
 

A. 1 Maternal Health  (माता आरो यमाता आरो यमाता आरो यमाता आरो य) 

११११....३ ३ ३ ३ जननी सरु ा योजनाजननी सरु ा योजनाजननी सरु ा योजनाजननी सरु ा योजना 
 

क  शासनामाफत रा यातील ामीण व शहरी आिण महानगरपािलका भागात जननी सुर ा 
योजना २००५-०६ पासून राबिव यात येत आह.े या योजनेचा लाभ शास कय आरो य सं थेत 
अथवा जननी सुर ा योजनेकरीता मानां कत कर यात आले या खाजगी आरो य सं थेत सतूी 
झा यास दये आह.े सदरचा लाभ दे याबाबत या मागदशक सचुना खालील माणे आहते. योजनेच े
िनकष : 

• ामीण भागातील रिहवासी असणा-या दा र य रेषेखालील अनुसुिचत जाती व अनुसूिचत 
जमातीमधील गभवती मातेची सूती ामीण अथवा शहरी भागात शास कय अथवा जननी 
सुर ा योजनेकरीता मानां कत कर यात आले या खाजगी आरो य सं थेत झा यास सदर मातेस 
जननी सुर ा योजने अंतगत .७००/- या माणे लाभ देय रािहल. . शहरी भागातील रिहवासी 
असणा-या दा र य रेषेखालील अनुसुिचत जाती व अनुसूिचत जमातीमधील गभवती मातेची 

सूती ामीण अथवा शहरी भागात, शास कय अथवा जननी सुर ा योजनेकरीता मानां कत 
कर यात आले या खाजगी आरो य सं थेत झा यास, सदर मातेस जननी सुर ा योजने अंतगत 
.६००/- या माण े लाभ देय रािहल. ामीण व शहरी भागातील फ  दा र य रेषेखालील 

कुटंुबातील गभवती मातेची सतूी घरी झा यास सदर मातेस जननी सुर ा योजने अंतगत 
.५००/- या माणे लाभ देय रािहल. 

गभवती मातेस सूती दर यान जननी सुर ा योजनेक रता मानां कत कर यात आले या खाजगी 
आरो य सं थेत तातिडने िसझे रयन श या करणे गरजचे े झा यास अशा गभवती मातेस 
जा तीत जा त .१५००/- पयतचा लाभ दये रािहल. सदरची र म गभवती मातेस केले या 
खचा या पाव या सादर के यानंतर दये रािहल. • एकूण जननी सुर ा योजना िनिध या ४ ट े  
अनुदान ह ेजननी सुर ा योजनेसाठी लागणा-या शास कय खचासाठी दये रािहल. 

• आशा या मानधनाची दोन कारात िवभागणी कर यात आलेली आह.े १) जननी सुर ा 
योजनापा  लाभाथ  गभवती माता सूतीपूव तपासणी सेवा २) जननी सुर ा योजनापा  
लाभाथ ची शास कय आरो य सं था मक सूती. 

• ामीण भागात जर आशा कायकत ने जननी सुर ा योजना पा  लाभाथ या सुतीपूव सव 
तपास या पुण क न घेत या असतील तर आशाला . ३००/- व शहरी भागात जर लकवकरने 
जननी सुर ा योजना पा  लाभाथ या सव सूतीपूव तपास या पुण क न घेत या असतील तर 
याची खा ी क न शहरी भागातील लक वकरला .२००/- दे यात यावेत. तथािप लाभाथ स 
सूतीपूव ावया या सेवा द याची जीओआय पोटल सॉ टवेअरमधील न दणीची खा ी 

के यानंतरच मानधन दे यात यावे. 

 

 


