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पार्श्वभूमी आणि सद्य:स्थितीचा आढावा

दक्षिण आशियाचा विचार करता, आरोग्यसेिा दणेाऱ्ा कर्मचाऱ्ाांरध्े, प्ावतविक्िक स्वरूपातही, सी. एच. डब्लू. ची सांख्ा लषिणीय आह ेि ताांचे 
योगदािही रहत्त्वपलूण्म आह.े िेपाळरध्े तर, ताांची सांख्ा, डॉक्टर, पररचाररका आणण दाई या सिवांच्ा एकत्रित सांख्ेच्ा वतप्पट एिढी रोठी आह.े 
भारत आणण पावकस्ािातही सी. एच. डब्लू. ची सांख्ा डॉक्टर, पररचाररका आणण दाई या सिवांच्ा एकत्रित सांख्ेच्ा, जिळजिळ विम्ी आह.े 
भारतात ताांची सांख्ा या वतन्ी कर्मचाऱ्ाांच्ा एकत्रित सांख्ेच्ा ४६% तर पावकस्ािात ती ४३% इतकी आह.े या सि्मच दिेाांत, ताांच्ा या 
सगळ्ा आरोग्य काय्मक्ररात एक गोष्ट रारि ठळकपणे त्दसलूि येते ती म्हणजे, या सि्म सी. एच. डब्लू. म्हणजे रहहला आहते आणण ता गरीब वकंिा 
रध्र (आर थ्ि क) िगगातील आहते.

जरी असे असले तरी, ही सगळी िोरणां, ललंगभाि भेदभािािर आिाररत गृहीतकाांिर तसेच लादलेल्ा भलूमरकाांिर बििली गेली होती. रहहलाांिी 
पैसे ि घेता श्रर करािेत, जसां ता घर-पररिारारध्े करत असतात आणण ताचा फायदा लोकाांिा साि्मजविक आरोग्य सेिा मरळण्ासाठी व्ािा, 
हचे तात अपेक्षित होतां. सी. एच. डब्लू. चा सांपलूण्म काय्मक्ररच ‘स्वयांसेविकाांच्ा’ श्रराचा िापर करणे, याच रलूलभलूत तत्त्वाांिर उभारला होता. ताांिा 
असां िाटत होत की, िांरचत वकंिा गरीब सराजातील स्त्रिया लहाि सहाि भत्े घेऊि कार करतील आणण ता करी रोबदल्ात कार करायला 
तयार असतील तर किाला ताांिा िेति वकंिा पगार द्ायचा! बदलता आर थ्ि क पररस्थितीचा विचार करता, बाजारकें द्ी िाढती रहागाई, िस्लूांचे 
िाढणार ेभाि, अिा काळात साि्मजविक सेिेचा विडा उचललूि, साराणजक हहतासाठी ‘स्वयांसेविकाांिी’ त्दलेले योगदाि रहत्त्वाचे आह.े तसां बरघतलां 
तर, एका अ्गािे या सांकल्पिेरिलूि रहहलाांिी िर्गािुिर्षे कष्ट करूि, स्वकल्ाणासाठी हातभार लािािा म्हणलूि, स्वतःच्ा उपजीविकेचा बळी 
दऊेि असुरक्षित भविष्ालाच आरांरिण त्दलां आह,े असां म्हणता येईल.

१९७८ साली, प्ा्मरक आरोग्य सेिेसांदभगात, अल्ा आटा घोर्णेरध्े पण हचे िरलूद केलेलां आह ेकी, आरोग्य कर्मचाऱ्ाांची सांख्ा िाढिणां आणण 
रोठ्ा प्राणात लोकाांचा सारुदामयक सहभाग, या दोन्ी गोष्टी खलूप रहत्त्वाच्ा आहते आणण याचीच पररणती म्हणलूि, सी. एच. डब्लू. चा 
आरोग्यषिेरिाांत िाढता सहभाग आपल्ाला त्दसलूि येईल. जितेची आरोग्यसेिेपययंत पोहोच िाढिण्ात, ताचा विस्ार करण्ात, तास बळकटी 
आणण्ात, सी. एच. डब्लू. चा क्संहाचा िाटा आह.े २००६ च्ा जागवतक आरोग्य अहिालातही, सहस्रक (मरलेवियर) विकासाची उद्दिष्ट ेसाध् 
करण्ात, सी. एच. डब्लू. ची रहत्त्वाची भलूमरका अिोरणेखत केली आह.े वििेर्तः राता-बालक रृतुदर करी करण्ात आणण ता-ता प्दिेाांतील 
आरोग्य कर्मचाऱ्ाांची करतरता भरूि काढण्ात, तासांबांिातील ध्ेय पलूण्म करण्ात सी. एच. डब्लू. चे रोलाचे योगदाि, तात िरलूद केले आह.े 

दक्षिण आशियाई दिेारिील, ग्ारीण आणण िहरी भागाांतील, सि्मच प्कारच्ा िांरचत सरुदायातील लोकाांच्ा भरोिािर, ता-ता हठकाणी, 
आरोग्यव्यिथिेचा डोलारा उभा आह.े

१९७८ साली, प्ा्मरक आरोग्य सेिेसांदभगात, अल्ा आटा घोर्णेरध्े पण 
हचे िरलूद केलेलां आह ेकी, आरोग्य कर्मचाऱ्ाांची सांख्ा िाढिणां आणण 
रोठ्ा प्राणात लोकाांचा सारुदामयक सहभाग, या दोन्ी गोष्टी खलूप 
रहत्त्वाच्ा आहते आणण याचीच पररणती म्हणलूि, सी. एच. डब्लू. चा 
आरोग्यषिेरिाांत िाढता सहभाग आपल्ाला त्दसलूि येईल. जितेची 
आरोग्यसेिेपययंत पोहोच िाढिण्ात, ताचा विस्ार करण्ात, तास 
बळकटी आणण्ात, सी. एच. डब्लू. चा क्संहाचा िाटा आह.े २००६ च्ा 
जागवतक आरोग्य अहिालातही, सहस्रक (मरलेवियर गोल्स) विकासाची 
उद्दिष्ट ेसाध् करण्ात, सी. एच. डब्लू. ची रहत्त्वाची भलूमरका अिोरणेखत केली 
आह.े वििेर्तः राता-बालक रृतुदर करी करण्ात आणण ता-ता 
प्दिेाांतील आरोग्य कर्मचाऱ्ाांची करतरता भरूि काढण्ात, तासांबांिातील 
ध्ेय पलूण्म करण्ात सी. एच. डब्लू. चे रोलाचे योगदाि, तात िरलूद केले 
आह.े
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लिंगभावावर आधाररत कामाची ववभागिी: नवउदारमतवादािा खतपािी 
घाििारी, टेकू िाविारी संकल्पना

२००७ रध्े जागवतक आरोग्य सांघटिेिे (डब्लू. एच. ओ.) सी. एच. डब्लू. म्हणजे कोण ह ेसाांगण्ासाठी, ताांची व्याख्ा करण्ासाठी, काही ठळक 
िैशिष्टे, रुदेि साांवगतले. सािारणतः, सी. एच. डब्लू. म्हणजे, ता ज्ाहठकाणी राहतात, ताच सरुदायाचे सदस्य असतात; वत्ांच ते कार करतात, 
वत्ल्ाच लोकाांिी ताांिा वियुक्त केलेलां असतां आणण वत्ल्ा लोकाांप्ती ताांच उत्रदामयत्त्वही असतां. डॉक्टर, पररचाररका वकंिा दाई या सि्म 
‘व्यािसामयक वकंिा औपचाररक’ आरोग्य कर्मचाऱ्ाांच्ा तुलिेत, सी. एच. डब्लू. च्ा प्शिषिणाचा कालाििीपण सि्मसािारणपणे करी असतो. 
६००-१२०० लोकसांख्ेची जबाबदारी सी. एच. डब्लू. कड ेत्दलेली असते. (गुणोत्राच्ा बाबतीत बघायचे झाल्ास सी. एच. डब्लू. ि लोकसांख्ा 
याप्राणे पुढील दिेातील ताांची सांख्ा बघलू. भारतात - १:१०००, िेपाळरध्े - १:६००, तर पावकस्ािात १:१०००-१२०० ह ेगुणोत्र आह)े.

कोव्ीड-१९ सा्ीच्ा काळात तर सी. एच. 
डब्लू. िी रहारारीच्ा सुरूिातीपासलूिच खलूप 
रहत्त्वाचे योगदाि त्दले आह,े ताांिीच तर खरा 
लढा त्दलेला आह.े अगदी तळागाळातील 
लोकाांपययंत पोहोचलूि, ताांचे आरोग्य शिषिण 
करण्ापासलूि ते अगदी कॉन्टॅक्ट टे्क्संगपययंतची 
सि्म कारे सी. एच. डब्लू. िी केली आहते. 
लसीकरण रोहहरेरध्े ही ता खलूप रहत्त्वाची 
भलूमरका बजाितािा त्दसत आहते. लस 
घ्ायला िकार दणेाऱ्ा लोकाांचां आव्ाि 
ताांच्ासरोर आह.े लोकाांिा (ऑिलाईि) 
रणजस्टे्िि करायला साांगणां, तात रदत 
करणां, ज्ाांचां लसीकरण झालां आह े ताांची 
यादी ठेिणां, अिा एक िा अिेक जबाबदाऱ्ा 
ता खांबीरपणे पार पाडतािा आपल्ाला 
त्दसलूि येतील.

