




सावजिनक आरो
आरो  णजे केवळ ाधी िकवा िवकलांगता याचा अभाव न े, तर संपूण शारी रक, मानिसक आिण सामािजक ा  णजे 
आरो  अशी जागितक आरो  संघटनेची आरो  िवषयक संक ना आहे. ‘‘सवासाठी आरो ‘‘ हे उि  ठेवून ते सा  कर ाची 
बांधीलकी रा  शसनाने कारली असून ासाठी गे ा काही वषापासून ितबंधक, वतक, उपचारा क आिण पुनवसना क 
आरो  सेवा जनतेला पुरिवणेकरीता आरो  िवषयक सुिवधांचे जाळे उभारणेसाठी रा  शासनाकडून य  करणेत येत आहे. 
रा ा ा कानाकोप-याम े ामीण जनतेला आरो  िवषयक सुिवध पोहचिवणेसाठी ामीण ालये, ाथिमक आरो  क े , 
उपक े  यांची ापना करणेत आली आहे. तसेच अिलकडे रा ीय ामीण आरो  अिभयानांतगत िविवध काय म, यरोग िनयं ण, 
कु रोग िनमुलन, इ. काय मांवर भर िदला जात आहे. पावसा ाम े गॅ ो,, िहवताप व पा ामुळे होणा या इतर रोगांचा ादुभाव 
होऊ नये णून िविवध उपाययोजना राबिव ात येत आहेत. 
सावजिनक आरो  सेवेम े खालील आरो  काय माअंतगत सेवा पुरिव ात येतात.
१) वाढ ा लोकसं ेस आळा घालणेसाठी रा ीय कुटंुब क ाण तथ लोकसं ा िनयं ण काय म.
२) मातृ ा ा वाटेवर कृतीशी झगडण-या माता, ांची बालके ज तः च गंभीर असतात. ासाठी रा ीय जनन व बाल आरो  
काय म. ाच माणे शालेय तसेच आ मशाळांतील िव ा ाची आरो  तपासणी काय म.
३) डासांमुळे फैलावण-या वाढ ा रोगांवर िनयं णसाठी रा ीय िकटकज  रोग िनयं ण काय म.
४) शारी रक िवकलांगता आणणा-या रोगापासून मु ीसाठी रा ीय कु रोग िनमुलन काय म.
५) मनु  कृतीचा य करणा-या रोगांवर िनयं णसाठी सुधारीत रा ीय यरोग िनयं ण काय म.
६) मानवी जीवनातील अंधः कार दूर करणेसाठी रा ीय अंध  िनयं ण काय म.
७) दूिषत पा ामुळे तसेच इतर कारे उ वण-या साथी ा रोगांवर ितबंध व उपाययोजना राबिवणेसाठी एका क रोग स ण 
काय म.
८) दूिषत र ा दारे पसणा-या लिगक व एडस् सार ा रोगांचा मुकाबला करणेसाठी रा ीय एडस् िनयं ण काय म.
९) यािशवाय इतर काय मांतगत आयोडीनयु  मीठा ा कमतरतमुळे उ वणा-या गलगंडासार ा रोगांवर िनयं णासाठी रा ीय 
आयोडीन ूनता िवकार िनयं ण काय म. ाच माणे एक सामािजक व रा ीय गरज णून ज  मृ ू व िववाह नोदंणी जे काम 

ामपंचायत पातळीवर केले जाते परंतू ाचे िनयं ण मा  सावजिनक आरो  िवभगामाफत केले जाते.
वरील सव काय मासाठी आव क ते वै कीय/िनमवै कीय कमचा-यांचे िश ण व ाबरोबरच आरो  िवषयक सामािजक 
िहता ा गो ीनंा ापक पात सव मा मां दारे िस दी देवून जनजागरणचे मह ाचे काम या िवभागामाफत केले जाते.



DISTRICT PROFILE

Census 2001 2011

Area in Sq.Km 10480 10480 

Population 28.09 30.03

Population Density 267 / sq.km. 287 / Sq.km.

