राज्य

रक्त

संक्रमण

पररषदे च्या

सदसयांमध्ये बदल करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन
सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग
शासन रनणवय क्रमांकः रारसे-2015/प्र.क्र.538/अरोग्य-5,
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय अर्ार, कॉम्प्लेक्स रबल्डींग,
8 र् 10 र्ा मजला, लोकमान्य रिळक मागव, मुंबइ.
तारीख: 16 ऑगसि,2019.

र्ाचा :
१) सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग, शासन रनणवय क्र.रारसे-2015/प्र.क्र.538/अ-5, रद.20
स्िें बर,2016.
२) राज्य रक्त संक्रमण पररषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ या पररषदे च्या रद. 15 एरप्रल,2019 रोजी
झालेल्या रनयामक मंडळाच्या 40 व्या बैठकीचे आरतर्ृत्त.

प्रसतार्ना :
दे शात कायवरत ऄसलेल्या रर्रर्ध रक्तपेढया र् रक्त संक्रमण व्यर्सथेतील त्रुिी र् कमतरता
रनदे रशत करुन रक्तपेढी यंत्रणेमध्ये गैरव्यर्हार, त्रुिी र् कमतरता नष्ट्ि करण्यासाठी रनरित
कालबध्द कायवक्रम ऄंमलात अणणे र् हा कायवक्रम न्यायालयासमोर सादर करण्याचे अदे श केंद्र
शासन, राज्य शासन र् केंद्रशारसत प्रदे श यांना दे ण्याबाबत सन 1992 मध्ये सर्ोच्च न्यायालयात
एक सार्वजरनक रहताची जनरहत यारचका दाखल करण्यात अली होती.

या यारचकेसंदभात

सर्ोच्च न्यायालयाने रदलेल्या अदे शास ऄनुसरुन राज्य शासनाने रद. 2 जुलै, 1996 रोजीच्या
शासन रनणवयान्र्ये “राज्य रक्त संक्रमण पररषद” या सर्ायत्त संसथेची रनर्ममती केली अहे. या
संसथेचा मूळ ईद्देश राज्यात सुररित रक्ताचा मुबलक पुरर्ठा र्ाजर्ी ककमतीत व्हार्ा हा अहे .
राज्य रक्त संक्रमण पररषद रनयामक मंडळाच्या रद.14.09.2011 रोजी झालेल्या बैठकीत
राज्य रक्त संक्रमण पररषदे च्या कामकाजात सुसूत्रता अणण्याच्या दृष्ष्ट्िने सद्यष्सथतीत मा.प्रधान
सरचर् (अरोग्य) हे ऄध्यि म्पहणून राज्य रक्त संक्रमण पररषदे चे कामकाज हाताळत अहेततसेच
रद.15.04.2019 रोजी झालेल्या 40 व्या रनयामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये खालील बाबींर्र ऄंरतम
रनणवय घेण्यात अला अहे.
ऄ) अयुक्त अरोग्य सेर्ा तथा ऄरभयान संचालक राष्ट्रीय अरोग्य ऄरभयान यांना राज्य रक्त
संक्रमण पररषदे च्या रनयामक मंडळाचे “सदसय” म्पहणून रनयुक्त करण्याबाबत रनणवय
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ब) शासन रनणवय रद.20.09.2016 मध्ये ऄ.क्र.14 र्रील “प्ररतरनधी, ईद्योग संक्रमण
रचरकत्सा यांच्या ऐर्जी 300 खािांपेिा जासत ऄसलेले ऄशासकीय रुग्णालय र् त्यास संलग्न
रक्तपेढीची प्ररतरनधी “सदसय” म्पहणून समार्ेश करण्यात यार्ा.ईपरोक्त बाब लिात घेता राज्य
रक्त संक्रमण पररषदे च्या सदसयांमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या रर्चाराधीन होती.

शासन रनणवय :
राज्य रक्त संक्रमण पररषदे च्या सदसयांमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास तसेच सदरच्या
रनयामक मंडळामध्ये ऄध्यिासरहत एकूण सदसयांची संख्या ही 17 ऄरधक १ रर्शेष अमंरत्रत एर्ढी
मयादीत ठे र्ण्याच्या ऄिीर्र शासन मान्यता दे ण्यात येत अहे.
१) ऄपर मुख्य सरचर् /प्रधान सरचर्/सरचर्, सार्वजरनक अरोग्य

-

ऄध्यि

२) ऄपर मुख्य सरचर् /प्रधान सरचर्/सरचर्, र्ैद्यकीय रशिण र् षषधी द्रव्ये

-

सह ऄध्यि

३) ऄपर मुख्य सरचर्/ प्रधान सरचर्/सरचर् (रर्त्त)

