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आ ही आम या आरो यासाठी 

वा षक अहवाल एि ल 2014 ते स टबर 2014  

‘माता व नवजात बाळाची काळजी’ नागपुर शहर क प, नागपुर 



सहकारी सं था (AID)

क पाची तावना/ कालावधी

3

नागपूर शहराची लोकसं या 24 लाखा या जवळपास व यापैक  37 ट े  लोकसं या अिधकृत व 
अनिधकृत व यांम ये राहते. यापैक  ‘आ ही आम या आरो यासाठी’ ारे माता व नवजात 
बाळाची काळजी हा क प नागपूर या पूव भागातील 9 व यांम य े 51942 लोकसं येत 

क पाचे काम सु  होते. ‘माता व नवजात बाळाची काळजी’ या क पाचा कालावधी 3 वषाचा 
होता. ऑ टोबर 2014 म य े क प संपलेला आह.े 
या क पा ारे व तीतील गरोदर माता व नवजात बाळाची काळजी घेतली जाते. तसेच व ती 
पातळीवरील आरो य सिमती व आरो य फंड सात यान ेकायरत आहेत आिण फेडरेशन या कायाची 
पाहणी केली जाते . 

AID (Association of Indian Development) या आंतररा ीय सं थे ारे आ थक सहकाय 
िमळत आह.े ही  सं था अमे रकेतील फलाडेि फया येथ े आह.े हा भारतीय अमे रकन 
सद यांचा एक ुप आह.े 



क पाचे काय े  

उ े 
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नागपूर शहरातील 9 व या : भांडेवाडी, चांदमारी, संघष नगर , पडोळे नगर, पँ थर 
नगर, िहवरी नगर, कंुभार टोली,ताजबाग, भांडे लॉट 

१) , कुटंुब व समाजात माता व नवजात बाळा या  आरो यसंबधी वतनात घडून 

आले या बदलाम ये सात य राखणे या ारे यां यातील आजाराचे माण कमीत 

कमी होऊन अ य र या मातामृ यू व नवजात मृ यूचे माण पूणतः कमी होईल.

२) आरो य फंड व फेडरेशन यांचा ापक व पात िव तार करणे व आरो य 

िव याशी प रवार जोडणे.

३)  आरो य सिमती ारे व तीम ये लोकां या हातात असतील अशा थायी 

व पा या संदभ व था िनमाण करणे. 



उप म ( एि ल 2014 ते स टबर 2014 )
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अ
.

 

मुख उप म एकूण काय म उपि थती 
पु ष मिहला एकूण

1 ANC / PNC बैठक 16 0 280 280

2 पु ष सहभाग बैठक 19 371 0 371

3 मुली जगवा समाज 
घडवा  काय म 

1 30 18 48

4 वंध व िनवारण बैठक 2 0 18 18

5 कँ सर तपासणी िशबीर 2 2 65 67

क पातील व तीपातळीवरील काय म



उप म ( एि ल 2014 ते स टबर 2014 )
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मुख 
काय म 

कया सा य

1 ANC /
PNC
बैठक 

चलिच , यँश काड वापर , 
ची ांचा खेळ,
 

बैठक  ारे सामुिहक आरो यिश ण. मिहलां या व 
कुटंुबातील सद यां या वतनात सकारा मक बदल, घरातील 
इतर मिहलां या आरो यिवषयक गैरसमजदूर होऊन वाढता 
सहभाग.

2 पु ष 
सहभाग 
बैठक 

पु षांशी संबिधत सम येवर 
चचा स , Feedback form 
भ न पाठपुरावा कर यात 
आला.

पु षांचे क पाशी संबंिधत सहभागाचे माण वाढले. 
पु षांना यां या गु  रोगाबाबत चचा करता आली. 
कशोरवयीन मुलांना इतर रोगांिवषयी व याबाबत काळजी 

कशी यावी याबाबत मािहती िमळाली. पु षांची 
ि यांबाबत वागणूक सकारा मक.