Decadal Growth Rate 14.59 % 6.93 %

Male Population 14.08 15.10

Female Population 14.01 14.93

Sex Ratio (All Age Group) 995 988

Sex Ratio (0 – 6 Yrs) 878 895

Literacy Rate 78.52 % 82.87 %

Male Literacy 88.45 % 89.42 %

Female Literacy 68.71 % 76.31 %
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Indicators भारत
(SRS)

केरळ
(SRS)

तािमळनाडू
(SRS)

महारा
(SRS)

सातारा
(SCD)

संदभ वष 2016 2016 2016 2016 2019

ज दर 20.4 14.3 15.0 15.9 12.6

मृ ू दर 6.4 7.6 6.4 5.9 7.9

अभक मृ ू दर 34 10 17 19 10.25

एकूण जनन दर 2.3 1.8 1.6 1.8 1.69

माता मृ ू दर 167 46 66 68 45.97

जीवन िवषयक आकडेवारी ( ोत - SRS & SCD (R)) 



अ.
. Indicators 2015 2016 2017 2018 2019

1 Crude Birth Rate 12.8 12.36 11.74 11.46 12.6

2 Crude Death Rate 7.6 7.9 7.51 7.79 7.9

3 Still Birth Rate 5.22 5.98 8.73 7.02 6.94

4 Infant Mortality Rate 12.85 12.04 10.07 10.29 10.25

5 Child Mortality Rate 4.14 3.88 3.44 3.2 2.7

6 Total  Fertility Rate 1.69 1.64 1.56 1.51 1.69

7 Maternal Mortality Rate 
(per 1 lakh live Birth) (MIS)

53 48.3 45.5 46.9 45.97

8 Sex Ratio 927 920 927 934 930

जीवन िवषयक आकडेवारी ( ोत - SCD (R))
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DISTRICT SOCIETY
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रा ीय आरो अिभयान



मंजूर भरले ा व र पदांचा अहवाल

अ पदांचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे र पदे

वग

िज ा आरो अिधकारी

अित र िज ा आरो अिधकारी

िज ा माता बाल संगोपन अिधकारी

सहा िज ा आरो अिधकारी
वग

िज ा वै कीय अिधकारी

वै कीय अिधकारी – िज क

तालुका आरो अिधकारी गट अ

वै कीय अिधकारी गट अ

वै कीय अिधकारी तदथ

शासन अिधकारी

सां की अिधकारी

िज ा मा म व िव ार अिधकारी



अ पदांचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे र पदे

वै कीय अिधकारी वग

औषध िनमाण अिधकारी

आरो पयवे क

योगशाळा तं

आरो सहा क

आरो सहा क मिहला

आरो सेवक

आरो सेवक मिहला

कु रोग तं

मंजूर भरले ा व र पदांचा अहवाल



धानमं ी मातृ वंदना योजना





धानमं ी सुरि त मातृ अिभयान

िदनांक लाभ िदले ा लाभाथ ची सं ा

िदनांक ०९.०६.२०२२ ५७७७

िदनांक ०९.०७.२०२२ ३८६५

िदनांक १०.०८.२०२२ ३९७८



आरो विधनी क (Health & Wellness Centre)
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रा ीय कुटंुब क ाण काय म

रा लोकसं ा धोरणाअंतगत उि े सा

करणेसाठी सातारा िज ात वाढ ा लोकसं ेवरील

िनयं णासाठी रा ीय कुटंुब क ाण काय म

राबिव ात येतो. या काय मांतगत कुटंुब क ाण

नसबंदी श ि या ( ी/पु ष नसबंदी,

टाका/िबनटाका श ि या), तांबी, िनरोध व

गभिनरोधक गो ा वाटप या दशकांवर िवशेष भर

देणेत येतो.



