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आरो याचा शलेदार – डॉ. शव साद थोरवे! 
 

भारत सरकार या “नॅशनल क मशन ऑन मॅ ोइकॉनॉ म स ऍडं हे थ” या रपोट नुसार आज 
आप या देशातील एकुण बा य ण तपासणीतील 78% हे खाजगी े ात तर केवळ 22% हे सरकार  
यव थे वारे तपासले जातात. या देशातील वशेषत: गर ब व ामीण नाग रकांना काय कारची 
आरो यसु वधा पुरवल  जाते याची ह  एक झलक आहे. वै यक य अ धका-यांची वानवा ह  एक मोठ च 
सम या असून ददुवाने आ या महारा ाला याचा ताप भोगावा लागतो आहे. सावज नक आरो य 
यव था, डॉ टस आ ण बाक चा गरज ु समाज यां यात इतक  दर  का पैदा झाल  आहे? ह  ि थती 
सुधार यासाठ  काय करता येईल? ग रबांना, आ ण वशेषत: दगुम भागाम ये आरो यसेवा कशा उपल ध 
क न देता येतील? 

या सव नांची साव क उ रे मळायला कदा चत अजुन बरेच वष वाट बघावी लागेल. पण 
तोपयत वैयि तक कृती आ ण सामािजक बां धलक  मा  गोठवून ठेवायची गरज नाह . याचेच यंतर 
देताहेत नमाण युवा चळवळीतील अनेक त ण डॉ टस! सन 2006 आल  डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग 
यांनी सु  केलेल  नमाण ह  या युवकांना समाजातील व वध नांकड ेबघायची ट  देते व वत: 
कृती करायची ेरणा आ ण मागदशन देते. आज महारा भर पसरलेले नमाणी व वध नांशी 
झुंजताहेत. यातलेच काह  त ण डॉ टस हे आरो य यव थेम ये शरले आ ण रा या या दगुम भागात 
वत: सेवा देताहेत. जंगल, आ दवासी आ ण न लवाद यासाठ  स ध असले या गड चरोल  िज यातील 

धानोरा तालु यात पढर , ग टा व जारावंडी या तीन ठकाणी वंय ेरणेने काम करताहेत शव साद थोरवे, 
व म सहाने आ ण रामानंद जाधव हे तीघेह  औरंंगाबाद या शासक य महा व यालयातील वग म ! हे 
तघे जण याचं तक आहेत क  महार ाचा आजचा युवा हा केवळ आप या वाथापुरता मया दत वचार 
न करता या या बाहेर देखील बघु शकतो आ ण व वध सामािजक नांचे आ हान आपाप या पर ने पेलु 
शकतो. “देहात म जाओ” हा गांधींचा संदेश वत: या जीवनात आणत हे सव जण कृतीशील झाले आहेत. 
आपण एम.बी.बी.एस. डॉ टर आहोत याचा कुठलाह  आव न आणता था नक लोकांसोबत व तेथील 

सं कृतीशी पूणपणे एक प होऊन जाणे ह  सोपी गो ट 
न हे. ामीण व दगुम अशा भागात पी.एच.सी.वर एकटे 
राहणे, येणा-या णांशी ेमाने वागुन यांचे यो य ते 
नदान करणे आ ण आरो य यव थेतील नोकरशाह ला व 
लाल फतीला न कंटाळता आपले कत य करत राहणे हे 
या पंच वशी या त ंणांचे वतन अथातच कौतुका पद आ ण 
अनुकरणीय आहे.  
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चाकोर बाहेरची अनवट वाट – परभणी ते पढर ! 
समाजात या गरजू लोकांसाठ  ‘काह  तर ’ कर याची मनीषा बाळगणारे त ण अवतीभवती बरेच 

असतात. पण य  काम करा याची वेळ येते ते हा भौ तक सुखाचा मोह यांना टाळता येत नाह . 
य  कामाला भडून मनातील इ छेला कृतीत प रव तत करणारे फार थोडे असतात. गड चरोल  

िज यातील धानोरा तालु यात असले या ‘पढर ’ येथील ाथ मक आरो य क ात वै यक य अ धकार  
हणून काम करणारा डॉ. शव साद थोरवे हा असाच एक धडप या त ण! शहर  झगमगाटाचे आकषण 

