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�ामीण महरा	
ातील आरो�य सु�वधा : स�यि�थती आ�ण भ�व	य 

 
                                     

साधना भाऊसाहेब पाट"ल 

संशोधक �व�याथ& , अथ)शा�ञ �वभाग , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा �व�यापीठ, औरंगाबाद. 

 
��तावना 

सन २०११ म5ये केले6या पाहणीनसुार 

महारा	
ातल" एकूण लोकसं9ये पकै; ५४.७७ 

ट?के लोकसं9या �ामीण भागात रहात आहे. 

शहर" भागातील लोका@या तलुनेत Aयांचा 

सामािजक,आDथ)क व शEै�णक दजा) लEात घेता 

�ामीण भागातील आरो�याचा गभंीर GHन 

महारा	
 राIयापढेु आहे. आरो�य, कुटंुब क6याण 

व पोषण �वषयकसु�वधा सहजतेने उपलMध कNन 

जनतेचे �वशेषतः उपेPEत व वDंचत जनतेचे 

आरो�यमान सुधारणे हे शासना@या Qनयोजन 

GRSये@या Gमुख उUV	टांपकै; एक असनु Aयावर  

 शासनाने भर �यायला हवा, कारण �ामीण 

आरो�य ह" महारा	
ातीलच नWहे तर देशातील एक 

गंभीर सम�या बनल" आहे. जागतीक;करण व 

मु?त अथ)Wयव�थे@या शासना@या धोरणामुळे 

�ामीण भागांतील गोरगर"ब जनते@या आरो�याचा 

GHन मोYयाGमाणात समोर आला आहे. खेडोपाडी 

असणा-या Gाथ[मक ü आरो�य क\ ]ात अQतशय अप-ु

या सु�वधा उपलMध आहेत.द�ुषत पाणी व Aयातून 

उ^वणारे साथीचे रोग आटो?यात येणे अवघड 

झाले आहे. अ`नधा`य व औषधां@या  Rकमती  

सव)     सामा`यां@या आवा?या  बाहेर    आहेत. 

 

िजथे दोन वेळचे खायलाह" [मळत नाह", Qतथे औषधे कुठून �वकत घेणार ? गर"ब जनते@या a	ट"ने मोफत Rकवां अ6प Rकमंतीत औषधी [मळणे 

अAयावHयक आहे. कारण Aयां@या जीवनातील सम�या तीc �वdपा@या आहेत. याबाबतची जागतृी लोकांम5ये होणे आवHयक आहे. यावNन असे लEात 

येते क; सरकार" आरो�य यञंणा आ�ण लोकांम5ये आजसु5दा Gचडं अतंर आहे. हे अतंर भौगो[लक नसून सामािजक, सां�कृQतक आ�ण मान[सक आहे. 

तसेच �ामीण भागात आरो�य सेवा करgयास  शहर" व�ैयक;य पदवीधर तयार नसतो. पर"णामी Qतथे औषधांचा Rकंवा व�ैयक;य साधन सु�वधांचा 

परुवठा यो�य Gकारे उपलMध होत नाह" Aयामुळे �ामीण d�णांना यो�य उपचार [मळत नाह"त. �ामीण Eेञात संपक)  Wयव�था, वहातूक Wयव�था नीट 

नाह" हे आणखी एक कारण आहे. या सव) उणीवा दरू कNन �ामीण भागात डॉ?टरांना काम करणे सुकर Wहावे अशी Wयव�था आधी करायला हवी. 

�थाQनक लोकांनी आरो�य सेवा Gदान करgयात भाग hयावा iहणून सेवांचे �वक\ ]"करण करावे असा �वचार पढेु येत आहे. कारण महारा	
ातील �ामीण 

भागात आरो�य सेवा परु�वgयाचे मु9य काय) Gाथ[मक आरो�य क\ ] व उपक\ ]ांमाफ) त पार पाडले जाते.  