3 मुली 
जगवा 
समाज 
घडवा  
काय म 

उ सवा दर यान बँनर व पो टर 
दशनी,त  ारे  

मागदशन, दोन मुल वर 
नसबंदीकरणा या मिहलांचा 
भेट व तू देवून स कार.

कुटंुबात मुल चा सकारा मक ि वकार, मुल चे मह व, मुली 
कमी अस याचे दु प रणाम लोकांना काही माणात समजले 
आह.े एक कवा दोन मुल वर नसबंदीकरणा या कुटंुबा 

माणात वाढ .

4 वंध व 
िनवारण 
बैठक 

त  डॉ टर ारे  मागदशन, व 
मोफत उपचार.

बैठकाम ये सहभागी झाले या मिहलांपैक  4 मिहलांनी 
वंध व िनवारनाकारीता तपास या क न मोफत उपचार 
यायला सु वात झाली.



उप म ( एि ल 2014 ते स टबर 2014 )
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मुख 
काय म 

कया सा य

5 कँ सर 
तपासणी 
िशबीर

रा संत तुकडोजी कँ सर 
हॉि पटल व ेहा चल 
वेदनाशमन क  नागपूर 
यां या सहकायाने 
व यांम ये  कँ सर तपासणी 
िशबीर, संशियत णांचा 
पाठपुरावा. मािहती 
ह तप क तयार केले.

मिहलांना असणा या संसगाचे आजारात पांतर होऊ शकते 
याब लची मािहती िमळाली. आजार होऊ नये हणून 

ितबंधा मक काळजी घे याचे मागदशन िमळाले.8 संशियत 
मिहलांना  पुढील तपासणीक रता कँ सर हॉि पटलम ये 
पाठिव यात आले. 4 अिववािहत मुल ना ीरोग त ाकडे 
पाठिव यात आले. 1 मिहलेला गभाशयाचा ककरोग आढळून 
आला. पुढील तपास या क न उपचार सु  कर यात आले.

ANC / PNC बैठक मुली जगवा समाज 
घडवा’ स कार काय म 

कँ सर तपासणी िशबीर कँ सर तपासणी िशबीर



 सं या मक सा ये 
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अ. .
क पाचे मुख िनदशके 

2014
(46932) ट े वारी 

एि ल 2014  ते 
स टबर 2014

1 नवीन गरोदरपण िनि ती 373

2 12 आठव ापुव  तपासणी 366 98.12 %
3 12 आठव ानंतर तपासणी 7 1.87 %
4 एकूण गभपात 11

5 एकूण बाळंतपण 365

6 4 तपास या व 3 आरो यिश ण 283 77.53 %
दवाखा यात 360 98.63 %
घरी 5 1.36 %
सामा य 221 60.54 %
िसझे रअन 140 38.35 %
मािहती िमळाली नाहो 3 0.8 %
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 सं या मक सा ये 

अ. .
क पाचे मुख िनदशके 

2014
(46932) ट े वारी 

एि ल 2014  ते 
स टबर 2014

7 एकूण िजवंत ज म 362

मुले 116

मुली 182

8 अधा ते एक तासातील तनपान 207 93.66 %
9 िचक दुध 327 90.33 %

10 कमी वजनाचे बाळ 62 17.12 %
11 एकूण मृत पड 9

12 एकूण नवजात मृ यु 6

13 एकूण माता मृ यु 0

14 JSY पा  80

15 लाभाथ 72 90 %
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(गुणा मक सा य)  ( केस टडी )

आरो यासखी – या मीन स यद 
व तीचे नाव  - बडा ताजबाग ,नागपूर 
मोठा ताजबाग म ये  9844 लोकसं येअंतगत सं थाचे काम सु  आहे. ही मु लीम लोकांची व ती असून जा तीत 
जा त वग  मजुरी करणारा आह.े इथे लहानपणापासूनच मुले तंबाख ु व खरा खातात व काही माणात मिहला 