अिेक हठकाणच्ा, ता-ता दिेाच्ा सरकाराांिी पण, ‘कोव्ीड-१९ विरोिातले सैविक ि लढिैय्े’ म्हणलूि ताांिा सांबोिले आह,े ताांचा सन्ािपलूि्मक 
उल्ेख केला आह.े डब्लू. एच. ओ. िे पण, भारतातील रहारारीच्ा सुरूिातीच्ा काळात मरळालेल्ा यिाबदिल सी. एच. डब्लू. (ताांिा ‘आिा’ 
म्हणलूिही ओळखले जाते) च्ा सरुदाय पातळीिरील कारालाच श्रेय त्दले आह.े परांतु कोव्ीड-१९ रहारारी आणण लसींच्ा वितरणातील 
तफाितीरुळे परत एकदा, उत्र ध्ुिीय आणण दक्षिण ध्ुिीय दिेाांरिील तीव्र असरािता ठळकपणे त्दसलू लागली आह.े रागच्ा िर््म-दीड िर्वांतील 
घडारोडी पाहता, सि्मच दक्षिण आशियारिील दिेाांरध्े, सी. एच. डब्लू. च्ा योगदािाकड ेगांभीररीता दलु्मषि केल्ाचे वकंिा ताांच्ा श्रराला 
किडीरोल वकंरत त्दल्ाचे, आपल्ा विदि्मिास येईल.     

जागवतक अ््मव्यिथिेरध्े झालेले सांरचिात्मक बदल, ज्ारुळे साि्मजविक षिेरिातील आर थ्ि क वििी करी करण्ासाठी दबाि िाढत गेला, आरोग्य 
सेिेचां खाजगीकरण होत आह,े यारुळे तर सी. एच. डब्लू. िरचा ताण आणखीिच िाढलेला आपल्ाला पाहायला मरळेल. ही पररस्थिती काही 
एका रारिीत आपल्ािर ओढिलेली िाही; परांतु रागील काही दिकाांरिील ििउदाररतिादी विचारिारचे्ा रटे्ाचां ह े फललत आह.े

सुवििा-आिाररत आरोग्य सेिा आणण आरोग्य सुवििाांची उणीि वकंिा तासांदभगातील राहहती िसलेली, सरुदायातील, िस्ीतील वकंिा गाि 
पातळीिरील सि्मसारान्य जिता, या दोन्ींरिील प्ा्मरक दिुा म्हणलूि आपण सी. एच. डब्लू. िरती विसांबलूि राहू िकतो. वििेर्तः दगु्मर 
भागाांत तर ताांचे योगदाि खलूपच रहत्त्वाचे आह.े आरोग्य सेिेचां िाढतां खाजगीकरण, साि्मजविक आरोग्य व्यिथिेरिील आर थ्ि क वििीला 
लािलेली कारिी, यारुळे सरुदायातील अिेक जितेला, िांरचत घटकाांिा आरोग्य सुवििाांपययंत पोहचता दखेील येत िाही. सराजात आिीच 
असलेली असरािता यारुळे अक्िकच तीव्र प्कार ेआपल्ा िजरसेरोर येते.

अिा सरुदायाांपययंत पोहोचलूि, सी. एच. डब्लू. आपल्ाला हचे दाखिलूि दतेात की, साि्मजविक आरोग्य व्यिथिेला बळकटी दणे्ात ताांचां वकती 
जबरदस् योगदाि आह.े इतकां  कष्ट करूिही रहहलाांच्ा काराला काहीच रोल, सन्ाि त्दला जात िाही. कारण रहहलाांिी श्रर करणां ‘िैसवगथि कदृष्टा’ 
साहणजकच वकंिा स्वीकाय्म रािलां गेलेलां आह ेताांिी ‘ताांचां’ कार केलांच पाहहजे. ताांच्ा काराची वकंरत म्हणजे किडीरोल, अदृश्य कारे (बघलूि 
ि बरघतल्ासारखी) आणण बऱ्ाचदा तर ताांच्ा काराला ‘कार’ म्हणलूि दखेील रान्यता िाही वकंिा तसां ता काराकड ेबरघतले जात िाही. 
राजकीय िा्रिज्ञ ि विश्ेर्क िटॅन्ी फे्झर म्हणतात: ‘ललंगभािािर आिाररत काराची विभागणी म्हणजे ििउदाररतािादी भाांडिलिाहीला 
खतपाणी घालणारी साराणजक सांकल्पिा आह’े.
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महििांचं संघटनात्मक काम

अिेक हठकाणच्ा, ता-ता दिेाच्ा सरकाराांिी पण, “कोव्ीड-१९ 
विरोिातले सैविक/लढिैय्े” म्हणलूि ताांिा सांबोिले आह,े ताांचा सन्ािपलूि्मक 
उल्ेख केला आह.े डब्लू. एच. ओ. िे पण, भारतातील रहारारीच्ा 
सुरूिातीच्ा काळात मरळालेल्ा यिाबदिल सी. एच. डब्लू. (ताांिा ‘आिा’ 
म्हणलूिही ओळखले जाते) च्ा सरुदाय पातळीिरील कारालाच श्रेय त्दले 
आह.े परांतु कोव्ीड-१९ रहारारी आणण लसींच्ा वितरणातील तफाितीरुळे 
परत एकदा, उत्र ध्ुिीय आणण दक्षिण ध्ुिीय दिेाांरिील तीव्र असरािता 
ठळकपणे त्दसलू लागली आह.े रागच्ा िर््म-दीड िर्वांतील घडारोडी पाहता, 
सि्मच दक्षिण आशियारिील दिेाांरध्े, सी. एच. डब्लू. च्ा योगदािाकड े
गांभीररीता दलु्मषि केल्ाचे वकंिा ताांच्ा श्रराला किडीरोल वकंरत त्दल्ाचे, 
आपल्ा विदि्मिास येईल.

बहुतेक िेळा, अतांत करी रािििािर कार केल्ारुळे वकंिा काहीच राििि 
ि मरळाल्ारुळे, सी. एच. डब्लू.िा, साि्मजविक आरोग्य कर्मचारी ऐिजी 
कायरच स्वयांसेविका वकंिा काय्मकतगा म्हणलूिच बरघतलां गेलां. पावकस्ाि 
रारि याला अपिाद आह.े भारतात िर्गाकाठी ‘आिा’ कर्मचाऱ्ाांिा ३५-४० 
हजार रुपये राििि मरळते. िेपाळरध्े िस्ी पातळीिर कार करणाऱ्ा 
आरोग्य स्वयांसेविकाांिा (एफ. सी. एच. व्ी.) िर्गाला फक्त १८-२० हजार रुपये 
मरळतात. पावकस्ािरध्े रारि ‘लेडी हले्थ िक्मर’ ला (एल. एच. डब्लू.) िामर्थि क 
१ लाख ६० ते १ लाख ७० हजार रुपये इतके राििि मरळते. (जे इतर दक्षिण 
आशियाई दिेाांच्ा तुलिेत, वकतीतरी पटीिे सन्ािजिक राििि आह)े.

इतक्ा िर्गाचा इवतहास पाहता, सी. एच. डब्लू.िी 
आजपययंत ताांच्ा हकाांचां सांरषिण केलां आह,े ताांिी 
सांघर््म केला आह े आणण ता णजंकलेल्ा आहते. 
पावकस्ािातील सी. एच. डब्लू., ऑल पावकस्ाि लेडी 
हले्थ िक्मस्म असोक्सएिि (ए. पी. एल. एच. डब्लू. ए.) 
च्ा िािािे २००९ रध्े सांघत्टत झाल्ा आणण २०१२ 
रध्े ताांिी साि्मजविक (आरोग्य) कर्मचारी म्हणलूि 
रान्यताही मरळिली. यासाठी ताांिी आांदोलिाची एक 
राललकाच कायर ठेिली होती. द ऑल क्संि लेडी हले्थ 
िक्मस्म अँड एम्प्ॉईज युवियि (ए. एस. एल. एच. डब्लू. 
ई. यलू.) िे क्संि प्ाांतात, ताांचे वियरि विरचित 
करण्ासाठी रहत्त्वाची भलूमरका बजािली आणण 
अक्िकृत रान्यताप्ाप्त सांघटिा म्हणलूि िािारूपास 
येण्ासाठी सांघर््म केला. ताांिी ३ स्रीय िोरणाचा ि

हा सांघर््म पुढे असाच सुरू राहील. या कोरोिाच्ा रहारारीिे तात काहीच बदल होणार िाहीये. पण या कठीण काळाचा एक फायदा रारि िकी 
झालाय, विविि दिेाांतील, प्ाांतातील सी. एच. डब्लू. एकरि आल्ा आहते आणण एकजुटीिे ता आपल्ा रागण्ाांचा रसुदा तयार करीत आहते. 
ताांच्ा या रसुद्ाला, भारत, िेपाळ, पावकस्ािरिलूि (ऑिलाईि राध्रातलूि का होईिा) एकत्रित आलेल्ा सी. एच. डब्लू.चा पाहठंबा आह.े 
ताांच्ा रागण्ा आहते की, ताांिा साि्मजविक आरोग्य ‘कर्मचारी’ म्हणलूि रान्यता मरळािी, लोक-कें द्ी आरोग्य सुवििा व्यिथिा बळकट करण्ात 
ताांचा सहभाग असािा, ता-ता दिेाांतील सरकाराांिी रहारारीची पररस्थिती िीट हाताळािी आणण लिकरात लिकर जितेच्ा रोगरुक्ततेची 
सोय करािी. यािरूि हचे त्दसलूि येते की, ताांच्ा रागण्ा या, ता-ता हठकाणच्ा तसेच प्दिेातील साि्मजविक आरोग्य व्यिथिा रजबलूत 
करण्ासाठी खलूप रहत्त्वाच्ा आहते. आर थ्ि क सरृद्ीपेषिाही आरोग्याला वकती रहत्त्व आह,े हा साराणजक सांदिे दणे्ासाठी ताांिी टाकलेलां ह ेएक 
रहत्त्वाचां पाऊल आह.े 

भारत आणण िेपाळ दोन्ी दिेाांरध्े, सी. एच. डब्लू. िे िेहरीच, आपापल्ा सांघटिेच्ा राध्राांतलूि ताांचा सांघर््म सुरु ठेिला आह.े पावकस्ािात 
दखेील आपल्ा सांघटिेतील सहकाऱ्ाांच्ा रदतीिे ताांच्ा रागण्ा, ते राांडत राहहले आहते. साि्मजविक आरोग्य काय्मकतगा म्हणलूि रान्यता 
मरळिणे, ता-ता योग्य कालाििी रध्े वकराि िेति/पगार ताांिा मरळािा यासाठीचा सांघर््म, काराच्ा हठकाणी आरोग्यािी सांबांक्ित सुरषिेची 
तरतलूद असो वकंिा साराणजक सुरषिेची सुविरचितता, यासाठी ता कायरच आग्ही राहहल्ा आहते.

