले. 
सिमतीने बहृन्मुंबई महानगरपािलकेचे टडर झालेले आहे काय ? याची जाहीरात 

तु ही कशावर िदलेली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उपआयकु्त यांनी त्याची टडर िकर्या झालेली आहे. याची जाहीरात 

िदलेलीच नाही. ते िकर्येमध्ये आहे. 
सिमतीने जैिवक कचऱ्याच्या बाबतीत सवार्ंचा एक कॉमन िवषय होता. मेिडकल 

कचऱ्याची वेगळी िव हवाट लावली जाते. पण त्येक रुग्णालयामध्ये काही मला िदसले 
नाही. असे सिमतीने सांिगतले. 

त्यावर उपआयकु्त यांनी एसएमएस एन्वोक्लेव ही एजन्सी त्येक मेिडकल मधनू 
जैिवक कचरा घेऊन जाते. सवर् शहरामध्ये महापािलकेने जी एजन्सी ठरवलेली आहे त्या 
एजन्सीला कचरा देणे हे आमच्यावर बंधनकारक आहे. मुंबईच्या जे.जे रुग्णालय, सट 
जॉजस, जी.टी आिण कामा ॲ बेस रुग्णालयाचा कचरा बीएमसीची एजन्सी येऊन 
उचलनू घेऊन जाते. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने कामा रुग्ण्यालयातील एडस िनयंतर्ण कक्षात सेवेत असणारे डॉक्टसर् 
गे या १०-१५ वषार्पासनू कंतर्ाटी प तीने सेवेत आहेत तर त्यांना कायम वरुपी सेवेत 
घेण्याबाबत शासन कोणती कायर्वाही करीत आहे ? ती पदे तात्काळ भरण्याबाबत 
शासनाने कोणता पाठपरुावा करण्यात आला आहे िंकवा येत आहे ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर िवभागीय उपआयकु्त यांनी डॉक्टसर् परमनंट असतात, पण एमडकॅसाठी 
टेिक्निशयन्स आिण कॉिन्सलर यांचा एक क प आहे. त्यासाठी कंतर्ाटी पदे आहेत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने क तरुबा रुग्णालयामध्ये डॉक्टर मेिडकल टोअसर् मध्ये औषधे देण्याचे 
काम करतात त्यामळेु मेिडकल टोअसर्मध्ये काम करण्याकरीता परेुसा कमर्चारी वगर् 
उपल ध करुन देण्याबाबत शासनाने आतापयत कोणते यत्न केले आहे वा करीत आहे 
? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अिधक्षक यांनी ८ ते ४ वाजेपयत फामर्सीस औषधे देतात आिण इनडोअर 
पेशंटला नसस टाफ औषधे देतात.  संध्याकाळी ४.३० ते सकाळी ८.०० वाजेपयत 
डॉक्टसर् वत: औषधे देत होते. आता नवीन ८ फामर्सीस पो ट िनमार्ण करण्यासाठी 
पोजल मू ह केलेले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने डॉक्टरांना ही सवर् कामे लावणे चकुीचे आहे. कारण डॉक्टर जर ही कामे 
करीत असतील तर ते थकून जातील आिण मग पेशंटला कोण बघणार आहे ? 
त्यांच्यासाठी कक्ष नेमण्यासाठी सांगत आहोत आिण त्यांना ही सवर् कामे लावत आहात. 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधक्षक यांनी या पो ट िनमार्ण करण्याची ोिसजर सरुु आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ही बाब गंभीर आहे. क तरुबा रुग्णालयात डॉक्टसर्ना औषधे देण्याचे 
काम करावे लागते त्यामळेु ितथे तातडीने कमर्चारी नेमण्यात यावे आिण पनु्हा जर डॉक्टसर् 
त्या िठकाणी औषधे देताना िदसले तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पािहजे, अशी सिमतीची 
िशफारस आहे. 
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सिमतीने भाभा रुग्णालयामध्ये डायिलिसस सटर सरुु करण्याबाबत शासनाने काय 
कायर्वाही केली आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर वै िकय अिधकारी यांनी डायिलिससची सिुवधा िनकाली केलेली आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

अिभ ाय व िशफारशी :- 
मिहला व बालकांचे हक्क आिण क याण सिमतीने िदनांक ३० व ३१ जानेवारी, 

२०१८ रोजी बृ न्मुंबई महानगरपािलकेच्या अखत्यािरतील नायर रुग्णालय, क तरुबा 
गांधी रुग्णालय, केईएम रुग्णालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, कामा आिण 

आ लेस रुग्णालय, कुपर रुग्णालय आिण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भगवती 
रुग्णालय, भाभा रुग्णालय इत्यादी रुग्णालयांना भेट देऊन पाहणी केली व सवर् संबंिधत 

अिधकाऱ्यांची साक्ष घेतली. 
उक्त साक्षीच्या वेळी सिमतीने भेट िदली असता या रुग्णालयामध्ये मिहलांवरील 

लिगक अत्याचार रोखण्यासाठी "िवशाखा" सिमती गठीत करण्यात आलीअसनू या 
सिमतीने सद य असले या तसेच या रुग्णालयात "कांगारु मदर केअर बगॅ्स सटर" 
कायर्रत असनू " मुन िम क बकँ" (´ÖÖŸÖé ¤ãüÝ¬Ö ¯Öêœüß) या कदर्ाचे देखील उ ाटन होणार 
अस याचे सिमतीला सांगण्यात आले. त्याच माणे येथे तनांच्या ककर् रोगावर उपचार 
करण्यात येतात व त्यासाठी २ ते ३ ोफेसर रुग्णांच्या उपचारासाठी कायर्रत आहेत व 

कॅन्सर थेरपी, रेिडओ थेरिपसारखे उपचार करण्यात येतात आिण यासाठी काही खाजगी 
सं थांचीदेखील मदत घेतली जाते. कॅन्सर उपचाराची जनजागतृी वाढिवण्याच्या बाबतही 
संबंिधत अिध ठाता यांनी मान्य केले असनू त्यांनी टाटा रुग्णालया माणेच या 
रुग्णालयातदेखील असंख्य कॅन्सरचे रुग्ण येतात व येथे ितक्षा यादी मो ा माणावर 
अस याचे सांिगतले. तसेच या रुग्णालयात मिहण्याला समुारे १००० बालके जन्म 

घेतात.यात बाळंतीन मिहलांची श तर्िकर्या करण्याची संख्या खपूच कमी आहे आिण 

६० टक्क्यांपेक्षा जा त मिहलांचे बाळंतपण हे सलुभिरत्या केले जाते व बालमतृ्यचेू 

माणदेखील मिहण्याला २ ते ३ एवढेच अस याचे सांिगतले. जेनेिरक औषधांच्या 
बाबतीत अिध ठांतांनी सांिगतले की, औषधांच्या अनसुिूचमध्ये असलेली जेनेरीक 

औषधेच आ ही रुग्णांना देतो त्याच माणे ज्या रुग्णांकडे िपवळे रेशन काडर् असतील 
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त्यांची मलुाखत घेऊन आिर्थक पिरि थती जाणनू घेत यानंतर अशा आिर्थकदृ ा 
कमकुवत रुग्णांवरदेखील रुग्णालयाकडून उपचार केले जातात, आहार यव थेची 
देखभाल करण्याकिरता डाएट डॉक्टसर् उपल ध असनू त्यांनी आहाराची तपासणी 
के यानंतरच तो आहार रुग्णांना खाण्यासाठी देण्यात येतो. रुग्णालयामध्ये सरुक्षा 
यव थेची चोख अंमलबजावणी करण्यात येत असनू येथे सरुक्षा यव थेचे मखु हणनू 

मिहलांचीच नेमणकू केली आहे. या रुग्णालयामध्ये थलेॅसेिमया या आजाराच्या रुग्णांवर 
इलाज केला जातो आिण त्यासाठी रुग्णालयाने १० खाटा रुग्णांसाठी राखनू ठेव या 
असनू यासाठी वतंतर् वॉडर् मातर् रुग्णालयाकडे उपल ध नाही. एकंदरीतच नायर 
रुग्णालयांची मािहती घेत असताना सिमतीला यासाठी रुग्णालयात रुग्णांची तपासणी, 
रुग्णांवर उपचार, त्यासाठी नेमलेले वै कीय अिधकारी, डॉक्टसर्, ोफेसर, कमर्चारी 
इत्यादींच्या कामाबाबत सिमतीने समाधान यक्त केले आहे. 

तथािप, या रुग्णालयात थलेॅसेिमया आजाराच्या रुग्णांसाठी केवळ १० खाटा 
ठेव या असनू या आजाराचे गंभीर वरुप पाहता जा तीच्या खाटा व वतंतर् कक्ष 

िनमार्ण करणे गरजेचे आहे.अलीकडे या रुग्णांची संख्या झपा ाने वाढत आहे. हा 
आजार जीवघेणा अस याचे समजते. या आजारावर महानगरपािलके ारा टीएमटी 
सटर, कनािकया एक्झोिटका, बोिरवली (पवूर्), मुंबईयेथे थलेॅसेिमया सटर असनू 

डॉ.ममता मंगलानी या आता रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर उपचार करण्याचे काम 

करतात.सन २०१५ साली ककर् रोग, रक्तदोष यावरील उपचारासाठी हे सटर उभारले 

असनू त्यासाठी महानगरपािलकेने समुारे ३ कोटी रुपये खचर् केला आहे.तरी इतर १० 

कोटी रुपये रकमेसाठी टाटा हॉि पटलने डोनेशन वरुपात िदली अस याचे सिमतीला 
सांिगतले याबाबत सिमती समाधान यक्त करते.तथािप, थलेॅसेिमया या रुग्णांची 
वाढती संख्या पाहता त्यावर शासनाकडून वाढीव खाटा, तज्ज्ञ डॉक्टसर्, त्याच माणे 

योग्य तो औषधोपचार उपल घ करुन देणे आव यक वाटते.या रोगाचा सार 

झपा ाने होत अस याने व रुग्णांची संख्या मो ा माणावर अस याने केवळ १० 

खाटा परेुशा नाहीत असेही सिमतीला वाटते.त्या अनषंुगाने रुग्णांची संख्या िवचारात 

घेता व त्यांना परेुसा औषधोपचार उपल ध करुन देण्याच्या दृ टीने शासनाने 

कायर्वाही करावी व या रुग्णालयासाठी वाढीव खाटा िंकवा एक वतंतर् कक्ष 
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िनमार्ण करण्याबाबत उपाययोजना करावी व त्या दृ टीने तातडीने पावले  

उचलावीत अशी सिमतीची िशफारस आहे. याबाबत केले या कायर्वाहीचा अहवाल 

सिमतीला दोन मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 
सिमतीने क तरुबा रुग्णालयाला भेट िदली असता या रुग्णालयाला समुारे  

१२५ वष झाली असनू येथे ामखु्याने संसगर्जन्य रुग्णांवर उपचार करण्यात येत 

अस याचे सिमतीला सांगण्यात आले. या रुग्णांमध्ये कांजण्या, गोवर, कािवळ, डग्य,ू 
ले टो पायरेसीस, एच१ एन१ या संसगर्जन्य रुग्णांच्या रोगाचे िनदान व उपचार केले 

जातात.या रुग्णालयात काही डॉक्टसर् दपुारनंतर औषधे देण्याचे काम करतात त्यावर 
सिमतीने हरकत घेऊन डॉक्टसर्ना अशा कारे वागणकू देणे योग्य नस याचे मत 

यक्त केले असता, त्यावर अिध ठाता यांनी सिमतीला असे सांिगतले की आ ही 
डॉक्टरांवर कोणत्याही कारचे काम लादत नसनू ते वेच्छेने काम करतात. असे 

असले तरी सिमतीच्या िनदेशानसुार या बाबीची न द घेतली जाईल. तसेच या 
रुग्णालयात उपाहारगहृ रातर्ी ८.३० वाजेपयत सरुु असते तसेच गे या ५ ते ६ 

वषार्ंपासनू एकाच कंतर्ाटदारास उपाहारगहृाचे कंतर्ाट देण्यात आले असनू त्यामळेु 

शासनाने नेमनू िदले या उ ेशाची पायम ली होत अस याचे सिमतीने मत यक्त केले 

आहे. अशा एकाच कंतर्ाटदाराला काम िद यामळेु इतरांना काम करण्याची संधी 
उपल ध होत नाही त्यामळेु भिव यकाळात भोजन यव थेचे काम देण्याचे झा यास 

अटी व शतीर्ंची पतूर्ता करणाऱ्या मिहला बचत गटांना ाथ यकर्म देण्याबाबत 

कायर्वाही करावी जेणेकरुन मिहलांच्या उत्थानासाठी हा एक मागर् िनमार्ण होईल व 

त्या दृ टीने मिहलांना रोजगार उपल ध होईल. सबब, या रुग्णालयाचे भिव यकाळात 

उपाहारगहृाचे कंतर्ाट देताना मिहला बचत गटांचा ाथ यकर्माचा िवचार करावा अशी 
सिमतीची िशफारस आहे. याबाबत केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला दोन 

मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 
तसेच या रुग्णालयात सवर् संवगार्तील एकूण पदांच्या सरासरी १५ ते १८  

टक्के पदे िरक्त असनू सदरची पदे भरणे अत्यंत आव यक आहे असे सिमतीचे 

मत आहे.  उपरोक्त नमदू केले या बाबींसंदभार्त कारवाई करणे आव यक  

असनू या रुग्णालयाचे शासन सलुभ चालावे याकिरता रुगणालयातील िरक्त  
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पदे तातडीने भरण्यात यावीत व इतरही ज्या तर्टुी सिमतीने रुग्णालय शासनाच्या 
िनदशर्नास आण या त्यावर देखील तातडीने कायर्वाही करण्यात यावी अशी 
सिमतीची िशफारस आहे. 

सिमतीने भाभा रुग्णालय, मुंबई येथे भेट देऊन वै कीय अधीक्षक यांना 
रुग्णालयामध्ये रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सिुवधा, आहार, रुग्णांमधील 

अिधकारी/कमर्चारी, उपचारासाठी आले या तर्ीया व बालके यांच्यासाठी वै कीय 

सेवेची स :ि थती इत्यादी बाबत मािहती िवचारली असता या रुग्णालयात वषार्ला ३ ते 

४ मातांचा मतृ्य ूहोत असणे हे माण तलुनात्मक अ प अस याचे तर्ीरोग तज्ज्ञ यांनी 
सांिगतले. या रुग्णालयामध्ये संदिर्भत करण्यात आले या हाय िर क केसेसमध्येच माता 
मतृ्य ूहोत अस यामळेु सदरचे माता मतृ्य ूआणखी कमी कसे होतील याबाबतही काळजी 
घेण्याबाबतच्या सचूना सिमतीने रुग्णालय शासनास िद या. 

या रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या मिहलांसाठी संपणूर् बॉडी चेकअप करण्याची 
योजना नाही, तसेच वच्छतागहृाच्या िठकाणी आजबूाजचू्या िठकाणी अ वच्छता 
आढळून येणे, सीसीटी ही, जेनेरीक औषधांबाबत उदासीनता असणे, मोठया 
माणावर पदे िरक्त असणे इत्यादीबाबत सिमतीला तर्टुी आढळून आ या व या 
तर्टुींची पतूर्ता करण्याबाबत सिमतीने रुग्णालय शासनास सिूचत केले. त्याच माणे 

या रुग्णालयासाठी काही वै कीय अिधकाऱ्यांची पदे िरक्त असनू त्याबाबतही पदे 

भरण्याबाबतचा ताव त्याच माणे वगर् ४ च्या कमर्चाऱ्यांची अनेक पदे िरक्त असनू 

समुारे १३८८ पदांची भरती िकर्या ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याची िकर्या सरुु 

अस याची मािहती सिमतीला िदली. याबाबत सिमतीने समाधान यक्त केले असनू 

सदरची भरती िकर्या कायदेशीरिरत्या राबिवण्यासाठी मिहलांची ३० टक्के जागांची 
भरती कशी केली जाईल व मिहलांना यामध्ये कशा कारे ितिनधीत्व िदले जाईल 

याबाबतची काळजी रुग्णालय शासनाने घेऊन मिहलांकिरता ३० टक्के 

आरक्षणाची अंमलबजावणी सत्वर करावी  तसेच राज्य शासनाच्या त्याच माणे 
महानगरपािलकांच्या रुग्णालयांमध्ये अनेक रुग्ण िविवध उपचारांसाठी जात 
असतात. असे उपचार करताना त्यांना िविवध तपासण्या सरुू करा या लागतात. 
या  तपासणी साठी   राज्य शासनाच्या  रुग्णालया ारे  व  महानगरपािलकांच्या 
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रुग्णालयांमध्ये संपणूर् बॉडी चेकअप ( े ट कॅन्सर व पपॅ मीअर टे टसह) केली 
जाते व त्या ारे रोगाचे िनदान केले जाते. या बॉडी चेकअपसाठी खाजगी 
रुग्णालयांमध्ये भरमसाठी पैसे भरावे लागतात. तथािप, राज्य शासनाच्या व 
महानगरपािलकांच्या रुग्णालयां ारे या चेकअपसाठी रुग्णांना परवडेल अशा 
वाजवी दरात सध्या अि तत्वात असलेले शु क आकारले जात नाही. सिमतीने भेट 
िदली असता, सिमतीला वेगवेग या िठकाणी रुग्णांच्या शािररीक तपासण्यांकिरता 
वेगवेगळे शु क आकारले जाते असे िनदशर्नास आले. काही संगी रुग्णांची 
आिर्थक ि थती पाहता त्यांना हा आिर्थक भार सहन होत नाही व त्यामळेु अशा 
रुग्णांना वाजवी दरात त्यांची संपणूर् बॉडी चेकअप करून घेण्यासंदभार्त ( े ट 
कॅन्सर व पपॅ मीअर टे टसह) व दक्षता घेण्यासंदभार्त शासनाने कायर्वाही करावी 
एकूणच संपणूर् बॉडी चेकअपच्या शु कामध्ये ससुतूर्ता येण्यासाठी याबाबत 
वै कीय िशक्षण िवभाग या िवभागांनी समन्वयाने कायर्वाही करून त्या ारे या 
संपणूर् बॉडी चेकअपची वाजवी दरात शु क आकारणी िनि चत करावी अशी 
सिमतीची िशफारस आहे. 

सिमतीने नायर रुग्णालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वै कीय रुग्णालय, 
केईएम रुग्णालय, क तरुबा रुग्णालय, कुपर रुग्णालय इत्यादी िठकाणी भेटी देऊन 

या महानगरपािलकेच्या रुग्णालयामध्ये तसेच राज्य शासनाच्या कामा रुग्णालयामध्ये 

ज्या बालकांच्या मातांना बाळ जन्मताच दधू कमी येते व अशी बालके दधुाच्या 
कमतरतेमळेु दगावण्याची शक्यता जा त अस याने त्याच माणे त्यांना नैसिर्गक 

जीवनसत्व कमी िमळत अस याने " मुन िम क बकँ" ही संक पना उदयास आली व 

त्या ारे ज्या मातांना अितिरक्त दधू उपल ध आहे अशा मातां ारे दधू देऊन ज्या 
बालकांना त्यांचे मातेकडून दधू िमळत नाही अथवा अ प दधू िमळते वा अनाथ अशा 
बालकांना दगू्धदान या अितिरक्त दधू देणाऱ्या मातांकडून करण्यात येते ही संक पना 
अत्यंत चांगली असनू सिमती या संक पनेचे वागत करते.ज्या उदा  हेतूने ही 
संक पना मांडण्यात आली व त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते त्याबाबतही 
सिमती समाधान यक्त करते.त्याचबरोबर अितिरक्त दधूदान देणाऱ्या मिहलांचे 

सिमती अिभनंदन करुन सिमती त्यांना ोत्साहन देते व अशा अितिरक्त दधू देणाऱ्या 
मिहलांचे सिमती वागत करुन त्यांच्या पिवत्र्य दानाचे आदर करून अशा दधूदान 

करणाऱ्या मातांना मखु्यत्वे शासनाकडून सकस आहार याबरोबरच काही ठरावीक 

मानधन 1500 रुपये फक्त देण्यात यावे असे सिमतीला वाटते. यामध्ये दगु्धदान 

ही संक पना दाततृ्वाची जरी असली तरी यामागे शासनाचीही काही भिूमका 
आव यक अस याने या अितिरक्त दगु्धदान करणाऱ्या मातांना शासनाने िनि चत 

असे अनदुान देऊन उपकृत करावे असे सिमतीला वाटते. जेणेकरुन अशा अितिरक्त 
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दगु्धदान करणाऱ्या मातांचे माण वाढेल व ज्या बालकांना त्यांच्या मातेपासनू दधू 

िमळत नाही अथवा अ प दधू िमळते अशा बालकांना अितिरक्त हीटिॅमन्स िमळून 

बालके सदुृढ होण्यास मदत होईल असे सिमतीला वाटते. या अितिरक्त दधुदान 

देणाऱ्या मातांना शासनाने एक ठरावीक  रुपये 1500 फक्त अनदुान वरुपी रक्कम 

देऊन उपकृत करावे अशी सिमतीची आगर्हाची िशफारस आहे.याबाबत केले या 
कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला दोन मिहन्यात पाठिवण्यात यावा.  

तसेच सिमतीने िविवध महानगरपािलकांच्या व राज्य शासनाच्या रुग्णांलयांना 
भेट देऊन या रुग्णालयांमध्ये परुुष अिधकारी/कमर्चाऱ्यांकडून मिहला 
अिधकारी/कमर्चाऱ्यांवर होत असले या लैिगक छळाच्या घटनांना ितबंध हावा 
यासाठी मा.सव च्च न्यायालयाने िदले या िनणर्यानसुार (िवशाखा िवरुध्द राज थान 

सरकार) त्येक कामाच्या िठकाणी शासकीय अथवा िनम शासकीय कायार्लयामध्ये 

"िवशाखा" सिमती थापन करणे बंधनकारक केलेले आहे. परंत ुसिमतीला अनेक 

िठकाणी अशा "िवशाखा" सिमती थापन के याचे िदसनू येत नाही व के या 
अस यास त्यात अनेक तर्टुी अस याचे िदसनू येते. िवशाखा सिमतीच्या नावाचे 

फलक दशर्नी भागात लावण्याचे आदेश असनूही असे नामफलक लाव याचे िदसनू 

आले नाहीत त्यामळेु अशा रुग्णालयात िवशाखा सिमती कायर्रत आहे िंकवा नाही 
याबाबत सिमतीने शंका यक्त केली.या तव राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 

शासकीय व िनमशासकीय त्येक कायार्लयामध्ये िवशाखा सिमती थापन करणे 

अत्याव यक केले असनू त्या ारे मिहला व परुुषांमध्ये जनजागतृी करणे देखील 

आव यक आहे. जेणेकरुन मिहलांिवरुध्दच्या लिगक छळांच्या घटना कमी होतील व 

मिहलांना िनसंकोचपणे कामाच्या िठकाणी त्यांचे कतर् य पार पाडण्यास मदत होईल. 
सबब, या सिमतीने भेट िदले या या रुग्णालयामध्ये त्येक रुग्णालयाच्या दशर्नी 
भागात "िवशाखा" सिमतीचे नामफलक लावण्यात यावेत.िवशाखा सिमती गिठत 

केले या नस यामळेु त्यामध्ये सवर् संवगार्च्या मिहला अिधकाऱ्यांना तसेच परुुष 

कमर्चाऱ्यांना व शक्य झा यास िवधी पदवीधारक, िवधी यावसायीक यक्तीला 
सद यत्व देऊन त्यांचा समावेश करण्यात यावा व कुठ याही पिरि थतीत िवशाखा 
सिमती गिठत करुन त्याबाबतची मािहती संबंिधत शासकीय कमर्चाऱ्यांना 
देण्याबाबत योग्य ती कायर्वाही करावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

सिमतीने मुंबई महानगरपािलकेच्या अखत्यारीत व राज्य शासनाच्या 
अखत्यािरतील रुग्णालयांना भेट िदली असता, या रुग्णालयांत सिमतीला चंड 

माणात पदे िरक्त अस याचे िदसनू आले आहे.त्यामळेु रुग्णालयाच्या सेवेवर 
पिरणाम होत अस याचे अनेक शासकीय अिधकाऱ्यांनी सिमतीला भेटीच्या वेळी 
सांिगतले आहे. डॉक्टरांची कमतरता त्याच माणे तांितर्क व अतांितर्क तज्ज्ञ यक्तींची 
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कमतरता अस यामळेु रुग्णालयांना िसटी कॅन, एक्सरे मिशन, बॉडी चेिंकग इत्यादी 
अनेक तपासण्या करताना अडचणी येतात. योग्य तज्ज्ञ नस यामळेु व तज्ज्ञांची 
कमतरता अस यामळेु या तपासण्या देखील अनेक वेळा रुग्णांना खाजगी 
रुग्णालयांमध्ये करा या लागात व त्यामळेु अशा रुग्णांवर िवशेषत: गरीब रुग्णांवर 

त्याचा आिर्थक भार सहन करणे अत्यंत कठीण होऊन जाते अशी अव था आहे. या 
तज्ज्ञ यक्तींची नेमणकू करणे अत्यंत आव यक अस याचे सिमतीला 
वाटते.त्याच माणे रुग्णालयातील वगर् १ ते वगर् ४ च्या कमर्चाऱ्यांची संख्यादेखील 

परेुशा माणात असणे आव यक असनू त्या ारे रुग्णालय सेवेची अंमलबजावणी 
करण्यात कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत अशी व या तव सिमतीने 

महानगरपािलकेच्या अखत्यािरतील भेट िदले या रुग्णालयात तसेच राज्य 

शासनाच्या कामा व ऑ लेस व सट जॉजस या रुग्णालयामध्ये िरक्त पदांची भरती 
तातडीने करण्यात यावी. याबाबत केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला दोन 

मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 
निसगच्या िव ाथीर्नी ा रुग्णालयाच्या आवारात िनवासी राहात अस यामळेु 

त्यांची रुग्णांलयातील रुग्णांना तत्पर सेवा िमळत असते परंत ु या िव ाथीर्ंनींना 
शासनाकडून जे मानधन देण्यात येते ती रक्कम अत्यंत अ प आहे. राज्य शासनाच्या 
रुग्णालयामध्ये २५०, तर काही मुंबई महानगरपािलकेच्या रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळा 
िनधी मानधन हणनू िदला जातो. काही रुग्णालयांमध्ये पिह या वषीर् 590, दसुऱ्या 
वषीर् ६००, ितसऱ्या वषीर् ६१० अशी रक्कम या िव ाथीर्ंनींना देण्यात येते. काही 
रुग्णालयांमध्ये 300 िदले जातात. या िव ाथीर्ंनी बहुतांश आिर्थकदृ ा मागास व 

मागासवगीर्य जनजातीच्या असनू त्यांची पिरि थती अत्यंत हलाखीची असते त्यामळेु 

त्यांना उपरोक्त नमदू जे मानधन देण्यात येते ते अत्यंत तोकडे आहे अशी सिमतीची 
धारणा झाली आहे.या मानधनात एकतर ससुतूर्ता असावी आिण दसुरी बाब हणजे 

हे मानधन अत्यंत तोकडे अस यामळेु त्यात रुपये १००० इतकी वाढ करण्याबाबत 

शासनाने िनणर्य घ्यावा अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
सिमतीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, बोिरवली येथे भेट िदली असता या 

रुग्णालयामध्ये रुग्णांना उंदीर चाव याच्या घटना वारंवार घडत अस याचे सिमतीच्या 
िनदशर्नास आले आहे. याबाबत सिमतीने िवचारणा केली असता, सिमतीला असे 

सांगण्यात आले की, या रुग्णालयांमध्ये पे ट कंटर्ोल सिमती थापन करण्यात आली 
असनू एकही उंदीर आता िदसनू येणार नाही. त्याच माणे सवर् पिरसरात वच्छता 
अस याचे देखील सिमतीला सांिगतले आहे सिमती याबाबत समाधान यक्त करते. 
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या रुग्णालयामध्ये तसेच इतरही अन्य रुग्णालयामध्ये गभर्वती मिहलांना गो या 
देण्यात येतात त्याच माणे जीवनसत्त्वाच्या गो या देण्यात येतात गो या गरोदर 
मिहलांना वेळच्या वेळी िमळणे अत्यंत आव यक असनू या गो यां ारे मिहलांची व 

मिहलांच्या गभार्मध्ये वाढणाऱ्या बाळाची वाढ होण्यास व त्यांना आव यक ती 
जीवनसत्वे िमळणे आव यक असते या गो या सवर्च रुग्णालयांमध्ये मो ा माणात 

उपल ध करुन देण्यात या यात व त्या िनयिमत वरूपात देण्यात या यात. 