सनी आहे. व तीम ये शाळा सोडणा या मुलांचे माण  खूप जा त आहे. 
सं थे ारा या ठकाणी ककरोग तपासणी िशबीर घे यात आले. िशिबराम ये र फका बेगम वय वष 60 या 
तपासणीसाठी आ या हो या. यांना मािसक पाळीम ये खूप जा त र ावाचा ास होता यासाठी ती जे हा 
तपासणीला आली होती ते हा या बचवर बसली होती तो पूण र ाने भ न गेला होता. ित या तपासणी दर यान 
डॉ टरांनी ित या कुटंुबातील सद यांना सांिगतल े क  यांना ककरोग झालेला आह.े व रत गभाशयाचे ऑपरेशन 
कराव ेलागेल र फक बेगमला खूप ास होता पण घरी कोणी न हते व ितची आ थक प रि थतीही फारच वाईट 
होती. डॉ टर हणाल ेआमची अ बुलंस असते याम ये तु हाला नेणार व राजीव गांधी योजना अंतगत ऑपरेशन 
होणार पण ती बाई घाबरली व दवाखा यात जा यासाठी नकार दला मी नंतर िवचार क न सांगते असे  हणाली. 
रपोट नुसार ितला गभाशयाचा ककरोग होता. ित या घरी सुपरवायझर व आरो यसखी पाठपुरा ासाठी गेले 

असता ितला व ित या कुटंुबातील  सद यांना  ककरोग ब ल समजून सांिगतल.े तरीही ती दवाखा यात जायला 
तयार न हती ितला खूप भीती वाटत होती. खूप समजून सांिगत यावर ती हाणाली मी इतके लांब नाही जाणार 
मा या सोबत जाणारे कोणी नाही. मग ितचे पूण पेपर घेवून आ ही रा संत तुकडोजी महाराज कॅ सर दवा ाना 
म ये गेले. दवाखा यात  चौकशी  क न आ ही दवाखा यात  ितची फाईल बनवून दली राजीव गांधी आरो यदायी 
योजना अंतगत ितचा उपचार सु  झाला. यांना लाईट देणे सु  आह ेआता ते िनयिमत वेळेवर उपचारासाठी जातात. 
आता यांना काही माणात आराम आहे. आरो यसखीचे  हणणे  आहे -
 “र फका बेगम उठते बैठते दुवा देती ह ैक  बेटा मै तु हारी बदोलत अब तक जदा  वरना कब क  खुदा को यारी हो 
जाती. अ ला कसीको कॅ सर  जैसी िबमारी न दे अगर दे भी तो तुम जैसे लोग मदद के िलये भेज दे” 
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आरो य फंड व संगम आरो य फंड फेडरेशन
                      ( एि ल 2014 ते स टबर 2014 )
 काय म एकूण 

बैठक 
एकूण 
उप
ि थती 

सा य

नवीन फंड 
िन मती बैठक 

4 55 ( व ती- चांदमारी,पवनश  नगर चांदमारी, ताजबाग  
भांडे लॉट) नवीन 2 फंड तयार कर यासाठी 10 सद य 
तयार झाले. यापैक  5 सद यांनी पैसे गोळा केले.

फेडरेशन 
कायका रणी 
बैठक 

2 29 कायका रणी बैठक  म ये गरजू तीन आरो य फंडांना 
आरो या या कारणांसाठी  एकूण 20000 कज दे यात आले. 
जे आरो य फंड बंद झाल े यांची मािसक बचत . 7260 
परत केले. एका फंडाला फरता िनधी 5000 . दे यात 
आला.

नवीन फंडाचा 
िहशोब िलखाण 

िश ण 

2 7 भांडे लॉट मधील दोन नवीन आरो य फंडांना िहशोब 
िलखाण िश ण दे यात आल.े िश णा नुसार वि थत 
िहशोब िलखाण  करीत आहे. 
िन मती द.- 14 माच 14 – सखी आ. फंड व 
                 31 माच 14 – गृिहणी आ. फंड 

संगम आरो य 
फंड फेडरेशनचे  
आँडीट 

1 ( द. 
22-5-
2014

)

11 संगम आरो य फंड फेडरेशनचे जुल ै 2013 ते एि ल 2014 
या कालावधीचे जमाखच आँडीट कर यात आल.े साधन 