टाळून शव साद वै यक य सेवेसाठ  जे हा गड चरोल ची नवड करतो ते हा या यातील वेगळेपण तर 
दसून येतेच; पण याचबरोबर त णाई या ऊजला वधायक वळण लावणा-या ‘ नमाण’चे यशह  यातून 
अधोरे खत होते. समाजाला भेडसावणा-या व वध सम या आ ण माझे ोफेशनल कौश य यांची सांगड 
कशी घालता येईल या ट ने य न करणा-या अनेक नमाणी पैक  शव साद एक.  

शव साद ( याचे म  याला ेमाने शवा हणतात!) हा मूळचा परभणीचा. त लख बु धम े या 
आ ण कठ ण प रि थतीतदेखील न डगमगणा-या शवाला बारावीनंतर औरंगाबाद या शासक य 
महा व यालयात एम.बी.बी.एस. वेश मळाला. याचा छोटा भाऊ राहुल हा देखील इथलाच डॉ टर आ ण 
पुढे शवा या पावलावर पाऊल टाकून तो देखील नमाणम ये आला. एम.बी.बी.एस. चे श ण पूण 
झा यानंतर वै यक य व या याना एक वष शासक य सेवा करणे गरजचेे असते. अ यथा 10 लाख 
पयांचा बॉ ड सरकारला भरणे स तीचे असते. बहुतांश मुले या दो ह पैक  काह च करत नाह त. 
शवासारखा मुलगा वरळाच जो शहरात ॅि टस करायची सोडून सरकार  कायालयात अनेक खेटा घालतो 
आ ण गड चरोल तील पढर सार या दगुम भागातील ाथ मक आरो य क  वत:हून मागून घेतो. तथुनच 
सु  झाला याचा आ हाना मक प रि थतीत वत:ला आ ण वत: या कौश यांना आजमावून पाह याचा 
वास!  

बांबू आ ण सागवान यासकट घनदाट जंगल, ग ड आ दवासी, न लवाद, पावसा यातील पूर, 
डाय रया आ ण मले रया यासाठ  स ध असले या गड चरोल  िज या या क ापासून 60 कलोमीटर 
आत वसलेले ग टा हे गाव शव सादची कमभूमी. या अ तदगुम भागात वै यक य सेवा पुरवणे हे एक 
आ हानच! आ ण ते तो समथपणे पेलत आहे. या या काय े ात सुमारे 40 गावे येतात. डॉ टर, 
दवाखाना, व वध आजार यां वषयी आ दवासींचे खूप समज – गैरसमज आहेत. यामुळे उपचारासाठ  थम 
पयाय हणून ते सहसा दवाखा यात येत नाह त. शवाय भ द ूडॉ टरांचेह  येथे मोठे थ आहे. यामुळे 
आ दवासींना यो य वै यक य उपचार घे याकरता वृ  कर यासाठ  शवाला य नांची शक त करावी 
लागल , लागते आहे. सु वातीला लोक दवाखा यात येत नाह  हे पा ह यावर शवाने आ ण या या ट मने 
लोकां या घर  जाऊन यांची तपासणी करणे सु  केले. यामुळे लोकांसोबतचा संपक वाढून यांचा 
डॉ टरवर ल व वास था पत हायला हळूहळू मदत होत आहे. पढर या आरो यक ात याने अनेक 
नवीन बदल करणेह  सु  केले आहे. आ दवासींना 24 तास वै यक य सेवा आ ण तातडीक उपचार 
मळायला हवते, या भावनेमुळे शव साद पढर लाच मु काम क न राहतो आहे.  



Aarogyaacha Shiledaar – Dr. Shivprasad Thorve  Page 3 
 

उ च ुपणाचा व आप या पदवीचा कुठलाह  आव न आणता खे यातील लोकांसोबत आ ण तेथील 
आ दवासी सं कृतीम ये शव साद सहज मसळून गेला. अशा दगुम भागात 24 तास काम करताना 
एकटेपणाची भावना येणे साहिजक आहे. पण याचा बाऊ न करता मळालेला वेळ तो उ म वाचनात 
स कारणी लावतो.  