 त्याच माणे सदरच्या गभर्वती मिहलांची व परुुषांची एकच रांग ओ.पी.डी. 
मध्ये लागलेली असते. त्यामध्ये गभर्वती मिहलांचा कोणताही िवचार केला जात नाही. 
अशा वेळी गभर्वती मिहलांना यातना होऊ शकतात त्यामळेु अशा गभर्वती 
मिहलांसाठी वतंतर् रांगेची यव था करुन त्या मिहलांना तातडीने औषधोपचार 

िमळावा यासाठी रुग्णालय शासनाने कायर्वाही करावी अशी सिमतीची िशफारस 

आहे. तसेच परुुष व ि तर्या यांची वेगळी राग करण्यात यावी, अशी ही िशफारस 
सिमती करीत आहे. 

अनेक रुग्णालयांमध्ये औषधालयांची यव था नाही व काही औषधालयांमध्ये 

जेनेरीक औषधे िमळत नाहीत त्यामळेु रुग्णांना बाहेरुन जादा भावाने औषधे खरेदी 
करावी लागतात. माननीय पंत धान ी.नरदर् मोदी यांची त्येक रुग्णालयांना 
जेनेरीक औषधालयांची योजना उपल ध होण्याच्या दृ टीकोनातून त्येक 

रुग्णालयांमध्ये जेनेिरक औषधालयाचे कक्ष थापन करावेत व त्यांना ते बंधनकारक 

कसे करता येईल याबाबत िवभागाने कायर्वाही करावी अशीही सिमतीची िशफारस 

आहे. 
मा. सिमती मखु यांनी रातर्ी दीड वाजता त्यांच्या मतदार संघातील एका 

मिहलेला ती आजारी अस याने कुपर रुग्णालय, अंधेरी येथे भेट िदली असता या 
रुग्णालयातील रातर् पाळीवर असलेले डॉक्टर म ाच्या नशेत होते व रातर्ीच्या वेळेला 
म ाचे ाशन करीत होते. रुग्णालयाच्या िठकाणी कतर् य बजावत असताना वै कीय 

अिधकाऱ्यांनी म  ाशन करुन दवाखान्यात सेवा बजािवणे ही बाब मा.सिमती 
मखुांनी िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी िनदशर्नास आणनू िदली. 
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त्याच माणे याबाबत सिमती मखुांनी आप या ती  भावना यक्त के या असे 

असताना देखील रुग्णालय शासन व शासनाने या म  शासन करणाऱ्या 
डॉक्टरांवर आजपयत कुठलीही कारवाई केलेली नाही ही बाब सिमती मखु हणनू 

सिमती मखुांना अत्यंत अचंिबत करणारी असनू अशा कारे म  ाशन करणाऱ्या 
डॉक्टरांना िशके्षिवना सोड यास याचा रुग्ण सेवेवर मोठा पिरणाम होऊ शकतो. ते 

म ाच्या नशेत रुग्णांवर उपचार करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.या तव 

याला ितबंध करण्यासाठी सिमती मखुांनी िनदशर्नास आणनू िदले या म  ाशन 

करणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
सिमतीने कामा व आ बेस रुग्णालयास भेट िदली असता या रुग्णालयात एड  

िनयंतर्ण कक्षातील डॉक्टसर् समुारे १० ते १५ वषार्ंपासनू कंतर्ाटी पध्दतीने सेवेत असनू 

या रुग्णालयात एड  आजारावर अत्यंत चांग या पध्दतीने काम करीत अस याचे 

सिमतीला आढळून आले. एड  रुग्णांची सेवा करीत असताना अनेकांच्या मनात 

वेगवेग या शंका िनमार्ण होत असतात व ते अशा रुग्णांवर उपचार करण्यास 

कचरतात परंत ुसदरचे डॉक्टसर् अिवरतपणे गे या १० ते १५ वषार्ंपासनू या रुग्णांवर 

उपचार करीत असनू त्यांना अजनूही कंतर्ाटी पध्दतीनेच कामावर ठेवलेले 

आहे.त्यामळेु त्यांचे वेतन व इतर बाबी शासकीय कमर्चाऱ्यां माणे त्यांना िमळत 

नाही. अजनूही एक यक्ती एक समान काम करते हणनू समान वेतन व समान काम 

यासाठी जी भिूमका सांिगतली पािहजे ती भिूमका देखील या कमर्चाऱ्यांच्या बाबतीत 

शासनाने घेणे अत्यंत आव यक आहे. या तव या कंतर्ाटी डॉक्टरांना एका मानवी 
भावनेतून शासनाच्या सेवेत सामावनू घेत यास ते योग्य होईल असे सिमतीला 
वाटते. हणनू कामा व आ लेस रुग्णालयात गे या १० ते १५ वषार्ंपासनू एड  

िनयंतर्ण कक्षात कंतर्ाटी पध्दतीने काम करणाऱ्या डॉक्टसर्ना शासकीय सेवेत 

सामावनू घेण्याबाबत शासनाने सहानभुतूीपवूर्क िवचार करावा अशी सिमतीची 
िशफारस आहे. 

सिमतीने सट जॉजस रुग्णालय, मुंबई येथे भेट देऊन िसकलसेल रुग्णांच्या 
कक्षास भेट िदलीअसता तेथे अनेक िसकलसेलची बालके उपचार घेत अस याचे 

सिमतीला आढळून आले याबाबत सिमतीने िवचारणा केली असता, रुग्णालयाचे 
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अधीक्षक यांनी सिमतीला असे िविदत केले की, या आजारावर उपचार करणारे हे 

एकमेव कदर् असनू ते सट जॉजस रुग्णालय यथे कायर्रत आहे.राज्याच्या िविवध 

भागातून िसकलसेलचे रुग्ण या रुग्णालयात येत असतात बोन मरॅो स ेशनमळेु 

रुग्णांच्या शरीरामध्ये रक्त परेुशा माणामध्ये तयार होत नाही त्यामळेु िसकलसेल हा 
आजार होतो. या रुग्णालयासाठी काईंड फाऊंडेशन या एनजीओकडून काही 
माणात औषधे परुिवली जातात, तर काही औषधे शासनाकडून परुिवली 
जातात.एकावेळी येथे १०० रुग्णांची न दणी करु शकते.स :ि थतीत आणखी ५४ 

बाल रुग्ण उपचारासाठी ितके्षत आहेत असेही सिमतीला सांिगतले.िसकलसेलचे 

सटर औरंगाबाद येथे हेगडेवार रुग्णालयात उभारण्याचे तािवत असनू ते लवकरच 

सरुु होईल त्यानंतर अधीक्षक यांनी थेलेसेिमया या आजाराची मािहती देत असताना 
हा अनवंुिशक आजार असनू संपणूर् राज्यातून सट जॉजस रुग्णालयात वषार्ला ३५०० 

रुग्णांची न द होते. तसेच सट जॉजसिशवाय या आजारावर टाटा रुग्णालय, 
कोिकलाबेन रुग्णालय या िठकाणीसधु्दा उपचार केले जातात. अधीक्षक यांनी 
िदले या मािहतीबाबत सिमतीने समाधान यक्त केले असनू िसकलसेल व थलेॅसेिमया 
या आजारावर उपचार करणाऱ्या सट जॉजस रुग्णालयाचे सिमतीने कौतकु केले. 
राज्यात इतरतर्ही या रुग्णांची संख्या चंड मो ा माणावर असनू राज्यात 

िसकलसेल व थेलेसेिमया हे दोन्ही आजार जीवघेणे आजार आहेत.या दोन्ही 
रुग्णांसाठी शासनाने वेळीच ितबंध करणे आव यक आहे.या तव िसकलसेल व 

थलेॅसेिमया या आजारावर उपचार करण्यासाठी आव यक तो िनधी उभारुन सट 

जॉजस रुग्णालयाच्या धतीर्वर इतरही िठकाणी अशी कदर् उभारण्यात यावीत अशी 
सिमतीची िशफारस आहे. 
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३. मुंबई िज हा मिहला कारागहृ,भायखळा 
३.१मुंबई  िज हा मिहला कारागहृ भायखळा संदभार्तील मािहती :-  
मंगळवार, िदनांक २२ मे, २०१८ रोजी मिहला व बालकांचे हक्क आिण क याण 

सिमतीने िदले या भेटीच्या वेळी मुंबई िज हा मिहला कारागहृ भायखळा यांचेकडून 
खालील माणे मािहती ा त झाली. 

मुंबई िज हा मिहला कारागहृाची थापना ०२ ऑक्टोबर, २००३ मध्ये करण्यात 
आलेली आहे. मुंबई िज हा मिहला कारागहृ हे वगर् २ चे कारागहृ असनू भायखळा िज हा 
कारागहृातच परंत ूमिहला बंदयांसाठी िवभक्त असे उपहारगहृ हणनू मुंबई िज हा मिहला 
कारागहृ वगर् २ ची थापना करण्यात आलेली आहे. 

मुंबई िज हा मिहला कारागहृाची अिधकृत बंदी क्षमता २६२ मिहला बंदी बंदी त 
ठेवण्याची आहे. कारागहृामध्ये ०२ मिहला िवभाग आहेत. मिहला िवभाग कर्मांक १ मध्ये 
०६ बरेॅक आहेत. सदरील त्येक बरेॅकमध्ये २५ मिहला बंदी बंदी त ठेवण्याची क्षमता 
आहे. तसेच सदर िवभागामध्ये ४ िवभक्त कोठडया उपल ध असनू त्यािठकाणी त्येक 
िवभक्त कर्मांक २ मध्ये ०२ बरेॅक असनू त्येक बरेॅकमध्ये ५० मिहला बंदी ठेवण्याची 
क्षमता आहे.  

िदनांक २१ मे, २०१८ रोजीकारागहृामध्ये ३१० मिहला बंदी बंदी त असनू मिहला 
बंदयांसोबत ० ते ६ वषर् वयोगटातील २१ लहान मलेु दाखल आहेत. या कारागहृात ३० 
बांग्लादेशी मिहला बंदी व १५ िवेदशी मिहला बंदी बंदी त आहेत. स :ि थतीमध्ये 
कारागहृात २९२ मिहला न्यायाधीन बंदी व १८ िशक्षाधीन मिहला बंदी बंदी त आहेत. 
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कारागहृातील मिहला कं ांचा केसनसुार तपशील :- 
अ.कर् तपशील मिहला बंदी संख्या 
(१) ३०२ आय.पी.सी.(हत्या) ४६ 
(२) एन.डी.पी.एस.एक्ट २२ 
(३) न्यायाधीन िवदेशी बंदी १४ 
(४) न्यायाधीन बांग्लादेशी २८ 
(५) एम.सी.ओ.सी ०४ 
(६) थानबध्द ०० 
(७) नक्षलवादी ०० 
(८) न्यायाधीन बंदी १७८ 
(९) िशक्षाधीन बंदी १८ 
 एकूण ३१० 

 कारागहृातील अिधकारी/कमर्चारी संख्या :- 
पद अिधकृत पदे कायर्रत पदे िरक्त पदे 

अधीक्षक ०१ -- ०१ 
वै िकय अिधकारी ०१ ०१ -- 
तरंुुगािधकारी ेणी-१ ०१ ०१ -- 
तरंुुगािधकारी ेणी-२ ०३ ०३ -- 
िम क ०१ ०१ -- 
विर ठ िलिपक ०१ ०१ -- 
िलिपक ०२ ०२ -- 
िशक्षक ०१ -- ०१ 
सभेुदार ०१ ०१ -- 
हवालदार ०२ ०२ -- 
मिहला िशपाई १४ १२ ०२ 

एकूण २८ २४ ०४ 
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महारा टर् कारागहृ िनयमावली १९७९ व मा.शासनाने ठरवनू िदले या िनयमानसुार 
कारागहृातील मिहला बंदी व त्यांचे लहान मलुांना कारागहृात योग्य तो सकस आहार 
परुिवण्यात येतो. तसेच कारागहृातील आजारी मिहला बंदी, गभर्वती मिहला, तनदा 
मिहला बंदयांना कारागहृ वै िकय अिधकारी यांचे स यानसुार अितरीक्त वै िकय 
आहार (दधु, अडी, डाळ इत्यादी) देण्यात येतो. 

कारागहृातील िनयमावली माणे मिहला बंदयांना दर मिहन्यास आंघोळीचा, कपडे 
धणु्याचा साबण व दंतमंजन देण्यात येते, तसेच दर आठवडयाला हेअर ऑईल परुिवण्यात 
येते. मिहला बंदयांना वैयिक्तक वच्छतेकरीता त्यांचे मागणी माणे सिॅनटरी निॅपकन्स व 
टॉवेल परुिवण्यात येतात. 

कारागहृातील मिहला बंदयांना बहृन्मुंबई महानगरपािलका, मुंबई यांचेकडून 
िपण्याच्या वच्छ पाण्याचा परुवठा करण्यात येतो. तसेच कारागहृातील पाणी परुवठा 
तसेच वच्छतेबाबत बहृन्मुंबई महानगरपािलका, मुंबई यांचेकडील अिधकारी यांचेकडून 
कारागहृास वेळोवेळी भेट देवनू िनरीक्षण केले जाते. 

मा. मखु्यालयाचे आदेशाने मान्यता देण्यात आले या व त ु कारागहृाच्या 
उपहारगहृाच्या बं ांकरीता ना नफा ना तोटा या तत्वार उपल ध करुन देण्यात येतात. 
कारागहृाच्या उपहारगहृामाफर् त िविवध कारचे बेकरी उत्पादने, िबि कटे, फरसाण, सकुा 
मेवा, चॉकलेटस, फळे इत्यादी त्याचे वैयिक्तक पीपीसी मध्ये खचर् टाकून देण्यात येतात. 
तसेच बं ांच्या आरोग्याच्या दृ टीने उपयकु्त असे वच्छतेकरीता िविवध कारचे साबण, 
धणु्याचा सोडा, टुथ पे ट, टुथ श, डोक्याला लावायचे तेल, सिॅनटरी नपॅकीन्स, 
वतर्मानपतेर् इत्यादींचा परुवठा करण्यात येतो. मा. मखु्यालयाचे िनदेशानसुार सणाच्या 
िदवशी मांसाहार (िचकन) अथवा गोड पदाथर् देण्यात येतात. उपहारगहृात उपल ध 
असले या व तुंचे दर बरेॅक्सच्या सचुना फलकावर िलहीण्यात येतात. सदर व तचुा खचर् 
हा बं ांच्या नावे असले या त्यांच्या रकमेतनू करण्यात येतो. तसेच मिहला बंदयांनी 
केले या िवनंतीनसुार त्यांचे वैयिक्तक रक्कमेमधनू त्यांना सकुा मेवा, सरबत, फळे, 
खजरु इत्यादी व त ु थािनक बाजारातनू खरेदी करुन उपहारगहृामाफर् त उपल ध करुन 
देण्यात येतात. कारागहृातील मिहला बंदी त्येक मिहन्यास रुपये ३५००/- इतकी रक्कम 
त्यांचे नातेवाईकांमाफर् त मिनऑडर्र दारे मागवनू त्या दारे उपहारागहृातनू व त ुखरेदी करु 
शकतात. 
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या कारागहृामध्ये पारदशर्क मलुाखत कक्ष बनिवण्यात आलेला असनू इंटरकॉम 
िसि टम दारे बंदयांना त्यांचे नातेवाईकांना मलुाखत िदली जाते. कै ांना त्यांच्या 
नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मलुाखत िदली जाते. बं ांच्या रक्तसंबंधा यितिरक्त अन्य 
नातेवाईकांना भेटण्यासाठी त्या नोतवाईकांना त्यांच्या जवळील पोिलस टेशनकडील 
उपिनरीक्षक या पदापेक्षा कमी दजार्चे नसेल अशा अिधकाऱ्याने िदलेले ओळखीच्या 
परुा यासह पतर् आणने जरुरीचे आहे. 

िशक्षाधीन बं ांना मिहन्यातनू दोनवेळा व न्यायाधीन बं ांना आठवडयातनू एक 
वेळा मलुाखत िदली जाते. साधारणत: मलुाखत २० िमनीटे िदली जाते. मलुाखत ही 
कायार्लयीन कामकालाच्या िदवशी सकाळी ९.०० ते सांयकाळी ५.०० या वेळेत िदली 
जाते . रिववार व इतर सु ीच्या िदवशी मलुाखात िदली जात नाही. 

सन १९८६ मधील सन्मा.न्यायाधीश कृ णा अ यर यांचे अध्यक्षतेखाली मिहला 
बंदयांकिरता बनिवण्यात आले या रा टर्ीय सिमतीच्या िनदेशानसुार या कारगहृातील 
मिहला बंदयाना त्याचे नातेवाईकांशी व वकीलांशी िनयमानसुार भेट देण्यात येत आहे. 

बंदयाचे कोटर् कामकाज व वकालतनामा करीता वकील अधीक्षकांचे नावे अजर् 
करून व आपले ओळखपतर् दाखवनु बंदयांची मलुाखात घेव ूशकतात. िवदेशी मिहला 
बंदयांना त्यांचे िवदेशी काऊंन्सलर यांची िनयमानसुार भेट देण्यात येते. 

मा. मखु्यालयाचे आदेशान्वये कारागहृातील बंदयांचे १६ वषर् वयोगटाखालील 
कारागहृाचे बाहेरील मलुांना कारागहृामध्ये घेवून बंदयांची त्यक्ष गळाभेट देण्यात येते. 
या कारागहृातील मिहला बंदयांचे बाहेरील १६ वषर् वयोगटातील मलुांना एकितर्त बोलावनू 
सवर् मिहला बंदयांचा एकितर्त गळाभेट कायर्कर्म अशासकीय सं थेच्या मदतीने आयोिजत 
करण्यात येतो व एकितर्क नेहभोजनाचा कायर्कर्म केला जातो. 

मा. मखु्यालायाचे पिरपतर्कानसुार िशक्षाधीन तसेच न्यायधीन बं ाना १५ िदवसातनु 
एकदा त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईेकांना दरुध्वनी ारे संपकर्  (संभाषण) करण्यासाठी 
लोकल व एसटीडी सिुवधा सरुु करण्यात आली आहे.  

मिहला बं ाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी व त्यांच्यावरर उपचार 
करण्यासाठी कारागहृात दवाखाना िवभाग उपल ध आहे. कारागहृात आंतररुग्ण िवभाग 
नस यामळेु गंभीर आजाराच्या बं ांना कारागहृ मिहला वैदयकीय अिधकारी यांचे 
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स लायाने पढुील औषधापचाराकिरता सर जे. जे. समहू रुग्णालये, भायखळा, मुंबई येथे 
तात्काळ कारागहृ ॲ यलून्स दारे पाठिवण्यात येते. या कारागहृात मिहला 
बंदयांकिरताएक मिहला वै कीय अिधकरी व एक परुुष िम क व एक मिहला पिरचारक 
उपल ध आहेत.  

कारागहृात नवीन मिहला बंदी दाखल हेाताना त्यांची सवर् मिहला बंदयांची मािहती 
मा. रा टर्ीय मानवी हक्क आयोग यांचेकडुन देण्यात आले या नमनु्यानसुार भरुन घेतली 
जाते. नवीन बंदी दाखल हेाताना बं ाच्या अंगावर असले या जखमा तसेच इतर 
आजारांची मािहती घेतली जाते. कारागहृाचे मिहला वै कीय अिधकारी नवीन दाखल 
बं ांची तपासणी करुन त्यांचे वजन, ओळख खणुा आिण इतर आजार व त्याला असाणा-
या यसनांची न द घेतात. मुंबई िज हा एडस िनयंतर्ण सोसायटी, मुंबई यांचेमाफर् त 
कारागहृात असले या ''शक्ती िक्लनीक'' मध्य इच्छुक मिहला बं ाची एच . आय. ही. 
ची तपासणी केली जाते. नेतर्रोग, तर्ी रोग तसेच िविवध वै कीय िशिबरांचे आयोजन 
करण्यात येते. कारागहृातील ज्या मिहला बंदी एच . आय. ही. िंकवा क्षयरोग यांनी गर् त 
आहेत. त्यांना हाय ोटीन आहार िदला जातो व त्याचेवर एआरटी व एकेटी उपचार सरुु 
केले जातात. 

या कारगहृामध्ये मिहला बं ायांच्या तपासणीकरीता त्येक बधुवार, शकुवार व 
शिनवार सर जे. जे. समहु रुणालये, मुबंई येथनू िफजीशीयन, बालरोगतज्ञ , त्वाचारोग 
तज्ञ, मानसोपचार तज्ञ तर्ी तज्ञ व दंतिचिकत्सक कारागहृात येवनू मिहला बंदयांची 
तपासणी करुन औषधपचार देतात.  

कारगहृामध्ये हाटर् फाऊंडेशन सं थेमाफर् त परुुष व मिहला बंदयांकिरता डटल चेअर 
उपल ध करण्यात आलेली आहे.सट जाजर् रुग्णालयाकडील वैदयिकय अिधकारी 
कारागहृात येवनू सदर डटल चेअर माफर् त बंदयांची दंतिचकीत्सा करतात.  

कारागहृातील मिहला बंदयांचे लहान मलुांना बहृमुंबई महानगरपािलका,मुंबई 
(आरोग्य िवभाग) यांचेकडुन त्येक मिहन्यास कारागहृात येवनू लसीकरण केले जाते. 

या कायार्लयामाफर् त सर जे. जे .समहु रुग्णालये ,मुंबई येथील तज्ञ वैदयकीय 
अिधकारी यांना कारागहृात बोलावनू तसेच अशासकीय सं थेमाफर् त तज्ञ वैदयकीय 
आिधकरी यांचेमाफर् त कारागहृातील मिहला बंदयांकिरता िविवध आजारावरील 
वैदयकीय िशिबरांचे आयोजन करण्यात येते. 
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कारागहृातील परुुष व मिहला बंदयांकरिता जनू २०१७ रोजी पासनू टेिलमेडीसीन 
सिुवधा सरुु करण्यात आलेली आहे. त्या दारे सर जे.जे.समहु रुग्णालये, मुंबई येथील तज्ञ 
वै िकय अिधकारी व कारागहृाचे वै िकय अिधकारी हे समन्वय साधनु परुुष व मिहला 
बंदयांवर औषधोपचार करतात. 

या कारागहृामध्ये मिहला बंदयांसोबत ०६ वषर् वयोगटाखालील लहान मलुांना 
ठेवण्यात येते. स :ि थतीत कारागहृामध्ये २१ लहान मलेु मिहला बंदयांसोबत दाखल 
आहेत. कारागहृातील मिहला बंदयांच्या लहान मलुांकरीता एकाित्मक बाल िवकास 
योजने अंतगर्त कारागहृ पिरसरामध्ये बालवाडी सरुु करण्यात आलेली आहे. सदर 
बालवाडी मध्ये मिहला बंदयाचे एकूण ०९ मलेु िशक्षण घेत आहेत. कारागहृातील मिहला 
बंदयाचे लहान मलुांना िविवध सेवाभावी सं थेमाफर् त कपडे, िचतर्कलेकरीता व त ूव 
खेळणी परुिवण्यात येतात. 

या कारागहृातील मिहला बंदयांसाठी गंर्थालय उपल ध असनू त्या दारे मिहला 
बंदयांना िविवध भाषेतील पु तके वाचण्याकरीता उपल ध करुन देण्यात येतात. तसेच 
कारागहृातील १० िशक्षाधीन बंदयांकरीता १ वतर्मानपतर् वाचण्याकरीता शासनतफ 
उपल ध करुन देण्यात येते. 

कारागहृातील िविवध धिर्मय मिहला बंदी बंदी त आहेत. त्याचेकरीता 
कारागहृामध्ये सवर् सण व उत्सव मोठया उत्साहाने साजरे करण्यात येतात. तसेच िविश ट 
सणांचे िदवशी कारागहृातील मिहला बंदयांना कारागहृ वयंपाकगहृांमाफर् त गोड पदाथर् 
करुन िदले जातात. 

कारागहृामध्ये मिहला बंदयांकरीता सहारा चिॅरटेबल सोसायटी, सेवाधाम, यास, 
ि झन िमिन टी, ि डम फाऊंडेशन, सेवाधाम, कर्ॉस रोड ि झन िमिन टर्ी, िसड्स ऑफ 
होप, िमतर् उपकर्म इत्यादी अशासकीय सं था कायर्रत आहेत. 
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अ.कर् अशासकीय 
सं था 

कायर् 

(1) सहारा चिॅरटेबल 
सोसायटी 

सदर सं थेकडून मिहला बंदयांचे लहान मलुांना 
मोफत खेळणी उपल ध करुन देण्यातयेतात. 
कारागहृात मिहला बंदयांना समपुदेशन करणे, 
वै िकय िशबीरांचे आयोजन करणे अशा 
कारची कामे करतात. 

(2) सेवाधाम सेवाधाम सं थेमाफर् त या कारागहृातील मिहला 
बंदयांकरीता अंध ध्देबाबत कायर्कर्म तसेच 
रांगोळी पधार्, मेहंदी पधार् घेण्यात येतात. तसेच 
मिहला बंदयांचे लहान मलुांना मोफत कपडे व 
खेळणी वाटप करण्यात येतात. 

(3) यास सदर सं थेमाफर् त कारागहृातील मिहला बंदयांना 
िविवध यावसायकीय िशक्षण देण्यात येते. 
त्यामध्ये िदवा बनिवणे , ए ॉईडरी , फॅ ीक, 
संगण्क िशक्षण इत्यादी तसेच मिहला बंदयांना 
मोफतवै यकीय िशबीरे आयोिजत करतात  

(4) िसड्स ऑफ होप सदर सं थेमाफर् त कारागहृातील मिहला 
बंदयांिकिरता सां कृतीक कायर्कर्म तसेच 
समपुदेशनाचे कायर् करण्यात येते.  
 

(5) ि डम फाऊंडेशन सदर सं थेमाफर् त मिहला बंदयांकडुन कलिर्रग, 
केची्ग ,हनॅ्डीकर्ाफट बनिवण्याचे िशक्षण 
देण्यात येते.  

(6) कर्ॉस रोड ि झन 
िमनी टर्ी 

सदर सं थेकडून मिहला बंदयांसाठी मिहला 
बंदयांना नैितक िशक्षण समपुदेशन तसेच 
वै कीय िशिबरांचे आयोजन करतात.  

(7) िमतर् उपकर्म सदर सं थेमाफर् त कारागहृातील मिहला 
बंदयांसाठी योगा, िवप यना  
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यावसाियक कारागहृातील मिहला बंदयांना कारागहृामध्ये यावसाियक ि शक्षण 

िद या जाते. त्यामळेु सदर िशक्षणाचा फायदा नमदु बंदी कारागहृातनू मकु्त झा यांनतर 
कारागहृाचे बाहेर वैयक्तीक आयु याकरिता करु शकतात . या कारागहृातील मिहला 
बंदयांना िविवध सेवाभावी सं थेकडुन खालील माणे यावसायीक िशक्षण िदले जाते.  

1) संगणक िशक्षण (मायकर्ोसाॅ ट वडर्, एक् ल, पांवर पॉईंट व िवन्डोज िस टम ) 
2) टेलिंरग  
3)  फॅ ीक ि टीगं  
4) डर्ाईग, केिंचग व पेन्टींग  
5)  कर्ा ट बनिवणे ,िदवा बनिवणे  
6) यटुी पालर्र कोसर् 
मिहला िवभागातील त्येक बरेॅकमध्ये मिहला बंदयाचे मनोरंजनाकरीता दरुदशर्न 

संच बसिवण्यात आलेले आहेत. तसेच मिहला बंदयांचा मानिसक तणाव कमी 
करण्याकरीता त्यांना खेळासाठी बधु्दीबळ कॅरेम,िंरग टेिनस यासारख्या खेळाचे सािहत्या 
उपल ध करुन देण्यात येतात.  

कारागहृात त्येक सकर् ल िवभागात अिधक्षक, मा. िवशेष पोलीस महािनरक्षक 
(कारागहृ), दिक्षण िवभाग, भायखळा, मुंबई व मा. शहर सतर् न्यायालय, मुंबई यांच्या नावे 
तीन सीलबंद तकर्ार पेटया ठेवण्यात आ या आहेत. या पेटयांमध्ये मिहला बंदी लेखी 
तकर्ार, सचुना, गोपनीय पदतीने टाकू शकतात. तकर्ार पटया वेळोवेळी मा. महोदयाच्या 
उपि थतीत उघडण्यात येतात. जर पेटीमध्ये कोणतीही तकर्ार असेल तर तीचे िनवारण 
तात्काळ करण्यात येते. 

तसेच कारागहृात त्येक आठवडयातनू एकदा मा. महानगर दंडिधकारी, मुंबई 
तसेच त्येक मिहन्यातनू एकदा मा. शहर सतर् न्यायालयाचे मा. न्यायधीश कारागहृास 
 भेट देवनू कारागहृातील वछता,साफसफाई ,जेवण याची तपासणी करतात ित तसेच 
मिहला बंदयांना त्यांच्या अडीअडचणी बाबत िवचारणा करतात. कारागहृातील  
बंदयांच्या काही िवनंती/ तकर्री अस यास त्याबाबत शासना आदेश देतात. सन्मा 
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न्यायालकडून कारागहृास देण्यात आले या भेटीबाबतचा अहवाल सन्मा. न्यायधीश 
महोदयांकडुन कायार्लयातील रिज टर कं ांक-१४ मध्ये न दिवण्यात येतो.  

