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��त�न�धक छाया�च�

डॉ. �नतीन जाधव

HOT DEALS

Samsung Galaxy J6 2018 32GB Gold
₹ 12990 MRP ₹ 14990 -13%
₹1000 Cashback
Buy Now

11 October 2018

आरो��नधीला �दरंगाईचा रोग

https://paytm.com/shop/p/samsung-galaxy-j6-2018-32gb-gold-MOBSAMSUNG-GALAEGLO2425393F64F7A5/?utm_source=loksatta&utm_medium=affiliate&utm_campaign=loksatta_category
https://www.loksatta.com/
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KEN XIN DA V9 16 GB 4G LTE (Rose Gold)
₹ 7999 MRP ₹ 10999 -27%
₹ Cashback
Buy Now

कॅगन ेसन २०११-१२ त े२०१५-१६ या कालावधीम� ेरा�� ीय �ामीण आरो� अ�भयान (एनएचएम) या काय��म�तग�त

यणेा�या म�हला व बाल आरो�मधील उप�माच ेऑिडट केल ेआहे. �ात रा�ात �नधीवाटपाबाबत कमालीची �दरंगाई �दसनू

आली. या गंभीर �वषयाची �चिक�ा करणारे िटपण..

भारतातील सव� जनतलेा �वशषेक�न दबु�ल, व�ंचत घटक�ना दज�दार, मोफत सरकार� आरो� सवेा परुव�ाच े�ये डो�ासमोर

ठेवनू २००५ साली स�ते असल�ेा क� � सरकारन े‘रा�� ीय �ामीण आरो� अ�भयान’ (एनआरएचएम) या काय��माची घोषणा

केली. २०१३-१४ म� े�ामीण भागाबरोबर�न ेहा काय��म शहर� भाग�म� ेराब�वला जात असनू आता या काय��माला ‘रा�� ीय

आरो� अ�भयान’ (एनएचएम) �णनू ओळखल ेजात.े हा काय��म ���ात आण�ासाठ� क� � सरकारकडून साव�ज�नक आरो�

��ेात वाढ�व �नधी सव� रा� सरकार�ना दे�ात यते आहे. �ामळेु सरकार� आरो� यं�णते जा�ीच ेमन�ुबळ, वाढ�व

औषधपरुवठा, सरकार� दवाखान/े ��ालय ेमजबतुीसाठ� पायाभतू सोयीस�ुवधा �मळ�ाची प�र��ती �नम�ण झाली.

आतापय�त�ा भारता�ा आरो� ��ेातील इ�तहासात एनएचएम हा काय��म सव�त मोठ� ‘सरकार� योजना’ �णनू ओळखली

जातो. सन २००५ सालापासनू २०१६ पय�त भारत सरकारन ेएकूण �पय े१ लाख ४४ हजार ५९९ कोटी इत�ा मोठय़ा �माणात

�नधी रा�� ीय आरो� अ�भयान राबव�ासाठ� खच� केला आहे. यामळेु भारता�ा सरकार� आरो� यं�णमे� ेठोस सधुारणा

झा�ाच े�दसनू यते.े

रा�ा�ा बाबतीत स�गायच े�टल ेतर, ग�ेा १३ वष�त एनएचएम आ�ापासनू त े२०१६-१७ पय�त बालम�ृ ूदर ३६ व�न १९ वर

आला आहे, तर माताम�ृ ूदर १३० व�न ६८ वर आला आहे. ग�ेा पाच वष�त साव�ज�नक आरो� सवे�चा आढावा घते�ास असे

�दसनू यते ेक�, महारा�� ातील सरकार� दवाखान/े ��ालय�त सन २०१२-१३ म� ेजाणा�या बा�य़ (२ कोटी २६ लाख व�न ३ कोटी

५४ लाख) आ�ण आतंर ����ा स�ंमे� े(१३ लाख ३० हजार व�न १५ लाख ६७ हजार) सन २०१६-१७ म� ेवाढ झाली आहे.

या सग�ामळेु एकूणच मरगळल�ेा सरकार� आरो� �व�लेा नवीन उभार� दे�ाचा �य� या अ�भयानातनू केला जात आहे. हे

सगळे श� हो�ामागच ेएक मह�ाच ेकारण �णज ेया एनएचएम काय��माअतंग�त सरकार� आरो� यं�णसेाठ� केली गलेलेी

वाढ�व �नधीची तरतदू!

