
निर्माण 4 Batch चम निनिरमर्थी असलेल्यम डॉ. निक्रर्िे MBBS चे निक्षण GMC 

Aurangabad र्धूि पूणा केले. तर पदव्युत्तर निक्षण Masters in Public Health (MPH) हे 

नििेंद्रर्च्यम िॅििल इन्टिि्यूि र्धूि पूणा केले. सध्यम तो Tata Trusts सोित Public Health 

Consultant यम रुपमत कमर् करतोय. 

 

 



As a young MBBS graduate, Vikram was part of novel research on non-communicable 

diseases in rural India that was eventually published in eminent scientific journals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikram and two other NIRMAN doctor friends being felicitated by the Health Minister, 

Health Secretary and Director of Health Services of Maharashtra, for their service in 

remote tribal areas of Gadchiroli district 



 

  



माझा प्रवास – डॉ. ववक्रम सहाने 

वैद्यकीय शिक्षण संपेपयंत, मी कधीही ग्रामीण भागात जावनू आरोग्य सेवा दईेल असे मनात सदु्धा 

आले नव्हते. जेव्हा इटंननशिप सरुु झाली तेव्हा रुग्णांिी अशधक जवळून संपकन  यायला लागला. सरकारी 

हॉशपपटल मध्ये येणाऱ्या रुग्णांची पररशपिती पाहून खपू वाईट वाटायचे. डॉक्टर व इतर हॉशपपटलच्या 

पटाफच े रुग्णािी वागणे पाहून कसेतरी व्हायचे. मनातली घसुमट वाढत चालली होती. इटंननशिपमध्ये 

दररोज वेगवगळे अनभुव येत होते, सारखे वाटायचे शक आपण ही पढेु जाऊन हचे करणार का?  

अिातच मला मेळघाट मध्ये जाऊन काम करायची संधी शमळाली. शतिे मी एका छोट्या 

आशदवासी गावात राशहलो. गावाची लोकसंख्या होती फक्त १२०. इटंरनेट, मोबईल, टीवी काहीच नाही. 

तेव्हा मला शमळालेल्या एकांतात माझ्या मनात एकच प्रश्न होता शक, मी माझ्या शिक्षणाचा उपयोग 

कोणासाठी करणार आह?े त्याच वेळी माझी ओळख अमतृ बंगिी झाली व त्याने मला शनमानण शवषयी 

साशगतले. त्यानंतर मी शनमानण कॅम्प साठी शनवडला गेलो व गडशचरोलीला आलो. शनमानण मधनू मला 

समशवचारी शमत्ांचा गट भेटला. समाजातील शवशवध प्रश्नांवर काम करणा-या अिा अनभुवी लोकांचे 

मागनदिनन भेटल ेव समाजात असलेल्या शवशवध समपयाशवषयीची समज वाढली. शनमानणचा कॅम्प कूनन 

आल्यावर ठरवले शक इटंननशिप संपली शक शकमान २ वषन तरी मी अिा भागात जावनू काम करणार शक 

शजिे सहसा कोणी जायला तयार नसते, शजिे डॉक्टरची शनतांत गरज आह.े असे काम करायची संधी 

सरकारच्या बंधपत्ीत सेवा या शनयमामळेु आपणहूनच शमळाली.    

मी गडशचरोली शजल्यामधील गट्टा या अशतिय दगुनम व नक्षलग्रपत भागातील प्रािशमक आरोग्य 

कें द्रात वैद्यकीय अशधकारी म्हणनू रुज ूझालो. या भागात मोबाईल फोनला नेटवकन  नसते, पावसाळ्यात 

सलग आठ – दहा शदवस वीज नसते, मलेररयाचे प्रमाण प्रचंड! मलेररया झाल्यावर सदु्धा बरेच आशदवासी 

लोक डॉक्टरकडे न येता पजुाऱ्याकडे जातात व त्यामळेु मलेररया मलेु होणाऱ्या मतृ्यूंचे प्रमाण पण खपू 

जापत आह.े यावर उपाय म्हणनू मी पवत: गावागांमध्ये जावनू शतिेच लोकांचा उपचार करायला लागलो 

व माझ्या कायनकाळात एक पण मलेररयामळेु मतृ्य ुहोव ू शदला नाही. प्रािशमक आरोग्य कें द्रात वैद्यकीय 

अशधकारी कधीच उपलब्ध नसायचे व त्यामळेु रुग्णांची संख्या फारच कमी होती. पण मी आल्यापासनू ती 

संख्या शतपटीने वाढली. मी माझ्या कायनकाळात प्रािशमक आरोग्य कें द्रात ब-याच सधुारणा करायचा प्रयत्न 

केला जसे शक प्रािशमक आरोग्य कें द्रासाठी शजल्याच्या कलेक्टर सोबत वारंवार पत्व्यवहार कूनन 

अम्बलुन्स शमळवली, जी प्रसतूी ूनम बंद पडली होती ती चाल ूकेली. 

ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेचे काम करत असताना, मला समाजात असणाऱ्या शवशवध 

आरोग्यशवषयक समपयांची व्याप्ती कळायला मदत झाली व तसेच त्या सोडवण्यासाठी फक्त रुग्णसेवा हा 



शकती अपरुा उपाय आह ेह ेपण लक्षात आले. त्यातनूच पढेु मी सामाशजक आरोग्य (पशब्लक हले्ि) मध्ये 

कररयर करायचा शनणनय घेतला. 

वैद्यकीय शवद्यार्थयानने बंधपशत्त सेवा का करावी असे मला वाटते? 

1. आपण जरी वैयशक्तक संवेदनिीलतेचा मदु्दा बाजलूा ठेवला, तरी माझ्या वैद्यकीय शिक्षणावर समाज 

करत असलेला खचन बघता मी शकमान एक वषन तरी समाजाला गरज असलेल्या शठकाणी सेवा दणेे 

ह ेअगदी व्यावहाररक गशणत आह ेअसे मी मानतो. तसेच या सेवेसाठी सरकार योग्य तो मोबदला 

पण दतेे. 

2. सध्याच्या वैद्यकीय शिक्षणातनू शमळणारा अनभुव हा फारच संकुशचत असतो व समाजात असणा-

या शवशवध आरोग्यशवषयक समपया व त्यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न याबद्दल वैद्यकीय 

शवद्यार्थयांना फारच कमी व पपुतकी माशहती असते. ग्रामीण भागात जावनू आरोग्यशवषयक काम 

करण्याचा अनभुव हा वैद्यकीय शवद्यार्थयानला अजनू पररपणून डॉक्टर होण्यास मदत करतो असे मला 

वाटते. 

3. काही कौिल्य जे शक वैद्यकीय शिक्षणातून शमळणे अवघड असते, उदा. - व्यवपिापन कौिल्य, 

असे कौिल्ये आत्मसात करायला हा अनभुव उपयोगी पडतो. 

4. ग्रामीण भागात काम करत असताना रुग्ण कोणत्या पार्श्नभमूीतनू येतात ह ेसमजायला मदत होते व 

ही समज पढेु रुग्णाशवषयी अशधक संवेदनिीलता शनमानण करते. 

5. शजिे गरज आह ेशतिे काम केल्याने शमळणारे शवलक्षण समाधान!! 

डॉ. ववक्रम सहाने 

langs.vs@gmail.com   
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Annexure Consisting of Photographs and Descriptions 

1. निर्माण निनिरमत येतमिम (2011 समली) 

 

2. गडनिरोली निल्ह्यमतील दगुार् भमगमतील गट्टम येथील प्रमथनर्क आरोग्य कें द्र – निथे निक्रर्िे 

सरुुिमतीलम िमसकीय िंधपनित सेिम नदली.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. उत्तर् खेळमडू असलेल्यम निक्रर्िे आनदिमसी गमिमतदेखील आपली आिड जोपमसली!  

 

4. स्ट्रोक / लकवा या ववषयावरील ग्रामीण भारतातील महत्त्वाच्या सशंोधनात ववक्रम 

सहभागी होता. 



5. “सर्च’ या नामांवकत ससं्ट्थेत ववक्रमने दोन वषे सावचजवनक आरोग्य आवण संशोधनारे् 

काम केले. या दरम्यान आयोवजत “आवदवासी आरोग्य संसदेत” सहभागी असताना.... 

 

6. वनमाचण वशविरात इतर सहभागी वशविराथथसंमोर अनुभव कथन करताना  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. वनमाचणमधील इतर समववर्ारी वमत्र-मैवत्रणींसोित 

 

 

 

8. गडवर्रोलीतील अप्रवतम वनसगच सौंदयच अनुभवताना...   

 