 (आँडीटर) हणून कुरखे ा या कुमारीबाई जमकातन 
हो या.  आले या अहवालातून िन वळ नफा . 9842 
िनघाला. 
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आरो य फंड व संगम आरो य फंड फेडरेशन
                      ( एि ल 2014 ते स टबर 2014 )
 काय म एकूण 
बैठक 

एकूण 
उप

ि थती 

सा य

संगम आरो य फंड 
फेडरेशनचे  
वा षक आमसभा      
(भांडे लॉट, 
भांडेवाडी, 
कंुभारटोली ) 

3
(व ती
नुसार) 

135 सद यांना वा षक िहशोब कळला.नवीन सद यांचे 
ठराव पा रत झाले. येक फंडातील एक सद य 
कायका रणी सिमतीम ये घे यात आला.जे हा आ. फंड 
बंद होईल ते हा एकूण मािसक बचत यांना परत 
िमळेल. आ था व सपना आरो य फंडाला मा. बचत 
परत कर यात आली.ल मी आरो य फंडाला बाळंतपण 
साठी 5000 कज दे यात आले.

संगम आरो य फंड 
फेडरेशन  
कायका रणी 
सिमतीची 
सवसाधारण सभा  
(भांड ेवाडी)

1 39
मिहला

नवीन कायका रणीम ये नवीन सद यांना काम 
कर याची संधी िमळाली. येक आरो य फंडाला 
फेडरेशन या कामाची मािहती िमळेल. कायका रणी 
सिमतीची कामे जबाबदारीने कर याची जाणीव 
सद यांम ये िनमाण झाली.

संगम आरो य फंड 
फेडरेशनची  

िश ण 
कायशाळा 

1 29
मिहला

आतापयत सं थेकड े असणारे रेकाड, वहार पुि तका 
हे सिमतीचे सिचव सांभाळतील. पुढील फेडरेशन बैठक 
अ य  व उपा य  हे आयोिजत करतील. व तीतील 
आरो य सुधार यासाठी मिहलांचे एक संघटन िनमाण 
कर याचा िनणय सद यांनी घेतला.
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 laxe vkjksX; QaM QsMjs’ku vgoky :-                       ( 
ऑ टोबर 2013 ते ऑ टोबर 2014)

सं या मक सा ये

एकू
ण 
फंड 

बंद 
झा
ले
ले 
फंड 

नवीन 
तयार 
झाले
ले 
फंड 

फेडरेश
न ला 
जुळले
ले फंड 

एकूण 
सद य 

वा षक 
बचत 

एकूण 
बचत कज 

घेणा
याची 
सं
या 

एकूण 
कज 

दलेला 
फरता 

िनधी 

परत 
आले
ली 
मु ल 

परत 
आले
ला 
फर

ता  
िनधी 

सेवा 
शु क 

बँकेकडून 
िमळाले
ले शु क 

28 5 8 20 279 27885 52566 7 42000 25000 29200 13000 2890 4889

• 10000 . बाळंतपणासाठी २ ना, तापाम ये झटके येत असले या तीन वषा या मुलीला 10000 . 
• 5000 . आई या डो या या ऑपरेशनक रता , तनातील गाठीसाठी कशोरी मुलीला 7000 .
• 5000 . नव या या ऑपरेशनक रता, 5000 . नव या या अपघा  उपचारासाठी.
• 5 आरो य फंड या आ थक स मीकरणासाठी फरता िनधी दे यात आला.
• बँकेत 100000 र मेची एफ. डी. कर यात आली.
• एकूण शासक य बचत 4259 पय ेआह.े 
• बंद झाले या 5 फंडाना  एकूण मािसक बचत 13970 . परत केले.
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काय म एकूण 
बैठक

एकूण उपि थती सा य

मिहला पु ष
राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य 
योजना 

2 36 8 या  चे काड आलेल े न हते यासाठी झोन 
कायालयातून मािहती काढ यात आली. एका कॅ सर त 
मिहलेला ित या उपचारासाठी या योजनेचा फायदा झाला. 