कारागहृातील मिहला बंदयांच्या िवनंत्या /तकर्ारीबाबत आदेशा माणे या 
कायार्लयाकडून तात्काळ कायर्वाही करुन त्याबाबतचा अहवाल मा. न्यायलयास सादर 
करण्यात येतो. 

कारागहृातील मिहला बं ाना ध्यान व वसन िकर्येच्या पध्दती िशकिवण्यासाठी 
िवप यना केदर्, ध मिगरी, इगतपरुी यांच्या सहा याने िवप यना आनापन कायकर्म घेण्यात 
येतात. सदरच्या िकर्येमळेु बं ाचे मानिसक व शारिरक ताण कमी होऊन त्यांचे वा थ 
सधुारण्यास मदत होते. तसेच िमतर् उपकर्म, मुंबई यांचेकडील ितिनधी कारागहृात येवनू 
कारागहृातील मिहला बंदयांकरीता िवप यना िशबीराचे आयोजन करतात. या 
कारागहृातील मिहला बंदयांकरीता िनयिमतपणे योगा वगर् घेण्यात येतात. मिहला 
बंदयांमधनूच योगा िशक्षक तयार करुन ते कारागहृातील इतर बंदयांकडून योगा करुन 
घेतात. 

कारागहृात वेच्छेने काम करणाऱ्या बं ांना शासनाकडुन वेतन देण्यात येते. या 
कामात कारागहृाची साफसफाई, वयंपाकगहृात अन्न िशजिवणे इत्यादी कामांचा 
सहभाग होतो. काम करणाऱ्या बं ांमध्ये तीन कारे वेतन देण्यात येते. कुशल बंदी ६१/- 
रुपये अधर्कुशल बंदी ५५/- रुपये व अकुशल बंदी ४४/- रुपये या माणे वेतन दर 
ठरिवण्यात येतो. 

संरक्षण िवभागाकडून पोिलस पथकाची परुवठा न झा यास सन्मा.न्यायालयाचे 
आदेशान्वये कारागहृातील बंदयांना ि हडीओ कॉन्फरिंन्सग दारे मा.न्यायालयासमोर 
कोटर्पेशीकरीता हजर करण्यात येते. न्यायालयीन करणांचा िनपटारा अिधक जलद 
गतीने होण्याकरीता मा.उच्च न्यायालयाच्या िनदशानसुार सन्मा.महानगर दंडािधकारी 
यांचेमाफर् त कारागहृात न्यायालय चालिवण्यात येते. 

कारागहृातील मिहला बंदयांकरीता िविवध शैक्षिणक व अशासकीय सं था दारे 
कारागहृामध्ये साक्षरता िशबीराचे आयोजन करण्यात येते. जािपता हकुमारी 
ई वरीय िव विव ालय, मुंबई यांचेमाफर् त यशवंतराव च हाण मकु्त िव ापीठ, इंिदरा 
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गांधी मकु्त िव ापीठातफ ज्या मिहला बंदी उच्च िशक्षण घेण्याकरीता इच्छुक आहेत, 
अशा बंदयांना उच्च िशक्षणाकरीता शैक्षिणक सिुवधा उपल ध करुन देण्यात येतात. 

या कारागहृातील मिहला बंदी व त्यांची लहान मलेु यांचेसाठी या कारागहृामध्ये 
यास, िसड्स ऑफ होप, ि डम फाऊंडेशन, ि झन िमिन टर्ी,सहारा चिॅरटेबल सोसायटी, 
लायन्स क्लब, सेवाधाम इत्यादी अशासकीय सं था कायर्रत आहेत. िविवध अशासिकय 
सं थेमाफर् त वेळोवेळी या कारागहृातील मिहला बंदयांचे लहान मलुांकरीता खेळणी 
वाटप, कपडे वाटप, शालेय सािहत्य वाटप करण्यात येते. 

या कारागहृातील मिहला बंदयांना मुंबई िज हा िवधी सेवा ािधकारण, बांदर्ा, मुंबई 
यांचेकडील, यास सं थेकडील यांचेकडील वकील कारागहृात येवनू मोफत 
कायदेिवषयक स ला व त्यांचे केसकामी मदत करतात. मुंबई िज हा िवधी सेवा 
ािधकरण, मुंबई यांचेमाफर् त बंदयांना कायदेिवषयक स ला देणाऱ्या मिहला 
वकीलांचीिनयकु्ती करण्यात आलेली आहे. त्यांचेकडून कारागहृातील आिर्थकदृ टया 
दबुर्ल अशा बं ांना मोफत कायदेिवषयक सिुवधा परुिव या जातात. मोफत 
कायदेिवषयक स यामध्ये बं ांचे न्यायालयीन अिपल, वकीलपतर् घेणे, तसेच जामीन 
संदभार्तील कामे केली जातात. 

जर एखा ा बं ाचे नातेवाईक आिर्थक पिरि थतीमळेु जािमन करण्यास असमथर् 
असतील अशावेळी अशासकीय सं थाच्या मदतीने जािमन करण्याकरीता मदत केली 
जाते.  

कारागहृातील सरुक्षा उपकरणे :- 
अ.कर् सरुक्षा उपकरणांचे नाव संख्या 

(1) सीसीटी ही कॅमेरे २९ नग 
(2) ऐअर े म मेटल िडटेक्टर ०२ नग 
(3) हनॅ्ड हे ट मेटल िडटेक्टर ०९ नग 
(4) मोबाईल जामर ०२ नग 
(5) वॉकी टॉकी १३ नग 
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महारा टर् कारागहृ िवभागामध्ये गोवा इलेक्टर्ािनक्स यांचे माफर् त न याने ि झ स 

णाली हा क प सरुु करण्यात आलेला आहे. ि झ स णालीमध्ये कारागहृात दाखल 
होणाऱ्या त्येक बंदयांचे ॲडमीशन, फोटो, बोटांचे ठसे, वॉरंट कॅिंनग, मलुाखत 
ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येतात. 

मुंबई िज हा मिहला कारागहृातील पोिलस महािनरीक्षक यांची साक्ष :- 
मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा येथे मंगळवार, िदनांक २२ मे, २०१८ रोजी 

िदले या भेटीच्या वेळी पोलीस महािनरीक्षक यांची साक्ष घेण्यात आली. यावेळी कारागहृ 
शासनाने सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, कारागहृात एकूण ६ बरेॅक आहे. 
कारागहृातील बंदी क्षमता २६२ इतकी असनू, स :ि थतीत ३१४ मिहला बंदी असनू 
त्यांची ६ वषार्खालील २१ मलेु सधु्दा या िठकाणी आहेत. बहुतांश मिहला बंदी या देह 
िवकर्ी मादक पदाथर् िवकर्ीच्या करणातील असनू काही बंदी भांडणे, अनिधकृत पासपोटर् 
वापरणे, चोऱ्यामाऱ्या करणे इत्यादी करणातील आहेत. यािठकाणी असले या एकूण 
बं ांपैकी ८० टक्के मिहला िशिक्षत आिण २० टक्के मिहला िनरक्षर आहेत. िनरक्षर 
मिहलांसाठी साक्षरता वगर् चालिवला जातो. तसेच बं ांचे आव यकतेनसुार 
काऊिन्सिंलग केले जाते. लहान मलुांसाठी एकाित्मक बालिवकास क प योजनेतनू 
बालवाडी चालिवण्यात येते. अशी सिमतीला मािहती देण्यात आली. 

सिमतीने बरॅकॅमधील गंर्थालयास भेट िदली. कारागहृ शासनाने सांिगतले की, 
सदरहू गंर्थालयातील पु तके िविवध सेवाभावी सं थांनी उपल ध करुन िदलेली आहेत. 
सिमतीने सदरहू गंर्थालयाबाबत समाधान यक्त केले. यावेळी कारागहृ शासनाने असेही 
िनदशर्नास आणनू िदले की, या कारागहृात केवळ अंडर टर्ायल बं ांना, हणजेच 
ज्यांच्यावर आरोप िसध्द होऊन िशक्षा झालेली नाही अशा बं ांनाच ठेवण्यात येते. अंडर 
टर्ायल बं ांसाठी िविश ठ डेर्स कोड नाही. हे बंदी वत: चे कपडे वापरु शकतात. बं ांना 
िशक्षा सनुाव यानंतर त्यांना अन्य कारागहृात उदा.येरवडा, पणेु, नागपरू, औरंगाबाद, 
अमरावती, को हापरू इत्यादी कारागहृात थलांतरीत करण्यात येते. या कारागहृातील 
राज्यातील परराज्यातील तसेच िवदेशी मिहला बंदी आहेत. मिहला बंदी कारागहृात 
आ यानंतर त्यांची वै िकय तपासणी एचआय ही तपासणी करण्यात येते. या िठकाणी 
तपासणी के यानंतर अनेक मिहला बं ांना त्यांना कोणता आजार आहे हे थमच 
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िनदशर्नास येते. उदा.आप याला टी.बी. िंकवा एड्स आहे हे त्यांना या िठकाणी केले या 
वै िकय तपासणीनंतर कळते. असे आजार असले या मिहला व बं ांना वतंतर् 
खोलीमध्ये ठेवून त्याच्यांवर उपचार करण्यात येतात. स :ि थतीत ऑथर्र रोड कारागहृात 
एड्स आजार असलेले २४ परुुष बंदी आिण १० मिहला बंदी असनू त्यांच्यावर वै िकय 
उपचार सरुु आहेत. 

सिमतीने मिहला बं ाना ना ता व जेवण परेुशा माणात िमळते काय तसेच त्यांचा 
दजार् चांगला असतो काय अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कारागहृ शासनाने अशी मािहती िदली की, सकाळी ना त्यामध्येही पोहे, 
उपमा, िशरा, केळी, दधू इत्यादी िमळते. तसेच दपुारी जेवणामध्ये चपाती, भाजी, वरण 
भात देण्यात येते. दपुारी ३.०० वाजता चहा आिण सायंकाळी रातर्ीचे भोजन िदले जाते. 
ना ता आिण जेवणाचा दजार् चांगला अस याचे मिहला बं ांनी सिमतीस सांिगतले. 
मिहला बं ांना १८० गर्मॅच्या एकूण तीन चपाती देण्यात येतात.  

सिमतीने मिहला बं ांना सिॅनटरी नपॅकीन परेुशा माणात देण्यात येतात काय अशी 
िवचारणा केली ? 

त्यावर अक्षीक्षक यांनी मिहन्याला ६ सिॅनटरी नपॅकीन देण्यात येतात. परंत ुगरज 
पड यास जादा नपॅकीन सधु्दा परुिवण्यात येतात.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कारागहृात तर्ी रोग तज्ज्ञाची िनयकु्ती करण्यात आलेली आहे काय अशी 
िवचारणा केली ?  

त्यावर कारागहृ शासनाने िनदशर्नास आणनू िदले की, तर्ी रोग तज्ज्ञ 
आठवडयातनू एकदा कारागहृात भेट देऊन मिहला बं ांवर उपचार करतात. तसेच 
आठवडयातील सातही िदवशी मनोिवकार, िफिजिशयन, त्वचा रोग, बालरोग इत्यादी 
वेगवेगळया के्षतर्ातील तज्ज्ञ डॉक्टर कारागहृात येऊन आव यकतेनसुार मिहला बं ांवर 
उपचार करतात.  

सिमतीने कारागहृातील दैनंिदन ओपीडीबाबत िवचारणा केली. 
त्यावर कारागहृातील मिहला वै िकय अिधकाऱ्यांनी कारागहृातील दैनंिदन 

ओपीडीमध्ये सरासरी ८०-९० बंदी येतात.साधारणत: अंगदखुी, ताप, त्वचारोग, फंगल 
इन्फेक्शन इत्यादी आजार असलेले बंदी उपचारासाठी येतात. तसेच तर्ी िवषयक 
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आजारांच्या बाबतीत आरोग्य िशबीर आयोिजत करण्यात येते व आव यकतेनसुार 
औषधी मोफत उपल ध करुन देण्यात येतात, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला बं ांना हीटिॅमन, आयनर्, कॅि शअमच्या गोळया देण्यात येतात 
काय, अशी सिमतीने िवचारणा केली. 

त्यावर मिहला वै िकय अिधकाऱ्यांनी सांिगतले की, मळुात बं ांना चांग या 
दजार्चा आहार परुिवण्यात येत अस यामळेु त्यांना हीटिॅमनच्या गोळया देण्याची गरज 
पडत नाही. वै िकय अिधकारी यांनी सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, मिहला बंदी 
ओपीडीमध्ये आ यानंतर त्यांना आव यकतेनसुार कॅि शअमच्या गोळया देण्यात येतात. 

उक्त करणी पोिलस महािनरीक्षक यांनी िनदशर्नास आणनू िदले की, या 
िवषयाच्या बाबतीत आरोग्य िवभागाकडून मत मागिवले असता त्यांनी तज्ज्ञांचे मत घेतले 
व मिहला बं ांना आव यकतेनसुार कॅ शीअमच्या गोळया देण्याबाबत सचुिवले. 
त्यानसुार बं ांना गोळया उपल ध करुन देण्यात येतात. सिमतीने मळुात खाजगी डॉक्टर 
४० वषार्नंतर कॅि शअम, आयनर्, हीटिॅमनच्या गोळया घेण्याबाबत स ला देतात. परंत ु
कारागहृातील मिहला बं ांच्या बाबतीत सरसकट न हे तर आव यकतेनसुार 
कॅि शअमच्या गोळया देण्याबाबतचा िनणर्य कोणत्या आधारावर घेतला या बाबतची 
मािहती घ्यावी लागेल असे मत सिमतीने यक्त केले. 

सिमतीने मिहला बं ांना देण्यात येणाऱ्या कडधान्य नमनु्याची पाहणी केली. तसेच 
मिहला बं ांच्या ६ वषार्ंच्या आतील बालकांना मिहला व बालिवकास िवभागाकडून 
परुिवण्यात येणाऱ्या मरुमरेु लाडू तसेच िचवडयाची पाहणी केली असता कारागहृ 
शासनाने मिहला बं ांच्या लहान मलुांना अंडी, दधू, सधु्दा देण्यात येते. बं ांच्या लहान 
मलुांसाठी िविवध एजनीओंच्या माध्यमातनू शैक्षिणक सािहत्य व खेळणी िदली जातात. 
तसेच सहा मिहन्यांच्या कालावधीसाठी टीएचआर सधु्दा देण्यात येतो. या अंतगर्त सकुडी, 
गोड िशरा, ोटीन पावडर देण्यात येते, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने केले या पाहणीमध्ये अनेक गरोदर मिहला आिण सतुी झाले या मिहला 
आढळून आ या. सिमतीने गरोदर मिहला बंदीची िवहीत कालावधीत सोनोगर्ाफी 
करण्यात येते काय, अशी िवचारणा केली  
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त्यावर मिहला वै िकय अिधकाऱ्यांनी िनदशर्नास आणनू िदले की, मिहला बं ांची 
सोनोगर्ाफी जे.जे. समहु रुग्णालयाकडून सचुिवले या िदवशी करण्यात येते, परंत ुतातडी 
अस यास सोनोगर्ाफी करुन देण्याच्याबाबतीत रुग्णालयाकडून सहकायर् िमळते. 

यावर सिमतीने असे सचुिवले की, गरोदर मिहलेची िवहीत कालावधीत हणजेच 
२४ आठवडयांच्या आत सोनोगर्ाफी होणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन करुन ितच्या गभार्त 
वाढत असले या बाळाला यंग आहे िंकवा कसे हे समज ूशकते. त्यामळेु कारागहृ 
शासनाने िविहत कालावधीत सोनोगर्ाफी करुन घेण्याच्या अनषंुगाने जे.जे.समहु 
रुग्णालयाशी संपकर्  साधनू गरोदर मिहलांची ाधान्याने सोनोगर्ाफी करुन घ्यावी. 

वै िकय अिधकारी यांनी सतुी झाले या मिहला बंदीच्या मलुांसाठी मुंबई 
महानगरपािलकेच्या टीमकडून लसीकरण करण्यात येते. तसेच गरोदर बंदीना 
गरोदरपणात दधू, गळु, शगदाणे इत्यादी पौ टीक पदाथर् देण्यात येते. या यितिरक्त त्यांना 
वैयिक्तक काही हवे असेल तर सधु्दा देण्यात येतात, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ज्या मिहला बं ांना चिलत भाषा समजत नाही त्या मिहलांशी संवाद 
साधण्यात अडचणी येत नाहीत काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कारागहृ शासनाने असे िनदशर्नास आणले की, बहुतांश मिहला बंदीना 
िंहदी भाषा येत अस यामळेु संवाद साधण्यात फारशी अडचण येत नाही. िवदेशी मिहला 
बंदी सधु्दा लवकरच आपली भाषा िशकत अस यामळेु त्यांच्याशी संवाद साधण्यात 
फारशी अडचण येत नाही. ज्या बंदीना िशक्षण घ्यावयाचे असते त्यांना यशवंतराव च हाण 
मकु्त िव ापीठातनू आपले िशक्षण पणूर् करता येते, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने १८ वषार्च्या आतील मलुांची आिण आईची भेट िनयिमतपणे घडवनू 
आणली जाते काय, अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कारागहृ शासनाकडून सांगण्यात आले की, ोबेशन ऑफीससर्कडून 
एनजीओ िंकवा बाल सधुारगहृात ठेवले या बालकांची व आईची भेट िनयिमतपणे 
घडवनू आणली जात नाही. िंवनती आहे की, आई व मलुांची भेट घडवनू आणण्याच्या 
बाबतीत िविश ट िस टीम तयार केली पािहजे. या अनषंुगाने मिहला व बाल िवकास 
िवभागाच्या अिधकाऱ्यांनी सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िदले की, मलुांची व  
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कारागहृात असले या आईची भेट घडवनू आणली जाते. परंत ु आमच्याकडे 
मनु यबळाची अडचण अस यामळेु िनयिमतपणे भेटी घडवून आणता येत नाहीत.  

सिमतीने कारागहृाचा संदभार्त आव यक ती मािहती सादर करावी, असे िवचारले.  
त्यावर पोिलस उपिनरीक्षक यांनी असे िनदशर्नास आणनू िदले की, या कारागहृात 

गे या १० वषार्पवूीर् आयजी पद िनमार्ण झाले आहे. कारागहृ िवभागांतगर्त भायखळा, 
औरंगाबाद, क याण, ठाणे, तळोजा, अिलबाग, रत्नािगरी, िंसधदुगुर्, सावंतवाडी, रायगड 
इत्यादी कारागहेृ आहेत. कारागहृामये ५ एस.पी.दजार्चे अिधकारी आहेत. काही िठकाणी 
डीवायएसपी दजार्चे अिधकारी आहेत तसेच कारागहृात शासनाने एसपी दजार्चे अनेक 
पदे िरक्त आहेत. पदोन्नतीने भरावयाची अनेक पदे देखील िरक्त आहेत संपणूर् राज्यात 
एसपी दजार्ची १० पदे िरक्त आहेत. उक्त पदे पदोन्नतीने भरावयाची िकर्या सरुु झालेली 
आहे. मिहलांमध्ये ४ डीवायएसपी असनू एकही एसपी नाही. यानंतर पोलीस महािनरीक्षक 
(कारागहृ) यांनी अशी मािहती िदली की, भायखळा कारागहृात परुुष आिण मिहला 
कारागहृ वतंतर् आहे. या िठकाणी िशक्षा झालेले न हे तर न्यायाधीन बंदी ठेवण्यात येतात. 
येथील बंदीवरील आरोप िसध्द होऊन िशक्षा झा यानंतर त्यांना पणेु येथील येरवडा 
कारागहृ, नागपरू, अमरावती, को हापरू इत्यादी कारागहृात ठेवण्यात येते. मुंबईमध्ये 
भायखळा, तळोजा, ठाणे, क याण येथील कारागहृामध्ये िवहीत क्षमतेपेक्षा जा त बंदी 
आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, तळोजा या भागात कर्ाईम रेट जा त अस यामळेु मुंबई 
पिरसरातील कारागहृांमध्ये अंडर टर्ायल बंदीची संख्या जा त आहे. 

सिमतीने कारागहृात बंदी असले या िकती मिहलांची मलेु कारागहृात आहेत ? 
अशी िवचारणा केली, 

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी असे िवदीत केले की, या कारागहृात बंदी 
असले या मिहलांची एकूण २१ मलेु सध्या या िठकाणी राहत आहेत. एक दोन बंदी 
मिहलांना दोन दोन मलेु आहेत. ६ वषार्खालील मलेु मिहला बंदीसोबत राहू शकतात. ३ 
ते ६ वषार्पयतच्या मलुांसाठी एकाित्मक बाल िवकास योजनेतनू अंगणवाडी  
चालिवण्यात येते. बंदी असले या मलुांना ६ वषार्नंतर या िठकाणी राहता येत नाही. 
त्यामळेु ६ वषार्नंतर या मलुांना त्यांचे पालक सांभाळण्यासाठी तयार असतील तर 
त्यांच्याकडे पाठिवण्यात येते. जर पालक सांभाळण्यासाठी तयार नसतील तर त्यांना बाल 



209 
 
सधुारगहृात पाठिवण्यात येते िंकवा ज्या एनजीओ त्यांना सांभाळण्यासाठी तयार असतील 
त्यांच्याकडे पाठिवण्यात येते, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने गरोदर असले या िकती मिहला बंदी आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उपअिधक्षक यांनी एक िवदेशी मिहला आिण तीन भारतीय मिहला बंदी 

गरोदर आहेत. गरोदर असले या मिहला बंदीची सतुीपयत सटुका झाली नाही तर त्यांची 
सतुी कारागहृाच्या माध्यमातनू सर जे.जे.समहू रुग्णालयात करण्यात येते. स :ि थतीत 
कारागहृामध्ये ३१४ मिहला बंदी असनू जवळजवळ १४ मिहलांची ६ वषार्च्या आतील 
२१ मलेु कारागहृात आहेत. उवर्रीत ३०० मिहलांपैकी काहींना मलेु नाहीत आिण काहींची 
मलेु ६ वषार्वरील आहेत. तसेच कलम ३०२ च्या गनु्हयात बंदी असले या मिहलांवरील 
आरोप अनेक वष िसध्द होत नाहीत. त्यामळेु त्या गनु्हयातील आरोपींना वषार्नवुषर् याच 
िठकाणी राहावे लागते. कारागहृात बंदी असले यांपैकी अनेक मिहलांना जामीन मंजरू 
झालेला असतो, परंत ु िवहीत अटी व शतीर्ची पतुर्ता न के यामळेु त्यांची सटुका होऊ 
शकत नाही. मिहला बंदीला जामीन िमळा यानंतर व त्यांनी अटी व शतीर्ची पतुर्ता 
के यानंतर न्यायालयाकडून कारागहृ शासनला िरलीज ऑडर्र ा त होते. त्या ऑडर्रच्या 
आधारावर मिहला बंदीला कारागहृात सोडण्यात येते. कारागहृात २४ मिहला बंदी अशा 
आहेत की, त्यांना जामीन मंजरू झालेला आहे, परंत ु िवहीत अटी व शतीर्ची पतूर्ता न 
के यामळेु त्यांना सोडता येत नाही. 

सिमतीने िवहीत अटी व शतीर् कोणत्या आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उपिधक्षक यांनी बं ांना जामीन िमळा यानंतनर ती यक्ती पनु्हा गनु्हा 

करणार नाही यांची हमी दयावी लागते. तसेच काही रक्कम जमा करावी लागते. परंत ु
अनेक मिहला बं ांकडे रोख रक्कम नसते. त्यामळेु जामीन िमळूनही िवहीत अटी व 
शतीर्ची पतुर्ता न के यामळेु त्यांना सोडता येत नाही. अशा मिहला बं ीसाठी लीगल काम 
पाहणाऱ्या लोकांकडून तसेच सेवाभावी सं थाकडून अटी व शतीची पतुर्ता करण्याबाबत 
कायर्वाही करण्यात येते.  

सिमतीने या कारागहृात ीमती वषार् मंजळुा शेटये या मिहला बंदीला करण्यात 
आले या मारहाणीमळेु तीचा मतृ्य ुझाला होता ही घटना कुठे घडली होती अशी िवचारणा 
केली. 
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त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी सदरहू घटना मिहला कारागहृांच्या बरेॅकमध्ये 
घडली होती. या घटनेतील आरोपींना ठाणे कारागहृात ठेवण्यात आले आहे. या घटेनेनंतर 
कारागहृ पिरसर जा त देखरेखी खाली ठेवण्यात येत आहे. तसेच िनयिमत पणे पाहणी 
सधु्दा होत आहे. असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने मिहला बंदीना कारागहृ शासनाच्या वतीने कोणत्या सिुवधा देण्यात 
 येतात ? तसेच मिहला बंदीना सिॅनटरी नपॅकीन परेुशा माणात उपल ध करुन देण्यात 
येतात काय ? अशी िवचारणा केली . 

त्यावर उप अिधक्षक यांनी अशी मािहती िदली की, मिहला बंदीना िनयिमत ना ता 
आिण आहार देण्यात येतो. तसेच आव यकतेनसुार अितिरक्त आहार देण्यात येतो. 
मिहला बंदीच्या मलुांना पौ टीक आहार देण्यात येतो. मिहला बंदीना नातेवाईकांना 
भेटण्यासाठी मलुाखत कक्षाची यव था करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांना घरी पतर् 
िलिहण्याची सोय उपल ध करुन िदलेली आहे. िशवाय बरेॅकच्या बाहेर फोन करण्याची 
सिुवधा उपल ध करुन िदलेली आहे. याबरोबरच मिहला बंदीसाठी मनोरंजनाचे बरेच 
सािहत्य आहे. 

तसेच मिहला बंदीना पािहजे तेवढया सिॅनटरी नपॅकीन्स परुिवण्यात येतात. मिहला 
बंदीना ावयाच्या सिॅनटरी नपॅकीनवर कसलीही मयार्दा नाही. राज्यातील वेगवेगळया 
मिहला कारागहृात सिॅनटरी नपॅकीनची हडींग मशीन बसिवण्याची कायर्वाही सरुु आहे. 
काही कारागहृात अशा कारची मशीन बसिवण्यात देखील आलेली आहे. या कारागहृात 
सधु्दा थोडयाच िदवसांत हडींग मिशन बसिवण्याचे काम सरुु होईल. 

दसुरी बाब अशी आहे की, कारागहृ मखु्यालयाच्या आदेशान्वये मिहला बंदीच्या 
१६ वष वयोगटातील कारागहृाच्या बाहेरील मलुांना कारागहृामध्ये आणनू त्यांची मिहला 
बंदींसोबत त्यक्ष गळाभेट करुन देण्याचा कायर्कर्म आयोिजत करण्यात येतो. १६ वष 
वयोगटाखालील मलुांना कारागहृात बोलावनू अशासकीय सं थेच्या मदतीने सवर् मिहला 
बंदी व त्यांच्या मलुांचा एकितर्त गळाभेट कायर्कर्म आयोिजत करुन नेहभोजनाचा 
कायर्कर्म आयोिजत केला जातो. गळाभेट कायर्कर्माच्या वेळी कारागहृ पिरसरात 
मंगलमय वातावरण िनमार्ण करण्यात येते. 

त्यानंतर सिमतीने राज्यात एकूण िकती कारागहेृ आहेत व िकती िठकाणी व तूंचे 
उत्पादन केले जाते ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी राज्यात एकूण ५२ कारागहेृ असनू त्यापैकी १२ 
कारागहृांमध्ये िविवध व तूंचे त्यक्ष उत्पादन केले जाते. त्या िठकाणी िविवध उत्पादनाचे 
मोठमोठे कारखाने आहेत. उदा.काही कारागहृामंध्ये पैठणी साडया, कारपेट, सतरंजी, 
लाकडी व त,ू खचु्यार्, बेकरी ॲटम इत्यादी व तुंचे उत्पादन घेण्यात येते. माननीय उच्च 
न्यायालयात न्यायाधीश ज्या खचु्यार्ंवर बसलेले असतात त्या खचु्यार् कारागहृात तयार 
केले या असतात. आता नकुतीच शालेय िशक्षण िवभागाकडुन िव ाथ्यार्ंचे डे क-बच 
तयार करण्यासाठी ५ ते ६ कोटी रुपयांची ऑडर्र कारागहृाला िमळाली आहे. तसेच 
को हापरू येथील ल मी मंिदरात भक्तांना जे लाडू देण्यात येतात ते कारागहृातील बं ानी 
तयार केलेले असतात. िविवध कारागहृामध्ये कारपटर सेक्शन, बेकरी सेक्शन असे 
िविवध सेक्शन आहेत, एवढेच न हे तर बाथरुम व टॉयलेट वच्छ करण्यासाठी लागणारे 
केिमकल सधु्दा कारागहृात तयार करण्यात येते. कारागहृात व तूंच्या िवकर्ीतनू समुारे २५ 
कोटी रुपयांचे वािर्षक उत्पन्न िमळते. उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल शासन 
परुिवते. कारागहृातील बं ांना शासनाने ठरवून िदले या दरानसुार मेहतांना िमळतो. परंतु 
उत्पािदत मालापासनू िमळणारे संपणूर् उत्पन्न मातर् शासनाच्या ितजोरीत जमा होते. सदरहू 
िवकर्ी केले या मालातील काही उत्पन्न कै ांना िमळाले तर त्यांना अिधक काम करण्यास 
ोत्साहन िमळू शकते. 

