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+�तावना 
रा��ीय आरो
य अिभयान अतंग�त भारतात शहरी आिण �ामीण भागातील १ लाख ५० हजार �ाथिमक आरो
य क! ", 
उपक! " २०२२ पय'त ‘आरो
यविध�नी क! "’(HWC) 1हणनू बळकट कर6याची तरतदू ‘आय�ुयमान भारत’ अतंग�त 
कर6यात फे<वुारी २०१८ म>ये कर6यात आली. @या अनषुगंाने शासकCय आकडेवारीनसुार भारतात िडस!बर २०१९ 
अखेर ४० हजार ३११ आरो
य क! "ांचे Hपांतर आरो
य विध�नी क! "ात झाले. @यापैकC २० हजार ६८८ उपक! ", १६ हजार 
३१९ �ा.आ.क! " आिण ३ हजार ३०४ शहरी भागातील �ा.आ.क! "ाचे ‘आरो
य विध�नी क! "’ 1हणनू दशेपातळीवर 
बळकटीकरण झाLयाचे िदसते. 
 
साव�जिनक आरो
यािवषयीMया मु-य क�न १२ +कार0या दज"दार व मोफत आरो�य सेवा ‘आरो
य विध�नी 

क! "ा’Nारे द6ेयाचा शासनाचा �य@न रािहला आह.े याम>ये सव�च िजLOांम>ये टPयाटPयाने आरो
य क! " बळकटीकरण 
आिण आरो
य विध�नी क! "ांम>ये Hपांतर या �कारचे िनयोजन आिण अमंलबजावणी @या-@या राRयांनी केली आह.े 
 
महारा��ात पिहLया टPयात (गडिचरोली, वािशम, 
उ�मानाबाद व नंदरुबार ह े रा�यातील चार िज�ह े
क� ि त केल े गले,े तसचे भंडारा, चं परू, वधा&, 
सातारा, पालघर, नािशक, लातरू, पणु,े अहमदनगर, 
नांदडे, िहगंोली, ग*िदया, अमरावती, िसंधदुगू&, 
जळगांव) १९ िजLOातील एकूण ११६९ आरो
य 
उपक! "ांचे व सव� िजLOातील १५०१ (�ामीण 
भागातील) व ४१३ (शहरी भागातील) �ाथिमक 
आरो
य क! " असे एकूण ३०८३ आरो
य क! "ांचे 
आरो
य विध�नी क! "ांम>ये Hपांतर कर6यात आले. 
दसुTया टPPयात माच� २०२० अखेर जालना, बीड, 
परभणी या सारUया मराठवाड्यातील िजLOांसह 
उव�Xरत िजLOात आरो
य विध�नी क! " े सHु कHन 
एकूण ६५०० आरो
य विध�नी क! "े काया�िYवत 
कर6याचे उिZ[ महारा�� शासनाने ठेवले. 
 

स ह"#ण / अ5यासाची पा6�भूमी  
महारा��ात सन २००७ पासनू ‘अनसंुधान �]ट-साथी’ या सामािजक सं]थेMया आिण रा��ीय आरो
य अिभयानाMया 
समYवयाने ]थािनक िजLOांमधील सं]था-संघटनांMया सहयोगाने साव�जिनक आरो
य सेवांवर लोकाधाXरत दखेरेख व 
िनयोजन �ि_या (CBMP) सHु आह.े शासनाचे आरो
य सेवांबाबतचे नवीन धोरण लcात घेता, आय�ुयमान भारत 
अतंग�त २०१९ -२०२० या आिथ�क वषा�त महारा��ातील CBMP िजLOांमधील (खालील त./यात नमदू के�या0माण)े 
२९८ आरो�य विध�नी क� 	ांचे स ह"#ण कर6यात आले.  