रणिीतीचा स्वीकार केला, ते अिलांबले. रस्तािरील विदि्मिे आणण कायगालयीि बैठका आयोणजत करूि अखेर २०१८ ला ते यिस्वी झाले आणण 
ताांिी विजय मरळिला.
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समुदाय पातळीवर काम करिाऱ्ा आरोग्य कमश्वचाऱ्ांच्ा कथा 
आणि व्यथा

या पुस्स्केरध्े आम्ही भारत, िेपाळ 
आणण पावकस्ािरिील ६ 

रहहलाांच्ा छोट्ा छोट्ा कहाण्ा 
ललहहण्ाचा प्यत्न करीत आहोत. 

वििेर्तः सरुदाय पातळीिर आरोग्य 
कर्मचारी म्हणलूि कार करत असतािा 

काय-काय अिुभि येतात वकंिा 
काय भाििा असतात ह ेजाणलूि 

घेण्ाचा हा छोटासा प्यत्न. या सहा 
रहहलाांच्ा कहाण्ा म्हणजे, दक्षिण 
आशियारध्े कार करणाऱ्ा ता 
तरार आरोग्य कर्मचारी, घरकार 
करणाऱ्ा रहहला वकंिा ज्ाांच्ा 

काराला काहीच रोल िाही, अिा 
िागररकाांचां ता प्वतविक्ित्त्व करतात. 

आपल्ा पररिाराला आर थ्ि क 
हातभार लािण्ासाठी, ता खलूपच 
करी रािििािर कार करतात. 
सरुदाय स्रािर वकंिा सरुदाय 
पातळीिर सेिा करणे आणण 

साि्मजविक आरोग्य व्यिथिा रजबलूत 
राहील यासाठी सदिै तत्पर असणे, 
या ताांच्ा िचिबद्तेला सलार..!!!

COMMUNITY HEALTH  
WORK IS WORK !
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सुनीता सुतार, मुंबई, भारत
समुदाय पातळीवर काम करिाऱ्ा आरोग्य स्वयंसेववका (सी. एच. व्ी.)
मुंबई मिानगर कमश्वचारी मिासंघ (एम. एम. के. एम.)

सुिीताच्ा त्दिसाची सुरूिात सकाळी ६ च्ा आिीच, पहाटेपासलूिच होते. ताांच्ा 
पररिारातील सगळे सदस्य ता िेळी झोपलेलेच असतात आणण सुिीता, योगािे 
आपल्ा त्दिसाची सुरूिात करतात. सकाळी ८ िा. च्ा आसपास ता िाष्टा आणण 
जेिण बििायला सुरूिात करतात, तािांतर घरात झाडलोट, वकचिची साफसफाई िगैर े
करूि ता तयार होतात आणण घरातलूि काराला जायला विघतात. 

आज, सुिीता ताांची ठरलेली वियमरत कारे करत आहते. ताांिी राता आणण 
बाळाांसाठी एका लसीकरण शिवबराचे आयोजि केले आह.े ह ेलसीकरण शिवबर 

कोरोिािी सांबांक्ित शिवबर िाहीये. राताांिा सांपक्म करणे, ताांच्ा बाळाांच्ा, 
आिीच्ा लसीकरणासांबांक्ित राहहती घेणे आणण ताांिा शिवबराच्ा हठकाणी 

आणणे या सि्म जबाबदाऱ्ा ताांच्ािर आहते. सुिीता ताांच्ा षिेरि-भेटी दरम्ाि, 
िव्यािे बाळांतीण रहहलाांबदिल पण विचारपलूस करतात. ता ताप येत असलेल्ा 
बाळाांची पण राहहती ताांच्ाजिळ गोळा करतात, तसेच िस्ीरध्े उघड्ािर 

साठलेलां पाणी वकंिा साठिलूि ठेिलेला पाणीसाठा कुठे िाहीये िा, याचांही 
विरीषिण करतात. आत्ाच जलूिरध्े पािसाळ्ाची सुरूिात झालेली आह ेआणण 

अिा रोसरात तर िस्ताांरध्े रलेररया सारखे रोग ह ेसि्मसािारणपणे पसरतातच.

राताांिा आणण ताांच्ा बाळाांिा अगदी चाांगल्ा सांख्ेिे शिवबराच्ा हठकाणी 
घेऊि येण्ात सुिीता िेहरीप्राणे आजही यिस्वी झाल्ा आहते. ताांिी आपल्ा 
षिेरि-भेटीदरम्ाि, िि-बाळांतीण रहहलाांिा, प्िािरांरिी रातृिांदिा योजिेबदिल पण 
राहहती त्दली. ही भारत सरकारकडलूि राबिली जाणारी एक प्कारची रातृत्त्व लाभ 

योजिा आह.े

सािारणपणे सकाळी ९ च्ा आसपास ता आरोग्य कें द्ािर पोहोचतात आणण 
ताांच्ा सुपरिायजरला, सहायक िस्म दाई म्हणजेच (ए. एि. एर.) ला ररपोट्म 
करतात. ताांच्ा सेंटरला सध्ा कोव्ीड-१९ चे रुग्ण िाहीयेत कारण एकलू णच 

रुांबईरिील ििीि रुग्णाांची सांख्ा लषिणीयरीता घटलेली आह;े परांतु या 
रहारारीरुळे / सा्ीच्ा काळात, सुिीतािरील (आणण अिा सि्मच आरोग्य 

कर्मचाऱ्ाांिर) अवतररक्त काराचा भार भलताच िाढला. कोरोिा काळाच्ा आिी 
ताांिा, ताांच्ा काराचा भाग म्हणलूि, ६० कुटुांबाांची राहहती गोळा करािी लागत 

होती. पण रहारारीच्ा (कोरोिाच्ा) पहहल्ा लाटेरध्े ताांिा दपु्पट कार करािे 
लागले, म्हणजेच ता १००-१२० कुटुांबािा, दारो-दारी जाऊि भेट दते होता. कारण 

ताांिा सिषेषिण करण्ाची जबाबदारी त्दली होती. एिढां करूिही ताांिा प्ा्मरक 
आरोग्य कें द्ारिील ताांच्ा सि्म जबाबदाऱ्ा सुद्ा वियमरतपणे  पार पाडाव्याच 

लागत होता.
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िरस्ार! री सुिीता सुतार, री सरुदाय 

पातळीिर कार करणारी एक आरोग्य कर्मचारी 

आह.े सध्ा री रुांबईरध्े आपल्ा दोि रुले 

आणण जोडीदारासोबत राहत आह.े राझे िय 

४४ िर्षे आह.े रागील १० िर्वांपासलूि री 

िा्रिीिगर पररसरारिील खु. बे. भाभा आरोग्य 

कें द्ारध्े कार करत आह.े

सुिीता, आपलां अक्िकृत कायगालयीि कार सांपिलूि आता ताांच्ा घरी जायला विघाल्ा आहते. ताांिा 
आपल्ा सांघटिेच्ा (युविअि) एका ऑिलाईि बैठकीला उपस्थित राहायचां आह.े सुिीता या रहापाललका 
आरोग्य सेिा कर्मचारी सांघटिेच्ा (रुांबई रहािगर कर्मचारी रहासांघ) खलूप सवक्रय सदस्य आहते. ताांिी 
ताांच्ा ऑिलाईि बैठकीरध्े सहभागी होण्ाचा पण प्यत्न केला, परांतु रोबाईल िेटिक्मच्ा सरस्येरुळे 
ताांिा कठीणाईचा सारिा करािा लागला आणण वततक्ा सवक्रय पद्तीिे, प्भािीपणे ता बैठकीरध्े 
सहभागी होऊ िकल्ा िाहीत.

रारिीची जेिणां झाल्ािर सहकुटुांब ते सि्मजण टी. व्ी. बघत बसले होते 
आणण सुिीताचा रारि डोळा लागत होता. ता दरलेल्ा पण आहते, पण 
ताांिा अजलूिही काही छोटी छोटी कारां सांपिायची आहते. रारिी १०.४५ च्ा 
आसपास रारि सुिीता पुरता दरलेल्ा आहते. ताांच्ासाठी आजचा त्दिस 
खलूपच रोठा होता. बहुतेक त्दिस असेच असतात. आता ताांिा झोपायचां 
आह.े

सुिीताला िाटते की, विकसििील दिेातील जितेला या रहारारीचा सिगात 
जास् फटका बसलेला आह.े पुढे जाऊिही या िागररकाांिा खलूप सहि करािां 
लागणार आह.े कारण ताांच्ा पययंत लसीचा पुरिठा पोहोचत िाहीये. बाकी 
आरोग्याच्ा सांसाििाांची करतरता आह.े श्रीरांत दिेाांिा ह ेकळायला पाहहजे 
की, विकसििील दिेाांत पररस्थिती जास् गांभीर आह,े तर आपण पुढे होऊि 
ताांची रदत करायला पाहहजे. पण तसां होतािा त्दसत िाहीये. श्रीरांत 
आणखी श्रीरांत होत चाललेत आणण सरकारच्ा वतजोरीत रारि खळखळाट 
आह.े सरकार तर पुढे होऊि अिेक आघाड्ाांिर कार करणाऱ्ा कर्मचाऱ्ाांिा 
वकराि िेति सुद्ा दऊे िकत िाही आणण ताबदल्ात सुिीतासारख्ा 
अविरत झटणाऱ्ा असांख् आरोग्य कर्मचाऱ्ाांकडलूि अपेषिा काय, तर ताांिी 
स्वतःचा जीि िोक्ात घाललूि, आपल्ा कुटुांबाची पिगा ि करता, रहारारीला 
खांबीरपणे तोंड द्ािां, कोरोिा काळात लढािां. सुिीताला ह ेसि्म अणजबातच 
स्वीकाराह्म िाहीये आणण ताांिा (सरकारची भलूमरका) खलूप लाजीरिाणी िाटते.