सिमतीने कारागहृात एकूण िकती माल तयार होतो. त्यापैकी िकती माल िवकला 
जातो आिण त्यातनू त्यक्ष िकती नफा होतो ? तसेच या कारागहृात कोणत्या व तूंचे 
उत्पादन होते ? कै ांना िकती मजरुी देण्यात येते ? अशी िवचारणा केली.  

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी सरासरी वािर्षक २५ कोटी रुपयांचा माल 
िवकला जातो. या कारागहृात केवळ न्यायाधीन बंदी असतात. त्यामळेु या िठकाणी  
व तूंचे उत्पादन होत नाही. परंत ुनािशक, पणेु, को हापरू, नागपरू इत्यादी कारागहृांमध्ये 
िविवध व त ू िनिर्मतीचे कारखाने आहेत. मुंबई व पिरसरातील कारागहृांमध्ये केवळ 
न्यायाधीन बंदी हणजेच ज्यांना िशक्षा झालेली नाही ते बंदी ठेवण्यात येतात. ज्या बंदीना 
िशक्षा होते त्यांना या िठकाणी न ठेवता इतरतर् ठेवण्यात येते. इतर िठकाणच्या कारागहृात 
धागा, कापड, बेकरी, ॲटम, सतरंजी, फॅि केशन, लाकडी व त ू इत्यादी िविवध  
कारच्या व तूंचे उत्पादन केले जाते. तसेच आधिुनक कारची शेती आिण औषधी 
वन पतीचे उत्पादन केले जाते. तसेच आधिुनक कारची शेती आिण औषधी 
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वन पतीच उत्पादन येरवडा कारागहृात केले जाते. कुशल बंदीसाठी ६१/- रुपये 
अधर्कुशल बंदीसाठी ५५/- रुपये आिण अकुशल बंदीसाठी ४४/- रुपये माणे मजरुी 
देण्यात येते. त्यांना मजरुीच्या माध्यमातनू जे पैसे िमळतात त्यातनू ते कारागहृाच्या 
कॅटीनमधनू टुथ श, तंबाख,ू िवडी, िसगारेट, िचवडा इत्यादी व त ूखरेदी करु शकतात, 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िवडी िसगारेट िपणे हे आरोग्यास घातक असताना या व त ूकँटीनमध्ये 
िवकर्ीसाठी का ठेव या जातात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अधीक्षक यांनी कारागहृाच्या मनॅ्यअुलमध्ये ज्या व तूंचा समावेश आहे. त्या 
व त ूकँटीनमध्ये िवकर्ीसाठी ठेवण्यात येतात. ज्यांना यसनांची सवय लागलेली असते 
त्यांची सवय सोडण्याचा यत्न केला जातो. परंत ू मनॅ्यअुमलमध्ये ज्या व त ू नमदु 
केले या आहेत त्या कँटीनमध्ये िवकर्ीसाठी ठेवा या लागतात, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कारागहृात िकती मिहला बंदी कामगार आहेत ? अशी िवचारणा केली.  
त्यावर अधीक्षकयांनी या िठकाणी केवळ अंडर टर्ायल बंदी असतात. त्यांना 

कोणत्याही कारचे काम िदले जात नाही. परंतु त्यांची काम करण्याची इच्छा अस यास 
त्यांना साफसफाई िंकवा भोजन वाटपाचे काम िदले जाते. स म कारावासाची िशक्षा 
झाले या बंदीना क पलसरी कोणते ना कोणते काम देण्यात येते, असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने ज्या मिहला सिुशिक्षत आहेत त्यांना कोणते काम िदले जाते ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी िशिक्षत मिहलांना कॉ यटुरवरील काम िदले 
जाते. तसेच कै ांची कारागहृातील वागणकू चांगली अस यास त्यांच्या िशके्षतील िदवस 
कमी केले जातात. वागणकू चांगली अस यास एक मिहन्याच्या िशके्षतील ३ िदवस कमी 
केले जातात, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ज्या बंदीना मलेु सहा वषार्वरील आहेत व जे बाल सधुारगहृ एनजीओ 
िंकवा नातेवाईक यांच्याकडे आहेत अशा मलुांच्या त्याच्या आईबरोबर भेटी िनयिमतपणे 
घडवनू आण या जातात काय ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर उपिधक्षक यांनी ६ वषार्वरील मलुांच्या आप या आईबरोबर भेटीसंदभार्त 
शासन िनणर्य अि तत्वात आहे. उक्त शासन िनणर्यानसुार ६ वषार्वरील मलुांना 
आठवडयातनू एकदा आईच्या भेटीसाठी आणावे, असे नमदू आहे. परंतु परेुशा 
मनु यबळाअभावी बाल सधुारगहृाच्या ोबेशन ऑफीसरकडून मलुांची वआईची भेट 
घडवनू आणली जात नाही.मलुांना बाल सधुारगहृ िंकवा नातेवाईकांकडून नेताना िंकवा 
आणताना काही झाले तर पनु्हा अडचण िनमार्ण होऊ शकते. िशवाय कधीकधी 
नातेवाईक मलुांना तझुी आई कारागहृात अस यामळेु त ूभेटण्यासाठी जाऊ नकोस, असे 
सांगतात. परंतु हे माण फार कमी आहे. एजनीओ मलुांची व आईची भेट घडवनू 
आणतात. परंतु बाल सधुारगहृातील मलुांना भेटीसाठी कारागहृात आणले जात नाही, 
असे सिमतीस सांिगतले. 

जर मिहला व बाल िवकास िवभागाकडे परेुसे मनु यबळ उपल ध नसेल तर हे काम 
एनजीओ यांच्याकडे देता येऊ शक असे सिमतीने सचुिवले. 

बाल सधुारगहृातील मलुांची व आईची भेट घडवनू का आणली जात नाही ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी आमच्याकडून मलुांची व आईची भेट घडवनू 
आणण्यात अडचण येत नाही.  

सिमतीने कारागहृ शासनाचे हणणे आहे की, बाल सधुारगहृातील मलुांची 
त्यांच्या आई बरोबर भेट घडवून आणली जात नाही आिण सांगत आहात की, अशा 
कारची भेट घडवनू आणण्यात अडचण नाही. यातील नेमकी व तिु थती काय आहे ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी बाल सधुारगहृातील मलुांना बाल महोत्सव िकवा 
अन्य पिरक्षांसाठी घेऊन जात असतो. मलुांना भेटीसाठी आणण्यात बाल सधुारगहृाला 
लेखी पतर् सधु्दा िदलेले आहे. बऱ्याच वेळा परेुसे मनु यबळ उपल ध नस याचे सांगण्यात 
येते. मलुांची आिण आईची भेट घडवनू आणण्याच्या दृ टीने यत्न करण्यात येईल. 
अनेकदा मिहला बंदी मलुांची भेट घडवनू आणण्यासाठी आगर्ही मागणी करतात. परंतु 
बाल सधुारगहृाकडून भेट घडवनू आणण्यासाठी पािहजे त्या माणात सहकायर् िमळत 
नाही.  
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ोबेशन ऑफीसर याचे मखु्यत : हे काम असते की, ज्यांनी गनु्हा केलेला आहे 
त्यांनी पनु्हा तो गनु्हा करु नये यासाठी त्यांचे समपुदेशन करणे, बंदी असले या यक्तीच्या 
कुटंुबामध्ये सलोखा िनमार्ण करणे, पवूीर् ोबेशन ऑफीसरचे पद कारागहृ िवभागाकडे 
होते. आता हे पद मिहला व बालिवकास िवभागाकडे ह तांतरीत झाले आहे. परंत ुमिहला 
व बालिवकास िवभागाचे मनु यबळ कमी झाले असनू, ोबेशन ऑफीसरवर इतर अनेक 
कामे लादण्यात आली आहेत. या िवषयी राधाकृ णन सिमती आिण िवभागाच्या सिचव 
तरावर चचार् झाली. या िवषयाच्या अनषंुगाने शासन तरावरुन िनणर्य होणे आव यक 
आहे. जर मिहला बंदीला जामीन िमळवनू देण्यासाठी कोणी पढेु आले नाही तर जामीन 
िमळवनू देण्याच्या अनषंुगाने आवशयक ती कायर्वाही करण्याचे काम ोबेशन 
ऑफीसरचे आहे.  

कारागहृात बंदी असले  या आईची ितच्या मलुासोबत भेट घडवनू आणणे हा 
िज हाळयाचा न आहे. यािवषयी तातडीने मागर् काढण्यासाठी एनजीओंची मदत घेऊ 
शकतो. मिहला व बालिवकास िवभागाकडे मनु यबळ अडचण आहे. मानखदुर् येथे 
बालसधुारगहृ आहे.तेथनू मलुांना कारागहृापयत सरुिक्षतपणे आणण्यासाठी कुल बसची 
यव था होऊ शकली तर आ ही ोबेशन ऑफीसरवर भेट घडवनू आणण्याच्या बाबतीत 
बंधनकारक करु शकतो. या कामी एनजीओची मदत घेऊ शकलो तर आई आिण मलुाची 
भेट करुन देणे शक्य होईल. शासन िनणर् यानसुार आई व मलुांची भेट हावयास पािहजे. 
जर मलेु वेगवेगळया तीन िठकाणी असतील तर त्या ितन्ही सं थांना आठवडयातील एक 
िदवस िनि चत करुन ावा. या सं थांच्या भेटीबाबत टनर्वाईज िनयोजन करावे. या कामी 
एनजीओची मदत घ्यावी आिण सरकारने सधु्दा आव यक ती मदत करावी असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने या कारागहृात बंदी असले या मिहलांच्या मलुाला मुंबईच्या बाल 
सधुारगहृात ठेवण्यात येते की मुंबई बाहेरच्या सधुारगहृात ठेवण्यात येते ? अशी िवचारणा 
केली  

त्यावर अधीक्षक यांनी उदा. मुंबई गनु्हा दाखल असेल आिण त्या करणी आईला 
िशक्षा झाली असेल तर मलुाच्या आईला पणु्यातील येरवडा मिहला कारागहृात ठेवण्यात 
येते आिण मलुाला मुंबईतील बाल सधुारगहृात ठेवण्यात येते. तसेच "सधुारणा व 
पनुवर्सन" हे कारागहृाचे ीदवाक्य आहे. कारागहृातील बं ांची सटुका झा यानंतर ते 
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बाहेर काय करतात याकडे लक्ष देण्याचे काम ोबेशन ऑफीसरचे आहे. तसेच त्यांनी या 
लोकांच्या पनुवर्सनासाठी यत्न करावयास पािहजे. िशवाय अगोदर चचार् झा यानसुार 
मलुांची व आईची भेट घडवनू आणण्याची जबाबदारी ोबेशन ऑफीसरची आहे.तसेच 
आता कारागहृाला कारागहृ न हे तर "सधुारगहृ" असे हटले जाते.मिहलांची कारागहृातनू 
सटुका झा यानंतर त्यांना घरी जाण्याची इच्छा नसेल तर त्यांना अनाथ आ मात मलेु 
सांभाळण्यासाठी िंकवा छोटीमोठी कामे उपल ध करुन देण्यात येतात. काही मिहलांची 
अशा सं थामध्ये काम करण्याची इच्छा नसते. त् यांची घरकाम करण्याची इच्छा असते. 
अशा मिहलांना त्यांच्या इच्छेनसुार काम शोधनू देण्यात येते, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कारागहृात मिहला बंदीची क्षमता िकती आहे आिण त्यक्षात िकती बंदी 
आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप अिधक्षक यांनी मिहला कारागहृाची क्षमता २६२ बंदीची असनू त्यक्षात 
३१४ मिहला बंदी असनू त्यांची ६ वषार्ंच्या आतील २१ मलेु सधु्दा या िठकाणी राहत 
आहेत. तसेच परुुष कारागहृाची बंदी क्षमता २०० असनू त्या िठकाणी ४२५ बंदी आहेत. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कारागहृाची क्षमता िकती आहे व त्या तलुनेत कारागहृ शासनात पदे 
उपल ध आहेत काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी एकूण ८६४ बंदी क्षमतेच्या आधारावर कारागहृ 
शासनाची पदे मंजरू झालेली आहेत. परंत ु कारागहृात ३ हजार पेक्षा जा त  
बंदी आहेत. पवुीर् ८६४ क्षमतेच्या आधारावर पदे मंजरु करण्यात आलेली आहेत.  
मु ला सिमतीच्या अहवालानसुार पद िनिर्मतीचा िनकष ठरवनू िदला होता. त्या 
िनकषानसुार आव यक तेवढया मनु यबळाचा ताव शासनाकडे सादर केला आहे. 
स :ि थतीत एका बरेॅकमध्ये केवळ दोन कमर्चारी कायर्रत असतात. एवढया मोठया 
बं ांना केवळ दोन कमर्चारी सांभाळू शकत नाहीत. िशवाय मुंबईतील ऑथर्र रोड 
कारागहृ ठाणे, क याण या कारागहृामध्ये दहशतवादी कारवायातील बंदी असतात. 
कारागहृात गगॅवार िंकवा बं ामध्ये भांडणे होऊ नयेत हणनू आ हाला खपू काळजी 
घ्यावी लागते. शासनाने लवकरात लवकर आव यक तेवढे मनु यबळ उपल ध करुन 
िदले तर आमची अडचण दरू होऊ शकेल. मध्यंतरी पोिलस िवभागात ५० हजार नवीन 
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पदांची िनिर्मती झाली होती. परंत ुएवढया मोठया माणात कारागहृ शासनात भरती 
िकर्या राबिवण्यात आलेली नाही. पवुीर् पोिलस िवभाग आिण कारागहृ िवभागाची भरती 
िकर्या वेगवेगळी केली जात होती. परंत ुआता पोिलसांसोबत कारागहृाच्या िशपायांची 
भरती होत असते. आता एमपीएससीकडुन कारागहृ शासनातील अिधकाऱ्यांची भरती 
होणार आहे. गहृ िवभागातील दोन-तीन विर ठ पोिलस अिधकारी कारागहृ शासनात 
ितिनयकु्तीवर आलेले आहेत, असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने स :ि थतीत कारागहृ शासनात िकती मनु यबळ उपल ध आहे? 
बं ांच्या संख्येच्या तलुनेत आपणास िकती मनु यबळाची आव यकता आहे? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर अधीक्षक कारागहृाची बंदी क्षमता ८६४ इतकी आहे, परंत ु त्यक्षात ३ हजार 
बंदी आहेत. एवढया बं ांना झोपण्यासाठी कारागहृात आव यक तेवढी जागा सधु्दा नाही. 
या संख्येच्या तलुनेत कारागहृ शासनाकडे िलिपकांसह केवळ २१६ इतके मनु यबळ 
उपल ध आहेत. बंदीची संख्या लक्षात घेता िकमान ४०० पयत मनु यबळाची 
आव यकता आहे, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने जर जागेच्या बाबतीत अडचण उदभवत असेल तर शहराच्या मध्यवतीर् 
भागात कारागहृांची थापना का केली जाते ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी शहराच्या मध्यवतीर् भागात असले या 
कारागहृामध्ये केवळ अंडर टर्ायल बंदी असतात. त्यांना िशक्षा जाहीर होणे बाकी असते. 
अंडर टर्ायल बं ांना वारंवार न्यायालयात हजर करण्यासाठी कारागहृ हे शहरात ठेवावे 
लागते. तळोजा येथे सधु्दा अंडर टर्ायल बं ांना ठेवण्यासाठी कारागहृ केलेले आहे. परंतु 
तेथील बं ांना मुंबई न्यायालयात आणण्यासाठी दोन अडीच तास आिण पनु्हा तळोजा 
कारागहृात नेण्यासाठी दोन अडीच तासाचा वेळ लागतो. हा वेळ लाग ूनये हणनूच  
अंडर टर्ायल बं ांसाठी शहरालगत कारागहृ असते. कारागहृामध्ये एनजीओ माफर् त 
मिहला बंदी आिण त्यांच्या मलुांसाठी िविवध कायर्कर्म राबिवण्यात येते. मिहला  
बं ांच्या लहान मलुांना मोफत खेळणी व कपडे उल ध करुन देण्यात येतात. तसेच 
मिहला बं ांसाठी समपुदेशन व वै िकय िशबीरांचे आयोजन करण्यात येते. याबरोबरच 
अंध ध्दा िनमूर्लन कायर्कर्म, रांगोळी व मेहंदी पधार् देखील घेण्यात येतात. यािशवाय 
मिहला बं ांना िविवध यावसाियक िशक्षण देण्यात येते. यामध्ये िदवा बनिवणे, 
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ऍ ॉईडरी, फॅि क, िं टींग, संगणक िशक्षण इत्यादी िशक्षण देण्यात येते. तसेच  
मोफत कायदेिवषयक स ला देण्याचे काम सधु्दा करण्यात येते. या बरोबरच मिहला 
बं ांसाठी सां कृितक कायर्कर्म आयोिजत करण्यात येतात. तसेच मिहला बं ांना 
कलिंरग, केिंचग, हणॅ्डीकर्ा ट बनिवण्याचे िशक्षण देण्यात येते. या बरोबरच त्यांना 
नैितकतेचे िशक्षण सधु्दा देण्यात येते. तसेच मिहला बं ांसाठी योगा, िवप यना इत्यादी 
कारचे िविवध कायर्कर्म राबिवण्यात येतात. मिहला बं ांना मानिसक ताणाव कमी 
करण्याकरीता त्यांना खेळण्यासाठी बधु्दीबळ, कॅरम, िंरग, टेिनस यासारख्या खेळीचे 
सािहत्य उपल ध करुन देण्यात येते. मिहला बं ांना तकर्ार सादर करण्यासाठी तकर्ार 
पेटया ठेवण्यात आ या असनू मिहला बंदी त्यामध्ये आपली लेखी तकर्ार टाकू शकतात. 
उक्त तकर्ारीचे कारागहृ शासनाच्या वतीने तत्काळ िनवारण करण्यात येते. तसेच 
अगोदर चचार् झा यानसुार वेच्छेने काम करणाऱ्या मिहला बं ांना कारागहृ 
शासनाकडून मेहताना अदा करण्यात येतो. बं ांना माननीय न्यायालयात सदर 
करण्यासाठी पोिलस संरक्षण उपल ध न झा यास ि हडीओ कॉन्फरिंन्सग आिण जेल 
कोटर्ची यव था उल ध आहे. ज्या मिहला बंदी िनरक्षर असतात त्यांच्यासाठी साक्षरता 
िशबीराचे आयोजन करण्यात येते. कारागहृातील मिहला बंदी व त्यांची लहान मलेु 
यांच्यासाठी या कारागहृामध्ये यास, िसडस ऑफ होम, ि डम फाऊंडेशन, िमतर् उपकर्म, 
ि झन िमिन टर्ी, सहारा चिॅरटेबल सोसायटी, लायन्स क्लब, सेवाधाम इत्यादी  
सेवाभावी सं थ्याच्या माध्यमातनू िविवध उपकर्म राबिवण्यात येतात. कारागहृामध्ये 
सवर्धमीर्य सण व उत्सव मोठया उत्साहाने साजरे करण्यात येतात. तसेच िविश ट 
सणांच्या िदवशी कारागहृातील मिहला बं ांना गोड पदाथर् करुन देण्यात येतात. 
कारागहृातील मिहला व परुुष बं ांसाठी टेिलमेडीसीन सिुवधा सरुु करण्यात आलेली 
आहे. या माध्यमातनू सर.जे.जे.समहू रुग्णालय, मुंबई ये थील तज्ज्ञ वै िकय अिधकारी 
व कारागहृाचे वै िकय अिधकारी हे समन्वय साधनू परुुष व मिहला बं ांवर  
औषधोपचार करतात. मिहला बं ांच्या ६ वषार्खालील लहान मलुांकरीता एकाित्मक 
बालिवकास योजनतगर्त कारागहृ पिरसरातील बालवाडी सरुु करण्यात आलेली आहे. 
तसेच मिहला बंदीचे १६ वषार्खालील मलुांना कारागहृामध्ये आणनू त्यांची गळाभेट  
करुन देण्यात येते. मिहला बं ांच्या लहान मलुांसाठी लसीकरण मोिहम राबिवली जाते. 
बालिदनी िविवध कायर्कर्म आयोिजत केले जातात. िदवाळीमध्ये लहान मलुांना िक ला 
बनिवण्यास सांिगतले जाते. सािवतर्ीबाई फुले जयंती, वामी िववेकांनद जयंती  
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इत्यादींच्या जयंती िदवशी िविवध सां कृितक कायर्कर्म उदा. नतृ्य, गायन, संगीत खचुीर्, 
अंताक्षरी इत्यादी कायर्कर्मांचे आयोजन केले जाते. जागितक मिहला िदनांच्या िनिमताने 
सधु्दा िविवध कायर्कर्मांचे आयोजन करण्यात येते. तसेच १५ ऑग ट, आिण २६ 
जानेवारी रोजी शासनाच्या वतीने िविवध खा पदाथर् परुिवण्यात येतात. इतर धािर्मक 
सणांच्या वेळी कँटीनमध्ये पदाथर् उपल ध करुन देण्यात येतात. बं ांना आव यक ते 
पदाथर् कॅटीनमधनू खरेदी करता येतात, असे सिमतीस सांिगतले.  

तसेच दर आठ िदवसांनी मिहला बंदी व त्यांच्या १८ वषार्खालील मलुांची िनयिमत 
भेट घडवनू आणणे, परेुसे मनु यबळ उपल ध करुन देणे, मिहला बंदी एका शहरात व 
त्यांचे मलू दसुऱ्या शहरातील बाल सधुारगहृात ठेवण्यात येते. 

िवभागीय अिधकारी यांनी कारागहृात शासनाच्या अिधकारी/कमर्चाऱ्यांना 
राहण्यासाठी परेुशा माणात िनवास थानांची यव था नाही. स :ि थतीत असले या 
अिधकारी/कमर्चाऱ्यांच्या संख्येत तलुनेत केवळ ३० टक्के टाफसाठीच शासकीय 
िनवास थानांची यव थ्या आहे.  

सिमतीने परुुष बंदी आजारी पडला तर सर जे.जे.समहु रुग्णालयात वतंतर् वॉडर्ची 
यव था आहे. तशाच कारे मिहला बंदीसाठी वंततर् वॉडर्ची यव था आहे काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर उपअिधक्षक यांनी मिहला बंदीचे माण हे परुुष बंदीच्या तलुनेत कमी 
अस यामळेु त्यांच्यासाठी वतंतर् वॉडर्ची यव था नाही. त्यांना मिहलांच्या जनरल 
वॉडर्मध्ये ठेवण्यात येते. मिहला बंदी आजारी पड यास ितला रुग्यालयात नेण्यासाठी 
पोिलस संरक्षण िमळत नाही. तातडी हणनू त्यांना ॲ यलुन्समधनू रुग्णालयात न्यावे 
लागते. आमदार िवकास िनधीतनू ॲ यलुन्स िमळालेली आहे. सवार्त महत्वाचे हणजे 
कारागहृ शासनाकडे कोणतेही शासकीय वाहन उपल ध नाही.   

३.२ िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी पोिलस महािनरीक्षक, मिहला 
कारागहृ, भायखळा यांनी खालील माणे लेखी मािहती िदली : 

भायखळा िज हा कारागहृ व मुंबई िज हा मिहला कारागहृ हे मुंबई शहराच्या 
मध्यवतीर् भागात असनू स :ि थतीत नवीन बरेॅक बांधण्याकरीता कारागहृामध्ये जागा 
उपल ध नाही. मुंबई िवभागात वाढती बंदीसांख्या लक्षात घेता मुंबई उपनगर  
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पिरसरामध्ये कारागहृ िवभागासाठी नवीन कारागहृ बांधण्याकरीता जागा उपल ध करुन 
देण्यात आली असनू नवीन कारागहृ तािवत करण्यात येत आहे. 

कारागहृ व सधुारसेवा िवभागातील वगर् १ ते ४ मधील िरक्त पदे १०० टक्के 
भरणेबाबत एक िवशेष बाब हणनू मान्यता िमळणेसंदभार्तला ताव उच्च तरीय 
सिमतीसमोर सादर करावायाची कायर्वाही सरुु आहे. सदर सिमतीची मान्यता ा त 
झा यानंतर सदर पदे भरण्याबाबतचा कायर्वाही करण्यात येईल. स :ि थतीत कारागहृ 
िशपाई सवंगार्तील २२६ िरक्त पदे भरण्यास िदनांक ५ फे वुारी, २०१८ च्या पोल ५ (अ) 
कायार्सन गहृ िवभाग यांच्या तर्ान्वये मान्यता देण्यात आली असनू संबंिधत पोिलस घटक 
मखु यांचे तरावर भरती िकर्या सरुु करण्यात आली आहे. 

१) मिहला कारागहृातील मिहला बं ांना िदला जाणार सकाळच्या ना ता, जेवण व 
रातर्ीचे जेवण हे कोणत्याही बचत गटांकडून मागिवण्यात येत नाही 

२) कारागहृात सवर् बं ांना देण्यात येणारा ना ता तसेच दोन्ही वेळचे जेवण हे 
कारागहृातच तयार करण्यात येते. हे जेवण बं ांमाफर् त तयार करण्यात येते. हे जेवण 
बं ांमाफर् त तयार करुन घेण्यात येते. 

३) या जेवणाकरीता लागणारे गहू व तांदळू हे शासकीय परुवठयातनू खरेदी 
करण्यात येतात.पणन महामंडळाकडील तरुडाळ तसेच इतर आव यक पदाथर् हे िवशेष 
पोिलस मिहिनरीक्षक कायार्लय, दिक्षण िवभाग यांचे माफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या िनिवदा 
िकर्येतील िनिवदाधारक यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येते. 

४) शासन िनणर्य िदनांक २४ मे, २००५ व िदनांक ७ जनू, २००७ अन्वये ठरवनू 
िदले या माणानसुारच सवर् बं ांना व लहान मलुांना आहार देण्यात येतो.  

कारागहृ रुग्णालयात मिहला बं ाकरीता एक पणुर्वेळ मिहला वै िकय 
अिधकाऱ्याची नेमणकू करण्यात आलेली आहे. त्यािशवाय, कारागहृात त्येक 
आठवडयातनू एक िदवस सर जे.जे.समहु रुग्णालय, मुंबई येथनू तर्ी रोग तज्ञ िनयिमतपणे 
भेट देत असनू त्यांचेकडून गरोदर मिहला, सतु मिहला, तर्ीरोग िवषयक तकर्ारी 
असणाऱ्या मिहलांची तपासणी कारागहृ वै िकय अिधकाऱ्यांच्या स याने केली जाते 
व त्याच्या न दी कारागहृात ठेव या जातात. 
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कारागहृातील मिहला बं ांची वै कीय अिधकारी यांचेकडुन तपासणी करुन 
वै िकय िनयमानसुार (Indicative) आव यक मिहला बंदींना (गरोदर, तनदा, 
वयोवधृ्द, Osteoporosis व इतर आजार) कॅि शअमच्या गोळया वै िकय 
अिधकाऱ्यांच्या स याने िद या जातात. 

कारागहृातील लहान मलुांना मरुमरेु लाडू व टीएचआर अंतगर्त सकुडी, गोड, िशरा 
(Ready to Mix) ोटीन, पावडर, उपमा इ.देण्यात येते. कारागहृात दाखल होणाऱ्या 
मिहला बं ांना ि कर्नींग करुन सवार्ची य.ुपी.टी.( यरुीन ेग्नंसी टे ट) करण्यात येते. त्यात 
पॉझीिट ह आढले या मिहला बंदीना लगेच सर जे.जे.समहु रुग्णालयातच के या जातात 
व सदर मिहला बं ांच्या न दी कारागहृात ठेव या जातात.  

होय, तथािप, ोबेशन ऑफीसर (िज हा मिहला व बाल िवकास अिधकारी) 
यांचेकडे कारागहृातील मिहला बं ांच्या १८ वषार्खालील मलुांना कारागहृात आईच्या 
भेटीसाठी आणण्याची जबाबदारी असते.  

ज्या मिहला बं ांना जामीन िमळाला आहे त्यांना जामीनाची अटी पणुर् झा यास 
तात्काळ कागरागहृातनू मकु्त करण्यात येते. माहे जानेवारी २०१८ ते माहे ऑग ट, २०१८ 
अखेर एकूण ७४५ मिहला बं ांना जामीन मंजरु झाला आहे. तसेच २५ मिहला बं ांना 
(Surety) रक्कम/िवहीत अटी व शतीर् पणुर् करण्याच्या अधीन जामीन िमळाला आहे. 
परंतु रोख रक्कम न भर यामळेु िंकवा कोणी यक्ती सदर मिहला बं ांना जामीन 
राहण्यास तयार होत नस याने जामीनावर मकु्तता करता येत नाही. 