 
मािहती घे<याची +ि=या  
लोकाधाXरत दखेरेख व िनयोजन �ि_येतील १५ िजLहा व तालुका समYवयक सं]था-संघटनाMया मानसेवी काय�क@या'Nारे 
�@यc �ाथिमक आरो
य क! " व उपक! "ास भेट दऊेन मािहती घे6यात आली. सeहfcणात आरो
य विध�नी क! "ांMया 
माग�दश�क सचूनांनसुार (Key Elements of HWC) इYsा]�tचर आिण मन�ुयबळ, आिथ�क बाबी, जनतेमधील 

१. �सतूीपवू� व �सतूी सेवा 

२. नवजात अभ�क व नवजात बालकांना िदLया जाणाTया सेवा 

३. बाLय व िकशोरवयीन आजार व लसीकरण सेवा 

४. कुटंुब िनयोजन, गभ�िनरोधक व आवuयक आरो
य सेवा 

५. संसग�जYय रोग िनयोजन व सामाYय रोगांची बाOv
ण सेवा 

६. संसग�जYय रोग िनयोजन व तपासणी, असंसग�जYय रोग 

िनयोजन व तपासणी 

७. मानिसक आरो
य िनयोजन व तपासणी 

८. नाक, कान, घसा व डोळे सामाYय आजारसंबंधी सेवा 

९. दतं व मखुरोग आरो
य सेवा 

१०. वाढ@या वयातील आजार 

११. �ाथिमक उपचार व आप@कालीन सेवा 

१२. आयषु व योग 
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आरो
यिवषयक जाणीवजागतृीचा �सार आिण औषध िवतरण व �योगशाळा तपास6या या चार महzवाMया सेवांबाबत 
एकि{त झालेली मािहती गगुल फॉम�Nारे माच� २०२० म>ये राRय]तरावर एकि{त कर6यात आली. 
 

=. िज@हे  तालुके  

१ औरंगाबाद वजैापरू 
२ गडिचरोली गडिचरोली, कुरखेडा, आरमोरी 
३ सोलापरू अtकलकोट 
४ उ]मानाबाद उ]मानाबाद 
  ५ कोLहापरू आजरा, भदुरगड, हातकंणगले 
 ६ पालघर जeहार, डहाण ू
७ यवतमाळ यवतमाळ, घाटंजी 
८ नािशक इगतपरुी, }यंबके~र 
९ नंदरुबार नंदरुबार 

१० बीड अबंेजोगाई, बीड 
११ पणु े जYुनर 

 

स ह"#णानंतर पुढे आलेले ठळक िनDकष� व िवFेषण 
सeहfcण केलेLया २९८ �ाथिमक आरो
य क! "ांना आय�ुमान भारत अतंग�त आरो
यविध�नी 1हणनू दजा� 

िमळालेला आह.े मा{ माग�दश�क सचूनेनसुार आवuयक सािह@य, v
णांना बस6याची चांगली eयव]था, मािहती फलक 

िकंवा टी.eही, ]वागत कc, िप6याMया पा6याची eयव]था, र�, लघवी तपासणी eयव]था, �ी-पvुष वेग�या 

शौचालयाची eयव]था व आवuयक दvु]ती व संपणू� आरो
यविध�नी क! "ाला रंग-रंगोटी व फलक ह े सव� समािव[ 

असणाTया आरो
य क! "ाची संUया २७० आह.े तर २८ आरो
य क! "ांना अ�ापही केवळ माYयता िमळाली परंत ु वर 

उLलेख केLया�माण ेसव� सोयी व eयव]था नसLयाचे समोर आले. 

�ामUुयाने पालघर, गडिचरोली, नंदरूबार सारUया आिदवासी िजLOामधील तालtुयांतग�त असणाTया आरो
य 

क! "ांना HWC दजा� िमळाला आह.े मा{ यवतमाळ िजLOातील घाटंजी या आिदवासी तालुtयातील आरो
य क! "ांना 

माYयता असनूही अ�ाप वरील सोयी-सिुवधा अजनू उपल�ध न झालेLयाचे िनदश�नास आले. 