सांध्ाकाळचे ६.३० िाजले आहते. सुिीतािे ताांच्ा सांध्ाकाळच्ा प्ा््मिेला सुरूिात केली आह.े 
ताांिा अचािक लषिात आले आह ेकी, कपड ेिुिायचे राहहलेले आहते. ता लगबगीिे उठल्ा 

आणण पटकि ते कार सांपिायचां म्हणलूि ता त्दिेिे जातच होता, इतक्ात ताांच्ा रुलीिे 
पाहहले की आपली आई खलूपच दरलेली त्दसत आह.े म्हणलूि वतिे, रदत म्हणलूि आपल्ा आईला 

साांवगतले की, आज रारिीचां जेिण ती बििेल. ताांिी भात आणण रसलूरीच्ा डाळीची आरटी 
रारिीच्ा जेिणासाठी बििली आणण ८.३० च्ा सुरारास ताांिी जेिायला घेतलां. सुिीताांिा िाटतां 

की रहारारीचा, लॉकडाऊिचा जर कुठला सकारात्मक पररणार झाला असेल तर तो म्हणजे, 
पुरुर्ाांचा घरकारातील सहभाग िाढला आह.े आता ते (पुरुर्/रुलगा), घरातील काराची 

जास्ीची जबाबदारी घेत आहते. जेिणािांतर ताांच्ा पतीिां आणण रुलािे सि्म आिराआिर 
केली, सि्म साफ केलां, ह ेलॉकडाऊिच्ा आिी किी घडत िव्तां, असां ता साांगतात.

ताांिा फक्त एिढांच सरजलां की, २५ जलूि ला एका विदि्मिाचां आयोजि केलां जात आह.े या िरणे आांदोलिारध्े 
तात्पुरता स्वरूपाच्ा कर्मचाऱ्ाांिा कायरस्वरूपी करणे आणण काराचा योग्य तो रोबदला मरळािा म्हणलूि 
रागण्ा केल्ा जाणार आहते. सुिीता याांिी साांवगतले की, ताांच्ासारख्ा कर्मचारी का सरकारिर िाराज आहते. 
सरकारिे ताांिा रहारारीच्ा काळात किा प्कारची कारे करायला साांवगतली, किा प्कारची िागणलूक त्दली, 
म्हणलूि ता रचडलेल्ा आहते. ताांच्ासारख्ा अिेक आरोग्य कर्मचाऱ्ाांिी कोरोिा काळात आरोग्य व्यिथिेचा कणा 
बिलूि कार केलेलां आह ेआणण आता ताांचा, ताांच्ा बहुरलूल् योगदािाचा उल्ेखसुद्ा कुठे कुणी (सरकार) करत 
िाही, ह ेयोग्य िाही, असे ताांिा िाटते. कोटगािे आरोग्य कर्मचाऱ्ाांसाठी वकराि िेतिाची तरतलूद आणण ताची 
अांरलबजािणी करण्ाचे आदिे त्दले आहते. कर्मचाऱ्ाांिा व्यिस्थित पी. पी. ई. वकट दणे्ात यािे, ह ेही ता 
आदिेात िरलूद केले आह.े पण या सगळ्ाकड ेदलु्मषि होत असल्ाचां आपल्ाला बघायला मरळते.   
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अच्मिा मरश्रा, कािपलूर, भारत
रान्यताप्ाप्त साराणजक आरोग्य काय्मकतगा म्हणजेच ‘आिा’ (ए. एस. एच. ए.)
सांघटिा: हहंद रहहला सभा (एच. एर. एस.)

िरस्े! राझां िाि अच्मिा मरश्रा आह.े री एक 
रान्यताप्ाप्त साराणजक आरोग्य काय्मकतगा म्हणजेच 

‘आिा काय्मकतगा’ म्हणलूि काय्मरत आह.े राझे िय 
४० िर्षे आह ेआणण री राझ्ा जोडीदार, सासलू 

आणण राझ्ा ७ िर्गाच्ा रुलासोबत भारतातील 
कािपलूर, उत्र प्दिे या हठकाणी राहते. री रागील 

५ िर्वांपासलूि दारोदर िगर पब्ब्क हले्थ सेंटर
(पी. एच. सी.) रध्े कार करत आह.े

ताांच्ा त्दिसाची सुरूिात पहाटे ५.३० िाजता होते. कारण लिकर उठलूि ताांिा  घरातली 
सगळी कारां आटपलूि, काराला जात यािां, म्हणलूि इतक्ा सकाळी ता लिकर उठतात.

ताांच्ा काराची सुरूिात स्वयांपाकघराच्ा साफसफाईपासलूि ता करतात, तर तािांतर 
सांपलूण्म घराची साफसफाई, झाडलोट ता करतात. सिवांसाठी िाष्टा आणण दपुारचां जेिण 
बििायला सुरूिात करण्ाआिी स्वतःसाठी रस् एक कप चहा करूि मपतात, रगच 
काराची सुरूिात करतात. घराांतील सि्मजण उठल्ािर ता सिवांिा िाष्टा दतेात आणण स्वतः 
काराला जाण्ासाठी तयारीला लागतात.

जर काही विकडीचा प्सांग िसेल तर, सािारणपणे ता 
सकाळी १० च्ा आसपास आरोग्य कें द्ािर 
पोहोचतात. आजचा त्दिस ता प्कारचा विकडीच्ा 
(इरज्मन्ी) फोि कॉलचा त्दिस आह.े

सकाळी ७ िाजताच ताांिा िस्ीतील एका बाळाांत 
रहहलेचा फोि आला.  ती रहहला ५ रहहन्याची 
बाळांतीण होती आणण ता सकाळी अचािकच वतला 
(गभ्म रागगातलूि) रक्त्रिाि होऊ लागला. अच्मिाला वत्ां 
जािां लागलां आणण ता रहहलेला अच्मिा दिाखान्यात 
घेऊि गेल्ा. आता या कारारध्े ता अडकल्ा 
असल्ारुळां ताांिा आपल्ा काराच्ा हठकाणी, 
आरोग्य कें द्ाला ह ेकळिािां लागलां की, आज ता 
ताांिा त्दलेल्ा कोव्ीड-१९ लसीकरणासाठीच्ा 
‘ड्लूटी’ ला  उशिरा पोहोचणार आहते.

कोरोिा रहारारीच्ा काळात ताांचां कार कैक पटीिां िाढलां आह.े आिी ‘आिा’ म्हणलूि ताांिी 
दररोज २०-३० घराांिा भेटी दणेां अपेक्षित होतां. आता या कोव्ीड-१९ रहारारीच्ा काळात 
ताांच्ा काराचा भाग म्हणलूि अवतररक्त घराांची सांख्ा जोडता, ताांिा दररोज १००-२०० 
कुटुांबाांिा भेट द्ािीच लागते. ताांिा २४ तास सि्म त्दिस फोििर उपलब्ध रहािेच लागते. 
खरांतर तसां बघता ताांच्ा काराची िेळ ही सकाळी १० ते सांध्ाकाळी ४ आह,े पण या िा 
ता कारणािे ताांच्ा ‘ड्ुटीच्ा’ िेळा व्यवतररक्त ताांच्ा रागां काही िा काही कार 
लागलेलांच असतां. अिा अिेक अवतररक्त काराांत ते व्यस्च असतात.
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आज तर अच्मिाला ताांच्ा कारारुळे दपुारच्ा जेिणासाठी पण िेळ मरळालेला िाही. 
कारण ता, सकाळी फोि आलेल्ा रहहलेला दिाखान्यात दाखल करण्ासाठीच्ा 
प्वक्रयेरध्ेच व्यस् होता. तात ताांची खलूपच िािपळ झाली आणण िेिटी कसांतरी दपुारी 
३.३० ला घरी पोहोचल्ािर ताांिा ताांचां दपुारचां जेिण करता आलां. जेिणािांतर सािारण 
अिगा तास िगैर ेताांिी आरार केला असेल आणण तािांतर लगेचच ता ‘रहहला आरोग्य 
समरती’च्ा बैठकीला हजेरी लािायला  पोहोचल्ा. अच्मिा ‘आिा कर्मचारी सांघटि’ च्ा 
अध्षिापण आहते आणण आिा कर्मचाऱ्ाांचां णजल्ा स्रािर प्वतविक्ित्व करण्ाचीही 
अवतररक्त जबाबदारी ताांच्ािर आह.े

रहारारीच्ा दसुऱ्ा लाटेिे आपल्ा दिेाला (आरोग्य सेिेच्ा दृष्टीिे) पलूण्मपणे उद्ध्वस् करूि टाकले आह.े सि्मच आरोग्य विभागातील, सि्मच 
आरोग्य कर्मचारी घड्ाळाच्ा काट्ाप्राणे २४ तास कार करत आहते. ताांिा ताांच्ा िस्ीतील, काय्मषिेरिातील सि्म लोकाांचे लसीकरण 
करायचे आह.े सि्म ‘आिा’ काय्मकतगा ताांच्ा जबाबदारीपासलूि दलूर जाऊ िकत िाहीत कारण सरकार ताांच्ाकडलूि तिी अपेषिा करत आह;े 
परांतु ताांच्ा काराची पररस्थिती खलूपच तणािाची आह ेआणण ताांच्ािर काराचा ‘लोड’ पण खलूप जास् आह.े

सांध्ाकाळी रारिीच्ा जेिणाची तयारी करता-करता ताांिी ताांच्ा रुलाचा 
घरचा अभ्ासही घेतला, तात ताला रदत केली. रारिीच्ा जेिणािांतर 

उद्ाच्ा िटसाविरिीच्ा पलूजेची तयारी पण ताांिी केली (आपल्ा पतीला 
उदांड आयुष् लाभो म्हणलूि केला जाणारा एक हा एक सण आह)े.