कारागहृात दाखल झा यानंतर त्येक मिहला बंदीचर वै कीय अिधकाऱ्यांमाफर् त 
तपासणी केली जाते. व िवहीत नमनु्यातील मािहती मानवी हक्क आयोगाने सचुिवले या 
नमनु् यात न दी के या जातात. वै कीय अिधकारी यांच्या तपासणीवेळी सदर दाखल 
झाले या मिहला बंदीची ऐिच्छक एच.आय.ि ह. टे ट व मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानसुार त्येक मिहला बंदीची यरुीन ेग्नंसी टे ट केली जाते. त्यानंतर आव यक 
असणाऱ्या मिहला बं ांना कारागहृात िनयिमतपणे भेट देणाऱ्या तज्ञांकडे स यासाटी 
संदिर्भत केले जाते. मिहला बं ांसोबत असणा-या लहान मलुांची दर आठवडयात 
िनयमीतपणे भेट देणा-या बालरोगतज्ञ यांचेकडून तपासणी केली जाते. तसेच त्यांना 
िनयिमत लसीकरणे, वै कीय अिधकाऱ्यांच्या स यानसुार अितिरक्त वै कीय आहार 
व औषधोपचार िदला जातो. 
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मिहला िज हा कारागहृास सर. जे.जे. समहु रुग्णालयातनू िफजीिशयन, 
बालरोगतज्ञ, तर्ी-रोगतज्ञ, मानसरोगउपचारतज्ञ व त्चचारोग तज्ञ भेट देतात व मिहला 
बं ाचे उपचार करतात. 

त्याचबरोबर मिहला बं ांना मलुाखत, कॅन्टीन, गळाभेट, कॉईनबॉक्स दरुध्वनी, 
हीडीओ कॉन्फरंिंसग दारे नातेवाईकांची भेट, नवीन म. बं ांना मोफत पो टकाडर् , 
वृ पतर्, मनोरंजनाची साधने जसे, टेली हीजन, अंतगर्त खेळ, सां कृितक कायर्कर्म, 
कौश य िवकास योजना, िशवणकाम, भरतकाम, रंगकाम, रांगोळी, संगणक िशक्षण, 
गंर्थालय, इत्यादी सोयी सिुवधा देण्यात येतात. 

महारा टर्ातील सवर् कारागहृात बं ांकडून जे उत्पादन/व त ुतयार के या जातात 
त्यापासनू िमळणारे सन २०१७-१८ चे एकुण उत्पन्न २५ कोटी इतके आहे. 

बं ांना त्यांच्या कामाच्या मोबद यात खालील माणे मजरूीवेतन देण्यात येते. 
कुशल-रु.६१/- ितिदन, अधर्कुशल- रु. ५५/- ितिदन, अकुशल- रु.४४/-

ितिदन कारागहृ उपहारगहृातनू ज्या व त ू देण्यात येतात त्याची यादी व संबंिधत 
पिरपतर्काची छायांिकत त सहपितर्त करण्यात येत आहे. ( सहपतर्-२) 

स :ि थतीत भायखळा िज हा कारागहृाकडे अिधकारी/ कमर्चाऱ्यांना 
राहण्यासाठी परेुशा माणात िनवास थाने उपल ध नाहीत. या कारागहृाचे पिरसरातील 
३० सदिनका असणारी शासकीय िनवास थान गती इमारत ही राहण्यास धोकादायक 
अस याने सदर इमारतीच्या दरुु तीसाठी रु. १.२० लक्ष इतक्या रकमेचा ताव ा त 
झाला असनू त्या अनषंुगाने पढुील कायर्वाही करण्यात येत आहे. 

कारागहृ शासनाकडे तातडीच्या कामासाठी एकही वाहन उपल ध नाही. तथािप, 
भायखळा िज हा कारागहृाकिरता एक ॲ बलुन्स उपल  ध आहे. 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 
मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, भायखळा येथे िदले या भेटीच्या वेळी ा त 

 झाले या मािहतीच्या अनषंुगाने िदनांक १४ ऑग ट, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची 
साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने भायखळा मिहला कारागहृाची क्षमता  
२६२ इतकी असनू स :ि थतीत तेथे ३१४ मिहला बंदी आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांची ६ 
वषार्ंखालील वयाची २१ मलेु राहत आहेत. यामळेुत्यांना होणाऱ्या गैरसोयी लक्षात घेता 
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शासनाने कै ांना राहण्यासाठी बरेॅक वाढवनू देण्याबाबत शासनाकडे ताव 
पाठिवलाआहे का? तसेच नवीन कारागहृासाठी जागा उपल ध करुन देण्यात आली 
असनू त्यानसुार कायर्वाही केली जात आहे का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी या संदभार्त सदर जागा ह तांतिरत केली आहे. 
सदर जागा ता यात घेणे तसेच जागा मोजणीची कायर्वाही सरुु असनू ती अंितम ट यात 
आहे. जागा ता यात आ यानंतर िडझाईन तयार करुन पढुील कायर्वाही केली जाणार 
आहे. सदर जागा १-२ आठवडयात िमळू शकेल. अशी मािहती सिमतीस िदली. 

सिमतीने जागा ता यात घेण्याची िकर्या सरुु आहे. परंत ुतेथे जेल तयार होण्यासाठी 
िकती वषार्ंचा कालावधी लागणार आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी या संदभार्त पीड यडुीने बजेट तयार केले 
आहे. त्याला मान्यता िमळा यानंतर पढुील कायर्वाही केली जाणार आहे. तसेच सन 
२०१८-१९ च्या बजेटमध्ये सदर खात्याला या सवर् कामांसाठी २५ कोटी रुपये िदलेले 
आहेत. या संदभार्त कामे पणूर् होण्यासाठी साधारणत: २ वषार्ंचा कालावधी लाग ूशकतो. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अशी गंभीर बाब िनदशर्नास आणली की, िदनांक ७ स टबर, २०१७ च्या 
शासन िनणर्यानसुार एखादी मिहला कैदी अस यास ितच्यासमवेत ितचे ६ वषार्ंपयतचे 
मलू राहू शकते. त्यानंतर त्या मलुाला िरमांड होम िंकवा त्याच्या घरी पाठिवले जाते. उक्त 
जीआरनसुार १५ िदवसांतनू एकदा आई व मलुाची भेट झाली पािहजे.अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर उप अधीिक्षका यांनी मिहला कै ांची मलेु त्यांच्या नातेवाईकांकडे अस यास 
एनजीओमाफर् त त्या मलुांना मिहला कै ांपयत आणले जाते. अनेक वेळा असे घडते की, 
त्यांच्याकडे मनु यबळ उपल ध नस यामळेु मिहला कै ांपयत मलेु येऊ शकत नाहीत. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

एनजीओकडून यासंबंधी कायर्वाही होत नस यास यासंबंधी पोलीस िवभाग िंकवा 
त्या एनजीओ अशा दोघांकडून यासंबंधी समन्वय होणे अत्याव यक आहे. तसेच 
कारागहृाकडे मनॅपॉवर कमी अस याचे कारण ते हा सिमतीला सांगण्यात आले होते. 
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मनॅपॉवर कमी पडत अस यामळेु आपण त्यांच्याशी समन्वय साधनू या संदभार्त कायर्वाही 
करणे गरजेचे आहे. यासंबंधी जीआर असनू तो बंधनकारक आहे. मनु यबळ कमी 
अस यास या संदभार्त कोणती कायर्वाही करणार आहात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर  िवभागीय अिधकारी यांनी मिहला कै ांच्या मलुांची त्यांच्याशी भेट होत 
नस यामळेु उक्त जीआर काढण्यात आला होता. या संदभार्त ोबेशन ऑिफसरांचा िर  ू
घेऊन पनु्हा त्यांना सचूना िद या जातील की, मिहला कै ांची त्यांच्या मलुासमवेत १५ 
िदवसांतनू एकदा भेट झाली पािहजे. शासनाने यासंबंधी अितशय प ट सचूना िदले या 
आहेत. आ ही त्यांच्यासमवेत समन्वय साधनू त्यांच्या अडचणी सॉटर्आऊट करण्यास 
ाधान्य देऊ. तसेच संपणूर् राज्यात यासंबंधी ाधान्याने कायर्वाही करु, असे सिमतीस 
सांिगतले. 

अशा कारचा जीआर काढून सधु्दा मिहला कै ांना त्यांची मलेु वषर् वषर् भेटत 
नाहीत.यासंबंधी सिमतीने काही मिहला कै ांसमवेत चचार् करुन त्यांच्याकडून मािहती 
घेतली.तसेच त्यावेळी संबंिधत अिधकाऱ्यांकडून वाहनांची कमतरता अस याचे सधु्दा 
सांगण्यात आले होते. तसेच िदनांक ३१ मे, २००५ च्या शासन िनणर्यात मिहला कै ांना 
त्यांच्या मलुांची भेट होण्यासंबंधी अितशय प टपणे नमदू केले आहे. 

त्यावरिवभागीयअिधकारी यांनी कारागहृातील मिहला बंदींची मलेु आमच्या सं थेत 
दाखल अस यास त्या सं थेतील मलुांची मिहला बंदींची भेट करुन देण्यासंबंधी उक्त 
जीआर आहे. त्यासंबंधी पीओंना सचूना िदले या आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

त्यावर सिमतीने कारागहृाला भेट िद यानंतर तेथील मिहला बंदी तसेच 
शासनासंबंधी याबाबत चचार् केली आहे. त्यावेळी सिमतीला जी मािहती िमळाली 
त्यावरुन आज येथे चचार् करीत आहोत. एखा ा वेळी त्या मलुाला सवय लाग ूशकते. पण 
त्या मलुाला सधु्दा आईची गरज असते. सिमतीला असेही िनदशर्नास आले आहे की जर 
घरी सोडले असेल तर आईच्या भेटीला सधु्दा फारसे महत्त्व िदले जात नाही. त्यामळेु 
आपण आप या ोबेशनरी अिधकाऱ्यांना सावध करा. आई आिण मलुांची ताटातटू करु 
नका. 
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कै ांसाठी जे ऑन ूटी पोलीस तैनात केले आहेत त्यांना मानवतेच्या 
दृ टीकोनातनू वागण्यासंबंधी िशक्षण िदले पािहजे. कारण यापवूीर् कै. मंजळुा शे ेचे 
करण सवार्ंनी पािहले आहे. अत्यंत कूर्रपणे त्या मंजळुा शे ेला मारहाण केलेली आहे 
आिण ती मिहला पोिलसांनीच केली आहे. मलुांच्या बाबतीत संवेदनशील असले पािहजे 
आिण त्या मलुांना आईची भेट घालनू िदली पािहजे. यामधनू िनयमांचे पालन करीत नाहीत 
हे िदसनू येत आहे.त्यामळेु या दृ टीने कोणती उपाययोजना करणार आहात . अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर उपअिधक्षक यांनी यासाठी एक िदवस गळाभेटीचा कायर्कर्म आखला 
आहे. एका िदवशी सोळा वषार्च्या आतील या मलुांना त्यांच्या मातांची त्यक्ष भेट झाली 
पािहजे यासाठी आ ही यत्न करतो. त्यासाठी एनजीओची मदत घेऊन हे काम करीत 
असतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या लहान मलुांची त्यांच्या आईला भेटण्यासाठी आपण कोणती कायर्वाही 
करता. या जीआरच्या यितिरक्त या मातांना आिण त्यांच्या मलुांना एकतर् भेटण्यासाठी 
कोणत्या कारचे बंधन घालता येईल की जेणेकरुन त्याचे फॉलोअप वेळच्या वेळी होत 
राहील.  मातांची आिण त्यांच्या मलुांची भेट घडवनू आणण्यासाठी कोणती उपाययोजना 
करणार आहात ते सांगावे. कारण ोबेशनरी ऑिफससर् या जीआरला काही मानत नाहीत 
आिण त्यांची भेट घडवनू आणत नाहीत अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी अशी ि थती नाही, असे सिमतीला सांिगतले 
असता,  

 सिमतीने जर असे नाही तर सिमतीला ते िनदशर्नास कसे  
आले ? याबाबत न दवही ठेवली आहे काय आिण अस यास ती न दवही आप याकडे 
आहे की संबंिधत कारागहृाकडे आहे वा संबंिधत ोबेशनरी ऑिफससर्कडे आहे ते 
सांगावे. मिहला व बालिवकास िवभागाकडे याबाबतचा अहवाल पाठिवण्यात येतो िंकवा 
कसे, आिण पाठिवण्यात येत नस यास तो अहवाल पाठिवणे त्यांना मनॅ्डेटरी केले पािहजे. 
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त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी तो अहवाल येत नाही. पण मिहला व बालिवकास 
आयकु्त यांच्याकडे तो पाठिवण्यात येतो. 

 सिमतीने आपण त्येक िज ाच्या ोबेशनरी ऑिफसरने तो अहवाल शासनाकडे 
पाठिवण्याचे मनॅ्डेटरी करावे.हा अहवाल मागिवण्याची पध्दत सरुू करावी. जेणेकरुन 
आज बोलािवले आहे तर त्यातनू काय गती आहे ते िदसनू येईल. त्यांनी भेटी िद या 
िंकवा नाही िद या हे तरी या सिमतीला समज ूशकेल. त्यामळेु तशा कारचा अहवाल 
सिमतीला ावा की त्यांनी भेटी िद या नाहीत. हा अहवाल गहृ िवभागाकडून आला 
पािहजे. राज्यभरातील जेल शासनाकडून मिहला व बाल िवकास िवभागाकडे अहवाल 
गेला पािहजे अमकु ोबेशनरी ऑिफसरने अमकु जेलमधील मिहला कै ांच्या त्यांच्या 
मलुांना भेटीसाठी आणले िंकवा नाही आणले. तसा अहवाल सिमतीला कर्ॉस चेिंकगसाठी 
आला पािहजे,असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला कारागहृातील मिहला बं ांना िदला जाणारा सकाळचा ना ता, 
जेवण व रातर्ीचे जेवण हे बचत गटांकडून मागिवण्यात येते काय ? जेवण कोणाकडून 
मागिवण्यात येते की कारागहृातच करण्यात येते ? सिमतीने भेट िद यानंतर मध्यंतरी 
वृ पतर्ामध्ये असे छापनू आले होते की, काही लोकांना इंफेक्शन वगैरे झाले होते. तर ते 
नेमके काय झाले होते, अशी िवचारणा केली.  

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी त्येक कारागहृातील कै ांच्या जेवणासाठी टडर 
काढतो.टडरनसुार ते कच्चा माल परुिवतात आिण जेलमध्ये जे बंदी असतात ते हे जेवण 
बनिवतात आिण जेवतात. त्या िदवशी असे झाले होते की एकदम बहूतेक मिहला कै ांना 
घेऊन जावे लागले होते. त्यानंतर पाण्याची चाचणी झाली. ते पाणी िपण्यायोग्य होते आिण 
त्यामध्ये काही अडचण न हती. अन्न व औषध शासनाच्या िनरीक्षकांनी त्या अन्नाची 
चाचणी केली. त्यांना ते अन्न योग्य अस याचे आढळून आले. पण नेमके कशामळेु हे 
झाले त्याबाबत डॉक्टसर्चे हणणे असे आहे की मान्सनूसंबंधी काही तरी आजार अस ू
शकतो.  

 सिमतीने समुारे २६ ते २७ मिहलांना एकाच वेळी हा आजार कसा होऊ शकतो, 
अशी िवचारणा केली. त्यावर पोलीस महािनरीक्षक यांनी त्या एकूण ८४ मिहला 
होत्या. त्यामळेु हणणे तेच आहे की परुुषांना तो आजार कोणालाही झाला नाही. फक्त 
मिहलांना झाला होता. त्या िदवसाच्या आद या िदवशी सवर् मिहलांना ॲन्टी कॉलराईड 
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ही गोळी देण्यात आली होती. त्या गोळीमळेु सधु्दा काही लोकांना थोडी िभती वाटली 
होती. काही लोकांना अ व थ वाटत होते. त्यामळेु त्या करणी माझ्याकडे चौकशी सरुू 
आहे की याचे नेमके कारण काय होते. आतापयत त्याचे कारण समजले नाही. डॉक्टसर्चे 
हणणे असे आहे की ते मान्सनू िरलेटेड इलनेस आहे. पण यामध्ये साधा न पडतो की 
एकाच वेळी इतक्या मिहलांना असा आजार होणे आिण परुुषांना काहीच होत 
नाही. मिहलांना मान्सनू िरलेटेड इलनेस होतो आिण इतरांना काहीच झाले नाही. त्यामळेु 
त्यांची तपासणी बरोबर आहे की त्याचे नेमके कारण काय होते त्याबाबत चाचणी करीत 
आहोत. डॉक्टसर्चा िरपोटर् आहे त्यानसुार ते तेच कारण सांगत आहेत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने एकंदरीत डॉक्टसर्चे हणणे असे आहे की त्या गो यांमळेु ते झाले 
आहे. पण त्या गो या कोणी िद या होत्या ? अशी िवचारणा केली.  

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी त्या गो या बीएमसीच्या डॉक्टरांनी िद या 
 होत्या आिण त्या गो या लेडीज, जेन्ट्स आिण टाफ अशा सवार्ंनी घेत या 
होत्या. त्यामळेु परुुषांना काहीही झाले नाही, टाफला सधु्दा काहीही झालेले नाही. ३०० 
मिहलांपैकी फक्त ८४ मिहलांना तर्ास झाला होता.  हणनू हे नेमके कशामळेु घडले ते 
पहायचे आहे. थोडीसी म ािलटी याच्यामध्ये असावी की आप यालाही हे झाले असेल 
असे काहींना वाटले असावे. कारण मी चौकशी करताना त्यांचे टेटमट घेतले असनू 
त्यामध्ये काही मिहलांचे हणणे असे आहे की इतरांच्या बाबतीत जे घडले ते बघनू मला 
सधु्दा िभती वाटली हणनू मी सधु्दा तपासणीसाठी गेली. मातर् आ ाच या बाबतीत काही 
हणता येणार नाही. कारण जोपयत चौकशी पणूर् होत नाही आिण चौकशीचा अहवाल 
येत नाही तोपयत त्यावर बोलणे योग्य होणार नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

 त्याची चौकशी करावी व सिमतीला अहवाल ावा, असे सिमतीने सांिगतले.  

त्यावर उपअिधक्षक यांनी त्या िदवशी त्या गो या सवार्ंनाच िद या होत्या. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीनेत्या गो यांची मदुत संपली होती काय ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर उपअिधक्षक यांनी िबलकूल नाही. परंत ुज्यांना तर्ास होत होता त्यांना फक्त 
उलटी होणार आहे असे वाटत होते.  त्यक्षात कोणालाही उलटी झाली नाही. फक्त त्यांना 
उलटीसारखे िफिंलग हणजे मळमळ होत होते. त्यात एकाचे पाहून दसुऱ्यालाही होत होते 
ही व तिु थती आहे.  

सिमतीने कारागहृामध्ये जे कैदी काम करीत असतात आिण त्यांच्या मातनू जेल 
शासनाकडून बऱ्यापैकी महसलू वाढिवला जातो. त्यामध्ये मिहला व परुुष कै ांचाही 
समावेश असतो. अगदी को हापरूच्या देवीचा लाडूचा साद पािहला तर आपण तो 
कै ांकडून बनवनू घेतो आिण तेथे िवकला जातो. या बाबतीत असे लक्षात आले आहे 
की कै ांच्या माध्यमातनू जो काही महसलू गोळा होतो त्याब ल त्यांना मानधन देतो. मातर् 
यातनू जो काही िनधी जमा होतो तो िनधी सरकार दरबारी जमा होतो.मातर् तो सरकार 
दरबारी जमा होण्याऐवजी महारा टर्ात जे ५१ कारागहेृ आहेत तेथील कै ांसाठी का खचर् 
होत नाही ? सिमतीला वाटते त्यांच्या दृ टीने काही तरी केले तर त्यांच्यामध्ये सधुारणा 
होईल. हा िनधी त्या कै ांवर खचर् हावा, त्यांच्या सरुिक्षततेवर खचर् हावा, त्यांच्यासाठी 
असलेले मनॅपॉवर कमी पडते त्यांच्यावर खचर् हावा. त्यांना भेटव त ू ा यात, त्यांच्या 
अन्नामध्ये सधुारणा करावी,अशा सचुना सिमतीने िद या.  

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी गहृ िवभागाचा सिचव हणनू आपण जे 
हणता ते योग्य आहे की िवभागाचा महसलू िवभागावर खचर् हावा. पण घटनात्मक 
तरतदुींचा िवचार केला तर तो महसलू महसलुी जमा या हेडखाली बजेटमध्ये जमा 
होतो.  खचार्च्या बाबतीत कशी तरतदू होते तर राज्याच्या त्येक िवभागाला 
िविधमंडळाच्या मान्यतेने त्येक िवभागाला तो िनधी वाटून िमळत असतो.मागणी 
नेहमीच असते की कारागहृासाठी लागणाऱ्या िविवध सिुवधांसाठी हा िनधी िमळावा. पण 
व तिु थती अशी आहे की तो िनधी िमळत नाही. सिमतीने जर तशी िशफारस केली तर 
िव  िवभागाला तशी िवनंती करु. कारण िनधी आमच्याच िवभागावर खचर् करण्यासाठी 
िमळावा. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीला जी मािहती िदली जात होती त्यावरुन खरोखर िनधी कमी पडत 
अस याचे िनदशर्नास आले आहे.  त्यामळेु त्या महसलुातील िनदान काही िह सा तरी 
त्यांच्यावर खचर् करण्यात यावा.मातर् तो िनधी त्यांना िमळत नाही. ते कैदी भरपरू कमाई 
करुन देतात.कंतर्ाटे िमळतात.  कैदी चांगले काम करतात. मोठमो ा पैठणी, फिर्नचर 
यासारख्या गो टी ते तयार करतात. लाडू तर फार छोटी बाब आहे. त्यात नानखटाई आिण 
इतर अनेक व त ूसधु्दा बनिवतात आिण त्यातनू येणारे उत्पन्न फार मोठे आहे. त्यामळेु 
िनदान त्यांच्यासाठी काही तरी खचर् झाला पािहजे. ज्या कैदी मिहलांना सिमती भेटली 
त्यावरुन आ हाला असे वाटते की त्या कैदी मिहलांना सायकॉलॉिजकल कौिन्सिंलग 
करायची फार गरज आहे. मातर् तसे केले जात नस याचे िदसनू आले आहे.  मेनोपॉज 
झाले या बऱ्याच मिहला तेथे आहेत. मेनोपॉज झा यानंतर त्या मिहलांना हीटािमन्सची 
गोळी देणे आव यक आहे. सिमतीने त्यांना िवचारले की, आप याला या हीटािमन्सच्या 
गो या िमळतात काय तर त्यांनी नाही सांिगतले. पाळी गे यानंतर तर्ीच्या शरीरातील 
कॅ शीयम कमी होतो. बी कॉ लेक्स कमी होते. कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. मग 
त्यांना या गो या का िद या जात नाहीत.  त्यांचे कौिन्सिंलग का होत नाही.  त्यांच्या 
डोक्यावरील टर्ेस दरू होण्यासाठी तेथे कौिन्सलसर् नाहीत.  भेटीच्या वेळी या बाबी 
सिमतीच्या िनदशर्नास आ याचे असे सिमतीने सांिगतले. 

त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी तेथे कौिन्सिंलगची यव था आहे.  डॉक्टसर् 
हीिजटला येतात आिण ते कौिन्सिंलग करतात.पण इन हाऊस  
कौिन्सलर तेथे असावा असे सिमतीच्या जर मनात असेल तर तसा २४ तास कौिन्सलर 
तेथे नाही. पण ऑन कॉल, ऑन िडमांड सायकॉलॉजी ट येतात. कौिन्सलर सधु्दा येतात 
व ते कौिन्सिंलग करतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ऑन कॉल हणजे जे हा एखादी बाई िड ेशनमध्ये गेली असेल आिण 
ते हा वाटेल ते हा कॉल करणार. कारण ज्या पिरि थतीत ती तेथे असते त्या ि थतीत ितची 
अव था काय असते हे समजणे गरजेचे आहे.  
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 एखा ा एनजीओच्या माध्यमातनू कौिन्सलर िमळत असेल तर तसे करा. पण 
सिमतीला जाणवले की त्या िठकाणी सायकॉलॉिजकल कौिन्सलरची गरज आहे. कारण 
तेथे अनेक सायकीक अडचणी आहेत. अनेक कैदी मिहलांना भेट यानंतर आणखी एक 
अडचण जाणवली आिण ती हणजे या कारागहृामध्ये अनेक आि कन आिण परदेशी 
मिहला कैदी आहेत. त्यांची भाषा कळत नाही. त्यांच्यावर कसे उपचार करण्यात येतात 
त्यांच्या बाबतीत काय केले, कारण सिमतीने त्या िठकाणी पािहले की अनेक कैदी मिहला 
परदेशी आहेत. त्यांना इंगर्जी येत न हते. त्या कैदी मिहलांचा भाषेचा न कसा सोडिवता 
ते सांगावे. भाषेचा न सोडिवण्यासाठीकोणीही नाही का,अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर पोिलस महािनरीक्षक यांनी त्यापैकी अशा अनेक कैदी मिहला आहेत की 
त्यांना इंगर्जी येते आिण ज्यांना इंगर्जी येते त्यांच्या बाबतीत काही अडचणी येत 
नाहीत.  इतर पेशल केसेसमध्ये कोटर् त्यांना इंटरि टर परुिवतात.  असे सिमतीस 
सांिगतले.  

कोटार्ची भाषा वेगळी आहे.त्या मिहलेला हनॅ्डल करताना भाषेचा न िनमार्ण 
होतो. तेथील काही टाफने सधु्दा हेसिमतीला सांिगतले आहे.  

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी ते मान्य केले. जे कोटार्चे आदेश असतात 
िंकवा ज्या सचूना असतात त्या माणेच टर्ीकली काम करावे लागते. त्यांचे कन् हीक्शन 
कसे झाले, ोसेसच्या वेळी त्यांना तेथे कसे इन्टरि टेशन झाले ते मािहती नसते.जर त्यांना 
वैयिक्तक वरुपात कोणत्याही अितिरक्त सिुवधा ायच्या असतील तर वत:हून तसे 
करता येईल की नाही ते मला सांगता येणार नाही. आय.जी. िरजन यांना ते करता येते की 
नाही ते मला मािहती नाही. पण कौिन्सिंलगची जी सचूना आहे त्यानसुार एनजीओंना 
वत:हून िवनंती करु असे सिमतीने आ वासन केले. 

त्यावर उप अिधक्षक यांनी आव यकतेनसुार ६ मिहन्यातनू एकदा कौिन्सलर 
बोलावनू त्यांचे याख्यान ठेवतो.  जर एखा ाच्या बाबतीत वाटले की ती मिहला 
िड ेशनमध्ये आहे िंकवा शांत बसते तर त्यांच्यावर कारागहृाचे कमर्चारी सधु्दा लक्ष 
ठेवतात आिण सधु्दा त्यांना कौिन्सिंलग करीत असतीत. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने शौचालयाची दारे अधीर् उघडी ठेवली आहेत. कारण आतमध्ये कडी 
लावनू काही केले तर ती सधु्दा िभती असते. पंखे का लावत नाही तर ते त्याच्या सहा याने 
आत्महत्त्या करु शकतात. अशी ि कॉशन आपण घेता. त्यामळेु आता बोललो त्यानसुार 
ि कॉशन्स घ्या यात. कारण त्या गरजेच्या आहेत. लहान मलुांच्या बाबतीत बिघतले की 
त्यांना थांबण्यासाठी यवि थत जागा आहे.  त्यांच्यासाठी असलेली बालवाडी सधु्दा 
यवि थत िदसली. परंतु त्यांना आतमध्ये राहून बाहेर गाय, हैस अशी कोणती जणावरे 
आहेत हे काहीच कळत नाही. तेथील हा अितशय गंभीर न आहे आिण इतक्या छो ा 
छो ा बाबी सधु्दा नजरेआड झाले या नाहीत. यासंदभार्त एनजीओ ची मदत घेण्यात 
यावी. त्यामळेु टाफ ची आव यकता भासणार नाही.  