ÊxÉªÉ¨ÉÒiÉ ±ÉºÉÒEò®úhÉ ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ

ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVÉ±½þªÉÉiÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ BEÚòhÉ 1771 ´É ¶É½þ®úÒ
¦ÉÉMÉÉiÉ 75 +¶ÉÒ BEÚòhÉ 1846 +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉjÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ
Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉÉiÉ. +É®úºÉÒBSÉ ¡äòVÉ 2 EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÈiÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ
±ÉºÉÒEò®úhÉ ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉºÉÉ`öÒ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É
|ÉiªÉäEò ¤ÉÉ½þªÉ ºÉÆ{ÉEÇò +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉjÉÉÆxÉÉ ±ÉºÉÒSÉÉ ºÉÉ`öÉ ´É
ÊºÉË®úVÉäºÉ xÉä-+ÉhÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ +É®úÉäMªÉ ºÉ½þÉªªÉEòÉºÉ
¯û.50/- ´É ±ÉºÉÒEò®úhÉÉºÉÉ`öÒ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉÉ®äú +ÉvÉÉ®ú MÉ]õ
ªÉÉÆSÉäºÉÉ ö̀Ò ¯û.150/- SÉ½þÉ{ÉÉxÉÉºÉÉ`öÒ JÉSÉÇ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ¶É½þ®úÒ
¦ÉÉMÉÉiÉ |ÉiªÉäEò ¤ÉÉ½þªÉ ºÉÆ{ÉEÇò +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉjÉÉÆxÉÉ ±ÉºÉÒSÉÉ
ºÉÉ`öÉ ´É ÊºÉË®úVÉäºÉ xÉä-+ÉhÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ¯û.50/- ´É
+ÉvÉÉ®úMÉ]õÉiÉÒ±É ºÉnùºªÉÉÆxÉÉ SÉ½þÉ{ÉÉxÉÉºÉÉ ö̀Ò ¯û.150/- +ºÉÉ
JÉSÉÇ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä.



िज ा प रषद िनधीमधून कॅ र, िकडनी, हद्यरोग, अशा दुधर रोगाने

िपडीत असले ा ांना आिथक मदत देणेबाबत



tuuh lqj{kk ;kstuk

xzkeh.k Hkkxkrhy ik_k xjksnj ekrkauk jQX.kky;kr izlwrh >kkY;kl
jQ-700$&] 'kgjh Hkkxkrhy xjksnj ekrkauk jQX.kky;kr izlwrh
>kkY;kl jQ-600$& o xjksnj ekrkaph fl>ksjh;u izlwrh >kkY;kl R;k
jQX.kky;kyk izlwrhP;k [kpkZrhy jQ-1]500$& brds vuqnku forjhr
dj.ksr ;srs-

• BPL, SC, ST dqVawckrhy xjksnj ekrkauk ykHk ns.ksr ;srks-

• R;klkBh o; vkf.k viR;kph vV ukgh-

• izlqrh 'kklfd; vkjksX; laLFksr vFkok [kktxh vkjksX; laLFksr >kkyh vlysl-

• Home Delivery – BPL, SC, ST ykHkkFkhZ-

tuuh lqj{kk ;kstuk - vVh o 'krhZ



tuuh f'k'kw lqj{kk dk;Zdze (JSSK) 

मातामृ ू व अभक मृ ूदर कमी करणे हे आरसीएच काय माचे मह ाचे उि आहे. यासाठी सुतीपूव, सुती दर ान

व सुती प ात मोफत सेवा देणे, तसेच नवजात अभकाला ज ानंतर 30 िदवसापयत आव क ा सव सेवा मोफत

पुरिव ात आ ास िनि तपणे माता मृ ूदर व अभक मृ ूदर कमी कर ास मदत होईल. रा ाम े आरो सं ांम े

सुतीचे माण 91% आहे. तथापी या सं ेतील सुतीपैकी 60% ते 70% सुती खाजगी ालयांम े होतात. तसेच

शासकीय सं ांमधील सुती होणा-या मातांना औषधी, िविवध तपास ा, संगी िसझे रयन इ ादीसाठी लागणारी सािह

बाहे न खरेदी कर ासाठी तसेच मातेला संदभ त के ानंतर आव क ा वाहनांची सोय करणे यासाठी संबंधीत मातेला

िकंवा ित ा कुटंुबीयांना खच करावा लागतो. पैशा अभावी याम े होणा-या िवलंबामुळे संगी माता मृ ू अथवा अभक मृ ृ

हो ाची श ता असते. यासाठी क शासनाने िनगिमत केले ा सूचनांनुसार रा ाम े उपरो शासन िनणया ये

जननी िशशु सुर ा काय मांतगत माता व नवजात अभकांना सावजिनक आरो सं ांम े संपूण मोफत सेवा पुरिव ात

येणार आहेत. याम े अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, दा र य रेषेवरील तसेच सुतीसाठी ा कोण ाही खेपे ा