जरी ‘आिा’ काय्मकतवांिा ‘कर्मचारी’ म्हणलूि रान्यता िसली, तरीही अच्मिाला िाटते 
की, ता सराजाला आरोग्यदायी बििण्ासाठी प्यत्न करत आहते आणण या 
व्यापक साराणजक उद्दिष्टासाठी ता झटत आहते. या कारासाठी ताांिा खलूपच 
करी ‘िेति’, खरांतर अवतिय करी राििि मरळते. सराजाच्ा काळजीपोटी सदिै 
काय्मरत राहण्ाची ही भाििा, प्ेरणा, ताांची साराणजक बाांक्िलकी याच आिार े
सि्म ‘आिा’ काय्मकतगा आपलां कार चोखपणे पार पाडत आहते. अच्मिाला िाटते 
की, ताांच्ा या रेहितीची सरकारकडलूि दखल घेतली जािी आणण ताांिा वकराि 
िेति कायद्ािुसार, तरतुदीिुसार सन्ािपलूि्मक िेति मरळािे. ‘आिा’ काय्मकतवांिा 
ताांचां आयुष् िीट जगण्ासाठी कारािी सांबांक्ित इतर सुवििापण मरळाव्यात 
आणण तायोगे ताांिा ताांची ‘प्वतष्ा’ कायर ठेिलूि जगता यािां. 

आता आज, रािक्सक आणण िारीररकदृष्टादखेील ता दरलेल्ा आहते. आजचा ताांचा त्दिस रारिी ११.३० पययंत लाांबलेला आह ेआणण 
आजचा त्दिस सांपता सांपता ता उद्ा येणाऱ्ा अिाच एका बऱ्ाच रोठ्ा (दीघ्म) त्दिसाचा विचार करत करत झोपायला लागल्ा आहते.
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पुष्ा सकाळी ९.३० लाच आरोग्य कें द्ाकड ेजायला विघाल्ा आहते आणण वतकडां जाता-जाता ता िस्ीरिील लोकाांिा ह ेही साांगत आहते 
की, कोव्ीड-१९ ची लस कुठे आणण किी मरळणार आह.े आरोग्य कें द्ािर पोहोचताच ताांिी आजारी आणण बाळांतीण रहहलाांिा (राताांिा), 
गोळ्ा-और्िे दणे्ाच्ा कारात रदत करायला सुरूिात केली आह.े ४२ बालकाांचे/बाललकाांचे वियमरत लसीकरण केलां, ताांिा ताांचे 
मपररयॉत्डक डोस त्दले आणण १९७ लोकाांिा कोव्ीड-१९ ची लस त्दली. ताांिी कुपोमर्त बालकाांच्ा पालकाांचां सरुपदिेिही केलां आणण 
ताांिा जेिण ि पोर्णाचां रहत्त्वही साांवगतलां.

पुष्ा न्यौपाने शमाश्व, बुटवि, नेपाळ
समुदाय पातळीवर काम करिारी (महििा) स्वयंसेववका (एफ. सी. एच. व्ी.)
संघटना: नेपाळ िेल्थ वॉिंटीयर असोलसएशन (एन. ई. व्ी. ए.)
सि्मसािारणपणे, पुष्ा सकाळी ६ िाजता उठतात आणण ताांच्ा त्दिसाची सुरूिात 
घराच्ा साफसफाईिे होते. तािांतर ता पलूजा-अचगा करतात (हहंदलू िरगाप्राणे केली 
जाणारी दिेाची प्ा््मिा) आणण तािांतर, बातम्ा ऐकत-ऐकत ता ताांच्ा 
पररिारासाठी िाष्टा बिितात. सि्मसािारणपणे ताांिा सकाळी १० िाजेपययंत आरोग्य 
कें द्ािर पोहोचणे अपेक्षित आह.े आज ताांिा कोव्ीड-१९ च्ा लसीकरण काय्मक्ररात 
सहभागी व्ािां लागणार आह.े

सांध्ाकाळी ४ िाजण्ाच्ा आसपास ता घरी राघारी आल्ा. पण तािांतरही पुन्ा 
ताांिा काय्मषिेरिात म्हणजेच िस्ीत कोव्ीड-१९ च्ा रुग्णाांिा और्िां दणे्ासाठी जािां 

लागलां. ता ताांच्ा कारारध्े इतक्ा व्यस् होता की, ताांिा दपुारच्ा जेिणासाठीही 
िेळ मरळाला िाही. िेिटी ताांिी दपुारी खलूप उशिरा ताांचां जेिण बििलां आणण ता एकरि 

बसलूि आपल्ा कुटुांबासोबत जेिल्ा. ताांिा एकच खांत िाटत होती की, रोज इतकां  
प्ाराणणकपणे, रेहितीिे कार करूिही सरकारकडलूि काहीच प्ोत्ाहिपर कृती घडत िाही. 

(सरकारी यांरिणा) ताांच्ा काराचां व्यिस्थित रलूल्ाांकि करत िाहीत. िेपाळच्ा आरोग्य 
व्यिथिेरध्े सेिा दणे्ाच्ा कारातलां एफ. सी. एच. व्ी. चां योगदाि पाहता, ताांची 

दखलच घेतली जात िाही ही गोष्ट ताांिा जास् सलत आह.े

दपुारी २ िाजण्ाच्ा सुरारास ता आरोग्य कें द्ातलूि बाहरे पडल्ा आणण ताांच्ा 
काय्मषिेरिाांत राताांच्ा सरलूहारध्े एका बैठकीरध्े सहभागी होण्ासाठी 
पोहोचल्ा. ता बैठकीत ताांिी (साि्मजविक) स्वच्छता, रुला-बाळाांचां सांगोपि, 
बाळांतपण, वियमरत तपासणी, (बाळाांचां) लसीकरण, पोर्ण, स्िपाि आणण 
कोव्ीड-१९ रध्े घ्ायची काळजी अिा सि्म विर्याांची राहहती त्दली; तसेच या 
सि्म विर्याांसांदभगात ता राताांचां सरुपदिेिही केलां. तािांतर ता आपल्ा 
ठरलेल्ा आरोग्य कें द्ािर गेल्ा आणण वत्ां जाऊि  ताांचां रोजचां ररपोत्टिं ग 
ताांिी केलां. वत्ां सुद्ा ता बाळांतीण आणण स्िपाि करणाऱ्ा राताांिा भेटल्ा, 
ताांिा राहहती त्दली. िय िर्षे ७० असलेल्ा िररष् िागररकाांिा ता भेटल्ा, 
ताांच्ा सरस्या सरजलूि घेतल्ा आणण ताांच्ा सरस्याांच्ा अिुर्ांगािे ताांिा 
आरोग्य सेिा कोणती घ्ायची याबाबत सल्ापण त्दला.
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सांध्ाकाळी ५ िाजल्ािांतर पुष्ा घरच्ाांचे कपड े
िुण्ारध्े व्यस् झाल्ा. तािांतर ता घरात लागणाऱ्ा 
काही िस्लू आणायला बाजारात गेल्ा. वतकडलूि येऊि 
ताांिी रारिीचां जेिणपण बििलां. आपल्ा पररिारातील 
सदस्याांसोबत जेिण करूि झाल्ािर ताांिी भाांडी िुतली 
आणण घरातली बाकीची इतर कारां केली. रारिी ८ िांतर, 
ताांिी ताांच्ा रुला-बाळाांच्ा िाळेतील िग्मपाठात रदत 
केली आणण लगोलगच, स्वतःच्ा काराचा दिैांत्दि 
अहिाल (डलेी ररपोट्म) पण बििला आणण रगच ता 
झोपायला गेल्ा.