 सिमतीने कारागहृातील िकती मिहला कै ांना जामीन िमळाला आहे ? िकती 
मिहला बंदी आहेत की, ज्यांना जामीन िमळाला असनूही त्यांना अजनूपयत कारागहृातनू 
सोडण्यात आलेले नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी जामीन मंजरू झा यावर कै ांना मकु्त केले 
जाते. परंत ुकाही कै ांना सशर्त जामीन िमळालेला असतो. सशर्त जामीन चज करण्याचे 
अिधकार केवळ न्यायालयाला असतात. तसेच अनेक कैदी असे असतात की, ते रक्कम 
देण्यासाठी सक्षम नसतात. अशा कै ांबाबत एनजीओ न्यायालयात जाऊन त्यांना जामीन 
िमळण्यासाठी मदत करतात. ही बाब परुूषांसाठी आहे. हा न एक्झॉ टींग आहे. यातनू 
तोडगा काढण्यासाठी सिमतीने चचार् केलेली आहे. तसेच याबाबत माननीय उच्च 
न्यायालयामध्ये पीआयएल चाल ूआहे, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कमर्चाऱ्यांना राहण्यासाठी वसतीगहृ नाही. त्यांना डबल ुटी करावी 
लागते. ये-जा करण्याकिरता वाहनांची यव था नसते. याबाबत िवचारणा केली असता,  

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी असे सांिगतले की जेलमधील 
कमर्चाऱ्यांकिरता वाहनाची यव था नाही, ही व तिु थती आहे. त्यांचे ही मत आहे की, 
जेलमधील कमर्चाऱ्यांना वाहन देण्यात यावे. परंत ु एका िवभागाचा सिचव हणनू 
याकिरता काही िलिमटेशन येतात. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने जेल कमर्चाऱ्यांचा मु ा जेलशी संबंिधत असतो. जे कमर्चारी कै ांची ने-
आण करतात त्यांना गहृ िवभागाकडून वाहन िदले जात असेल. परंत ुइतर कमर्चाऱ्यांना 
वेगळे वाहन कशाकिरता आव यक असते, याबाबत मािहती ावी. अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी या कमर्चाऱ्यांना शासकीय काम मो ा 
माणात नसते. परंतु त्यांना त्येक िदवशी न्यायालयात जावे लागते व यिुनफॉमर् पिरधान 
करूनच न्यायालयात जावे लागते. यिुनफॉमर् पिरधान केलेला असताना ते बस मधनू िंकवा 
टकॅ्सी मधनू वास करू शकणार नाहीत. त्या कमर्चाऱ्यांना वाहनाची आव यकता 
असते, या मताशी मी सहमत आहे. परंत ुशेवटी ती बाब िव  िवभागाशी िनगडीत आहे. 
परंत ुिनदान एक वाहन परुिव यास िव  िवभागावर मोठा ताण पडणार नाही. कारागहृास 
वाहन परुिवण्याबाबत शासनाकडे ताव सादर करण्यात आलेला आहे. परंत ु त्यास 
मंजरुी िमळालेली नाही. शासन यासंदभार्त सवर्कष िवचार करते. राज्यामध्ये एकूण ५१ 
कारागहृ आहेत. एका कारागहृाला अशा प तीने वाहन परुिव यास इतर िठकाणाहूनही 
मागणी येऊ शकते. सवर्च िठकाणाहून वाहनाची मागणी आ यावर त्याकिरता मोठा िनधी 
लागेल, त्यामळेु हा ताव मंजरू होत नसावा, असे वाटते. त्यांना एनटायटलमट नाही. 
काही िठकाणी तर आमदार िनधीतनू वाहन परुिवण्यात आलेले आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमती यासंदभार्त शासनास िशफारस करेल. मिहलांच्या पदभरतीमध्ये ३० टक्के 
आरक्षण आहे. त्येक कमर्चाऱ्यांना वेगवेग या िश ट मध्ये काम करावे लागत असेल. 
त्यामळेु सिमतीची अशी सचूना आहे की, परुूष कै ांजवळ मिहलांना पाठिवण्यात येऊ 
नये िंकवा परुूष कैदी गहृाजवळील कामाची जबाबदारी मिहलांवर सोपिवण्यात येऊ नये. 
असे मत यक्त केले. 

  त्यावर अितिरक्त मखु्य सिचव यांनी परुूष कैदीगहृाजवळ मिहला कमर्चारी, 
अिधकारी एक ा जात नाहीत. तसेच मिहलांना शक्यतो परुूष कैदीगहृाजवळील 
जबाबदारी िदली जात नाही. जेथे परुूष कै ांचा संबंध येत नाही, अशा िठकाणीच  
मिहला कमर्चाऱ्यांना ुटी िदली जाते. तरी देखील यासंदभार्त सिमतीच्या सचूने माणे 
अिधक काळजी घेतली जाईल. परुूष कैदीगहृाजवळ तात्काळमध्ये ुटी देण्याची 
आव यकता भासली तर कमीतकमी २ मिहला कमर्चाऱ्यांना ुटी िदली जाते, तसेच 
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पेअर मध्ये िदली जाते. तसेच इन्सपेक्टर िंकवा वगर्-१ मधील काही मिहला अिधकारी न 
घाबरता वत:हून अशा िठकाणी ुटी मागतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने एखादी मिहला अिधकारी वत:हून न घाबरता तशी ुटी मागत असेल. 
परंत ुयासंदभार्त सिमतीकडे तकर्ारी आले या आहेत. त्यामळेु यासंदभार्त काळजी घेण्यात 
यावी व सिमतीने केले या सचूनांची अंमलबजावणी झा यानंतर त्याबाबतची मािहती 
सिमतीला कळिवण्यात यावी असे सांिगतले. 

अिभ ाय व िशफारशी :- 
सिमतीने मंगळवार, िदनांक २२ मे, २०१८ रोजी मुंबई िज हा मिहला कारागहृ, 

भायखळा येथे भेट देवनू या कारागहृाची पाहणी केली. व लेखी वरुपात ा त झाले या 
मािहतीमध्ये या मिहला कारागहृांमध्ये ३१० मिहला बंदी बंदी त असनू त्यांच्यासमवेत ० 
ते ६ वयोगटातील २१ लहान मलेु दाखल आहेत. त्यात समुारे ४५ िवदेशी मिहला बंदी त 
असनू स :ि थतीमध्ये २९२ मिहला न्यायाधीन बंदी व १८ िशक्षाधीन मिहला बंदी त 
आहेत. कारागहृाच्या उपहार गहृामाफर् त िविवध कारची बेकरी उत्पादने 
िब कीटे,फरसाण, सकुा मेवा, चॉकलेट, फळे इत्यादी त्यांची वैयिक्तक पीपीसी मध्ये खचर् 
टाकून देण्यात येतात. तसेच बं ांच्या आरोग्याच्या दृ टीने उपयकु्त असे वच्छतेकरीता 
िविवध कारचे साबण धणु्याचा सोडा, टुथ प ट, टुथ श डोक्याला लावायचे तेल 
सिॅनटरी नपॅकीन्स, वतर्मानपतेर् इत्यादींचा परुवठा करण्यात येतो. सणाच्या िदवशी 
मांसाहार (िचकन) गोड पदाथर् देण्यात येातात. कारागहृामध्ये पारद कर्  मलुाखत कक्ष 
असनू इंटरकॉम िस टम दारे बं ांना त्यांच्या नोतवाईकांना मलुाखत िदली जाते. 
िशक्षा ीन बं ांना मिहन्यातनू २ वेळा व न्यायाधीन बं ांना आठवडयातनू १ वेळा 
मलुाखत िदली जाते. ही मलुाखत साधारणत : २० िमिनटे िदली जात असनु ती सकाळी 
९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत िदली जाते. रिववार व इतर सु ीच्या िदवशी िदली जात नाही. 
कारागहृातील बं ांचे १६ वष वयोगटाखालील कारागहृाचे बाहेरील मलुांना कारागहृामध्ये 
घेवनू बं ांची त्यक्ष गळाभेट िदली जाते. तसेच १५ िदवसातनू एकदा नातेवाईकांना 
दरुध्वनी दारे संपकर्  करण्यासाठी एसटीडी सिुवधा सरुु करण्यात आली आहे.कारागहृात 
उपचार करण्यासाठी दवाखाना िवभाग उपल ध आहे. कारागहृात गंभीर आजाराच्या 
बं ांना कारागहृ मिहला अिधकारी यांच्या स याने पढुील औषधोपचाराकरीता सर 
जे.जे.समहु रुग्णालय भायखळा मुंबई येथे तात्काळ कारागहृ रुग्णवािहकेमाफर् त 
पाठिवण्यात येते. 
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िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी सिमतीने भायखळा मिहला कारागहृाची 
क्षमता २६२ इतकी असनू स :ि थतीत येथे ३१४ मिहला बंदी आहेत. त्यांच्याबरोबर 
त्यांची ६ वष वयाखालील २१ मलेु रहात आहेत. राहण्याच्या गैरसोयी लक्षात घेता 
शासनाने कै ांना राहण्यासाठी बरेॅक वाढवनू देण्याबाबत शासनाकडे ताव पाठिवला 
आहे का तसेच नवीन कारागहृ बांधण्यासाठी ताव पाठिवला आहे का ? अशी 
िवचारणा केली असता या संदभार्त जागा ह तांतरीत केली असनू यावर अितिरक्त मखु्य 

सिचव यांनी या संदभार्त सदर जागा ह तांतरीत केली असनू जागा ता यात घेणे तसेच 

जागा मोजण्याची कायर्वाही सरुु असनू ती अंितम ट यात आहे. जागा ता यात 

आ यानंतर डीझाईन तयार करुन पढुील कायर्वाही केली जाणार आहे. सदर जागा एक-
दोन आठव ात िमळू शकेल अशी मािहती सिमतीस िदली. राज्यात लोकसंख्येच्या 
वाढीबरोबरच गनु् ांचे माणदेखील वाढत चालले आहे. त्यामळेु कारागहृामध्ये मिहला 
बं ांची संख्या िदवसिदवस वाढत आहे.स :ि थतीत अि तत्वात असलेली मिहला 
बं ांची बरेॅक ही वतंतर् खोली िदली असनू त्यावेळी मिहला कै ांची संख्या अगदी 
नगन्य होती असे सिमतीचे मत आहे. आता मिहला बं ांची संख्या वाढत अस यामळेु 

अनेक मिहला एकाच बरेॅकमध्ये रहात असनू त्यात अनेक गनु् ांमधील कै ांचा समावेश 

असतो. काही गनु्हे गंभीर वरुपाचे असतात, तर काही गनु्हे िकरकोळ वरुपाचे 

असतात यामध्ये काही मिहला त करांचा देखील संबंध येतो. गंभीर गनु्हेगारी बं ांचा 
सवर्सामान्य गनु्हेगाराशी संपकर्  येऊ नये यासाठी अशा बं ांना वेगवेगळे ठेवले असले 

तरी बं ांची संख्या व बरेॅकची संख्या ही बाब िवचारात घेता यामध्ये ही बाब राखली 
जाईल याबाबत सिमती साशंक आहे. मानवीय संिवधान िवचारात घेता कै ांनाही 
मानवतेची वागणकू देऊन त्यांनाही जगण्याचा अिधकार आहे.ही बाब िवचारात घेता 
बरेॅकमधील संख्या शक्य तेवढी कमी करणे अगत्याचे आहे अशी सिमतीची भिूमका 
आहे. त्यातही मिहलांना अनेक वेळा अडचणींचा सामना करावा लागतो व त्या कायम 

दलुर्िक्षतच असतात. बंदी कै ांनादेखील ही बाब लाग ूआहे.त्यामळेु मिहला बं ांची 
संख्या िवचारात घेता कारागहृ शासनाने बरेॅक वाढिवण्यासंदभार्त व जागा ता यात 

घेण्यासंदभार्त जी बाब सिमतीसमोर िवशद केली त्या अनषंुगाने शासनाने उक्त 

तावावर तातडीने िनणर्य घेऊन मिहला बंिद थांसाठी बरेॅक वाढिवण्याबरोबरच 

कारागहृ क्षमता देखील वाढिवण्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी अशी सिमतीची 
िशफारस आहे. 
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मिहला कारागहृामध्ये ० ते ६ वयो गटातील मलेु मिहला बं ांबरोबर राहतात. परंतु 
त्या वयो गटातील मलेु एक तर आप या वगहृी िंकवा त्यांच्या अन्य पा यांसोबत 

राहतात. त्यामळेु या मलुांची त्यांच्या मातांसोबत वषार्नवुष भेट होत नाही अशी मािहती 
सिमतीसमोर आलेली आहे. या कामी कारागहृ शासनाकडून सांगण्यात आले की, 
त्यांच्याकडे मनु यबळ कमी आहे त्यामळेु मनु यबळ कमी अस यामळेु त्यांना िविहत 

मदुतीत मिहला बं ांना त्यांच्या मलुांची भेट घडवनू आणता येत नाही. मिहला बं ांची 
मलेु त्यांच्या नातेवाईकांकडे अस यास एनजीओमाफर् त मलुांना मिहला बं ांपयत 

आणले जाते.एनजीओकडून या संबंधी कारवाई होत नस यास पोलीस िवभाग िंकवा 
एनजीओ अशा िठकाणासाठी समन्वय होऊन मिहला बं ांना मलुांची भेट घडवनू 

आणणे आव यक अस याचे सिमतीचे मत आहे.या मलुांना ने-आण करण्याकिरता 
शासनाकडे वाहनांची कमतरता अस याचे सधु्दा सांगण्यात आले आहे.या संदभार्त 

िदनांक ३१ मे, २००५ चा शासन िनणर्य वयं प ट असनू त्या अनषंुगाने कायर्वाही होणे 

कर्म ा त आहे असे सिमतीचे मत आहे असे असनूसधु्दा कारागहृ शासनाकडून 

पोलीस अथवा एनजीओ िंकवा ोबेशनरी ऑिफसर या सवार्ंकडून संबंिधत मिहला 
बं ांची त्यांच्या मलुांची भेट करुन िदली जात नाही ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.या 
शासन िनणर्याचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन हावे अशी सिमतीची ती  इच्छा आहे. 
पंरतु शासनाच्या टोलवाटोलवीमळेु व सदरची बाब ही एका यंतर्णेकडे नस यामळेु या 
मलुांची मिहला बं ांसोबत भेट घालनू देण्यास ससुतूर्ता नाही असे सिमतीला िदसनू 

आले.त्यामळेु मानवीय भिूमका घेऊन या बालकांची भेट उपरोक्त शासन िनणर्यात 

नमदू के या माणे कोणत्याही पिरि थतीत त्यांच्या मातांसोबत मिहला सधुारगहृात 

झालीच पािहजे व त्या दृ टीने शासनाने सवर् संबंिधतांना एक पिरपतर्क िनगर्िमत 

करुन कडक वरुपाच्या सचूना ा यात अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
मिहला बं ांना त्यांच्या मलुांची भेट होण्यासाठी ोबेशनरी ऑिफसर योग्य ती 

कायर्वाही करीत नाही व शासन िनणर्याचे पालन करीत नाही अशीही बाब सिमतीसमोर 
आलेली आहे. या तव त्येक ोबेशनरी ऑिफसर यांना मिहला बं ांना त्यांच्या मलुांची 
मिहन्यातनू एकदा भेट घालनू देण्यासंदभार्त िनि चत अशी मागर्दिर्शका िवभागाने तयार 
करावी.सदर ोबेशनरी ऑिफसर मिहला बं ांना कुठे व कोणत्या वेळी घेऊन जातात 



235 
 
त्याबाबतचा व तिुन ठ अहवाल, त्यांनी कुठे व कोण-कोणत्या मलुांना व कोणत्या वेळी 
व कोणत्या िदवशी, कोणत्या कारागहृात मिहला बं ांची भेट घडवनू आणली 
याबाबतचा सत्वर अहवाल िज हा शासनाकडे पाठवावा व त्याची त गहृ शासन, 
न्यायाधीश, िज हा सतर् न्यायाधीश, त्याच माणे राज्य शासनाच्या मिहला व बाल 

क याण िवभागाकडे पाठिवण्याबाबत एक पिरपतर्क िनगर्िमत करण्यात यावे व अशा 
बाबतचा गोषवारा ोबेशनरी ऑिफसरने शासनाकडे अहवाल पाठिवण्याचे बंधनकारक 

करावे व त्याबाबतची न दवही ठेवण्यात यावी. 
कारागहृात दाखल होणाऱ्या मिहलांसमवेत काही वेळेला सरुक्षा रक्षकांकडून 

अत्यंत कूर्रपणे वागणकुीच्या बाबी सिमतीच्या िनदशर्नास आले या आहेत.सवर्च 

मिहला बंदी यांना एकसारख्या गनु् ात ओवणे ही बाब सिमतीला पटण्यासारखी 
नाही.अलीकडेच या कारागहृात मंजळुा शे े नामक मिहला बं ांची पोिलसांनी 
अमानषुपणे मारहाण करुन त्यात ितचा मतृ्य ू झाला असनू आता हे करण 

सनुावणीसाठी न्याय िव ठ आहे. यामध्ये अनेक मिहला सरुक्षा रक्षकांचा आरोपी हणनू 

समावेश आहे. या घटनांची पनुरावृ ी टाळण्यासाठी कारागहृातील सरुक्षा रक्षकांना योग्य 

ते िशक्षण िदले गेले पािहजे. त्याच माणे त्यांना मानवतेच्या दृ टीकोनातून मिहला 
कै ांसोबत वागणकुीसंबंधी िशक्षण िदले पािहजे व कै ांची मानिसकता, 
शािररीकता, त्यांनी केले या गनु् ाचे वरुप पाहून त्यांचेसोबत वागणकू ठेवली 
पािहजे असे सिमतीचे मत आहे. यानसुार कारागहृामधील सरुक्षा रक्षकांना योग्य ते 

िशक्षण देण्याची कायर्वाही िवभागाने सत्वर करावी अशीही सिमतीची िशफारस 

आहे. 
कारागहृातील मिहला कैदी अनेक यावसायीक कामे करीत 

असतात.त्यातपैठण्या, फिर्नचर, साबण, सौदयर् साधणे, बेकरी उत्पादने इत्यादी बाबींचा 
समावेश आहे.तसेच को हापरू येथील ल मी मंिदरातनू भक्तांना जे लाडू देण्यात येतात 

ते कारागहृ बं ांनी तयार केलेले असतात. कारागहृातील व तूंच्या िवकर्ीतनू समुारे २५ 

कोटींचे वािर्षक उत्पन्न िमळते. त्यासाठी त्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल 

शासना ारे परुिवला जातो. कारागहृातील बं ांना शासनाने ठरवनू िदले या दरानसुार 
मेहेनताना िमळतो.परंतु उत्पािदत मालापासनू िमळणारे संपणूर् उत्पन्न मातर् शासनाच्या 
ितजोरीत जमा होते. सदरहू िवकर्ी केलेले काही उत्पन्न कै ांना िमळाले तरी त्यांना 
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अिधक काम करण्यास ोत्साहन िमळू शकते अशी सिमतीची भावना आहे. कारागहृ 
शासनाकडून ठरिवले या उत्पादनाचे दर व त्यापैकी कै ांच्या वा ाला येणारी रक्कम 

ही फारच तोकडी आहे.या रकमेत वेळोवेळी बदल करणे आव यक अस याचे 

सिमतीला वाटते अथवा व तूंचे भाव वाढ व कारागहृातील व तूंचा दजार् िवचारात घेता 
व मिहला कै ांचे करणे आव यक असनू त तच ते कारागहृातील तयार करीत 

असले या व तूंपासनू िमळणारे उत्पन्न त्यांच्यावर अवलंबनू असणारी त्यांची छोटी 
छोटी मलेु व वधृ्द नातेवाईक यांना काही भाग देऊ शकतात व त्यासाठी समपुदेशन 

कारागहृात झा यास याबाबत कै ांना ोत्साहन िमळू शकते अशीही सिमतीची 
भावना आहे. हणनू कारागहृातील बं ांना शासनाने ठरवनू िदले या दरानसुार िमळत 

असले या मेहनतान्यामध्ये सधुारणा करण्यासंदभार्त योग्य ती भिूमका शासनाने 

घ्यावी अशीही सिमतीची िशफारस आहे. 
कारागहृ शासनात वगर् १ ते ४ ची पदे िरक्त असनू कै ांची संख्या बेसमुार वाढत 

असनू त्या मानाने सरुक्षा रक्षकांची संख्या कै ांच्या मानाने अत्यंत तोकडी अस याचे 

सिमतीच्या िनदशर्नास आले आहे.या कै ांमध्ये काही गंभीर वरुपाचे कैदी अस यामळेु 

त्यांना वतंतर् ठेवावे लागते. कै ांची संख्या िवचारात घेता मिहला सरुक्षा रक्षकांची संख्या 
वाढिवण्याची बाब देखील िवचारात घेण्याबाबत सिमतीचा आगर्ह आहे.या तव 

स :ि थतीत कारागहृ िशपाई संवगार्तील समुारे २२६ िरक्त असलेली पदे भरण्यासंदभार्त 

भरती िकर्या सरुु करण्यात आली अस याचे सिमतीस सांगण्यात आले. याबाबत 

सिमती समाधान यक्त करीत असनू सदरची भरती िकर्या झा यानंतर तात्काळ या 
न याने िनयकु्त झाले या सरुक्षा रक्षकांना िनयकु्ती देण्यात यावी त्याचबरोबर पढुील 

काळात अशा िरक्त पदांची संख्या वाढणार नाही याची दक्षता शासनाने घ्यावी 
अशीही सिमतीची िशफारस आहे. शासन िनणर्यानसुार मिहलांना शासकीय 
सेवेमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. हा अितशय चांगला व 
ऐितहािसक िनणर्य आहे. परंत ुकारागहृ यव थेमध्ये मिहला अिधकारी मिहला 
कमर्चाऱ्यांना केवळ मिहला कै ांचीच यव था बघण्यासंदभार्त ही सिमती 
िशफारस करत आहे. परुुष कै ांची यव था परुुष अिधकारी व कमर्चाऱ्यांवर 
सोपवावी अशी िशफारस सिमती िवचारपवूर्क व गंभीरपणे करत आहे.  उपरोक्त 

सवर् िशफारशींसंदभार्त केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला दोन मिहन्यात 

पाठिवण्यात यावा. 
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४. बाल सधुारगहृ, मानखदुर् 
४.१ बाल सधुारगहृ मानखदुर् यांच्याकडून ा त झालेली मािहती मािहती :-  
िद.िच डेर्न्स एड सोसायटी ही आिशया खंडातील एक नामांिकत सं था आहे. 

सं थेने १८३४ मध्ये िशवडी येथे बालगनु्हगारासाठी िरफॅॉमटरी कुल सरुु करुन 
कायार्स ारंभ केला. त्यानंतर उमरखाडी तथा ड गरी येथील तत्कालीन कारागहृात मोठे 
कैदी व बालकांना एकतर् ठेवले जात अस याने बालकांच्या भावी जीवनावर िवपरीत 
पिरणाम होतो असे ि टीश अिधकारीमा.ज.बी. एच हॉटसन यांचे िनदशनास आले. त्यांनी 
िवशेष पढुाकार घेऊन १९२७ मध्ये ड गरी येथे िनिरक्षण गहृ सरुु करुन िद. िच डेर्न एड 
सोसायटी या सं थेची थापना करुन िरतसर न दणी केली. ते हापासनु गेली ८० वष सं था 
३ ते १८ वयोगटातील बालकाच्या सवार्गीण िवकास व पनुर्वसन कायार्रत आहे.  

सं थेमाफर् त हजारो बालाकांचे पनुर्वसन करण्यात येऊन त्यांचे जीवनाला य ग्य 
िदशा देण्यात आली आहे. सं थेच्या उ लेखनीय कायार्ची दखल घेऊन सन १९८३ मध्ये 
मा.रा टर्पती महेादय भारत सरकार यांचे माफर् त सं थेस ''नशॅनल अवाडर्'' हणनु रा टर्पती 
परुु कार देऊन सं थेचा गौरव करण्यात आला आहे.  

आजिमतस सं थेमाफर् त बालसदन, बालगहृ, िनिरक्षण गहृ, माध्यिमक शाळा, 
औ िगकशाळा असेिविवध उपकर्म राबिवण्यात येत आहेत. त्यांची तपिशलावर 
स :ि थती खालील माणे आहे.  
अ.कर् उपकर्माचे नाव मंजरू क्षमता 

मलेु/मलुी 
उपि थती 
मलेु/ मलुी 

एकुण 

१ िनिरक्षण गहृ उमरखाडी मुंबई 
(बालगहृ दजार्) 

५५० १८५ ७७ २६२ 

 डे हीड ससनु औ िगक 
शाळा मोिहम मुंबई (िवशेष 
बालगहृ ) 

४०० ७५ --- ७५ 

 मतीमंद मलुामलुीचे बालगहृ 
मानखदुर् मुंबई (बालगहृ 
दजार्)  

३५० १२२ १४४ २६६ 
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 चबरु िच उे्रन्स होम 

मानखदुर्,मुंबई(बालगहृ दजार्) 
३७५ १२६ --- १२६ 

 नवीन िनिरक्षण गहृ (मलुांचे 
)मानखदुर् ,मुंबई  

२०० ८० --- ८० 

 अितिरक्त िनिरक्षण 
गहृमलुींचे मानखदुर् मुंबई 
(बालगहृ दजार्८  

१५० --- ६६ ६६ 

 बाल क याण नगरी मानखदुर् 
मुंबई (बालसदन दजार्) 

४०० ५९ ५४ ११३ 

 एकुण  २४२५ ६४७ ३४१ ९८८ 
 
मिहला व बालिवकास िवभागामाफर् त िनिरक्षणगहृ व बालगहृातील बालकांची ती 

बालक ितमाह रु. पिरपोषण अनदुान व त्यासाठी असले या २९४ कमर्चा-यांसाठी १०० 
टक्के वेतन अनदुान शासनाकडुन देण्यात यावे .  

या ि यितिरक्त बालसदनासाठी मिहला बालिवकास िवभागामाफर् त ती बालक 
तीमाह रु. ९५०/- अनदुानिमळते यापैकी रु. ६३५ /- बालकांचे पिरपोषणावर व रु. ३१५ 

/- कमर्चारी मानधन व इतर शासकीय खचर् याबाबीवर खचर् करण्यात येतो.  

माध्यािमक िव ालयासाठी िशक्षण िवभागाकडूनकमर्चारी वेतनावर १०० टक्के 
अनदुान िमळते. 

औ ोिगक िशक्षण सं था िवनाअनदुानीत तत्वावर चालिवण्यात येत अस यामळेु 
खाजगी िशक्षणाथीर्कडून येणाऱ्या फी मधनु सं थेचा वेतन व इतर शासकीय खचर् 
भागिवयात येतो.  
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सं थेच्या वर नमदु बालगहृ, बालसदन व िनिरक्षणगहृातील वेिशत बालकांना 
अन्न, व तर्, िनवारा या मलुभुत सिुवधा मोफत परुिव या जातात त्याचबरोबर िनिरक्षणगहृ 
बालगहृ १ ते ७ वी इयत्त्वचे शालेय िशक्षण व त्यापढुील ८ ते १२ वी पयर्तचे िशक्षण 
निजकच्या खाजगी महापािलकेच्या शाळेमधनुिदले जाते.  

शालेय िशक्षणाबरोबर सं थेतील विशतांना खालील काराचे यवसाय ि◌िशक्षण 
िदले जाते.  

१) सतुारकाम 
२) वे डींग 
३) िशवणकाम  
४) िवणकाम 
५) लॉडर्ी  
६) भरतकाम 
७) हातमाग 
८) हाऊसिकपींग  
९) ह तकला यसवसाय  
(१०) संगणक िशक्षण 
या यितिरक्त औ िगक िशक्षण कदर्ाचे यवसाय िशक्षण तसेच समपुदेश 

,िकर्डा,सां कृितक कायर्कर्म योगा  ध्यानधारणा सहजयोग, सं कार िशिबर, सहली वगैरे 
उपकर्माचे आयोजन करुन मलुामलुीचे पनुवर्सन कायर् करण्यात येते.  

भावी उपकर्म:-सं थेस महारा टर् शासनामाफर् त परेुशी जागा देण्यात आली आहे. 
आगामह काळात या जागेतील खालील उपकर्म स तावितआहेत.  