 

 
 

 

आरो�य क� 	 स-ंया 

�ा.आ.क! " 96 

उपक! " 202 

एकूण 298 
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सेवा-सुिवधांनुसार िमळालेला +ितसाद 

 
 
नवीन डॉNटरांची िनयुPQ व +िश#ण 
साव�जिनक आरो
य यं{णमेधील 

आरो
य कम�चारी मन�ुयबळ हा मZुा 

नेहमीच लोकाधाXरत दखेरेख व 

िनयोजन �ि_येअतंग�त कळीचा 

रािहलेला आह.े ]थािनक पातळीवर 

Xर�पदांबाबत िनयिमत पाठपरुावा 

केला आह.े मा{ HWC म>ये २९८ 

सामािजक आरो
य अिधकाTयांची 

(CHO) ८५ 1हणजेच २८.% नवीन 

िनय�ुC कHन �िशcण कर6यात 

आLयाचे िदसनू आले. परंत ु ७१.% 

क! "ांम>ये (नािशक, को�हापरू, 

उ�मानाबाद या िज�2ांचा व बीड, 

घाटंजी, अ.कलकोट, अबंजेोगाई व नंदरुबार तालकुे) िनय�ुC होऊन होऊन दखेील @यांMयामाफ� त सेवा सHु केLयाचे 

िदसनू आले नाही.  
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योगा +िश#कांची िनयुPQ व योगािवषयी माग�दश�न 

आरो
यविध�नी क! "ांत दर आठवड्यातनू 
एक िदवस योग �िशcण वग� घेण े
अपेिcत आह.े @यानसुार पिहLया 
टPPयात सHु झालेLया आरो
य विध�नी 
क! "ांम>ये मानिसक व शारीXरक 
]वा]�यासाठी योग वग� सHु केले गेले. 
असंसिग�क आजारांMया 
तपासणीबरोबरच योगाचेही धडे िदले 
जाणार या मUुय उZशेास धHन मानिसक 
व शाXररीक ]वा]�यासाठी योग वग� सHु 
कर6याMया सचूना आहते. सदर आरो
य 
क! "ांचे सeहfcणात ४३% आरो
य विध�नी 
क! "ांम>ये योगा �िशcकाची िनय�ुC व योगािवषयी माग�दश�न कर6यात आLयाचे िदसले. (औरंगाबादमधील वैजापरू व 
बीड िज�2ातील अबंजेोगाई आिण गडिचरोली) कोLहापरू, यवतमाळ, गडिचरोली, पालघर येथे िन11या िठकाणी योगा 
�िशcक िनय�ुC झालेली आह.े मा{ १६८ िठकाणी 1हणजेच नािशक, नंदरुबार, सोलापरू, बीड आिण पालघर 
िजLOातील अन_ुमे इगतपरुी, नंदरुबार, अtकलकोट, बीड आिण जeहार या तालtुयांतग�त असणाTया आरो
य विध�नी 
क! "ांम>ये योगा �िशcकाची िनय�ुC अ�ाप कर6यात आलेली नाही. योगा माग�दश�न िवषयी दुसरा महUवाचा 
िनDकष� Vहणजे १७८ (५९%) िठकाणी योगा +िश#क िनयुP आहेत. परंतु +िश#क सि=य प\तीने काय�रत 
नस@याने योग माग�दश�न/+िश#ण होत नाही.   
 

िनधी उपल^धता व जाणीवजागृती (IEC)  
रा��ीय आरो
य अिभयान महारा�� राRयाकडून 

२०१९-२० या आिथ�क वषा�त िनग�िमत 

केलेLया पXरप{कानसुार आरो
यविध�नी 

क! "ांमाफ� त िदLया जाणाTया सेवांसाठी िनधीची 

तरतदू केली गेली. Rयाम>ये HWC आरो
य 

क! "ांचे <ॅिYडंग, सािह@य खरेदी, फिन�चर, 

िकरकोळ दvु]तीची कामे NCD िवषयी 

कम�चारी वगा�चे �िशcण इ@याद�साठी �@येकC 

३.२५ लाख हा िनधी द6ेयात आला. 