गरोदर ीस व 30 िदवसां ा आत नवजात अभकास सव कार ा आरो िवषयी सेवा सव शासकीय आरो सं ांम े

मोफत दे ात या ात. या काया मा ा अंमलबजावणीसाठी पुढील माणे सूचना दे ात आले ा आहेत. ाअनुषंगाने

सामा ालय, सातारा येथे जननी िशशु सुर ा काय मांतगत कॉल सटर सु करणेत आले असून ािठकाणी 102

मांक दूर नी मांकावर दूर नी के ास माता व बालकांस खालील माणे सेवा िमळतात.



tuuh f'k'kw lqj{kk dk;Zdze (JSSK) 

अ) गरोदर मातेला मोफत दे ा ा आरो िवषयी सेवा :-

मोफत सुती तसेच मोफत िसझे रयन श ि या, सुती संदभातील औषधे व लागणारे सािह मोफत पुरिवणे,

योगशाळेतील आव क ा तपास ा मोफत देणे, सुती प ात मातेला मोफत आहार देणे, मोफत र सं मण

दे ासाठी मोफत र पुरवठा, सुतीसाठी घरापासून दवाखा ात मोफत वाहन व ा, एका आरो सं ेतून पुढील

संदभ सेवा दे ासाठी दुस-या आरो सं ेत पोहोचिव ासाठी मोफत वाहन व ा, सुती प ात आरो सं ेतून घरी

पोहोचिव ासाठी मोफत वाहन व ा, शासकीय आरो सं ेम े गरोदर मातेस कोणतीही फी आकार ात येवू नये.

ब) नवजात अभकास 30 िदवसापयत मोफत दे ा ा आरो िवषयी सेवा :-

मोफत आरो सेवा, नवजात अभका ा उपचारा संदभातील औषधे व लागणारे सािह मोफत पुरिवणे, योगशाळेतील

आव क ा तपास ा मोफत देणे, मोफत र सं मण दे ासाठी मोफत र पुरवठा, घरापासून दवाखा ात मोफत

वाहन पुरवठा, एका आरो सं ेतून पुढील संदभ सेवा दे ासाठी दुस-या आरो सं ेत पोहोचिव ासाठी मोफत वाहन

व ा, आरो सं ेतून घरी पोहोचिव ासाठी मोफत वाहन व ा, शासकीय आरो सं ेम े नवजात अभकास

कोणतेही फी आकार ात येवू नये.



उपक बळकटीकरण
रा ीय ामीण आरो अिभयान योजनेतंगत

उपक बळकटीकरणासाठी इमारत असले ा

उपक ांला दरवष .10,000/- िनधी देणेत येतो.

ाअतंगत आरो सेिवका व सरपंच यांचे नावे

संयु खाते उघड ात येते. ामधून उपक

काय े ातील अितजोखमी ा मातांना संदभ

सेवा दे ाचा खच, ािनक आरो सेवा

सुधार ासाठी अ ाव क बाबी, उपक

िकरकोळ दु ी, औषधे, इ. साठी या

अनुदानातून खच करणेत यावा.