िप या या पा यासाठी 
नगर सेवकाकड ेअज 

2 32 11 ताजुलवरा  आरो य सिमती ारे व तीतील िप या या 
पा याची सम या सोडिव यासाठी नगर सेवकाकड े
सद या या वा रीसह नगर सेवकाकड े अज कर यात 
आला. वारंवार पाठपुरावा के यानंतर अलीकड े टँकर ारे 
पा याची सम या काही माणात सुटली आहे.

रमाई घरकुल 
योजना(झोपडप ीपुनव
सन ािधकरण योजना 
,नागपूर) 

4  73                                                                                                                              21 50 घरांचे बांधकाम सु  झाले आहे. या सु  आहे.

सुक या योजना 3 51 2014 म ये ज मले या मुल चे अंगणवाडी म ये फाम 
भर यात आले. 

र यावरील साचले या 
ना यांची साफसफाई व 
नळ योजना 

6 91 26 ना यां या साफसफाई चे काम सु  झाले आहे.
व तीत नळ पाईप लाईन चे काम सु  झाले आहे. 
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काय म एकूण 
बैठक

एकूण उपि थती सा य
मिहला पु ष

घर  व ना याचे 
बांधकाम
( उ वल आरो य 
सिमती, िहवरी नगर)  

1 35                                                                                                         आमदार व नगरसेवक यांनी घर वा न गेले या 
घरमालकाला 5000 पये आ थक मदत दली. तातडीने 
नागनदीची भतबांधून दे यात आली. 

डासां या वाढ या 
कोपावर उपाययोजना 

 2    37 वारंवार पाठपुरा ानंतर महानगरपािलका ारा डास 
ितबंधा मक फवारणी  कर यात आली. लोकांनी  साचलेल े

पाणी न  क न आपला प रसर व छ ठेवतात.नगर 
सेवकांनी  डबके बुजिव यासाठी भरण टाक याचे मा य केले.



 

आरो य सिमती ( केस टडी ) 
“मुलापे ा मुलगी बरी ! काश देई दो ही घरी !!”
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मोठा ताजबाग ही ताजु ीन बाबा या नावाने िस असलेली मु लीम लोकांची खूप मोठी व ती
आह.े बेरोजगारी व कमी िश ण जा त माणात आढळून येते. मुलाची वाट बघता बघता कुटंुबात
बाळांची सं या वाढून जाते. मुल चा स मान होत नाही. मुल ना जा त िश ण नाही, मह व नाही,लवकर
ल व ‘लडक दुसरो क अमानत ह’ै असे िवचारधारा ठेवणारे लोक आहेत. याच व तीत आझाद कालोनी
या लम म ये सार एजाज शेख ही मिहला राहते. ितचे वय 22 आहे. सासरे भाजी िवकतात, पती
कुलरचे काम करतात, ितची नणंद रेडीमेड थैलीचा माल आणून िशवते. सारचे घर छोटेसे आह.े

सार गरोदर असताना आपली चांगली काळजी घेत होती. व तीत सिमतीची बैठक म ये सुक या
योजना ब ल मािहती सांग यात आली. बैठक ला सार हजर होती. लोकांचे मुलीिवषयीचे िवचार
बदल यासाठी, घरी मुल चा वीकार वाढला पािहज,े मुलीना बोझ नाही समज या पािहजे हणून
सरकारकडून ‘सुक या योजना’ आलेली आह.े मुलगी झा यानंतर सरकार मुली या नावाने काही र म
ठेवतात व मुलीचे वय 18 वष हो याआधी 21 हजार 200 पय ेिश णासाठी व 18 वष पूण झा यानंतर
एकूण 1 लाख िमळणार. पण मुलीचे ल 18 वयानंतरच व िश ण 10 वी पयत होणे आव यक . यासाठी
अंगणवाडी म ये फॉम व लागणारे कागजप क ब ल मािहती सांग यात आली. सारचे डागाम ये
बाळंतपण झाले. ितला मुलगी झाली घरचे सगळे खुश होते. यांनी आरो य सखीची मदत घेऊन पूण
कागदप तयार केले. अंगणवाडी म ये जाऊन फॉम भ न दले. ितला या योजनेचा लाभ िमळाला.