�ामीण व शहर" भागातील �वषमता व आरो�यः- 

आज सामािजक, सां�कृQतकः राजक;यa	टया महारा	
 तुलनेने पढुारलेला आहे; पण मुंबई, पणेु, को6हापरू, नागपरू, औरंगाबाद अशी मूठभर 

शहरे वगळल" तर बाक;चा महारा	
 गkरबी, द	ुकाळ, मागासलेपणा यामुळे ��त आहे. याचे Gमखु कारण iहणजे शेतीवर"ल संकट होय. महारा	
ातील 

७५ ट?के शतेी मा`सूनवर अवलंबनू आहे. ५५ ट?के �ामीण जनता शतेीवर पणु)पणे Rकंवा अशंतः अवलंबनू आहे; पण महारा	
ा@या राIय उAपादनातील 

शेती Eेञाचा वाटा १९९३-९४ ते २०१३-१४ या काळात १८ ट?के वNन ११.३ ट?के वर घसरला आहे. शेतकर"/शेतमजरू यां@या वाढAया दाkर]यामुळे, तसेच 

कज)बाजार"पणामुळे दर लाख शेतक-यांमागील आAमहAयेमुळे दगावणारयांचे Gमाण १९९५ ते २००४ या काळात १४.७ वNन ५७.२ पयoत iहणजे जवळ 

जवळ चौपट झाले.  

�वकसीत मठूभर शहरे व उव)kरत महारा	
 यां@यामधील भयानक �वषमता हे महारा	
ाचे सवा)त दाहक वा�तव आहे. �ामीण �वषमता हे 

महारा	
ाचे सवा)त दाहक वा�तव आहे. �ामीण भागात २३ ट?के जनता दाkर]यरेषेखाल" आहे, तर अनसुDूचत जाती जमाती यां@याम5ये हे Gमाण जवळ 
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जवळ अनSुमे द"डपट व दpुपट आहे. मागास �वभाग इतके मागासलेले आहेत क; अनेक बाबतीत महारा	
ाची सरासर" पातळी रा	
"य सरासर"@या 

खाल" घसरलेल" आहे. उदा- दरडोई उAप`नात भारतात Qतसरा नबंर असले6या महारा	
ाचा राहणीमानाबाबत २१ वा नबंर लागतो. महारा	
ातील 

�वषमतेबाबत शहर व खेडी यातील �वषमता असा साधा सरळ मुVा नाह"य, तर शहरां@या अतंग)त Gचडं �वषमता आहे. उदा- मंुबईम5ये तीन वषा)खाल"ल 

बालकांमधील कुपोषणाचे Gमाण ४० ट?के iहणजे महारा	
ा@या सरासर"पेEाह" जा�त आहे. 

महारा	
ात आरो�याबाबत �ञी-पdुष �वषमता खुप आहे. �वयपंाक पाणी व इतर घरकाम, मोलमजरु", नोकर" आ�ण गरोदरपणा-बाळंतपण-

बालसंगोपन या Qतहेर" बोIयामुळे ि�ञयां@या आहार�वषयक गरजा जा�त असतात, पण ]ाkर]य व पNुषGधानता यामुळे �वशेषतः क	टकर" ि�ञयांम5ये 

या गरजा भाग6या जात नाह"त. Aयामुळे पNुषांपेEा ि�ञयांम5ये कुपोषणाचे Gमाण जा�त आहे. उदा- २००५ मधील रा	
"य कुटंूब आरो�य पाहणी – ३ 

(NFHS-III)नसुार बॉडी मास इंडे?स (BMI) १८.५ पेEा कमी असले6या iहणजेच कुपो�षत असले6या ि�ञयांचे Gमाण �ामीण भगात ४६ ट?के होते. 

          आपले आरो�य Iया@यावर अवलंबनू असते अशा घटकांवर या मागासलेपणाचा �वपkरत पkरणाम होतो. उदा- शौचलयाची व शु5द 

पाणीपरुवYयाची Wयव�था या दो`ह" बाबत महारा	
ाचा देशात २६ वा नबंर लागतो. जनते@या आरो�या@या ि�थतीबाबतह" महारा	
ाचा नबंर या 

मागासलेपणामुळे तलुनेनेखूप खाल" आहे. उदा. - बालमAृयचूा दर – १० वा, Eयरोग Qनयञंण – ७ वा, पdुषांमधील पोषण – ११ वा, ि�ञयांमधील पोषण 

– १४ वा.  

माहारा	
ातील �ामीण भागात गंभीर कारणामुळे झालेले मAृयःू 

२००१ @या जनगणनेनसुार महारा	
ातील मAृयदुरात घट झा6याचे Uदसून येते. याचे महAAवाचे कारण iहणजे देवी, pलेग, ताप, Eयरोग 

इAयाद" रोगांवर Qनयञंण [मळ�वgयात महारा	
 शासनास थोvयाफार Gमाणात यश [मळाले आहे. असे असले तर"ह" इतर काह" गंभीर कारणामळेु 

महारा	
ातील �ामीण भगात झाले6या मAृयूचें GQतशत Gमाण Dचतंनीय असा6याचे खाल"ल को	टकावdन �प	ट होते. 