पण क� � आ�ण रा� सरकार य��ा �रावर एनएचएम �नधी�ा �नयोजनाम� ेमोठय़ा �माणात �दरंगाई �दसनू आ�ाच;े आ�ण

सरकारन ेआ�थ�क �नयोजन यो� आ�ण �भावी प�तीन ेकेल ेगले ेअसत ेतर साव�ज�नक आरो� �व�मे� ेआणखीन सधुारणा

होऊन �ाचा लाभ जा�ीत जा� लोक�पय�त पोहोच�व�ासाठ� झाला असता, अस ेख�ु देशा�ा पातळ�वर सव�� मान�ा

https://paytm.com/shop/p/kenxinda-v9-16-gb-4g-lte-rose-gold-MOBKENXINDA-V9-KEXI8032371A32C23F/?utm_source=loksatta&utm_medium=affiliate&utm_campaign=loksatta_category
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जाणा�या भारतीय लखेापर��ा आ�ण लखेा �वभागान े(कॅग) सरकार�ा �नदश�नास आणनू �दल ेआहे. ग�ेा पाच वष�त एनएचएम

काय��म राबव�ासाठ� खच� होणा�या �नधी�ा �नयोजनाब�ल क� � आ�ण रा� सरकार पणू�पण ेअपयशी ठरल ेआहे. ऑिडट

केल�ेा २७ रा��म� ेएनएचएमचा अख�च�त �नधी राह�ा�ा �माणात वाढ झाली. सन २०११-१२ म� ेअख�च�तच े�माण �पये

७,३७५ कोट�व�न सन २०१५-१६ �पय े९५०९ कोटी इतके वाढल ेआहे.

क� � शासनाकडून ��के रा� सरकार�ा �तजोर�त पाठवललेा एनएचएम �नधी रा�ा�ा साव�ज�नक आरो� �वभागाला

दे�ाम� ेरा� सरकारन े�दरंगाई केली आहे. �ाम� ेखरे तर क� � शासनाकडून रा� �व� �वभागाकड ेआललेा पसैा १५

�दवस��ा आत आरो� �वभागा�ा खा�ात जमा करण ेबंधनकारक आहे. पण कॅग�ा ऑिडटमधनू अस ेपढेु आल ेक�, सन

२०१४-१५ म� े�पय े५०३७ कोटी तर सन २०१५-१६ म� े�पय े४०१६ कोटी इतका �नधी रा� �व� �वभागाकडून साव�ज�नक

आरो� �वभागा�ा खा�ात जमा कर�ासाठ� कमीत कमी ५० त ेजा�ीत जा� २७१ �दवस (�न��ाहून जा� वष� उलटून

ग�ेावर) उशीर झाला आहे.

गजुरात, आ�ं �देश, राज�ान, तलेंगणा, ि�परुा आ�ण ज�-ूका�ीर या सहा रा��त एनएचएमअतंग�त रा�ाला �मळाललेा �नधी

(�पय े३६ कोटी) दसुरे काय��म राबव�ासाठ� खच� केला आहे. म�ुमं�ी शभु ल�ी योजना, सखुी भव योजना अशा वगेवगे�ा

योजन��ा नावान ेआरो�ासाठ� आललेा पसैा वळव�ात आला आहे. एकूण २८ रा��पकै� १७ रा��तील ��ालय�म�े

साधारण ४२८ �व�वध उपकरण�ची नसुतीच खरेदी क�न ठेवली आहे. पण उपकरण चालव�ासाठ� ��श��त ��� िकंवा डॉ�र

उपल� नस�ान,े उपकरण ठेवायला परेुशी जागा नस�ान ेही उपकरण ेपडून अस�ाच े�दसनू आल.े जवळजवळ ८५ ट���प�ेा

जा� रा��म� े(२८ पकै� २४) अ�ाव�क औषध�चा मोठय़ा �माणात तटुवडा अस�ाच े�दसनू आल ेअसनू १४ रा��म�े

औषध�चा दज� आ�ण ए�ायर� तार�ख न बघता औषध े���ना �दली जात अस�ाच े�नदश�नास आल ेआहे.

व�� हे� ऑग�नायझशेन�ा सहकाय�न ेनशॅनल इ��टय़टू ऑफ प��क फायना� अॅ� पॉ�लसी (NIPFP) या सं�ने ेसन

२०१५-१६ आ�ण २०१६-१७ या वष�म� ेक� � सरकारकडून एनएचएमअतंग�त �द�ा गले�ेा �नधीच ेमहारा�� , �बहार आ�ण ओ�दशा

या तीन रा��म� ेकस े�नयोजन केल ेगले,े याचा सखोल अ�ास केला आहे.

या अ�ासामधील महारा��  रा�ाब�लच े�न�ष� न��च �वचार कर�ासारख ेआहेत. सन २०१५-१६ क� � सरकारन ेएनएचएम

काय��मासाठ� प�हला ह�ा �णनू �पय े७५६ कोटी महारा��  रा�ा�ा �व� खा�ात जमा केल ेहोत.े �ानसुार रा� �व�

�वभागान ेलगचेच रा� आरो� सोसायटी/ साव�ज�नक आरो� �वभागाकड ेवग� करण ेअप�े�त होत.े पण तस ेन होता रा� �व�

�वभागान े�ाम�हेी जवळजवळ दोन म�हन ेउ�शरान े�पय े६५८ कोटी इतका �नधी �वत�रत केला. �ातही �पय े९८ कोटी प�ुा

�त:कडचे ठेवल ेआ�ण दसुरा ह�ा �पय े१०२ कोटी इतका जवळजवळ ५ म�हन ेउ�शरा वग� केला होता. सन २०१६-१७ या