सार या घर यांना खूप आनंद झाला. ते हणाले क गरीब लोकांना आ थक व पात आधार िमळाला.
मुलीचे पुढ या भिव य उ वल होऊ शकते व ितला िमळणारा पैसा ितचे िश णसाठी वापरणार. सिमती
बैठक म ये िमळाले या मािहती मुळेच आ हाला लाभ िमळाला नाही तर आ हाला मािहती कुठून
िमळाली असती. यांनी सुपरवाझर व आरो यसखीचे आभार मानले.

“ मुलगी ही भार नाही, आधार आहे ”  
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 द. 25 एि ल  2014 ला ब लारशा येथे आरो य फंडाचे अहवाल 
लेखनाचे पाठपुरावा  िश ण दे यात आल.े िश क नागपूर 
आँ फस या ीमती नसरीन अ सारी हो या. िश णाक रता १५ 
आरो यफंडातील सद य उपि थत होते. िश णासाठी ावली, 
अहवाल िलखाण ा यि क  कृती व चचा या मा यमाचा उपयोग 
कर यात आला.

 
  आरो यसखी िम टग – आरो यसख या एकूण कामाचा आढावा 

घे यात येतो. क प संप यानंतर ही  या कायरत राहा ात हणून 
व तीतील लोकांकडून आप या दले या सेवेचे पैसे घे यािवषयी 
मागदशन दे यात आल.े 

                                                                    
 द. 17 नो हबर 2014 गोवंडी बैगनवाडी मंुबई येथील ‘लोकसेवा 

संगम’ या सं थेला भेट दे यात आली. याम ये काय े  भेट, कशोरी 
मुल ची बैठक व यरोग उपचारासाठी असले या डॉट सटर ला भेट 
दे यात आली तसेच अंगणवाडी ला भेट देऊन एकूण प रि थती 
समजून घे यात आली. ‘लोकसेवा संगम’ ही सं था िश ण, कु रोग, 

यरोग व लोकाधा रत देखरेख सेवा या िवषयावर काम करते. 
लोकांची व व तीची एकूण प रि थती समजून घे यात आली. सं थेची 
काम कर याची प त समजून घे यात आली. 



मा यमात दाखल - ट आिण इले ोिनक िमिडया कवरेज
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िशकवण अडचणी आ हाने
 नागपूरमधील 
आरो यिवषयक , 
सम यांचा अ यास करता 
आला. 
 मिहलां मधील 
आरो यिवषयक सजकता 
समजून घे यात आली.
 कशोरवयातली मुलांना 
आपल े  मांड याक रता  
जागा उपल ध नाही यां या 
सोबत काम क याची गरज 
आह.े 
 ककरोग ब ल लोकांम ये 
भीती व गैरसमज आह.े 
व तीतील मिहलांना  
आरो याशी िनगडीत 
मािहती िमळा यास मिहला 
जाग क होतात.  

 पु षांचा अ प सहभाग.
 थलांतराचे वाढते माण.
 शासक य योजनांमधील 
ग धळ. 
 व यांपासून सरकारी 
दवाखाने लांब अंतरावर .
 िश णाचा अभाव.
 पारंपा रक थांचा पगडा.
व तीतील  कशोरवयातली 
मुलांना एकि त आणणे व यांचा 
सोबत संवाद साधणे.
सद यांसोबत वेळेचे िनयोजन 
करणे.
 भाषेचा अडथळा.

 थािनक आ थक संसाधनांचा 
अभाव.
 नागपुर शहराम ये आरो य सेवांचे 

व थापन सुिनयोजीत नाही अशा 
प रि थतीत काम करण.े
 शासक य योजनांमधील यो य 
मािहती लोकांपयत पोहचिवणे.
 व यांमधील आरो य 
िबघडिव यास पोषक वातावरण. 
माता व नवजात बाळाची काळजी 
हा क प संपलेला आह.े
 इंि लश मधील द तऐवज फारच 
कमी.
 लोकांसोबत अपूण संवाद.
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