पुष्ाला आपण एका विकसििील, गरीब दिेाचे िागररक आहोत, याबदिल 
विलषिण दःुख होत आह.े ताांचां सरकार कोव्ीड-१९ च्ा आपत्ीला सारोरां 
जायला सपिेल अयिस्वी ठरलां आह.े सरकारची काही तयारीच िव्ती. 
याउलट श्रीरांत दिेाांिी काय केलां, तर लसीकरणाच्ा रोहहरेला ता सांबांक्ित 
प्वक्रयाांिा पहहलां प्ािान्य त्दलां. परदिेी कां पन्या, (लसीची) दणेगी दणेार ेदिे, 
याांच्ाकडलूि येणाऱ्ा लसीच्ा डोसिर अिलांबलूि राहूि, सि्म िागररकाांसाठी 
लसीकरणाची रोहीर किीच प्भािीपणे राबिता येणार िाही, ती यिस्वीही 
होणार िाही. ताांिा स्वतःला असां िाटत होतां की, ताांच्ा कारात सुरक्षिततेचा 
अभाि आह.े (ताांिा जाणिले) कारण ताांिा स्वतःला लस मरळालेली 
िव्ती. िेपाळरिील िागररक, दोि-दोि, तीि-तीि तास राांगेत उभां राहूि, िाट 
बघलूि, ज्ािेळी ताांिा लिींच्ा तुटिड्ारुळे डोस मरळलू िकला िाही 
तािेळी, ती पररस्थिती बघलूि पुष्ाला खलूप िाईट िाटले. ताांिा विश्ास 
िाटतो की, जर िेपाळ हले्थ िॉलांटीयस्म असोक्सएिि (आरोग्य स्वयांसेिी सांघ) 
आणण जी. इ. एफ. ओ. एि. टी. (जिरल फेडरिेि ऑफ िेपलीझ टे्ड युवियि) 
याांिी जर एकत्रित येऊि कार केलां आणण रुदेि / रागण्ाांचा जोर लािलूि 
िरला तर िेपाळ सरकारिर दबाि टाकला जाऊ िकतो आणण िागररकाांप्वत 
ताांिा ताांच्ा जबाबदारीची जाणीिही करूि दऊे िकतो.

िरस्ार! राझे िाि पुष्ा आह.े री सरुदाय पातळीिर कार करणारी 
(रहहला) स्वयांसेविका (एफ. सी. एच. व्ी.) आह.े राझां िय ४५ िर्षे 

असलूि री राझ्ा जोडीदारासोबत आणण २ रुला-बाळाांसोबत 
िेपाळरिील णजल्ा रुपािदहेी, िगरपाललका असलेल्ा बुटकल 

गािाांत राहते. री  रागच्ा २३ िर्वांपासलूि बुद्िगर िहर स्वास्थ्य कें द्ात
स्वयांसेविका म्हणलूि कार करत आह.े राझ्ा काराचा भाग 
म्हणलूि सरुदायातील २५० कुटुांबाची जबाबदारी राझ्ािर 

सोपिण्ात आली आह.े कोरोिा रहारारीच्ा आिी राझ्ा 
काराची िेळ सकाळी १० ते सांध्ाकाळी ५ अिी होती; परांतु 

कोव्ीड-१९ च्ा लसीकरण काय्मक्ररारुळे रला काही 
आगाऊ तास कार करािे लागते.
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ता सािारणपणे सकाळी ६ िाजता उठतात आणण दररोज वकराि तास-दीड तास व्यायार 
करतात. तािांतर ता आपल्ा पररिारासाठी िाष्टा बिितात. आज ताांिी िाष्टासाठी पुरी 
आणण बटाट्ाची भाजी बििली आह.े खरां म्हणजे ताांच्ा पररिाराचा एक छोटासा उद्ोग 
पण आह.े सध्ा कोव्ीड-१९ म्हणजेच कोरोिारुळे तो ठप्प आह ेआणण ताांिा सिवांिा घरीच 
बसािे लागत आह.े

ता सकाळी ८ िाजता घराबाहरे पडल्ा आहते. ताांिा ताांच्ा काय्मषिेरिात जाऊि िस्ीतील घराांिा 
भेटी द्ायच्ा आहते. रहारारीदरम्ाि ताांिा, ताांच्ा पररिाराला आर थ्ि कदृष्टा खलूप वबकट 

पररस्थितीचा सारिा करािा लागला. जेंव्ा ताांच्ा ह ेलषिात आलां, ताांिी लगेच रदतीसाठी सांलग्न 
अक्िकाऱ्ाांिी सांपक्म सािला. ताांच्ा गरजेच्ा गोष्टींची यादी ताांिा त्दली, ज्ायोगे ता 

अक्िकाऱ्ाांकडलूि अपेक्षित रदत मरळेल. ताांिी याच काळात अिेक गरजलू व्यक्ततींिा, कुटुांबाांिा पण 
रदत केली आणण आपत्ालीि सरयीच्ा अिेक गरजेच्ा िस्लू ताांच्ापययंत पोहोचिल्ा. सजीिा 
याांिी सरुदाय पातळीिर िस्ीरध्े कोव्ीड-१९ लस कुणाकुणाला मरळाली आह ेयाचाही आढािा 

घेतला आणण ज्ाांिा लस मरळालेली िाहीये अिा लोकाांिा जिळच्ा आरोग्य कें द्ाचीही राहहती 
त्दली, जेणेकरूि ताांिा वत्लूि लस मरळेल.

सलिना श्ेष्ा, बनेपा, नेपाळ
समुदाय पातळीवर काम करिारी (महििा) स्वयंसेववका (एफ. सी. एच. व्ी.)
संघटना: िेल्थ वॉिंटीयर ऑगश्वनायझेशन ऑफ नेपाळ (एच. ई. व्ी. ओ. एन.)

िरस्े! राझां िाि सजीिा आह.े राझे िय ४७ िर्षे आह ेआणण री 

मफरेल कम्ुविटी हले्थ िॉलांटीयर (आरोग्यसेविका) म्हणलूि कार करत 

आह.े िेपाळरिील, काभ्ेपालाांचोक णजल्ह्ारिील बिेपा 

िगरपाललका असलेल्ा एका गािात री आपल्ा जोडीदारासोबत 

आणण एक बाळासोबत राहत आह.े री रागील १५ िर्वांपासलूि ल्ाकलू  

आरोग्य कें द् ये्े कार करत आहते आणण बुदोल आरोग्य कें द्ारध्ेही 

री ६ िर्षे कार केलेलां आह.े री आपल्ा काय्मषिेरिाांतील ४००-५०० 

कुटुांबाांच्ा सांदभगात कार बघते. कोरोिा रहारारीच्ा आिी री एका 

कायगालयीि त्दिसारध्े ७-८ तास कार करत असत. परांतु आता 

कोव्ीड-१९ ची लाट हळलूहळलू ओसरत आह ेतोिरच लसीकरण 

काय्मक्रराांिी िेग घेतला आह;े आता या काळात
रला ९-१० तास कार करािे लागते.

ताांिी लोकाांिा रास् किाप्कार ेिापरािे याचीही राहहती त्दली. कोरोिा विर्ाणलू 
विरोिात लढण्ासाठी िारांिार हात िुणे वकती गरजेचां आह,े स्वतःच्ा सुरषिेसाठी ते 
रहत्त्वाचे आह,े ह ेही साांवगतले. पुढे जाऊि ताांिी राताांिाही आहाराचे, पोर्णाचे रहत्त्व 
साांवगतले. ताांच्ा बाळाांसाठी किा प्कारचा आहार असायला पाहहजे ह ेसाांवगतले आणण 
स्िपािाचे रहत्त्व ता राताांिा पटिलूि त्दले.
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ताांिा आता एक्सपाांडडे प्ोग्टॅर ऑि इम्ुिायझेिि (ई. पी. आय.) क्लिविकला सकाळी 
१० िाजेपययंत पोहोचायचे आह ेआणण कोव्ीड-१९ च्ा लसीकरण काय्मक्ररात 
रदतीसाठी सांध्ाकाळी ५.३० पययंत ्ाांबायचे आह.े तािांतर ता बुदोलिगर आरोग्य 
कें द्ात गेल्ा आणण ताचबरोबर बिेपा आरोग्य युविटलाही ताांिी भेट त्दली. वत्ां 
ताांिी त्दिसभरात वकती लोकाांचां लसीकरण झालां िा केलां याबदिलची राहहती त्दली. 
ताांची अिी इच्छा होती की लिींसाठी इतर कुठल्ाही दिेािर अिलांबलूि राहण्ापेषिा 
ताांच्ा स्वतःच्ा दिेािे लिींच्ा उत्पादिात स्वािलांबी बिायला पाहहजे होतां.

जेंव्ा ता घरी परतल्ा, तर ताांिा लगेच घरातली सगळी कारां करािी लागली.

सरकारिे एफ. सी. एच. व्ी. चां कौतुक केलां, ताांिा दिेाचा पाया, खांबीर आिारस्ांभ म्हणलूिही सांबोिलां पण िास्विक पररस्थिती पाहहली तर 
ताांिा अिेक गरजेच्ा, सोयी-सुवििाांपासलूि िांरचत ठेिलेलां आह.े सजीिा ला िाटते की, सरकारिे आता एफ. सी. एच. व्ी. िा िोकरदाराांचा, 
कर्मचाऱ्ाांचा दजगा त्दला पाहहजे. कारण ताांिा ‘फक्त’ स्वयांसेविका म्हणलूि सांबोिणे योग्य िाही. ताांिा वकराि िेति मरळायला हिे. बाकी सि्म 
(सरकारी) कर्मचाऱ्ाांिा मरळतात ते सि्म लाभ ताांिा मरळायला पाहहजेत. अगदी याच कारणासाठी ता हले्थ िॉलांटीयर ऑग्मिायझेिि ऑफ 
िेपाळ (एच. ई. व्ी. ओ. एि.) च्ा सदस्य बिल्ा आहते; ज्ारुळे ता एफ. सी. एच. व्ी. च्ा हकाांचा रुदिा लािलूि िरू िकतात आणण 
िोरणात्मक पातळीिर ताांचा आिाज बुलांद करू िकतात. 

ता सांपलूण्म त्दिसभर कारां करुि-करुि आिीच
रेटाकुटीला आल्ा होता. ताांचां रागच्ा काही 

तासाांचां कार बघलूिच, आपल्ालाही ताचा अांदाज येऊ िकतो. 

