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रा ीय आरो य अिभयानांतगत मागील काही वषाम ये रा याने ामीण भागातील माता व 
बालकांना दे यात येणा-या आरो य सेवाम ये बरीच सुधारणा केलेली आह ेव यामुळे रा या या 
माता मृ यू या माणात बरीच घट हो यास मदत झालेली आह.े माता मृ यू कमी कर याम य े
महारर  रा या दशेात दसु-या मांकावर आह,े परंतु रा यात अजुनही बरेचशे माता मृ यू टाळता 
येवु शकतात. सुरि त मातृ व' ह ेमातृ व आरो य सुधार याचे व माता मृ यू कमी कर याचे एक 

भावी साधन आह.े 

धानमं ी सुरि त मातृ व अिभयानाच े आयोजन दर मिह या या ९ तारखेला व ९ तारखेला 
रिववार कवा सु ी असेल तर यापुढील कायालयीन कामकाजा या दवशी राबिव यात यावे. 
िज हा तरावर सदर अिभयान भािवपण े राबिव यसाठी िज हा श य िच क सकां या 
अ य तेखाली िज हा िनयोजन व कायकारी अंमलबजावणी कर यासाठी येक िज हयातील 
िज हा जनन व बाल आरो य अिधकारी यांची नोडल ऑ फसर हणून नेमणुक कर यात आलेली 
आह.े सदर अिभयानास सं था तरावर िस दी यावी. 

धानमं ी सुरि त मातृ व अिभयाना अंतगत दसु-या आिण ितस-या ितमािहतील गरोदर मातांना 
दजदार सेवा उपल ध क न दयावया या आहते. योगशाळा चाच या, सोनो ाफ  तपासणी, 
त ां ारे आरो य तपासणी, अितजोखमी या मातांचे िनदान व यो य सं थांम ये सदंभ सेवा ह ैया 
अिभयानाचे मुख घटक आहते. ह े अिभयान काय े ातील शास कय सं थांम ये राबिव यात 
यावे. 

गरोदर मातांना या अिभयाना अंतगत क  शासना या िनकषानुसार दजदार सेवा दे यासाठी 
जा तीत जा त सं थांची िनवड करावयाची आह.े सं थांची िनवड कर यासाठी या मागदशक 
सूचनास पुढील माणे 

योजने अंतगत सं था िनवडीसाठी मह वाचे िनकष 

•क  शासना या सुधा रत िनकषा माणे त  मनु य बळ योग शाळा चाच या व सोना ाफ  
तपासणी असले या सं थते िनकषा माणे सुिवधा उपल ध असणे आव यक आह.े 

त  मनु य बळ योग शाळा 
चाच या 

आव यक तपास या 
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