lkrkjk ftYg;krhy 93 vkjksX; laLFkake/;s jQX.k dY;k.k lferhph

LFkkiuk 'kklu fu.kZ;kuqlkj dj.ksr vkysyh vkgs- jQX.k dY;k.k lferh fu/khpk

mi;ksx jQX.kkauk vkjksX; laLFkse/;s lks;h feGkO;kr o iS'kkvHkkoh xjhc jQX.k

mipkjkiklwu oaphr jkgw u;s ;klkBh dj.ks vis{khr vkgs- jQX.k dY;k.k lferh

fu/kh jQX.kkaP;k lkoZtfud lks;h] O;Drhauk |ko;kP;k lks;h] jQX.k dY;k.kkP;k

;kstuk ;klkBh okijrk ;sbZy-

fu;ked lferh%&

fu;ked lferh gh /kksj.kkRed fu.kZ; ?ksr vlY:kkeqGs ;k lferhP;k lgk

efgU;krqu ,d ;kizek.ks o"kZHkjkr fdeku nksu lHkk ?ks.ks vko';d vkgs-

o"kZHkjkr ighY;k lHkse/;s eq[;Ros R;k vkfFkZd o"kkZr izkIr gks.kkjk fu/kh o

R;kps fu;kstu ;kckcr ppkZ o eatqjh ns.;kr ;koh- fu;ked lferhph lHkk

dks.kR;kgh ifjfLFkrhe/;s jQX.kky;krp gks.ks vko';d vkgs-

jQX.k dY;k.k lferh fu/kh
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dk;Zdkjh lferh%&
dk;Zdkjh lferh gh fu;ked lferhus ?ksrysY;k /kksj.kkRed fu.kZ;kuqlkj
vaeyctko.khlkBh izR;{k eatqjh nsr vlY;keqGs ;k lferhP;k nj nksu efgU;krqu
,d ;kizek.ks o"kZkrqu fdeku 6 lHkk o vko';drsuqlkj R;kgqugh vf/kd lHkk gks.ks
vko';d vkgs- o"kkZrhy ighY;k lHkse/;s jQX.kky;kr xq.koRrkiqoZd lsok ns.;klkBh
ykx.kk`;k ckch o R;klkBh ykx.kkjk vankts fu/kh ;kaps fu;kstu djkos-

v-dz- vkjksX; laLFkk ,dq.k laLFkk fu/kh jQ- yk[kkr

1 ftYgk jQX.kky; 01 5.00

2 miftYgk jQX.kky; 02 1.00

3 xzkeh.k jQX.kky; 15 1.00

4 izkFkfed vkjksX; dsanz 72 0.50

5 Ukkxjh izkFkfed vkjksX; dsanz 3 1.00

jQX.k dY;k.k lferh laLFkkfugk; eatqj vuqnku [kkyhyizek.ks



ekxZn'kZd lqpukauqlkj jQX.k dY;k.k lferh fu/kh izkeq[;kus [kkyhy

ckchaoj [kpZ djrk ;sbZy-
 vkS"k/k [kjsnh

 iz;ksx'kkGk rikl.;k

 jQX.kklkBh lanHkZ lsok

 jQX.kkauklkBh diMs$izlqrh vko';d lkfgR;

 lksyj ikWoj$ fgVj$ buOgjVj [kjsnh

 jQX.Aky; bekjr o deZpkjh fuoklLFAku ;kae/;s uohu cka/Adke nqjQLrhlkBh [kpZ

 Lo;aikd [Aksyh$/AeZ'AkGk ;kaps cka/Adke o nqjQLrhlkBh [kpZ-

 jQX.kkalkBh dsysyh cSBd O;oLFkk

 jQX.kkalkBh migkj x=g [kpZ

 brj ukfoU;iq.kZ ;kstukaojhy [kpZ (ckGari.kkuarj vkbZ $ ckGkl diMs)



jk"V!h; vkjksX; vfHk;ku varxZr ftYg;krhy ,dw.k 441 vkjksX; laLFkkauk 'kklfd;
bekjr miyC/k vlysus okf"kZd ns[kHkky nqjQLrh fu/kh forjhr dsyk tkrks- lnj fu/kh
jQX.kky;kph eq[; bekjr] fuokl LFkkus] ijhlj] jQX.kky;krhy midj.ks] iQfuZpj
dk;kZy;hu oLrq ;kaP;k ns[kHkkyhlkBh okijkok- lnj fu/khe/kqu dks.kR;kgh izdkjph ufou
[kjsnh vFkok vkS"k/k [kjsnh dj.;kr ;soq u;s- vkjksX; lsoslkBh njegk Bjkfod jDdesoj
,d bysDV@h'kh;u Iyacj o lqrkj ;kauk da_kkV nsrk ;sbZy- lnj ckchpk Bjko fu;ked
lferhe/;s ekU; djQu ?;kok-