 

महारा	
ातील �ामीण भागात गंभीर कारणामुळे झालेले मAृय ू 

 (GQतशत Gमाण)    

अ. S. कारण १९९१ १९९४ २००० 

१ गभा)रपणा आ�ण Gसूती १.६ १.०० ०.२० 

२ नवजात बालकाचे आजार  १९.४० १६.७० ८.८० 

३ र?ता[भसरणातील wबघाड  १२.८० १३.७० २१.०० 

४ पचनातील wबघाड ४.८० ४.६० २.९० 

५ क\ ]"य मIजासं�थेतील wबघाड  ५.७० ६.५० ८.१० 

६ कफ  २५.७० २५.४० ८.१० 

७ ताप  ३.८० २.३० ०.८० 

८ अपघात  १३.४० १३.५० ११.६० 

९ इतर लEणे १२.८० १६.४० १४.५० 

महारा	
ातील �ामीण भागात १९९१ @या तुलनेत २००० म5ये गभा)रपण व Gसतूी, नवजात बलकांचे आजार, पचंनातील wबघाड, कफ, ताप 

यामुळे होणा-या मAृयदुरात घट झाल" होती. याउलट र?त[भसरणातील wबघाड, क\ ]"य मIजासं�थेतील wबघाड इAयाद"मुळे मAृयमुूखी पडणारयांचे Gमाण 

वाढत अस6याचे Uदसून आले. बदलAया जीवनशैल"मुळे र?ता[भसरणा@या wबघाडामुळे झाले6या मAृयचेू Gमाण १९९१ @या तुलनेत जवळपास तीन पट 

वाढ6याचे Uदसून आले. 

        तसेच साव)जQनक आरो�य सेवेतील सदोष Wयव�थापन, अपरुाQनधी, आधारभूत संरचनाचा अभाव, औषधी व महAAवा@या उपकरणांचा अभाव, 

घरापासून दरू असणार" आरो�यक\ ] इAयाद"मुळे बहुसं9य �ामीण जनता Gाथ[मक आरो�य सेवांपासून वDंचत अस6याचे Uदसते. तसेच ]ाkर]य व संत[ुलत 

आहाराचा अभाव हे �ामीण भागातील अनारो�याचे महAAवपवू) कारण अस6याचे Uदसून येते. iहणूनच �ामीण भागात आरो�या@या सु�वधा वाढाWयात व 

जनतेचे जीवनमान सुधारावे या aि	टकोनातून सरकारने ए�Gल २००५ पासनू क\ ] शासनाने रा	
"य �ामीण आरो�य अ[भयान सुd केले. अभ)कांचा व 

मातांचा मAृयदुर कमी करणे, साथी@या व साथी@या नतले6या रोगांचा Gादभुा)व रोखणे लोकसं9या ि�थर करणे, �ञी-पdुष व लोकसं9या�वषयक समतोल 

राखणे, �थाQनक आरो�य�वषयक उपचार प5दती पनुज&�वत करणे, आयवुxद, योगा व Qनसगyपचार, [स5द व हो[मओपॅथी (आयवु) या प5दतींना मु9य 

Gवाहात आणणे व आरो�यदायी जीवनमानास GोAसाहन देणे ह" या अ[भयानाची मु9य उUV	|ये आहेत. या अ[भयांनांतग)त िज6हा d�णालयांचे �ामीण 

d�णालयांचे, उपिज6हा d�णालयांचे, भारतीय साव)जQनक आरो�य मानांकानुसार (IPHS)}ेणीवध)न करणे, इयAता १ ते १० वी@या सव) �व�या~याoची संपणू) 

व�ैयक;य तपासणी करणे, टे[लमे�डसीन Gक6प, आशा ची (आDधकृत सामािजक आरो�य काय)कत&) नेमणूक करणे इAयाद" कायx केल" जातात. या 

अ[भयानाचे महAAवाचे घटक खाल"लGमाणे आहेत. 
 