१) ाथिमक शाळा इमारत बांधकाम  
२) माध्यािमक शाळा इमारत बांधकाम 
३) नवीन िनिरक्षण गहृामागे लॉन तयार करणे 
४) त्येक गहृाकरीता खेळाची मैदाने तयार करणे. 
५) सं थेतील सवर् यवसाय िशक्षण अ यसाकर्मांचे बळकटीकरण करणे. 
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६) िव मान इमारतीत दरुु ती व नतुनीकरण करणे. 
७) त्येक इमारतीत मलुांसाठी वाचनयालय,अ याससिका, पधार् कदर् वसाय 

िशक्षण कदर् समपुदेशन कदर् बालसंसकार कदर् इ. सिुवधा सरुु करणे. 
८) सं थेचा िनधी वाढीसाठी फंड रेजींग कायर्कर्माचे आयोजन करणे, िवकासा िनधी 

बळकट करणे.  
९) कदर्शासन, राज्यशासन व परकीय सहा य आिण देणीगीदारांच्या सहायययाने 

वेिशताचे पनुर्वसनास उपयकु्त ठरणारे िविवध उपकर्म सरुु करणे.  
(१०) सं था अिधकारी, कमर्चारी यांचेसाठी िशक्षण वगर् कायर्शाळोचे िनियमीत 

आयोजन करणे  
बाल सधुारगहृ, मानखदुर् अिधक्षक यांची साक्ष :- 
बाल सधुारगहृ, मानखदुर् येथे बधुवार, िदनांक २३ मे, २०१८ रोजी िदले या भेटीच्या 

वेळी अिधक्षक यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने भेट देऊन बालकांशी 
संवाद साधला. सिमतीने बालकांकडे ना ता व जेवण चांग या दजार्चे िमळते काय अशी 
िवचारणा केली असता, बालकांनी सांिगतले की, सकाळी ना त्यामध्ये पोहे, दधू, अंडी 
इत्यादी आिण सायंकाळच्या ना त्यामध्ये इडली, डोसा, वडा इत्यादी िमळते. तसेच दपुार 
व रातर्ीच्या जेवणामध्ये दाळ-भात, भाजी व चपाती देण्यात येते.सिमतीने िकती चपात्या 
िमळतात अशी िवचारणा केली असता, बालकांनी एक चपाती िमळत अस याचे 
सांिगतले.  सिमतीने याबाबत मिहला व बालिवकास िवभागाच्या अिधकाऱ्यांकडे 
िवचारणा केली असता त्यांनी सांिगतले की, सरुुवातीला एक चपाती देण्यात येते व 
आव यकतेनसुार मलेु अिधकची चपाती घेऊ शकतात. कोणकोणत्या व त ूपरुिवण्यात 
आ या अशी सिमतीने मलुांकडे िवचारणा केली असता त्यांनी सांिगतले की, तेल, 
पावडर, टूथ पे ट, साबन इत्यादी सािहत्य देण्यात येते. 

सिमतीने मलुांच्या वै कीय तपासणीच्या बाबतीत काय यव था आहे अशी 
िवचारणा केली असता अिधकाऱ्यांनी सांिगतले की, दररोज सकाळी डॉक्टर येऊन 
तपासणी करतात. तसेच या पिरसरात २४ तास नसर् कायर्रत आहे. गरज पड यास मलुांना 
पािलकेच्या/शासनाच्या रुग्णालयात नेऊन उपचार करण्यात येतात. येथील मलुांना मॉरल 
सपोटर् देऊन त्यांना वच्छतेब ल मािहती देण्यात येते, असेही त्यांनी सिमतीच्या 
िनदशर्नास आणनू िदले.  
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सिमतीने मलुींना सिॅनटरी नपॅकीन्स परुिवण्यात येतात काय अशी िवचारणा केली 
असता असे सांगण्यात आले की, तीन-चार मलुी १२-१३ वष वयाच्या असनू त्यांना 
आव यकतेनसुार सिॅनटरी नपॅकीन परुिवण्यात येतात. तसेच घाटकोपरहून ीमती 
जय ी या दर आठव ाला या िठकाणी येऊन मलुींची हेअर कटींग करुन जातात.िविवध 
खाजगी सं थाच्या माध्यमातनू मलुांना च पल, अंथरुण व इतर सािहत्य परुिवण्यात 
येते. या िठकाणच्या लहान मलुांना इनफॉमर्ल एज्यकेुशन देण्यात येते. तसेच पिरसरातील 
शाळेमध्ये मलुांना िनयिमत िशक्षण देण्यात येते. मलुांना िशकिवणारा टाफ उच्च िशिक्षत 
आहे. या िठकाणी येणाऱ्या त्येक मलुांना अितशय चांग या कारची वागणकू िदली 
जात अस यामळेु मलेु घरी जाण्यास इच्छुक नसतात. 

यानंतर सिमतीने सधुारगहृातील िविवध कक्षांना भेटी िद या.  त्येक कक्षातील 
मलुांनी अितशय उ म कारचे नतृ्य करुन दाखिवले. 

यानंतर सिमतीने बैठकीत संबंिधत अिधकाऱ्यांशी बाल सधुारगहृ, मानखदूर् 
यासंदभार्त चचार् केली चचच्या वेळी मखु्य अिधकारी, बाल सधुारगहृ यांनी बाल 
सधुारगहृात राबिवण्यात येणाऱ्या उपकर्मांबाबत सिमतीला मािहती िदली. मुंबई शहर 
आिण उपनगर येथील बाल सधुारगहृांतील िव ाथ्यार्ंसाठी दरवषीर् बाल महोत्सव साजरा 
करण्यात येतो. मानखदुर् येथील या बाल सधुारगहृाचा संपणूर् कॅ पस ३०-३५ एकराचा 
असनू या सधुारगहृाच्या अखत्यारीत एकूण ४ कदर् आहेत.या संपणूर् कॅ पसमध्ये ६०० 
मलेु/मलुी असनू, त्यातील २७० मलेु/मलुी मितमंद आहेत. या पिरसरात इय ा पिहली ते 
दहावी पयतचे िशक्षण िदले जाते. इय ा आठवी ते दहावीपयतच्या िव ाथ्यार्ंसाठी सेमी 
इंगर्जी माध्यम सरुु केले आहे.या िठकाणी असणारी मलेु ही समाजाच्या शेवटच्या 
घटकातील हणजेच ज्या मलुांना इतर सं था दाखल करुन घेत नाहीत त्या घटकातील 
आहेत.या िठकाणी आ यानंतर मलुांना त्येक बाबतीत िवकिसत करण्याचे काम केले 
जाते.िबहार िंकवा परदेशातील मलेु सधु्दा येथे आहेत.येथील मलेु चांगले िशक्षण घेऊन 
बाहेर सेट झालेली आहेत.  

या पिरसरात आयटीआय चालिवण्यात येत असनू ते िवना अनदुािनत आहे.  
तरी सधु्दा आमच्या माध्यमातनू ते चालिवण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये सवार्त चांगली 
मिशनरी येथील आयटीआयमध्ये आहे.या िठकाणी सहा वषार्वरील मलुांना वेश देण्यात 
येतो.जी मलेु तात्परुत्या कालावधीसाठी आलेली असतात त्यांना इनफॉमर्ल 
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एज्यकेुशन देण्यात येते.त्यांना कँड स, पणती, कॅरी बगॅ इत्यादी व त ूतयार करण्याचे 
िशक्षण देण्यात येते.एकंदरीत टाकाऊ व तपूासनू िटकाऊ व वापरायोग्य व त ूतयार 
करण्याचे िशक्षण िदले जाते.  

कॅ पसमधील तीन मलुांना थम नावाच् या खाजगी सं थामध्ये िशक्षणासाठी 
पाठिवले आहे.येथील मलुांना भाजीपाला कसा खरेदी करावयाचा, बकेँतील यवहार कसे 
करावयाचे आिण पोलीस टेशनची िकर्या कशी पार पाडायची इत्यादी बाबतचे िशक्षण 
देण्यात येते. तसेच मलुांना यावसाियक िशक्षण सधु्दा देण्यात येते. मलुांच्या 
सरुिक्षततेची काळजी घेण्यासाठी या पिरसरात २४ तास सरुक्षा रक्षक कायर्रत आहेत. या 
िठकाणी आले या मलुांना बेिसक कील ा  त करुन देण्याचा यत्न करण्यात येतो. या 
िठकाणी असले या मलुांपैकी ७० टक्के मलुांना पालक नाहीत. ३० टक्के मलुांना आई 
िंकवा वडील यापैकी एक नाहीत. ते मलुांची योग्य कारे काळजी घेऊ शकत नस यामळेु 
त्यांना या िठकाणी ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच येथे िशक्षण घेतले या तीन मलुांना 
पणेु येथील एका सं थेने नोकरीचे चांगले पकेॅज िदले आहे. याबाबतीत माननीय उच्च 
न्यायालयाने या सं थेचे कौतकु सधु्दा केले आहे. 

 सिमतीने या कॅ पसमध्ये कोणकोणते कायर्कर्म राबिवण्यात येतात ? याबाबत 
िवचारणा केली असता हे सधुारगहृ १०० टक्के शासनातफ चालिवले जाते.या सोसायटीचे 
अध्यक्ष हे बाय िडफॉ ट माननीय गहृ मंतर्ी असतात. सध्या माननीय मखु्यमंतर्ी यांच्याकडे 
गहृ खाते अस यामळेु माननीय मखु्यमंतर्ी या सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत.तसेच माननीय 
मिहला व बालिवकास मंतर्ी या उपाध्यक्ष आहेत.मुंबईचे माननीय महापौर, मुंबई पोलीस 
आयकु्त, मुंबई महानगरपािलकेचे आयकु्त असे एकूण २७ सद य या सं थेच्या मंडळावर 
आहेत. तसेच ६ अशासकीय सद य आहेत.  

सदरहू बाल सधुारगहृ १९२७ पासनू सरुु झालेले आहे. या िठकाणी त्येक वषीर् 
वेगवेगळे कायर्कर्म आयोिजत करण्यात येतात.  या सं थेत कायर्रत असले या 
अिधकारी/कमर्चाऱ्यांचे पगार शासनाच्या माध्यमातनू होतात. शासनाने अजनूपयत ही 
सं था आप या ता यात घेतलेली नाही.परंत ुशासनाकडून ही सं था ता यात घेण्याचे 
यत्न सरुु आहेत. शासनाकडून या सं थेतील ती िव ाथ्यार्ंमागे दरमहा रु.६३५/- इतके 
अनदुान िमळत होते. परंत ुहे अनदुान कमी अस यामळेु अनदुान वाढिवण्याची मागणी 
के यानंतर शासनाने ती िव ाथीर् रु.२०००/- इतके अनदुान केलेले आहे.  
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सवार्त महत्त्वाची बाब या पिरसराच्या मटेनन्सचे काम हे आवाक्याबाहेरचे आहे. 
ताव आहे की, शासनाने ही सं था ता यात घेऊन चालवावी.सं थेला येत असलेले 

पाणी देयक आिण वीज देयकांचा खपू मोठा आिर्थक बोजा पडतो. वारंवार या देयकांच्या 
सम या भेडसावतात. या कामी शासनाला िवशेष अनदुान मािगतले होते.  त्यानसुार 
शासनाने ७१ लाख रुपये अनदुान िदले असनू त्यातनू आ ही ५० लाख रुपयांचे पाणी 
देयक अदा केले आहे. तसेच इतरही खचर् भागिवला आहे. आजच्या घडीला बीईएसटीचे 
२२ लाख रुपयांचे देयक अदा करणे बाकी आहे.शासनाकडून िमळणारे अनदुान व 
इतरांकडून िमळणारे डोनेशन या माध्यमातनू या सं थेचे काम सरुु असते. 
एमएमआरडीएने या पिरसरात जागितक दजार्चे कदर् बनिवण्याचे ठरिवले आहे.  

सवर् थम १९१५ मध्ये बालकांच्या संदभार्त न िनमार्ण झाला होता. त्यावेळी 
टाई स ऑफ इंिडयामध्ये एक बातमी छापनू आली होती. त्यावेळीमो ा कै ांना आिण 
लहान बालकांना एकाच कारागहृात ठेवण्यात येत होते. मो ा कै ांनी लहान बालकांवर 
अत्याचार केले होते. या पा वर्भमूीवर ि िटश कौिन्सलने जाहीर केले की, बालकांसाठी 
लवकरात लवकर कायदा करण्यात येईल. त्यानसुार १९२४ मध्ये सिमती थापन करुन 
१९२६ मध्ये कायदा करण्यात आला व १९२७ मध्ये ि िटश अिधकारी 
मा.जे.बी.एच.हॉटसन यांनी िच डेर्न ए  सोसायटीची थापना केली. मुंबई ेिसडेन्सीचे 
ग हनर्र हे या सं थेचे अध्यक्ष असायचे. १९४७ नंतर या सं थेचा वास झपा ाने सरुु 
झाला. 

१९८३ मध्ये या सं थेला बे ट चाई ड इन् टी ुशन ॲवार्ड सधु्दा िमळालेला  
आहे. 

िद िच डेर्न ए  सोसायटी एकूण ९ सं थािमळून िनमार्ण होते. पणु्याच्या येरवडा 
येथील जवाहरलाल नेहरु आिण माटंुगा येथील डे हीड ससनू ही दोन पेशल होम 
आहेत. जी मलेु गनु्हेगार असतात त्यांना पेशल होममध्ये ठेवण्यात येते. 

बालकांचे हक्क सिमती CWC आिण िद. िच डेर्न्स ए  सोसायटीमध्ये समन्वय 
होत नाही. आता नवीनबालकांचे हक्क सिमती CWC आलेली आहे. त्येक तीन 
वषार्ंनी बालकांचे हक्क सिमती तयार करण्यात येते. 

सिमतीने यावर या सधुारगहृाच्या काही अडचणी आहेत का? तर मांडण्यात तसेच 
बालकांचे हक्क सिमतीने िदले या िनणर्यािवरुध्द तु हाला न्यायालयात जाता येते का? 
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असे िवचारले असता बाल सधुारगहृासंदभार्तील सवर् कामे या बालकांचे हक्क 
सिमतीमाफर् त केली जातात. मलुांना कोणत्या गहृामध्ये ठेवायचे आहे, कोणत्या मलुांना 
कोणत्या गहृामध्ये ॲडिमशन ायची आहे, एका गहृातनू दसुऱ्या गहृामध्ये मलुांना 
हलिवणे, इतकेच न हे तर बाल सधुारगहृातील मलुांना बाहेर घेऊन जायचे असले तरी 
बालकांचे हक्क सिमतीच्या परवानगीिशवाय घेऊन जाता येत नाही.अशा कारची सवर् 
कामे बालकांचे हक्क सिमती करते. त्येक कामासाठी आ हाला बालकांचे हक्क सिमती 
वर अवलंबनू राहवे लागत आहे. मातर् आता पयत वतंतर्िरत्या कोटार्मध्ये जाण्याची कधी 
वेळच आलेली नाही. 

 त्यानंतर सिमतीने या बाल सधुारगहृामध्ये आणखी काही अडचणी आहेत का? 
अशी िवचारणा केली असता, येथील पोलीस यवि थत काम करीत नाहीत. या बाल 
सधुारगहृातील मलुांना बालकांचे हक्क सिमती कडे घेऊन जाण्यासाठी, मलुांना त्यांच्या 
घरी घेऊन जाण्यासाठी, मलुांना परदेशात घेऊन जाण्यासाठी तसेच अन्य राज्यामध्ये 
घेऊन जाण्यासाठी पोिलसांची गरज भासते, अशा वेळी पोलीस वेळेवर येत नाहीत.पवूीर् 
पोिलसांची संख्या कमी अस यामळेु पोलीस वेळेत येऊ शकत न हते. पण आता 
डी.सी.पी. धबाडे सर आ यापासनू ते यवि थत कॉिर्डनेशन करीत आहेत. रे वे पोलीस 
व महारा टर् पोलीस असे दोन िवभागाचे पोलीस काम करीत असतात. कधी-कधी 
येण्यासाठी पोिलसांना वेळ राहत नाही. त्याचे कारण असे की, िदवाळी, गणपती, मोच 
िंकवा कोणत्याही कारणा तव लावण्यात आलेला पोलीस बंदोब त, अशा कारणामळेु ते 
आमच्याकडे योग्य वेळी येऊ शकत नाहीत. आपणही त्यांच्या अडचणी समजनू घेणे 
आव यक आहे. पण त्यांचा पाठपरुावा केला तर ते नक्की आमच्या कामाकडे लक्ष देतात. 
येथे वेळोवेळी पोलीस येतात पण त्यांच्यासाठी येथे ऑिफस नाही. 

मलुांच्या सोयी व सिुवधासंदभार्त व येथील कमर्चाऱ्यांच्या संदभार्त बऱ्याच 
अडचणी आहेत. सोसायटीतील आताच्या इन् ा टर्क्चरमध्ये सधुारणा करुन मिहला व 
बालक याण िवकास िवभागाच्या धान सिचव यांनी खपू माने नवीन कायर्कर्म तयार 
केलेला आहे.सोसायटीचे इन् ा टर्क्चर खपू जनेु आहे.या सोसायटीचे बांधकाम देखील 
सन १९६० मधील आहे.काही काही िठकाणी तर २०० वषार्पवूीर्चे बांधकाम होते. 
त्यािठकाणी आता नवीन बांधकाम सरुु केलेले आहे. इन् ा टर्क्चरसाठी परेुसा िनधी 
उपल ध नाही. इन् ा टर्क्चरच्या दरुु तीसाठी बजेटची कोठेही तरतदू करण्यात  
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आली नाही. त्यामळेु अशा सोसायटी दरुु त करण्यासाठी सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाला मोठी अडचण िनमार्ण झाली आहे.या अडचणीमळेु अनेक न िनमार्ण होत 
आहेत. 

यापवूीर् त्येक मलुाला ित मिहना ६३५/- रुपये मानधन िदले जात होते. आता 
त्यात अनदुानातील वाढ ही सन २०१७ पासनू करण्यात आलेली असनू २०००/- रुपये 
केलेले आहे. यापवूीर्च्या ६३५/- रुपयांमध्येमलुांचे जेवण, आरोग्य अशा कारच्या 
मलुांना आव यक सवर् सोयीसिुवधा ा या लागत होत्या. त्येक मलुाला हे ६३५/- रुपये 
हणजे अत्यंत तटुपूंज मानधन होते. तसेच येथील कमर्चाऱ्यांना आ ही ९० टक्के पगार 
देतो. ज्या माणे िशक्षण सं थातील िशक्षकांना पगार िमळतो, त्या माणे या िशक्षकांना 
िंकवा येथील कमर्चाऱ्यांना पगार िदला जात नाही.जी.पी.एफ. िंकवा डी.सी.पी.एस. अशा 
कोणत्याही कारच्या सिुवधा या कमर्चाऱ्यांना नाहीत. ते एकदा सेवािनवृ  झा यानंतर 
त्यांना नंतर कोणत्याही कारची मदत िदली जात नाही. त्यानंतर सिमतीने बाल 
सधुारगहृातील कमर्चाऱ्यांचे वेतन हे योग्य वेळी होते का? अशी िवचारणा केली असता 
मखु्य अिधकारी यांनी सिमतीला अशी मािहती िदली की काही वेळा उशीर होतो. पण 
एि लचा पगार मे मिहन्याच्या शेवटच्या तारखेपयत होतो. के हा के हा यापेक्षा जा त 
उशीर होतो. हे कार टाळण्यासाठी शासनाने यामध्ये बदल करणे अत्यंत आव यक 
आहे. आ हाला इतर कमर्चाऱ्या माणे डीसीपीएस िंकवा अन्य कोणतीही योजना लाग ू
नाहीत. कमर्चारी जे पैसा गुंतिवतात त्या पैशावर फक्त ६.२५ टक्के याज िदले जाते.सन 
१९४९ पवूीर्चे एक अकांउंट आहे. त्या अकाउंटमध्ये आमचे पैसे जमा केले जातात. 
आमचे पगार वेळेवर होत नाहीत. त्यामळेु आमची मानिसकता बरोबर राहत नाही. अशा 
अव थेत आ हाला मलुांबरोबर राहून त्यांना िशकवावे लागत आहे.  

त्यानंतर सिमतीने येथील कमर्चारी/अिधकारी अशी एकूण िकती पदे आहेत याची 
िवचारणा केली असता येथे २३५ पदे मंजरू आहेत, त्यापैकी ६३ पदे िरक्त आहेत.  
त्यामळेु येथील कमर्चाऱ्यावर कामाचा बोजा जा त आहे. येथील कमर्चारी तीन 
िस टमध्येकाम करीत आहेत. आकृतीबंधामध्ये सधुारणा होणे आव यक आहे. दसुरी 
मेजर अडचणी अशी आहे की, कुक, गाडर् आिण वीपर यांची पदे मो ा माणावर  
िरक्त आहेत. आता या सं थेमध्ये फक्त दोनच कूक आहेत. त्यातील एक सकाळी येतो 



246 
 
व दसुरा दपुारी येतो.त्यातील एक कमर्चारीसु ीवर गे यानंतर दसुऱ्या कमर्चाऱ्याला 
दोन्हीवेळेचा वंयपाक करावा लागतो. ड गरी येथे ५५० मलुांची क्षमता आहे. त्या 
िठकाणी देखील दोनच कूक आहेत. डे हरी ससनू येथे ४०० मलुांची क्षमता आहे तेथे 
देखील दोनच कूक आहेत. येथे एकच वीपर आहे.गे या ६ वषार्पासनू ही पदे िरक्त होती. 
काही िदवसांपवूीर्च त्या यक्तीला अनकंुपावर िनयकु्त केलेले आहे. अशा कारचे अनेक 
न आहेत. यामध्ये सधुारणा होणे मलुांच्या दिु टने अत्यंत आव यक आहे. या सं थेमध्ये 

एकही समपुदेशक नाही.  
आता या सं थेमध्ये एकूण िकती मलेु आहेत ? अशी िवचारणा केली असतामलेु व 

मलुी असे दोन्ही िमळून २४० इतकी संख्या आहे. सदर मलेु-मलुी हे िकती वयोगटातील 
आहेत ? सदर मलेु-मलुी हे १२ ते १८ वयोगटातील आहेत.सिमतीने मलुीच्या घरी मलुींना 
काय ॉ लेम असतात? अशी िवचारणा केली असता, बाल सधुारगहृामध्ये काही मलुींना 
वेगवेग या कारणातनू आणले जाते. काही मलुी पळून आले या असतात. काही मलुी 
रे वेमध्ये सापडले या असतात. तर काही अनाथ असतात. येथे येणाऱ्या मलुा-मलुींना 
त्यांच्या आई-वडींलाच्या स यानसुार त्यांना चांगले िशक्षण देणे. ते जा तीत जा त 
अ यासामध्ये गुंतनू राहतील, अशा कारच्या उपयायोजना आ ही करतो. 

बाल सधुारगहृातील मलुांचा कल कोणत्या के्षतर्ाकडे आहे हे जाणनू घेण्यासाठी 
चाई ड गायडन्स टीम आहे.साधारणत: दोन मिहन्यात मलुांचा कल कोणत्या के्षतर्ाकडे 
आहे हे िनदशर्नास येते. मलुांचा ज्या के्षतर्ात कल असेल त्याचे िशक्षण घेण्यासाठी त्यांना 
चांग या सं थांमध्ये पाठिवण्यात येते.या पिरसरात छो ाछो ा कीलचे िशक्षण 
देण्यात येते. आशा सदन, सखु-शांती या सं थांमध्ये ६ ते १२ वयोगटातील मलुींना 
पाठिवण्यात येते.त्या सं थांच्या माध्यमातनू त्यांना िशक्षण देण्यात येते. 

इलेक्टर्ीिशयन, कारपटर, लंबर, टेलरींग, वायरमन इत्यादी िशक्षण डे हीड ससनू 
येथील सं थेमध्ये देण्यात येते. 

सं थेचा पिरसर ३०-३५ एकर के्षतर्ाचा आहे.यातील काही जागेवर पवूीर् मलुांना 
 शेती िवषयक िशक्षण देण्यात येत होते.परंत ु नंतर ते बंद झाले.हळूहळू सं थेच्या 
जवळजवळ २३ एकरवर आजबूाजचू्या लोकांनी अितकर्मण केलेले आहे.  सदरहू 
अितकर्मण िन कािसत करण्यासाठी आ हाला पोलीस िवभागाच्या संरक्षणाची 
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आव यकता आहे. या करणी आ ही शासनाकडे तकर्ार केलेली आहे.ही सं था अजनू 
चांग या कारे चालवण्यासाठी शासनाने ही सं था वत:कडे ह तांतिरत करुन घेत यास 
चांगले होईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

यावर सिमतीनेशासनाने लवकरात लवकर ही सं था ता यात घ्यावी या संदभार्त 
सिमतीच्या वतीने शासनास िशफारस करण्यात येईल. असे िवदीत केले. 

सिमतीने सं थेकडे परेुशा माणात पदे उपल ध आहेत काय ? अशी िवचारणा 
केली असता मखु्य अिधकारी यांनी सं थेतील अनेक पदे िरक्त आहेत.िवनंती आहे की, 
सं थेतील िरक्त पदे भरण्यासाठी सिमतीने यत्न करावा. तसेच सवार्त महत्त्वाचे हणजे 
अगोदर सांिगत यानसुार शासनाने ही सं था ता यात घ्यावयास पािहजे.तोपयत मलुांना 
लागणाऱ्या बगॅ, डेर्स, लेखनसामगुर्ी इत्यादी तसेच इन् ा टर्क्चरसाठी परेुशा माणात 
िनधी उपल ध करुन देणे आव यक आहे. 

 सिमतीने मागच्या काळात या सधुारगहृातनू मलेु पळून गे याची घटना घडली 
होती. मलेु पळून जाण्याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा केली असता, मलेु या 
िठकाणी आ यानंतर सरुुवातील ते घरी जाण्यास उत्सकु असतात. सरुुवातीच्या १५ 
िदवसांत ते सं थेशी एकरुप होत नाहीत. त्यामळेु ते पळून जाण्याचा यत्न करतात.तसेच 
दसुरी बाब अशी की, मलुांची त्यांच्या आईशी भेट घडवनू आणण्यासाठी पोिलसांकडून 
ए कॉटर् उपल ध होत नाही. त्यामळेु सधु्दा मलेु पळून जातात.िशवाय काही मलेु 
हबॅीच्यअुल असतात. मलेु पळून जाण्याचे कार घडू नयेत हणनू अटडंट आिण गाडर्ची 
सधु्दा जा त पदे असणे आव यक आहे. केअर टेकरची दोनच पदे आहेत.  जर 
सधुागहृातील मलुाची कृती िबघड याने त्याला रुग्णालयात न्यावयाचे अस यास 
आतील पिरसरातील केअर टेकर मलुाला रुग्णालयात घेऊन जातात. त्यामळेु गेटवरील 
केअर टेकर यांना आतमध्ये ुटीसाठी यावे लागते. गेटवर कोणी नस यामळेु मलेु याच 
संधी फायदा घेऊन पळून जातात. मलेु पळून जाऊ नयेत हणनू पिरसराला संरक्षण िंभत 
करणे आव यक आहे. तसेच रुग्णवािहका आिण डर्ाय हरची सधु्दा आव यकता आहे. 

सिमतीने सं थेमध्ये गायनकॅ डॉक्टर आठव ातनू िकती वेळा येऊन मलुींची 
तपासणी करतात ? अशी िवचारणा केली असता, सं थेच्या पिरसरात दवाखाना असनू 
डॉक्टर उपल ध आहेत. परंतु गायनकॅ डॉक्टर नाहीत.जर मलुींना काही तर्ास जाणव ू
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लागला तर त्यांना उपचारासाठी गायनकॅ डॉक्टरांकडे नेण्यात येते. सं थेमध्ये परुुष डॉक्टर 
उपल ध आहेत, परंत ु त्या बरोबरच मिहलांना उ वणाऱ्या आजारांवर उपचार 
करण्यासाठी मिहला डॉक्टर सधु्दा असणे गरजेचे आहे. सधुारगहृातील मलुींची दरमहा 
गायनकॅ डॉक्टरकडून वै कीय तपासणी होते काय ? अनेक मलुींना तीन-तीन मिहने 
मािसक पाळी येत नाही, आ यास अितशय मंद असते. मलुींची गायनकॅ डॉक्टरांकडून 
िनयिमतपणे वै कीय तपासणी करण्यात येत नाही. परंत ु आव यकतेनसुार मलुींना 
गायनकॅ डॉक्टरांकडे उपचारासाठी नेण्यात येते. मलुींच्या मािसक पाळीच्या संदभार्त 
रिज टर ठेवलेले आहे.मलुींना मािसकपाळीमध्ये काही तर्ास होत अस यास त्यांच्याशी 
संवाद साधनू आव यकतेनसुार तज्ज्ञांकडे नेण्यात येते. शासनाच्या अनेक योजना आहेत. 
पण त्या मोफत िमळिवण्यासाठी आ हाला मो ा माणावर पाठपरुावा करावा लागत 
आहे. येथील आय.टी.आय.ची इमारत सन १९८९ मधील आहे. सदर इमारत ही 
मोडकळीस आलेली आहे. सदर इमारतीमध्ये जाण्यासाठी देखील आ हाला भीती वाटत 
आहे. एवढी ती इमारत मोडकळीस आलेली आहे. आय.टी.आय. या सं थेतनू अनेक 
िव ाथीर् चांगले िशक्षण घेऊन वत:च्या पायावर उभा टाकलेले आहेत. या सं थेतील 
अनेक िव ाथीर् हे िफटर, वायरमन व इलेक्टर्ॉिनक मेकॅिनक अशा कारच्या कोसर्चे 
िशक्षण घेऊन जॉब करीत आहेत. या सं थेतील काही मलेु दबुई येथे देखील जॉब करीत 
आहेत. या सं थेतील िव ाथ्यार्ंना आ ही दोन वष मोफत िशक्षण देतो. 