ताांच्ाप्राणेच िेपाळरध्े असे अिेक आरोग्य कर्मचारी, स्वयांसेविका आहते ज्ा 

वियमरतपणे विगुतीिे आणण अव्याहतपणे ताांचां कार करत असतात. िस्ी 

पातळीिर कार करत असतािा ता तहाि, भलूक हरपतात वकंिा कसल्ा भीतीचीही 

तरा ता बाळगत िाहीत. एफ. सी. एच. व्ी. ही सगळी कारां ताांिा सराजाप्वत 

असलेल्ा कळिळ्ारुळां करत असतात. परांतु काही िेळा, वकंबहुिा बऱ्ाचदा 

िस्ीतील वकंिा सरुदायातील लोक ताांच्ा काराची दखल सुद्ा घेत िाहीत, प्िांसा 

करणे तर दलूरच! ताांचां रि ह ेविचार करूि दःुखी होतां की, ता इतकां  पररश्ररपलूि्मक 

कार करतात आणण लोकाांिा अतािश्यक, अतांत गरजेच्ा, रलूलभलूत, आरोग्य 

सेिा-सुवििा मरळिलूि दणे्ासाठी ताांच्ापययंत पोहोचिण्ासाठी रदत

करतात तरीही ताांिा ताांचे हक मरळत िाहीत. कोरोिाविरुद् लढाई करत 

सरुदायातील लोकाांसाठी ता इतकां  झटल्ा तरीही अक्िकारी वकंिा प्िासि

िग्म एफ. सी. एच. व्ी. िा आिश्यक सेिा-सुवििा दतेािा हात का

आखडता घेतात? का ताांिा, ताांच्ा काराचा सुयोग्य आर थ्ि क
रोबदला दते िाहीत? असे प्श्न ताांिा उपस्थित

                       करायचे आहते.
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िलूराईला सकाळी लिकर उठलूि, सकाळी ७ िाजेपययंत सांपलूण्म कुटुांबासाठी िाष्टा 
बिितात. ताांिा जेिण बििायला खलूप िेळ लागतो कारण ताांच्ाकडां गटॅस िेगडी 
आणण गटॅस (क्सलेंडर वकंिा किेक्शि) िाहीये आणण ता चुलीिर स्वयांपाक करतात. 

तासाठी ताांिा जळण आणािां लागतां. ताांच्ा घरात सकाळी िाष्टाला पराठा 
आणण चहा बितो तर बहुतेक िेळा पराठ्ासोबत ते सगळे रारिीची उरलेली भाजी 

खातात.

िुराईला, ताांदो अल्ाहयार, पावकस्ाि
लेडी हले्थ िक्मर (एल. एच. डब्लू.)
सांघटिा: ऑल क्संि लेडी हले्थ िक्मस्म अँड एम्प्ॉयी युवियि
           (ए. एस. एल. एच. डब्लू. ई. यलू.)

िाष्टािांतर सगळी भाांडी िगैर ेघासलूि-िुिलूि 
सि्मसािारणपणे, ता सकाळी ९ िाजता घरातलूि बाहरे 
पडतात. ता आणण ताांच्ा सोबतच्ा इतर एल. एच. डब्लू. 
िस्ीतील, सरुदायातील लोकाांिा राताांचे आरोग्य आणण 
ताांच्ा बाळाांचां पोर्ण, आहार याबदिल राहहती दतेात. ता 
ताांिा कुटुांबवियोजिाची राहहती दतेात आणण सोबतच 
(कोव्व्डचां) लसीकरण करणां तसेच पोललओ डोस दणेां िगैर े
पण ताांच्ा जबाबदारीचा, काराचा भाग आह.े

ता दररोज सािारणपणे ताांच्ा सरुदायातील, काय्मषिेरिातील ५ ते ७ घराांिा भेटी दतेात. ग्ारीण भागाांत तर घरां एकरेकाांपासलूि बऱ्ापैकी लाांब 
अांतरािर असतात; तारुळे एल. एच. डब्लू. िा खलूप लाांब लाांब पययंत चालत जािां लागतां. ताांची िाट पण खडतर असते. ताांिा दगडा-
खडकातलूि, रचखलातलूि, काट्ा-कुट्ातलूि राग्म काढत जािां लागतां. रस्तातली कुरिी ताांच्ािर भुांकतात, जाता-येता लोकाांचे टोरणे, छेडछाड 
ह ेतर ताांच्ासाठी रोजच्ा आयुष्ाचा भाग असल्ासारखांच बिलां आह.े
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िलूराईला याांच्ा जबाबदाऱ्ा खरां तर रहारारीच्ा काळात आणखीिच िाढल्ा आहते. ताांिा आिीच्ापेषिा आता जास्ी घराांिा भेटी द्ाव्या 
लागतात. लोकाांिा (कोरोिा) विर्ाणलू बदिलची राहहती दणेे, लस घेण्ासाठीची राहहती पटिलूि दणेे आणण आिश्यक ती काळजी घेण्ासाठी 
साांगणे हीच कारां ताांच्ासाठी अक्िक रहत्त्वाची झाली आहते. ताांिा कोव्ीड-१९ च्ा लसीकरण कें द्ािर अवतररक्त कार करािे लागते. 
सद्ध्ा तरी ह ेकारपण ताांच्ा ‘रगे्युलर’ म्हणजेच ‘िेहरीच्ा’ काराचाच भाग बिलां आह.े 

िरस्े! राझां िाि िलूराईला आह.े राझां िय ४० िर्षे आह.े री 

पावकस्ािात लेडी हले्थ िक्मर (एल. एच. डब्लू.) म्हणलूि कार करत आह.े 

री क्संि प्ाांतातील ताांदो अल्ाहयार णजल्ह्ातील एका छोट्ाश्या 

आत्दिासी गािाांत आपल्ा भािासोबत ि ताच्ा पररिारासोबत 

राहते. या हठकाणी राहायचां म्हणालां तर, इांटरिेटची काहीच 

किेक्क्टव्व्टी िसतािा, वििेर्तः बाकीच्ा जगािी सांपक्म ठेिणां, ह े

इ्लां सिगात रोठ्ठ आव्ाि आह.े री गोठ िसीर लघारी चेंबर रध्े 

रागील १२ िर्वांपासलूि कार करतेय. रहारारीच्ा आिी री 

त्दिसाकाठी ६ तास कार करत होते. पण आता राझ्ािर काराचा 

दपु्पट बोजा आह.े राझ्ा रोजच्ा काराच्ा जबाबदारी सोबतच री 

िस्ीतील लोकाांिा (कोव्ीडच्ा) लसीकरणासाठी तयार करते, ताची 

राहहतीपण लोकाांिा दतेे. ताचबरोबर रला पोललओ 

लिीचां कार पण बघािां लागतां.

िलूराईलािे ह ेपण िरलूद केले आह ेकी, पावकस्ािरध्े २०१२ या िर्षी, 
राष्टीय स्रािरील सांघर्गाचा पररणार म्हणलूि लेडी हले्थ िक्मरला 
(कायरस्वरूपी) कार त्दले गेले. ताांिा कर्मचारी म्हणलूि रान्यता 
मरळाली. तरीदखेील अजलूिसुद्ा ताांिा ताांचे हक मरळालेले िाहीत; 
ताांिा ताांच्ा हकाांपासलूि िांरचत ठेिण्ात आलेलां आह.े ताांिा फक्त 
‘वकराि िेति’ त्दलां गेलां आह.े ताांच्ा योगदािाकड ेपाहता ही खलूप 
तुटपुांजी तरतलूद आह.े इतर अिेक रुदेि आहतेच; रहहिो ि् रहहिे ताांचे 
पगार होत िाहीत, िैद्कीय भत्ा िाही, सुट्ट्ा त्दल्ा जात िाहीत, 
ताची तरतलूदही िाही. सेिावििृत् आरोग्य कर्मचाऱ्ाांिा अजलूिही 
वििृत्ीिेति (पेनिि) मरळत िाही, चाललूच केली गेली िाही. ऑल क्संि 
लेडी हले्थ िक्मस्म अँड एम्प्ॉयीज युवियि (ए. एस. एल. एच. डब्लू. ई. 
यलू.) चा सांघर््म, लढा कायर आह ेआणण तायोगे ते ताांच्ा कारगार 
म्हणलूि असणाऱ्ा, मरळणाऱ्ा अक्िकाराांबदिल सरकारसोबत, तडजोड 
करत आहते, आपलां म्हणणां राांडत आहते. ते सि्म हक मरळिणां ह े
ताांचां उद्दिष्ट आह.े
िलूराईलािा विश्ास आह ेकी, या रहारारीचा सारिा करण्ासाठी 
आपल्ा सिवांिा, सि्म विश्ाला एकरि यािां लागेल. ता अिुर्ांगािे 
सरकारिेपण अिी यांरिणा तयार करायला हिी की ज्ारुळे प्तेक 
सि्मसारान्य िागररकाला लस मरळेल, त्दली जाईल रग ती व्यक्ती गरीब 
असो िा श्रीरांत..!!!

िलूराईला सािारणपणे सांध्ाकाळी ४ िाजता घरी येतात. तािांतर ता आपला दिैांत्दि अहिाल 
(डलेी ररपोट्म) बिितात आणण ताांच्ा भाच्ाांिा िाळेतला, घरचा अभ्ास करण्ासाठी रदत 
करतात. आज ताांिी घरातल्ा लोकाांचे कपड ेिुतले आहते आणण ताांच्ा िहहिींिा रारिीच्ा 

स्वयांपाकातही रदत केली. रारिीच्ा जेिणािांतर ताांिी पडलेली भाांडी घासली आणण सािारणपणे 
रारिी ११ च्ा सुरारास ता झोपायला गेल्ा. अिा प्कार ेताांचा (आजचा) एक त्दिस सांपलाय.   
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सुरल सािारणपणे सकाळी ७ िाजता उठतात आणण आपल्ा पररिारासाठी िाष्टा बिितात. िाष्टा करूि 
झाल्ािांतर ता घरात झाड-लोट करतात, सगळां घर साफ करतात, भाांडी घासतात - िुतात आणण तािांतर काराला 
जायला तयार होतात.