@या�माणचे २९८ पकैC ९२ (३१%) 

आरो
यविध�नी क! "ांना २०२०-२१ म>ये िनधी 

िमळाला. (अबंजेोगाई, डहाण,ू गडिचरोली, 

वैजापरू, आजरा) तर  

६९% आरो
यविध�नी क! "ांना (यवतमाळ, घाटंजी, बीड, हातकणंगल,े भदुरगड, अ.कलकोट) िनधी िमळालेला नाही.  
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योगािवषयी माग�दिश�केनसुार िदLया जाणाTया सेवा, शासकCय योजनांिवषयीMया मािहती पिु]तका इ@यादी 

जाणीवजागतृीचे सािह@य आह.े IEC संदभा�त ३६% आरो
यविध�नी क! "ांम>ये (भदुरगड, डहाण,ू ज8ुनर व वैजापरू) 

सािह@य उपल�ध आह.े सोबतच, ६३% आरो
यविध�नी क! "ांम>ये जाणीवजागतृीचे सािह@य उपल�ध नसLयाचे िदसनू 

आले आह.े  

नवीन सािहdय खरेदी 

२९८ पकैC फ� ६६ आरो
यविध�नी क! "ांम>ये (पालघर, नंदरुबार) आवuयक सािह@य व eयव]था 1हणजेच तपासणी 

खोली, �योगशाळा, तपासणीकXरता येणाTया v
णांची न�दणी व v
णांMया नातेवाईकांसाठी बस6याची eयव]था, 

औषधाकXरता खोली व कपाटे, टेबल, खMुया� इ@यादी चांगLया अव]थेतील िकंवा नवीन खरेदी कHन उपल�ध कर6यात 

आले असLयाचे िदसनू आले. 

असंसग�जfय आजार ओ.पी.डी. व औषध िवतरण ि�थती 

 

आरो
यविध�नी क! "ाम>ये असंसग�जYय आजाराMया v
णांची तपासणी व @यानसुार औषध िवतरण करण ेही या आरो
य 

क! "ांमधनू िदली जाणारी मUुय सेवा आह.े मUुय@वे ही  तपासणी ५१ % (गडिचरोली, पालघर, बीड आिण को�हापरू) 

आरो
य क! "ांम>ये िनयिमतपण े केली जात असLयाची मािहती िमळाली. ४८% क! "ांम>ये अ�ापही ही तपासणी सHु 

झाली नाही. र�दाब, मधमुेह यांसारUया आजारांवर ४७% आरो
यविध�नी क! "ांम>ये (को�हापरू, बीड, गडिचरोली, 

आिण पालघर) औषधे िदली जातात. तर ५३% आरो
यविध�नी क! "ांम>ये (उ�मानाबाद, सोलापरू, नािशक आिण 

नंदरुबार) िजLOांम>ये औषधांचा परुवठा गरजेपेcा कमी तसेच अिनयिमत असLयाचे िदसनू आले. 

 

 स ह"#णातून पुढे आले@या ठळक मुiे - Key Findings/Interesting findings 

• सव� आरो
यविध�नी क! "ांना संरचना@मक गो[ी िमळाLया असनू कुटंुबांचे सeहfcण जवळपास सव� आरो
यविध�नी 

क! "ांम>ये सHु असLयाचे िदसनू आले. 

• �ामUुयाने आिदवासी िजLOांत बह�तांश आरो
यविध�नी क! "ांम>ये असंसग�जYय आजारांसाठी िनयिमत ओपीडी 

तसेच औषध िवतरणाची �ि_या  सHु झाली आह.े �ामUुयाने आिदवासी िजLOात पाहायला िमळत  आहते. 

 

**** 