सटर्ल ऑिफसकडून काही माणात िनधी िदला जातो. त्या िनधीतनू त्या इमारतीच्या 
दरुु तीची कामे करीत आहोत.मध्यंतरी सन २०१२ ते २०१६ च्या दर यान आिर्थक 
ि थतीमळेु ती बंद पडली होती. कोटार्च्या आदेशानंतर सन २०१६ ला पनु्हा सरुु करण्यात 
आली. आमच्या आय.टी.आय. सं थेला कोणत्याही कारचे अनदुान िमळत नाही. सदर 
सं थेमध्ये एकूण १३ जणांचा टाफ आहे. त्यातील फक्त तीन कमर्चारी हे परमनंट आहेत. 
उवर्िरत १० कमर्चारी हे कंतर्ाटी बेसवर काम करीत आहेत. यांना फार कमी मानधनावर 
काम करावे लागत आहे. साधारण: दोन ते तीन मिहन्याला एक कमर्चारी नोकरी सोडून 
जात आहे. िनधी अभावी अशी पिरि थती िनमार्ण झाली आहे. 
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बाल सधुारगहृातील सवार्त गंभीर िवषय हणजे येथील बऱ्याच इमारती 
मोडकळीस आले या आहेत.  

4.२ िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी मखु्य कायर्कारी अिधकारी, बाल 
सधुारगहृ, मानखदुर् यांनी खालील माणे लेखी मािहती िदली : 

सं थेतील वेिशकांना देण्यात येणार आहार हा शासनाने मािणत केले या आहार 
तािलकेनसुार स थेमाफर् त देण्यात येतो.  

सं थेमध्ये मा.बाल क याण सिमतीच्या आदेशान्वये वेिशतांना दाखल करण्यात 
येते. सं थेत वेिशतांना दाखल के यानंतर व त्येक ३ मिहन्यातनू वै िकय तपासणी 
केली जाते. तसेच सं थेचे वै िकय अिधकारी दैनंिदन वेिशतांच्या आरोग्या िवषयक 
सम यांचे अवलोकन करुन संबंिधत वेिशतांवर वै कीयउपचार करतात. तसेच 
गरजेनसुार सदर वेिशतांना बहृमुंबई महानगरपािलका व राज्य शासनांच्या रुग्णालयात 
वै कीय उपचारासांठी दाखल केले जाते. तसेच सं थेत डोळे तपासणी ,शारािरक 
तपासणी व इतर वै कीय िशिबराचे आयोजन केले जाते. 

स :ि थत सं थेची अंदाजे रु ५५ लाखांची पाण्याची देयके थकीत आहेत. 
त्याच माणे शासनातफ मानखदुर् येथील सं थाची िवज देयके अदा करण्यासाठी िवशेष 
अनदुान रुपये ७१,८९,१४१/- शा.िन.िचएसो/२०१७/ /कर्१७३क/का-८  
िद. २४.१०.२०१७ अन्वये देण्यात आले. तसेच मे. िरलान्स एनजीर् िल. यांनी ९१ लाख 
रुपये थिकत िवजदेयक माफ केले आहे. रक्कम रुपये १२,००,०००/- आहे असे एकूण 
६७ लाखांची देयके थिकत आहेत तसेच िद.िच डेर्न्स ए  सोसायटी, मुंबई या सं थेची 
थिकत देयके, वेिशतांना सधुारीत बाल न्याय अिधिनयमानसुार सोईसिुवधा परुिवणे व 
कमर्चाऱ्यांचे लंिबत मलुभुत लाभांिवषयी योग्य िनणर्य घेण्या तव या कायार्लयामाफर् त 
वेळोवेळी ताव सादर करण्यात आला आहे. 

बाल क याण सिमती व सोसायटी यांच्यामध्ये योग्य समन्वय असनू वारंवर बैठका 
व भेटी होत असतात. 

मानखदुर् येथील नवीन / अितिरक्त बालगहृ या सं थेचे िनवासी बाल गहृ व 
कमर्चारी िनवास थानी यांच्या इमारती ना दरुु त आहेत याबाबत बाल न्याय(मलुांची 
काळजी व संरक्षण) अिधिनयम २०१५ मधील तरतदुीच्या िनकषावरुन या सं थेने 
शासनाकडे िदनांक ६ फे वुारी. २०१८ रोजी सं थेचा ारुप आराखडा सादर केला आहे. 
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शासनाच्या वेतन अनदुानात समािव ठ नस याकारणाने शासनाच्या सहायक 
िनधीतनू या कमर्चाऱ्यांच्या वेतन अनदुानाची तरतदु करण्यात येते.सदर िनधी काही वेळेस 
अथर्खात्याकडून िवभागास िवलंबाने उपल ध होतो. याबाबत शासनाकडे या सं थेने 
िदनांक २६ /९/२०१७ व िदनांक ६/२/२०१८ रोजी ताव सादर केला आहे. 

िद.िच डेर्न्स ए  सोसायटी, मुंबई या सं थेच्या आ थापनावरील २३५ पदांपैकी ६३ 
पदे िरक्त आहेत. सदर पदे सरळसेवा भरतीने भरण्यास मंजरु िमळणेबाबत या 
कायार्लयामाफर् त शासनास ताव सादर करण्यात आला आहे. 

सं थेत दाखल होणाऱ्या वेिशत मलुांसाठी िफटर वगर्, इलेक्टर्ॉिनक्स वगर्, 
ह तकला, िशवण काम, वेिं डग, िचतर्कला, नशीकाम, तारतंतर्ी, रंगकाम, संगणक, 
योगा, संगीत, नतृ्यकाम व इतर घरगतुी सािहत्याचे दरुु तीचे िशक्ष  इत्यादी यवसाय 
िशक्षण देण्यात येते. 

याबाबत सं थ्या तरावर वेळोवेळी पोिलस यंतर्णेला वेळोवेळी पतर् यवहार 
करण्यात आलेला आहे. तसेच पोिलस यंतर्णेमाफर् त िनरीक्षण गहृ, उमरखाडी येथे दैनंिदन 
पोिलस दल संरक्षणाकरीता उपल ध आहेत तसेच नवीन बालगहृ, मानखदुर् या सं थेच्या 
आव यकतेनसुार पोिलस दलांमाफर् त वेळोवेळी ए कॉटर् उपल ध करुन िदले जातात. 

सदर सं थेची देखभाल व दरुु तीची न द सावर्जिनक बांधकाम िवभाग यांच्या 
न तीवर असनु सदर बाबत वंततर् िनधी उपल ध होण्याकरीता शासन तरावर ताव 
सादर केला आहे. 

ि◌ िद.िच डेर्न्स ए  सोसायटी अतंगर्त मानखदुर्, माटंुगा, उमरखाडी येथील 
इमारतीचे बांधकाम हे सन १९६० पवुीर्चे असनू आजतागायत इमारती दरुव थेत आहेत. 
याबाबत शासन तरावरिद.िच डेर्न्स ए  सोसायटी साठी वतंतर् वािर्षक िनधी उपल ध 
असणे आव यक आहे. 
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िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 
बाल सधुारगहृ, मानखदुर् येथे िदले या भेटीच्या वेळी ा त झाले या मािहतीच्या 

अनषंुगाने िदनांक १४ ऑग ट, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. 
साक्षीच्या वेळी सिमतीला बालकांना कोणकोणता आहार िदला पािहजे, यासंदभार्तील 
मािहती देण्यात यावी. तसेच आहाराची ोिसजर कशी आहे ? अशी िवचारणा केली 
असता, िवभागीय अिधकारी यांनी बालसधुार गहृामध्ये वयंपाकी, सहा यक हे कमर्चारी 
असतात. यासंदभार्त सं थेमाफर् त िनिवदा काढण्यात येते. आपले कमर्चारी अन्न 
िशजववनू देतात. भाजीपाला व अन्नधान्याच्या परुव ाबाबतची िनिवदा वेगळी असते. 
मास-मच्छी घेत नाही. परंत ुते डोनेशनमधनू िमळत असते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने वयंपाकी कमी आहेत व त्यामळेु आहे त्यांच्यावर जा तीचा ताण येत 
आहे. त्यांचे खपू हाल होत आहे. तसेच त्यांना वेतन नाही, पशन नाही, इमारत पडण्याच्या 
ि थतीत आहे. इमारत कोसळली तर लहान मलुांचे काय होईल ? त्या लहान मलुांची 
जबाबदारी कोण घेणार आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ड गरी येथील इमारतीचे ऑडीट केलेले आहे. 
त्यासंदभार्त सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकडे कायर्वाही चाल ू आहे. यासंदभार्त 
असले या सिमतीकडून राज्यातील बालगहृांचा िर वु घेतला जातो. यासंदभार्त 
न्यायालयात केस देखील आहे. येथील २३ एकर जागा िज हािधकारी यांनी त्यांच्या 
ता यात घेतलेली आहे. दसुरी बाब अशी की, मानखदुर् येथे व राज्यात शासकीय सं था 
टर्क्चरल ऑडीट करीत आहेत. त्याबाबत सकँ्शन करून घेतलेले आहे. आता त्याचे 
बांधकाम हाती घेतले जाणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या िठकाणी आयटीआय देखील आहे व तेथे इलेक्टर्ीिशयन, िफटर इत्यादी 
टर्ेड िशकिवले जातात. परंत ुती इमारत के हाही पडू शकते. त्यामळेु त्या इमारतीचे देखील 
बांधकाम करण्याची आव यकता आहे. सिमतीने ते बांधकाम पािहलेले आहे. संध्या 
सं थेमध्ये िकती मलेु आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 िवभागीय अिधकारी यांनी ९८८ मलेु आहेत. मानखदुर्ची संख्या वेगळी आहे. 
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सिमतीने मानखदुर् येथील सधुारगहृाला वॉल कं पाऊंड देखील नाही. त्यासंदभार्त 
सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकडे ताव सादर केलेला आहे. परंत ु त्याला मंजरुी 
िमळालेली नाही. त्यावर िनणर्य होणार आहे. ड गरी येथील सधुारगहृाला वॉल कं पाऊंड 
केलेले आहे. अशी मािहती िदली. 

सधुारगहृ पिरि थती पाहून सिमतीला फार वाईट वाटले. तेथे एकच वयंपाकी आहे 
व तो कंतर्ाटी प तीवर आहे. पवूीर् तेथे मिहला वयंपाक करीत होत्या. परंत ुत्यांना देखील 
तु ही १०-१० वष वेतन िदले न हते. अशी िवचारणा केली. असता िवभागीय अिधकारी 
यांनी परंत ु आता यासंदभार्तील मान्यता घेऊन कायर्वाही केली जात आहे.तसेच 
याबाबतचा आकृतीबंध फायनल टेजवर आहे.िदपावलीच्या वेळी तेथे काम करणाऱ्या 
मिहला सधुारगहृातील मलुांच्या िदपावलीकिरता त्यांच्या घरी देखील जात न हत्या. त्यांना 
थेट क टमाईज सेवा लाग ूकरता येत नाही. त्यांची सेवा थांब ूनये हणनू यत्न चाल ूआहे. 
याबाबतचे काम तातडीने चाल ूआहे.आता सवार्ंना वेतन िमळत आहे. काही वेळा ७० 
टक्के अनदुान ा त होते. त्यांना १०० टक्के वेतन अनदुान देतो. परंतु ते शासकीय 
कमर्चारी नाहीत.असे सिमतीस सांिगतले. 

त्या कमर्चाऱ्यांना खाजगी सं था हणनू वापरू नये. त्यांना शासकीय सेवेत 
सामावनू घ्यावे व त्यानसुार लाभ ावा. इमारतीसंदभार्त देखील तातडीने कायर्वाही 
करावी, अशी सिमतीची सचूना आहे. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ठीक आहे. त्या िठकाणी भेट िदली होती, ते हा 
तेथील बाब लक्षात आली होती. त्या दृ टीने मलुांकिरता सवर् इन् ा टर्क्चर िमळावे यासाठी 
यत्न केले जात आहे. परंत ु त्यांच्या वेतनामध्ये अडचण येणार नाही. त्यांना बऱ्याच 
सिुवधा उपल ध करून िदले या आहेत. कं पाऊंड वॉल व इतर बाबीसाठी ाधान्य 
देण्यात येत आहे. 

सिमतीने सध्या सदरहू बालगहृ कोण चालिवत आहे ? अशी िवचारणा केली. 
असता िवभागीय अिधकारी यांनी मानखदुर् येथील बालगहृ िद िच डेर्न्स एड सोसायटी या 
वयंसेवी सं थेमाफर् त चालिवले जात आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदरहू काम वयंसेवी सं थेकडून काढून घेण्यात यावे. तेथे तुमची ४० 
एकर जमीन आहे. या जागेवर अितशय चांगले बांधकाम होऊन तेथे जवळपास १ लाख 
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मलेु राहू शकतात. ता यामध्ये िकती जागा आहे व या जागेचा चांगला उपयोग करून न 
घेता तु ही एव ा वषार्ंपासनू काय करीत आहात ? या जागेचा चांगला उपयोग करण्यात 
यावा.  

  या बालसधुार गहृाच्या जवळपास ४० एकर जागेपैकी ६ एकर जागेमध्ये 
अितकर्मण झालेली असनू ही अितशय गंभीर बाब आहे. अितकर्मण काढण्यासाठी तु ही 
काय यत्न केलेले आहे ? सिमतीने यावर िच डर्न एड सोसायटीकडून ही सं था 
काढून शासनाने वत:कडे घ्यावी व तेथील १५-२० मलुांची यव था करावी. त्या किरता 
शासनाने िनधी ावा. अशी सिमती िशफारस करेल. 

सिमतीने शासनाकडून सीएसआर फंडींग देखील िमळू शकते. या सं थेमध्ये 
वयंपाक करण्यासही टाफ नाही ही अितशय वाईट ि थती आहे.अशी िवचारणा केली.  

सिमतीने या सं थेमध्ये काम करणाऱ्यांना गे या १५ वषार्पासनू पगार देखील िदला 
जात नाही. ज्या गरीब मिहला तेथे अन्न तयार करुन मलुांनादेतातत्यांना वेळेत पगार िदला 
जात नाही. यामळेु त्या मिहला न्यायालयात गे या होत्या. न्यायालयात सांिगतले की, 
त्यांना पगार ावा.  

िवभागीय अिधकारी यांनीत्यावेळी तेथे जीसं था कायर्रत होती त्यांनी टाफ मंजरू 
केलेला न हता. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने िरलायन्स कंपनीचे िकती िबल पडींग आहे ? अशी िवचारणा केली. 
असता िवभागीय अिधकारी यांनी ७२ लाख रुपये शासनाकडून िमळाले असनू ९१ लाख 
रुपये थिकत वीज देयकमाफ केले आहे. १ कोटी ६० लाख रुपये िवजेचे अनदुान िमळाले. 
बे टचे १२ लाख रुपयांचे िबल िश लक आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हे अनदुान परेुसे नाही. इमारत धोकादायक ि थतीत आहेत. येथील 
 मलुांना बिनयन, च पल, अंडरवेअर िदली जाते. कोठे तरी भीक मागत अस याचे 
आढळून आ यावर ही मलेु ३-४ िदवसासाठी येतात व या व त ू घेऊन जातात. नंतर  
या सं थेत येणाऱ्या मलुांना या व त ुिमळत नाहीत. तेथील मलुांशी बोललो. येथे अनेक 
कारची मलेु येतात. काही मलुींवर विडलांनी, शेजारच्यांनीबलात्कार केलेला असतो. 

 ही मलेु त्यांच्या घरी जाण्यास तयार नसतात.  त्यांना तेथील वातावरण आवडत  
अस याचे िदसनू आले. ही मलेु या सं थेत खषू होती. अशा वेळीआपण त्यांना जा त 
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चांग या सिुवधा उपल ध करुन िद या पािहजेत. या मलुांना सायकल, च पला, च ी, 
बिनयन िदले पािहजे.या गो टी तेथे नाहीत. सं थेचे काम चांगले आहे. तसेचसिमतीने 
िदले या भेटीच्या वेळी तेथे काही िड होटेड लोकही िदसले, काही खाजगी सं था िदस या. 
तसेच या सं थेमध्ये एकच कुक आहे. ितला रिववारी देखीलसु ी घेता येत नाही. तेथे िंभत 
नस यामळेु मलेु तेथनू पळून जातात. सं थेमध्येिसक्यिुरटी नाही. तेथेिंभत वाढवणे गरजेचे 
आहे. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी िंभत वाढवली हेाती. मातर् ती जा त वाढव यामळेु 
ती पाडावी असा आके्षप घेण्यात आला होता. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने बालसधुार गहृातील मलेु व मलुांचीवै कीय तपासणी केली जाते काय ? 
त्याची न द ठेवली जाते काय, तसेच वै कीय तपासणी कोण करते ? अशी िवचारणा 
केली. 

िवभागीय अिधकारी यांनी सं थेचे डॉक्टर आहेत, टाफ आहे. ३ भागात सं था 
असनू२ डॉक्टसर् आहेत.मलुांची िनयिमतपणे तपासणी होते. त्येकाचे कागदपतेर् वेगळे 
ठेवले जाते.खाजगी सं थाच्या माध्यमातनू मिहन्यातनू दोन वेळा वै कीयकॅ प घेतला 
जातो. 

सिमतीने साधारणपणे ७-८ वषार्नंतर मलुी मोठया होतात. त्यांच्याकिरता गायिनक 
डॉक्टरांची आव यकता असते. या सं थेतील मलुींचे चेक अप जनरल डॉक्टर करतात. 
मातर् त्यांच्याकिरता गायिनक डॉक्टर नाहीत. या डॉक्टरांची तेथे आव यकता आहे. असे 
सिमतीने सचुिवले. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ज्या सं थेला भेट िदली तेथे लहान मलुी होत्या. 
इतर सं थेमध्ये काही मलुी आहेत. बीएमसीला िवनंती केली होती. त्यांच्या रुग्णालयातनू 
चेक-अप किरता डॉक्टर उपल ध झाले तर ते सोयीचे होईल. आिदवासी आ मशाळेमध्ये 
राहणाऱ्या मलुींची पाळी िनयिमत आहे की नाही याबाबत तपासणी करण्याकिरता तर्ीरोग 
तज्ज्ञ असणे अिनवायर् आहे, तसा िनयमच आहे. असेही सिमतीने सचुिवले. 

सिमतीने २३५ पैकी ६३ पदे िरक्त अस यामळेु इतरांवर बोजा पडत आहे, याची 
मािहती ावी. अशी िवचारणा केली. 
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िवभागीय अिधकारी यांनी या संबंधी मागणी केलेली आहे. िव  िवभागाकडे 
ताव अंितम ट यात आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने सोसायटीतील मलेु पळून जाऊ नयेत याकिरता ए कॉटर् िमळण्याबाबत 

शासनाने  काय पावले उचचली आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
िवभागीय अिधकारी यांनी ज्यावेळी ही मलेु सं थेबाहेर जातात ते हा त्यांना 

पोहचवण्यासाठी पोिलसांची आव यकता असते.    पोिलसांकडून वेळेवर ए कॉटर् 
आव यक असतो.   मातर् त्यांच्याकडे टाफची अडचण अस यामळेु  वेळेवर ए कॉटर् 
िमळत नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ती इमारत अत्यंत धोकादायक आहे. तेथील बाथरुमची अितशय िबकट 
अव था झालेली आहे. अशी िवचारणा केली. 

िवभागीय अिधकारी यांनी याबाबत लवकरच कायर्वाही केली जाणार आहे. तेथे 
भेट िदलेली आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सध्या मुंबईमध्ये िकती विकग वमेुन हॉ टेल आहेत ? अशी िवचारणा 
केली. 

िवभागीय अिधकारी यांनी सवर् हॉ टे स एनजीओ माफर् त चालवले जाते. त्यावर 
कदर् शासनाचे िनयंतर्ण आहे. ही योजना देखील कदर् शासनाची आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांना िकती वषार्साठी तेथे राहता येते ? अशी िवचारणा केली. 
िवभागीय अिधकारी यांनी ३ वषार्पयत त्यांना तेथे राहता येते व आव यकता 

अस यास २ वष मदुत वाढवनू िदली जाते. शासकीय कमर्चारी मिहलांना क्वाटर्सर् 
िमळतात.असे सिमतीस सांिगतले. 

अिभ ाय व िशफारशी :- 
सिमतीने  िदनांक २३ मे २०१८ रोजी बाल सधुारगहृ, मानखदुर् येथे िदले या 

भेटीच्या अनषंुगाने आिण िदनांक १४ ऑग ट २०१८ रोजी घेतले या िवभागीय 

सिचवांच्या साक्षीच्या अनषंुगाने सिमतीने बालसधुारगहृातील मलुांची/मलुींची एकुण 

संख्या िकती आहे ? त्यांना कोणकोणत्या सोयीसिुवधा देण्यात येतात ? त्यांची वैधिकय 
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तपासणी करण्यात येते का ? तसेच तेथील कमर्चाऱ्यांची संख्या िकती आहे याबाबत 

िवचारणा केली असता िवभागाच्या अिधकाऱ्यांनी आिण मखु्य अिधकारी, 
बालसधारगहृ यांनी खालील माणे मािहती िदली, बाल सधुारगहृ मानखदुर् येथे एकुण 

६०० मलेु मलुी असनु त्यातील २७० मलेु / मलुी मितमंद आहेत. सं थेतील मलुांना 
देण्यात येणारा आहार हा शासनाने मािणत केले या आहार तािलकेनसुार सं थेमाफर् त 

िदला जातो. यामध्ये कधी कांदेपोहे,इडली चटणी,रवा, िशरा इ. आहार िदला जातो. 
तसेच जेवणही डाळ,भात,भाजी,चपाती िदले जाते. यामध्ये कधी कधी मलुांना जा तीची 
चपाती लागली तर ती ही िदली जाते. त्यांना आंघोळीचा 
साबण,टुथपे ट,फणी,कपडे,च पल,शाळेची पु तके इ. सामानही परुिवले जाते. हे सामान 

मािणत केले या दकुानदाराकडुन िंकवा एखादया देणगीदाराकडुनही िदला जातो. काही 
वेळा मलुांना वैदयिकय मदतीची गरज असते तीही येथे परुिवली जाते.येथे िदवसरातर् 
दवाखाना असनु एक डॉक्टर व नसर् उपि थत असतात मातर् मलुींच्या आजारपणाच्या 
वेळी ज्या मिहला वैदयिकय (डॉक्टर) अिधकारी ची आव यकता आहे ती मातर् उपल ध 

करून देता येत नाही. अशी मािहती सिमतीला देण्यात आली. 

सिमतीने जे हा एखादया मलुीला काही तर्ास होऊ लागला तर काय उपाययोजना 
के या जातात अशी िवचारणा केली असता ज्या मलुीला तर्ास होत आसतो त्या मलुीला 
बहृमुंबई महानगर पािलकेच्या िंकवा शासनाच्या दवाखान्यात दाखल करुन उपचार केले 

जातात. अशी मािहती सिमतीला देण्यात आली याबाबत सिमती ती  नाराजी यक्त 

करून अशी िशफारस करते की या बालसधुारगहृामध्ये जो दवाखाना आहे त्या 
दवाखान्यामध्ये मिहला तज्ञ डॉक्टरांची िनयकु्ती तात्काळ करण्यात यावी जेणे करून 

मलुींना कधी मिहलांच्या तकर्ारी जाणव ु लाग या तर त्यावर तात्काळ वैदयकीय 

उपचार उपल ध होतील व वेळच्या वेळी वैदयकीय सिुवधा ही िमळेल. अशी सिमतीची 
आगर्हाची िशफारस आहे. 

सिमतीने येथील बालसधुारगहृ, मलुा / मलुींची राहण्याची िठकाणे, िशकवण्याच्या 
खो या आिण िशक्षण कदेर् यांची पाहणी केली असता समीतीच्या असे िनदशास आले 

िक हे सधुारगहृ अत्यंत मोडकीस आलेले असनु कधीही अपघात होऊ शकतो. यासाठी 
सिमतीची अशी िशफारस आहे िक बाल सधुारगहृाची इमारत ही अत्यंत जनुी असनु 

अनेक िठकाणी इमारतीची दरुाव था झालेली आहे. तेथील खो याही अत्यंत  
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मोडकीस आले या आहेत. सं थेच्या पिरसरातील आय.टी.आय ही इमारत ही 
मोडकीस आलेली असनु िवदयाथीर् व िशक्षक जीवमिुठत धरून तेथे िशक्षण घेत 

आहेत. याबाबत शासनाने सावर्जिनक बांधकाम िवभागास वतंतर् न तीवर िनधी 
उपल ध होण्यासाठी शासनाने यत्न करावेत. तसेच शासनाच्या एम एम आर डी ए 

ने देखील याबाबत लक्ष घालनु नवीन इमारत बांधनू देण्याबाबत सहकायर् करावे. 
तसेच बालसधुारगहृाच्या ४० एकर जागेपैकी ६ एकर जागेमध्ये जे अितकर्मण 

झालेले आहे ही अितशय गंभीर बाब आहे. हे अितकर्मण तात्काळ काढुण तेथे संरक्षक 

िंभत बांधण्याचे काम यधु्दपातळीवर सरुू करून सधुारगहृाला अितकर्मणाच्या 
िवळख्यापासनु सोडवावे अशी ही सिमतीची िशफारस आहे. 

\या सधुारगहृातील कमर्चाऱ्यांची संख्या ही २३५ असनु ६३ पदे ही िरक्त आहेत. 
या िरक्त पदांचा बोजा हा इतर कमर्चाऱ्यांवर पडतो यासाठी आकृती बंधामध्ये 

सधुारणा घडवनु सरळसेवा भरतीने पदे भरण्यासाठी शासनाने तात्काळ तावाला 
मान्यता दयावी अशी ही सिमतीची िशफारस आहे. 

िद. िच डेर्न्स एक सोसायटी ही सं था अत्यंत चांग या कारे काम करीत असनु 

िनधी अभावी त्यांचे यत्न अपरेु पडत आहे सबब शासनाने ही सं था वत:च्या 
अखत्यािरत घ्यावी, टाफ वाढवावा, िनयिमत वेतन देण्याची यव था करावी 
तसेच या सं थेतील कमर्चाऱ्यांनाही शासनाने आप या सेवेत सामावनू घेऊन त्यांना 
वेळच्यावेळी पगार व इतर भ े िमळण्यासाठी परुक िनधीची तरतदु आप या 
अंदाजपतर्कात करावी जेणे करुन या सवर् तरावनू येणाऱ्या मलुांना सांभाळणे, त्यांचे 

संगोपन करणे, त्यांना िशकिवणे योग्य प तीने होऊ शकेल यासाठी येथील सवर् 
कमर्चाऱ्यांचे सिमती अिभनंदन करत व शासनाला ही सं था लवकरात लवकर वत: 
च्या ता यात घेण्याबाबत आगर्हाची िशफारस करीत आहे. आिण केले या 
कायर्वाहीचा अहवाल समीतीला दोन मिहन्यात सादर करावी.  
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मिहलांचे हक्क व क याण सिमती 
              सोमवार, िदनांक २९ स टबर, २०१६ 

      थळ : मुंबई िव ापीठ 

      

उपि थती 
(1) ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स. तथा सिमती मखु 

(2) ी. तापराव पाटील-िचखलीकर, िव.स.स 

(3) ीमती िदपीका च हाण, िव.स.स 

(4) ीमती ि मता वाघ, िव.प.स 

(5) ीमती िव ा च हाण,िव.प.स 

(6) ीमती हु नबान ूखिलफे, िव.प.स 

                                           महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय 

                                                              ी. िवलास आठवले, उप सिचव 
                                                                  ीमती मा.म.सवु, कक्ष अिधकारी 
           िव ापीठाचे अिधकारी 

(१)  डॉ.संजय देशमखु, कुलगरुु, 
(२) डॉ.एम.ए.खान, कुलसिचव 

(३)  अ.आ.फळणीकर, िव  व लेखा अिधकारी 
(४)  ीमती सिुनता मगरे, वसितगहृ अिधक्षक 

(५)  डॉ.अिनल पाटील, संचालक 

(६)  डॉ.कर्ांती जेजरुकर, कायार्ध्यक्ष मिहला िवकास कक्ष 

(७)  डॉ.उवर्शी पंडया, वाडर्न, सिवतर्ीबाई फुले 

(८)  ीमती िवभा सरुाणा, चेअरमन, मलुींचे वसतीगहृ 

(९)  डॉ.हेमा ओगािनया, सहा यक न दणी 
(१०) ी.िललाधर बनसोड, उप न दणी 
(११) ीमती रेशमी पाडयाल, सहायक, न दणी 
(१२) ीमती योिगनी घारे, उप कुलसिचव 
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(१३) ीमती सिुनता िंशगारपरेु, सहायक, न दणी 

(१४) िवकास डावरे, सहायक न दणी  

(१५) पी.एम.घोसण, कोऑिर्डनेटर 

(१६) ीमती वषार् मालवडे, मेबर्सर् WDC 

(१७) ी.द ा घमेु, उप न दणी 

(१८) ी.िवनोद पाटील, िव ापीठ अिभयंता 

(१९) ीमती ि मता गोसावी, उप कुलसिचव 

(२०) ी. रिंवदर् काळे, उप कुलसिचव (िनवडणकू) 

(२१) ीमती भत्की ल खडे, सहायक PRO 
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