ताांिा ताांच्ा काय्मषिेरिात जायला, पोहोचायला सािारणपणे अिगा तास लागतो. ताांच्ा गृहभेटीदरम्ाि 
ता कुटुांबवियोजिाची, पोर्ण-आहार सांदभगात आणण कोरोिा विर्ाणलूपासलूि तसेच इतर रोगाांपासलूि बचाि 

करण्ासाठी लसीकरण कसां रहत्त्वाचां आह ेयाची राहहती दतेात.

सुरल, ताांदो अल्ाहयार, पावकस्ाि 
लेडी हले्थ िक्मर (एल. एच. डब्लू.)
सांघटिा: ऑल क्संि लेडी हले्थ िक्मस्म अँड एम्प्ॉयी युवियि 
           (ए. एस. एल. एच. डब्लू. ई. यलू.)

िरस्ार! राझां िाि सुरल आह.े राझां िय ३३ िर्षे आह.े 

री पावकस्ािरध्े लेडी हले्थ िक्मर (एल. एच. डब्लू.) 

म्हणलूि कार करते. री क्संि प्ाांतातील ताांदो अल्ाहयार 

णजल्ह्ारिील एका छोट्ािा गािात आपल्ा 

जोडीदारासह आणण दोि रुलाांसोबत राहते. राझे पती एका 

और्िाच्ा दकुािात कार करतात; परांतु ताांची कराई, 

ताांचा पगार पररिारासाठी पुरसेा िाहीये. री रागच्ा १५ 

िर्वांपासलूि बलोच रोहल्ा चेंबररध्े कार करते आणण 

राझ्ा काय्मषिेरिात सरुदायातील ५-७ घराांिा दररोज

भेट दणेे ह ेराझां कार आह.े 

या रहारारीच्ाआिी ता त्दिसातलूि ६ तास कार करत होता. पण 
आता ताांच्ा काराचा व्याप, भार दपुटीिे िाढला आह.े ताांच्ा रोजच्ा 
ठरिलूि त्दलेल्ा काराव्यवतररक्त, जबाबदारीसोबतच ताांिा आता 
सरुदायातील, िस्ीतील लोकाांिा लसीकरणासाठी प्ोत्ाहि द्ायचां 
आह;े ताांिा लस घेण्ास प्िृत् करायचां आह.े िस्ीतील िागररकाांिा 
(कोरोिा) विर्ाणलूला प्वतबांि करण्ासाठी काय-काय खबरदारी घ्ािी 
याबदिलही राग्मदि्मि करािे लागते. लोकाांिा या सि्म गोष्टींबदिल राहहती 
दणेे, तासांदभगात साषिर करणे आणण (जाणीि) जागृती करण्ाचांही कार 
ता करतात.  

सुरलिे साांवगतले की, एल. एच. डब्लू. ला या रहारारीरध्े सरुदाय 
पातळीिर, िस्ताांरध्े, काय्मषिेरिात अिेक आव्ािाांचा, सरस्याांचा सारिा 
करािा लागला. याचां प्रुख कारण म्हणजे लोकाांिा असां िाटत होतां की, 
ताांिा वकंिा ताांच्ा पररिारातील सदस्याांिा आरोग्य कर्मचाऱ्ाांरुळे 
कोरोिा विर्ाणलूची लागण होईल. याच कारणारुळे ि भीतीरुळां अिेक 
लोकाांिी तर कर्मचाऱ्ाांिा घरात सुद्ा घेतलां िाही; वकंबहुिा दारात सुद्ा 
उभां केलां िाही. काय्मषिेरिातला येण्ा-जाण्ाचा रस्ा खराब असतो. 
अिेक िेळा तर रचखलातलूि िाट काढत जािां लागतां. एिढांच िाही, तर 
किी किी कुरिी भुांकतात, रागां लागतात, चािायला येतात.
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सुरल दपुारी २ िांतर काय्मषिेरिातलूि घरी आल्ा आणण ताांिी ताांच्ा 
पररिारासाठी दपुारचां जेिणपण बििलां. ्ोड्ाच िेळासाठी आरार करुि ताांिी 
ताांच्ा पुढच्ा काराला सुरूिात केली. आपल्ा राक्सक अहिालासाठी 
आजच्ा त्दिसाच्ा अिुभिाबदिल ताांिी ललखाण केलां तसेच भेटायला येणाऱ्ा 
काही रुग्णाांिापण ता भेटल्ा. सुरलिे आपल्ा घरातील एक कोपरा, घराचा 
काही भाग आरोग्य सेिेसाठी ठरिलूि िेगळा ठेिला आह.े ता भागाांत ताांिी 
राहहतीपलूि्मक  पोस्टस्म, चाट्स्म लािलूि ठेिेले आहते. तात कुटुांबवियोजिाची तसेच 
इतर काही आजाराांबदिलचीपण राहहती आह.े या व्यवतररक्त ता हठकाणी काही 
साध्ा गरजेची गोळ्ा-और्िां पण ठेिलेली आहते, जी लोकाांिा आपल्ा 
सोबत घेऊि जाता येतील.

सांध्ाकाळी घरी परतल्ािर ताांिी आपल्ा रुलाांिा ताांच्ा िाळेतल्ा िग्मपाठारध्े रदत केली तसेच कपड ेिुणे आणण घरातली इतर कारे 
केली. ह ेसगळां करूि झाल्ािर ताांिी घरातल्ा सिवांसाठी रारिीचां जेिणपण बििलां. रारिीच्ा जेिणािांतर ताांिी उद्ासाठी लागणाऱ्ा 
कपड्ाांिा इ्रिीपण केली.

कोरोिा विर्ाणलूला हरिण्ासाठी लिींच्ा रूपािे जगासरोर एक पयगाय उपलब्ध झाल्ाबदिल सुरलला खलूप चाांगलां िाटतां आह;े परांतु 
ताचिेळी आपल्ा दिेातीलच जिता लस घेण्ासाठी टाळाटाळ करत आह,े लस घ्ायला िको म्हणत आह ेयाचा रारि ताांिा खेद िाटतो. 
ताांिा पुढे उभ्ा ठाकलेल्ा अिा पररस्थितीची पण भीती िाटते की, भविष्ात लिींच्ा तुटिड्ारुळां लिींच्ा वकरती जर िाढल्ा, तर 
िस्ीपातळीिरील गरीब जितेला लस मरळणार िाही, गररबाांिा लिीपययंत पोहोचणांही कठीण होऊि बसेल.

इतक्ा व्यस् त्दिसाच्ा सरतेिेिटी, सुरल आता खलूप दरल्ा आहते. पावकस्ािी आरोग्य कर्मचाऱ्ाांच्ा ितीिे ताांचां इतकां च म्हणणां आह ेकी, 
श्रीरांत दिेाांिीच आता पुढाकार घेऊि जगातील सि्म स्रापययंत, ्रापययंत, कोव्ीड-१९ ची लस पोहोचेल, ह ेसुविरचित करािां. ताांची फक्त हीच 
रागणी आह ेकी, ही रहारारी लिकरात लिकर सांपािी (सांपिािी) आणण रािितेच्ा भल्ासाठी (आपण) सिवांिी एकरि येऊि, ताला तोंड 
दऊेि, आपल्ा सिवांचां आयुष् परत सुरळीत व्ािां. 
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कोव्ीड-१९ सा्ीच्ा काळात िस्ीपातळीिर कार करणाऱ्ा सि्म आरोग्य 
कर्मचाऱ्ाांच्ा एकत्रित रागण्ा:

१. आम्हाांला साि्मजविक/सरकारी आरोग्य कर्मचारी म्हणलूि रान्यता मरळािी.

२. सारलूहहकरीता सिवांचां म्हणणां ऐकलू ि, विण्मयप्वक्रयेरध्े आरचा सहभाग असािा.

३. कारािी सांबांक्ित सि्म सुरषिेच्ा तरतुदी सुविरचित केल्ा जाव्यात आणण आरोग्याच्ा सुरषिेची हरी मरळािी तसेच 
कर्मचाऱ्ाांचा विरा असािा.

४. काराच्ा हठकाणी आणण काराच्ा जबाबदारीसांदभगात प्वतष्ा मरळािी.
 

५. (सरकारकडलूि, सराजाकडलूि) आरची काळजी घेतली जािी, आरची मफकीर ताांिा असािी.

६. लोककें द्ी आरोग्य व्यिथिा असािी. तासाठी (सरकारकडलूि) प्यत्न केले जािे.

विरगाते:
बिािी डकेा, जेिी जैि ्ापा, रीर झुल्फिकार अली, त्रिमरता चकरा आणण बेि कॉििे
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UNIONS IN INDIA
Union: Mumbai Mahanagar 

Karmachari  
Mahasangh (MMKM)

Union: Hind Mahila Sabha (HMS)
Nagpur Municipal Corporation 

Union: Employees Union (NMCEU)
Karnataka State Government 

employees Association (KSEGA)
Union: Indian National Municipal & 
Local Bodies Workers Federation 

(INMLWF)
Union: Tamil Nadu Government 

Officials Union (TNGOU) 

UNIONS IN NEPAL
Union: Nepal Health Volunteers 

Association (NEVA) 
Union: Health Volunteer 

Organisation of Nepal (HEVON)

UNIONS IN PAKISTAN
Union: All Sindh Lady Health 

Workers and Employees Union 
(ASLHWEU) 

Union: Punjab Ladies Health 
Workers Union (PLHWU)

ILLUSTRATED BY NIRUPAMA VISWANATH

TO SUPPORT US AND TO KNOW MORE ABOUT THE CAMPAIGN, PLEASE VISIT:  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COMMUNITYHEALTHWORKERS

COMMUNITY HEALTH WORK
IS WORK