-

सदसय

४) अयुक्त ऄन्न र् षषधी प्रशासन, मुंबइ

-

सदसय

५) अयुक्त अरोग्य सेर्ा तथा ऄरभयान संचालक

-

सदसय

६) संचालक अरोग्य सेर्ा, मुंबइ

-

सदसय

७) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एडस रनयंण संसथा

-

सदसय

८) प्रकल्प संचालक, मुंबइ रजल्हे एडस रनयंत्रण संसथा मुंबइ

-

सदसय

९) संचालक, र्ैद्यकीय रशिण र् संशोधन मुंबइ

-

सदसय

१०) ईप रनयंत्रक (षषधे), परिम िेत्र भारत सरकार

-

सदसय

११) प्राध्यापक, संक्रमण रचरकत्सा,िािा रुग्णालय, मुंबइ

-

सदसय

१२) प्राध्यापक, संक्रमण रचरकत्सा, के.इ.एम. रुग्णालय, मुंबइ

-

सदसय

१३) प्ररतरनधी, आंरडयन मेरडकल ऄसोरसएशन, मुंबइ

-

सदसय

14) प्ररतरनधी,सर्यंसेर्ी रक्तदाता संघिना

-

सदसय

15) 300 खािांपेिा जासत ऄसलेले ऄशासकीय रुग्णालय र्

-

सदसय

16) प्ररतरनधी, महाराष्ट्र रे डक्रॉस संसथा, मुंबइ

-

सदसय

17) संचालक, जनकल्याण ब्लड बँक,पुणे

-

सदसय

18) डॉ.कर्की रुघर्ानी, ऄध्यि थॅलेरसरमया सोसायिी, नागपूर

-

सदसय

राष्ट्रीय अरोग्य ऄरभयान

मुंबइ

त्यास संलग्न रक्तपेढीची प्ररतरनधी
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3.

सदर शासन रनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळार्र

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201908161509169617 ऄसा अहे . हा
अदे श रडजीिल सर्ािरीने सािांरकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार र् नार्ाने.

KIRAN
VASANTRAO
WAHUL

Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=58e32592d7ee16b3f0ea3e5db304272
db056899514ece7f762990f9b1a0c5049,
postalCode=400001,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=2e35734ec976bf5657815fb42c4
d25b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4,
ou=PHD, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
cn=KIRAN VASANTRAO WAHUL
Date: 2019.08.16 16:52:03 +05'30'

( रकरण र्ाहू ल )
ईप सरचर्, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. ऄपर मुख्य सरचर्, र्ैद्यकीय रशिण र् षषधी द्रव्ये रर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ.
2. प्रधान सरचर्, सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ.
3. प्रधान सरचर् (रर्त्त), मंत्रालय, मुंबइ.
4. अयुक्त, ऄन्न र् षषध प्रशासन, र्ांद्रे कुला कॉम्प्लेक्स, र्ांद्रे, मुंबइ.
5. अयुक्त, अरोग्य सेर्ा तथा ऄरभयान संचालक, राष्ट्रीय अरोग्य ऄरभयान, मुंबइ.
6. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स रनयंत्रण सोसायिी, र्डाळा, मुंबइ.
7. प्रकल्प संचालक, मुंबइ रजल्हे एड्स रनयंत्रण सोसायिी, र्डाळा, मुंबइ.
8. संचालक, अरोग्य सेर्ा, अरोग्य सेर्ा संचालनालय, मुंबइ.
9. संचालक, राज्य रक्त संक्रमण पररषद, रकर्द्र ॲनेक्स, चचवगेि, मुंबइ.
10. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सरचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
11. मा. मंत्री (सार्वजरनक अरोग्य) यांचे खाजगी सरचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
12. मा. राज्यमंत्री (सार्वजरनक अरोग्य) यांचे खाजगी सरचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
13. ईप रनयंत्रक (षषधे), परिम िेत्र, भारत सरकार, मुंबइ.
14. प्राध्यापक, संक्रमण रचरकत्सा रर्भाग, िािा मेमोररऄल रुग्णालय, मुंबइ.
15. प्राध्यापक, संक्रमण रचरकत्सा रर्भाग, के.इ.एस. रुग्णालय, मुंबइ.
16. प्ररतरनधी, आंरडयन मेरडकल ऄसोरसएशन, मुंबइ.
17. प्ररतरनधी, सर्यंसेर्ी रक्तदाता संघिन.
18. प्ररतरनधी, महाराष्ट्र रेड क्रॉस संसथा, मुंबइ.
19. प्ररतरनधी, संचालक, जनकल्याण ब्लड बँक, पुणे .
20. डॉ.कर्की रुघर्ानी, ऄध्यि, थॅलेरसरमया सोसायिी, नागपूर.
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21. रनर्डनसती (अरोग्य-5)
(* ऄनुक्रमांक 13 ते 21 येथे नमूद प्रती राज्य रक्त संक्रमण पररषदे मार्वत रर्ाना कराव्यात.)
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शासन शुध्दीपत्रक
राज्य