१. Gजनन व बाल आरो�य काय)Sम  

२. जननी सुरEा योजना 

३. साव)Dञक लसीकरण काय)Sम 

४. शालेय आरो�य काय)Sम  

५. रा	
"य क;टकज`य रोग Qनयञंण काय)Sम  

६. रा	
"य Eयरोग Qनयञणं काय)Sम  
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७. रा	
"य अधंAव Qनयञंण काय)Sम  

८. रा	
"य कु	ठरोग Qनमू)लन काय)Sम 

९. रा	
"य आयोडीन `यनूता �वकार Qनयञंण काय)Sम  
 

माहारा	
ात �वशेष कdन �ामीण भगात माता,  [शशू व बालमAृयचेू Gमाण जा�त आहे. यासाठ� कमी वयात �ववाह, मह"ला कुपो�षत 

असणे, नवजात [शशूचे वजन कमी, घरगुती उपचार, गरोदर मातांनी पोषण आहाराचे सेवन न करणे, अAयावHयक औषधी व उपचार न घेणे, यो�य 

Wयायामाचा अभाव, `यमुोQनया, मलेkरया डायkरयासार9या आजारांचा फैलाव, वातावरणातील अनपेPEत व वेगाने होणारे बदल, खाजगी सेवा महाग आ�ण 

शासक;य आरो�य सेवेत गुणवAता आ�ण वागणूक;चा अभाव, आरो�य �वभागाचे अEiय दलु)E यांसार9या �व�वध कारणांमुळे अभ)क, [शशू व 

मातामAृयचेू Gमाण रोखgयास अपयश येत आहे. परंत ूहे रोखgयासाठ� २००५ पासून जननी सुरEा योजना सुd करgयात आल" आहे. 
 

जननी सुरEा योजनाः 

या योजनेचा मु9य उVेश मातांचे मAृयGुमाण कमी करणे, हा आहे. राIयात २००५-०६ पासून जननसुरEा योजना राब�वल" जात आहे. या 

योजन\तग)त सं�थेमधील Gसूतीनतंर ७ Uदवसां@या आत �ामीण भागातील लाभा~या)स ७०० d व शहर" भागातील लाभा~या)स ६०० d Uदले जातात. 

तसेच, कुशल दाई@या मदतीने घर" Gसुत होणा-या लाभा~या)स ५०० d Uदले जातात. जननी सुरEा योजनेची Gगती दश)�वणारा त?ता. 
 

 महारा	
 राIयातील जननी सुरEा योजनेची Gगती  

वष)   लाभ~या)ची सं9या (लाखात)    झालेला खच) (d कोट") 

२००८-०९           २.२४          २४.१४ 

२००९-१०           ३.४८          २७.४१ 

२०१०-११           ३.५४          ३१.८२ 

२०११-१२           ४.०५          ३५.२८ 

२०१२-१३           ३.६४          ३४.४१ 

२०१३-१४           ४.०३          ४४.५५ 

२०१४-१५           ३.४८          ४६.५३ 

२०१५-१६           २.४७+          २७.९६- 

संदभ) – राIय कुटंूब क6याण क\ ] महारा	
 शासन �डस\बर  
 

सन २०१२-१३ वगळता २००८-०९ ते २०१४-१५ पयoत जननी सुरEा योजने@या खचा)त व लाभा~या)@या सं9येत नेहमीच वाढ होत आल" २०१२-

१३ म5ये लाभा~या)@या सं9येत व खचा)त ह" घट झाल" होती ती २०११-१२ @या तुलनेत ०.४१ लाख लाभा~या)@या सं9येत व खचा)त ०.८७ कोट" अशा 

आ6पशा Gमाणात घट झाल" होती. 
 

माहारा	
 शासनाने �ामीण आरो�य सुधारgयासाठ� केलेले GयAनः 

रा	
"य �ामीण आरो�य अ[भयाना@या मा5यमातुन शासनाने साव)जQनक आरो�य Eेञात खच) केल" जाणार" र?कम दरडोई उAप`ना@या दोन 

ते तीन ट?कयांपयoत नेgयाचा महAAवाचा GयAन केला आहे. तसेच �व�वध काय)Sम राबऊन देशभरातील �ामीन लोकसं9येपयoत आरो�य सेवा 

पkरणामकारक परु�वgयासाठ� �वशेषतः Aया गावानसाठ� जेथे आरो�या@या सेवांचा अभाव आहे.तसेच आरो�या सार9या सामाजीक Eेञांम5ये साव)जQनक – 

सामािजक – खाजगी भगीदार"@या मा5यमातून खाजगी गुतंवणूक आक�ष)त करgयाचा चांगला GयAन शासन करत आहे. व शासन सामुUहक मालक;@या 

तAAवावर म5यमवग&य ल�कामाफ) त Gाथ[मक आरो�य क\ ]ाना बळकट" आणgयावर २००५-०६ @या रा	
"य �ामीण आरो�य धोरणा पासून भर देत आहे. 

Aयाम5ये �वयसेंवकाचे G[शEण, औषधांचा परुवठा आ�ण Gाथ[मक व सामूUहक आरो�यसेवा प5दत मजबतू करणे इAयाद"चा Gामु9याने समावेश होतो. 