वष�म� ेतर रा� सरकारन ेकहरच केला. क� � सरकारकडून एनएचएम�ा काय��माचा एकूण �मळून �पय े६९३ कोटी �नधी

रा� सरकारला �ा� झाला होता. पण रा� �व� �वभागान ेहा �नधी जवळजवळ ५६ �दवस �त:कड ेराखनू ठेवनू दोन

म�ह��नंतर �पय े५९८ कोटी �नधी आरो� �वभागाला वग� केला. परत उव��रत रा�हललेा �पय े९७ कोटी �नधी महारा��  रा�

सरकारन ेआप�ा �तजोर�त १४८ �दवस �णजचे चार म�ह��प�ेा जा� �दवस�नंतर आरो� �वभागाला खच� करायला �दला.

इत�ा मोठय़ा �माणात उशीर होत असले तर अनके �� उप��त होतात. सरकार �त:�ा �तजोर�त पसैा ठेवनू न�� या �नधीचे

काय करत?े पसैा वळेेवर �मळत नसले तर आरो� �वभाग आपला खच� कसा भागवत?े पसैा कधी आरो� �वभागाला कधी

पाठवायचा याची काही यं�णा आ�ण �ावर कुणाचीच देखरेख कशी नाही?
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दसुर� आणखी एक गंभीर गो� �णज ेएनएचएम काय��मात ६० ट�े इतका �नधी क� � सरकार तर ४० ट�े इतका �नधी रा�

सरकारन ेआपला वाटा �णनू तरतदू करण ेअ�नवाय� आहे. जोपय�त क� � शासनाकडून �नधी यते नाही तोपय�त रा� सरकारने

आपला �ह�ा खच� करण ेअप�े�त आहे अथवा क� � सरकार�ा �नधीची वाट न बघता रा�ान ेआपला �ह�ा खच� करण ेगरजचेे

ठरत.े पण महारा��  रा� अस ेएकमवे रा� आहे क� �जथ ेक� � शासनाच े�नधी मंजरू होऊन रा� सरकार�ा खा�ात जमा होत

नाही तोपय�त महारा��  रा� एकही पसैा साव�ज�नक आरो� �वभागाला �वत�रत कर�त नाही. सन २०१६-१७ म� ेतर मोठ� नाम�ु�

�नम�ण झाली होती. महारा��  रा� �व� �वभागान ेरा�ाचा �पय े२४२ कोटी इत�ा �नधीचा �ह�ा आ�थ�क वष��ा शवेटी �णजे

माच� २०१७ ला आरो� �वभागाला �वत�रत केला होता. इत�ा ऐन वळे� �मळाला �नधी पणू� खच� न होता अख�च�त रा�हला.

महारा��  आरो� �वभागाला �नधी उ�शरा �वत�रत हो�ामाग ेआणखी एक मह�ाच ेकारण �णज े�नधी �वतरणाची �वनंती करणार�

फाइल २५ टबेल�वर िफरवली जाण.े या�ाच उलट ओ�दशा रा�ाच ेउदाहरण आहे. एक तर ओ�दशा रा�ान े��के �वभागाम�े

एक �व� �नयोजन अ�धकार�/ स�ागार �नय�ु केला आहे. �ाच ेएकच काम आप�ा �वभागाला वगेवगे�ा �ोत�तनू यणेा�या

�नधीवर देखरेख ठेवण;े क� � शासनाकडून आल�ेा �नधीचा पाठपरुावा क�न आल�ेा �नधीच ेतातडीन े�वतरण कर�ासाठ�ची

�ि�या घडवनू आणण.े �ामळेु एनएचएमचा �नधी वळेेवर �वत�रत �ायची आ�ण ती �ज�ा, तालकुा, ��ालय/े दवाखान ेआ�ण

सव�त शवेटी �� या सग��पय�त वळेेवर, यो� �माणात पोहोचवायची इ�ा आ�ण मान�सकता महारा��  रा� सरकारला असले

तर स�ा�ा �वतरण �व�मे� ेआमलूा� बदल क�ाची गरज आहे. ओ�दशा रा�ा�ा आ�थ�क �नयोजनाचा अ�ास क�न

�तथ�ा यं�णा महारा�� ात कशा आणता यतेील याचा �वचार आ�ण ठोस पावल ेउचलायला हवीत.

एकंदरच भारतात स�ु असल�ेा एनएचएमसार�ा काय��म�ना आणखी कस े�भावी प�तीन ेराबवता यईेल यावर य�ेा पढु�ल

काळात रा� आ�ण क� � सरकारन े�वचार करायला हवा. नाही तर पढेु जाऊन एनएचएमचा �नधी नीट खच� होत नाही अस ेकारण

पढेु क�न हा काय��म बंद करायचा घाट घालायला सरकार मागपेढेु पाहणार नाही.

लखेक आरो� ह��वर काम करणारा काय�कत� आहेत.  docnitinjadhav@gmail.com
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