रक्त

संक्रमण

पररषदे च्या

सदसयांमध्ये बदल करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन
सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग
शासन रनणवय क्रमांकः रारसे-2015/प्र.क्र.538/अ-5,
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय अर्ार,
संकुल आमारत, 8 र् 10 मजला, नर्ीन मंत्रालय,
मुंबइ- 400 001.
रदनांक : 31 ऑगसट, 2019
र्ाचा :

1) सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग,शासन रनणवय क्रमांक:- रारसे-2015/प्र.क्र.538/अ-5
रद.20 सप्टें बर,2016
2) सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग,शासन रनणवय क्रमांक:- रारसे-2015/प्र.क्र.538/अ-5
रद.16 ऑगसट,2019

शासन शुध्दीपत्रक :
र्रील

र्ाचा

येथील

शासन

रनणवय

क्रमांक:-

रारसे-2015/प्र.क्र.538/अ-5

रद.16

ऑगसट,2019मध्ये ऄ.क्र. (6) र्रील संचालक अरोग्य सेर्ा, मुंबइ यांच्या नार्ासमोर सदसय ऐर्जी
सदसय- सरचर् र्ाचण्यात यार्े र् ऄ.क्र. (18) र्रील वर्की रुघर्ानी, ऄध्यक्ष थॅलेरसरमया सोसायटी,
नागपूर यांच्या नार्ासमोर सदसय ऐर्जी रर्शेष अमंरत्रत ऄसे र्ाचण्यात यार्े.
सदर शासन रनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळार्र
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201908301115140517

ऄसा अहे . हा

अदे श रिजीटल सर्ाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार र् नांर्ाने.

( रकरण र्ाहु ळ )
ईप सरचर्, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. ऄपर मुख्य सरचर्, र्ैद्यकीय रशक्षण र् औषधी द्रव्ये रर्भाग,मंत्रालय,मुंबइ
2. प्रधान सरचर्, सार्वजरनक अरोग्य रर्भाग,मंत्रालय,मुंबइ
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3. प्रधान सरचर् (रर्त्त) मंत्रालय, मुंबइ
4. अयुक्त, ऄन्न र् औषध प्रशासन , र्ांद्रे कुला कॉम्पप्लेक्स, र्ांद्रे, मुंबइ
5. अयुक्त, अरोग्य सेर्ा तथा ऄरभयान संचालक,राष्ट्रीय अरोग्य ऄरभयान, मुंबइ.
6. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स रनयंत्रण सोसायटी,र्िाळा,मुंबइ
7. प्रकल्प संचालक, मुंबइ रजल्हे एड्स रनयंत्रण सोसायटी,र्िाळा,मुंबइ
8. संचालक, अरोग्य सेर्ा,अरोग्य सेर्ा संचालनालय, मुंबइ.
9. संचालक, राज्य रक्त संक्रमण पररषद, रवर्द्र ॲनेक्स, चचवगेट,मुंबइ.
10. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सरचर्,मंत्रालय,मुंबइ.
11. मा.मंत्री (सार्वजरनक अरोग्य) यांचे खाजगी सरचर्,मंत्रालय,मुंबइ
12. मा.राज्यमंत्री (सार्वजरनक अरोग्य) यांचे खाजगी सरचर्,मंत्रालय,मुंबइ
13. ईप रनयंत्रक (औषधे), परिम क्षेत्र, भारत सरकार,मुंबइ
14. प्राध्यापक, संक्रमण रचरकत्सा रर्भाग, टाटा मेमोररऄल रुग्णालय,मुंबइ.
15. प्राध्यापक, संक्रमण रचरकत्सा रर्भाग, के.इ.एस.रुग्णालय,मुंबइ
16. प्ररतरनधी,आंरियन मेरिकल ऄसोरसएशन,मुंबइ,
17. प्ररतरनधी,सर्यंसेर्ी रक्तदाता संघटन,
18. प्ररतरनधी, महाराष्ट्र रेि क्रॉस संसथा, मुंबइ,
19. प्ररतरनधी, संचालक,जनकल्याण ब्लि बँक, पुणे
20. िॉ.वर्की रुघर्ानी, ऄध्यक्ष, थॅलेरसरमया सोसायटी, नागपूर
21. रनर्िनसती (अ-5)
(ऄनुक्रमांक 13 ते 22 येथे नमूद प्रती राज्य रक्त संक्रमण पररषदे मार्वत रर्ाना
कराव्यात)
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