वै यक य सेवा दे या या आप या दैनं दन कामा य त र त तालु यातील व र ठ अ धका-याकडून 
होत असले या टाचारा व ध देखील शव सादने आवाज उठवला. महारा ा या पूव टोकाव न 
पढर तून याने दले या या ललकार ने पि चम टोकावर ल मुंबईदेखील दणाणल  आ ण ट य तीवर 
कारवाई कर यास बा य झाल . ह  एक मोठ च उपल धी!  

वृ ीने बेडर असले या आ ण आप या नणयांवर खंबीर असले या शवा सादला कायम नवनवीन 
आ हानांना सामोरे जा याचे वेड आहे. हणूनच शहरातील चाकोर ब ध आयु यापे ा आ दवासी आ ण 
ामीण भागात आरो यसेवा दे याचे काम याला अ धक ेरणादायी वाटते. आ हानांचा एक एक पवत पार 

करत तो आपला जम बसवत आहे. पुढे देखील या े ातच काम कर याचे याने आता ठरवले आहे.  

नमाण श ण येतील एक मह वाचे गृ हतक हे आहे क  ' व:' ची ओळख ह  काह  गुहेत बसून 

होत नाह . आपला ' व:' हा काशासारखा आहे असं ह  या मानते. आप याला न वळ काश कधीच 
दसत नाह . तर जे हा काश एखा या व तूवर आदळून पराव तत होईल, ते हा ती व तू काशमान, य 
होते आ ण ते हा आप याला काश दसतो. तसंच ' व:' बाबत देखील आहे... जे हा आ हान सामोरं येतं, 
ते हा ' व:' यमान होतो. कृतींमधून आ ण आ हानांना सामोरं जाऊनच व:ला याची ओळख पटते. 
आ ण ' व:' या शोधासाठ  जे हा मी समाजात मसळेन ते हा आपोआपच मला समाज कसा आहे ते ह  

कळेल. सावज नक आरो या या काय सम या आहेत हे समजायचं असेल तर सरकार  ाथ मक आरो य 
क ावर काय अव था आहे, ते तथं य  जाऊन, काम क न पाहायचं. हेच शवा करतोय.  

वत: या दैनं दन जीवनात या चार भतंीं या थोडं बाहेर पडलं तर  असं य अनु रत न आ 
वासून उभे असलेले दसतात. या सम या कपोलकि पत नाह त. यांची संपूण उ रे कदा चत कुणालाच 
मा हती नाह त. पण यांना भडता येणे मा  श य आहे. यासाठ  मा  हे न बघू शक याची 
संवेदनशीलता, यावर कृती करावीशी वाट याची तळमळ, आ ण य  नणय घेऊन जीवना या ख-या 
परंतु ब-याचदा दलु त अशा कु े ावर उतर याची हमंत व मनाची कणखरता या आव यक बाबी 
आहेत.  

’आ थक’ चतंा वा ह यास’ या यापुढे जाऊन ‘जग यातील अथपूणतेचा यास आ ण समाजातील 
वषमतेचा ास’ या अनुषंगाने आजची त णाई काय काय क  शकते...... शव सादचा वास हा याचेच 
यंतर देतो आ ण हणुनच तो इतर अनेकांसाठ  ेरणादायी आहे. 

 
 
 
मा या श णाचा उपयोग समाजात या व वध नांना सोडव यासाठ  कसा करता येईल याचा शोध 
अनेक त णांना असतो. पण हणज े नेमकं काय करावं हे मा  ब-याचदा सुचत नाह . अशा त णांना 
दशा देण ं आ ण संघ टत करणं या उ देशाने ‘ नमाण’ कायरत आहे. नमाणची पुढची बॅच ये या 
जानेवार म ये सु  होणार असून यासाठ चा वेश अज http://nirman.mkcl.org  या वेबसाईटवर 
उपल ध आहे. 
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1. नमाण श बरात येताना (2011 साल ) 
 

2. नमाण श बरादर यान डॉ. अभय बंग यां याशी चचा करताना.  
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3. आ दवासी णांना सेवा देतांना!  

 

 

4. नमाण श बरात इतर सहभागी श बराथ समोर अनुभव कथन करताना  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