शासन दाkर�यरेंषे@या खाल@या लोकांना मोफत सेवा देgयाबदल नेहमीच धोरण तयार करत असते व जमा केले6या पशैाचा वापर कdन आरो�य सेवे@या 

गुणवAतेत सुधारणा करgयाच काम सतत करते आहे. तसेच आरो�य सेवांचा मोYया Gमाणात �व�तार करgयासाठ� लागणा-या व�ैयक;य व 

Qनमव�ैयक;य मन	ुयबळासाठ� शासनाने मोठया Gमाणात G[शEणास सुरवात केल" आहे. 

 

�ामीण भागातील आरो�य�वषयक GHन सोड�वgयासाठ� उपाय– 

१. �ामीण भागाम5ये मनरेगा @या मा5यमातुन सांडपाgयाचा यो�यGकारे Qनचरा होgयासाठ� बदं गटरांची बांधणी करgयाची गरच आहे. Aयाचबरोबर 

शौचालयांची परेुशी सं9या असल" पाह"जे. उघvयावर शौचाची प5दत पणू)पणे बदं झाल" पाUहजे. GAयेक घराम5ये शौचालय असले पाUहजे. डासांची 

पदैावार होऊ नये iहणून पाणी जमा होणार नाह", अशा प5दतीने सांडपाणायाचा Qनचरा झाला पाUहजे. 

२. घराघरांम5ये �व@छ ऊजा) वापरल" गेल" पाह"जे. श?य असेल Qतथे सौरऊज)चा वापर जा�तीत जा�त केला गेला पाUहजे. �वशेषतः सौरकुकर, सौरचलू, 

सौरबबं, सौरUदवे यांचा परुवठा केला पाUहजे यामुळे वEृतोड कमी होईल. झाडे वाचतील. 

३. �ामीण भागातील मुलांना पोषक आहार Uदला पाUहजे. Aयाचबरोबर कुमारगटातील वाढAया वयाची मुले, गभ)वती मUहला यांनाह" आवHयक Aया 

Gमाणात आहाराचा परुवठा केला गेला पाह"जे. Aयांना पोषक आहाराचे महAAव पटवनू Uदले पाUहजे. यासाठ� जनजागरण काय)कृम हाती घेतला पाUहजे. 

यासाठ� मUहला बचत गटामाफ) त �ामीण भागात मोह"म राबवgयाची गरज आहे. 
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४. �ामीण भागात सवा)त जा�त तंबाखू खाणे आ�ण म5यसेवन करणे अशा Wयसनां@या आहार" अनेक लोक गेलेले आढळतात. Aयांना Wयसनमु?त केले 

तर लोकां@या हातात परेुसे पसेै राहतील आ�ण मग Aयांना पोषक आहार कुटंूबाला देता येईल. iहणजेच �ामीण भाग Wयसनमु?त करgयाची आवHयकता 

आज आहे. 

५. �ामीण भागात �थाQनक डॉ?टरांची अध)वेळ नोकर"साठ� भरती करावी. 

६. �ामीण आरो�यासाठ� राबव6याजाणा-या योजना@या अमंलबजावणीसाठ� राIय सरकारने चगं6या Gकार@या Gशासन Wयव�था उपलMध कdन 

�याWयात, Iयामुळे या योजना काय)Eम आ�ण पkरणामकारक प5दतीने राबgयास आ�ण अपेPEत पkरणाम Qनमा)ण करgयास मदत करतील. 

७. शतेीचे मा`सूनवर"ल अवलंwबAव कमी करgयासाठ� जल[सचंन सु�वधा वेगाने वाढ�वgयासाठ� सरकारने ठोस तरतूद" कराWयात. 

८. अ`नधा`या@या Wयाpतीत वाढ कdन व अ`नधा`याची उपलMधता कdन ती �ामीण भागापयoत पोहोचणे आ�ण Aयांचे �हण यांना एकक\ ]ा[भमुखता 

केले जावे. 

९. �ामीण भागात आरो�यEेञात �व�वध काय)Sमांची अखणीकरतांना ते काय)Sम कमी खचा)त आ�ण सव)सामा`यांपय)त सहज पोहचतील असे असावेत. 

१०. �ामीण जनतेला साव)ज�वक आरो�य �वषयक काय)Sमाची आवHयकता व महAAव पटवनू Uदले पाह"जे. iहणजे आरो�य�वषयक काय)Sमांना उA�फूत) 

GQतसाद लाभेल. 

११. वेळोवेळी �ामीण भागात आरो�य[शwबरे घेतल" जावीत. 
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