v-dz- vkjksX; laLFkk ,dq.k laLFkk fu/kh jQ- yk[kkr

1 miftYgk jQX.kky; 02 100  Beded – 1.00 &  50  Beded – 0.50

2 xzkeh.k jQX.kky; 15 1.00

3 izkFkfed vkjksX; dsanz 69 0.20

4 Ukkxjh izkFkfed vkjksX; dsanz 3 0.50

5 midsanz 345 0.05

Okkf"kZd ns[kHkky nqjQLrh fu/kh laLFkkafugk; eatqj vuqnku [kkyhyizek.ks vkgs



okf"kZd ns[kHkky nqjQLrh fu/kh varxZr [kpZ djko;kP;k ckch [kkyhyizek.ks

• jQX.kky;ke/khy 'kkSpky;kph nqjQLrh dj.ks o LoPNrk Bso.ks-

• lsIVhd VWad nqjQLrh dj.ks-

• lkaMik.;klkBh ikbZi nqjQLrh djQu lkaMik.;kph ;ksX;rh foYgsokV yko.ks-

• uGkph nqjQLrh dj.ks-

• cslhuph nqjQLrh dj.ks-

• gkr/kq.;klkBh cslhuph O;oLFkk yko.ks-

• ckFkjQeph vko';d nqjQLrh djQu LoPNrk Bso.ks-
• f[kMD;k o njokT;kph nqjQLrh dj.ks-

• MklkaP;k mRiRrh LFkkuds u"V dj.ks-

• ifjlj LoPNrk-



vcaf/kr fu/kh
T;k ckchalkBh fuf'pr fu/kh miyC/k ukgh v'kk ckchojrh vcaf/kr fu/kh

okijrk ;sbZy- vkjksX;k'kh izR;{k fdaok vizR;{kjhR;k lacaf/kr ulysY;k ckchalkBh gk

fu/kh okijQ u;s-

29

v-dz- vkjksX; laLFkk ,dq.k laLFkk fu/kh jQ- yk[kkr
1 miftYgk jQX.kky; 02 100 Beded – 0.40 & 50 Beded – 0.25

2 xzkeh.k jQX.kky; 15 0.35

3 izkFkfed vkjksX; dsanz 69 0.50

4 Ukkxjh izkFkfed vkjksX; dsanz 3 0.25

5 midsanz 345 0.05

laLFkkfugk; eatqj vuqnku [kkyhyizek.ks



vcaf/kr fu/kh izkeq[;kus [kkyhy ckchaoj [kpZ djrk ;sbZy-

• jQX.Aky;kph MkxMqth o lkiQliQkbZlkBh

• jQX.AkalkBh vR;ko';d lanHAZ lsok ns.;klkBh

• vko';d lk/Aulkeqxzh o midj.As ns[AHAky o [AjsnhlkBh-

• jQX.Aky;kr ykx.Akjs xkn;k m'Ak [Ajsnh o ns[AHAkyhlkBh (/AqykbZ oxSjs)

• iz;ksx'AkGsr vko';d vl.Akjs lkfgR; [Ajsnh o R;kph ns[AHAkyhlkBh

• lkFA mnzsdkP;k osGh uequs (ik.Ah] jDr oxSjs) okgwu us.;klkBh

• vko';d vkS"A/A [AjsnhlkBh

• eyeiV@Vh lkghR; [AjsnhlkBh (cWaUMst] dkWVu oxSjs)

• LVs'kujh] jftLVlZ] isilZ (dsl isij NikbZ)

• iQksVksdkWfiax (>ksjkWDl)



fu/kh [kpkZlkBhph ekx'kZd rRos
Xkkokpk vkjksX;LRkj lq/kkj.:kklkBhP;k dqBY;kgh dkeklkBh

lferh gk vcaf/kr fu/kh okijQ 'kdrs- iks"k.k] f'k{k.k] LoPNrk o

lkaMik.kh O;oLFkk] i;kZoj.k j{k.k vkf.k lkoZtfud vkjksX; b- lkj[;k

fo"k;kaoj gk fu/kh [kpZ dsyk tkmQ 'kdrks- fu/kh [kpkZlacaf/kr fu.kZ; gs

lferh cSBdhrp ?ks.;kr ;kos- lu 2022 & 23 ;k vkfFkZd o"kkZdjhrk

izrh xzke vkjksX;] iks"k.k] ik.kh iqjoBk o LoPNrk lferh jQ-7500$&

brdk fu/kh eatqj dj.ksr vkyk vkgs- lferh fu/khP;k [kpkZps izek.k

[kkyhy izek.k vlkos-

vkjksX; & 60 %, iks"k.k & 20 %] LoPNrk & 10 % ]

ik.khiqjoBk &10 %
31

xzke vkjksX; iks"k.k ik.kh iqjoBk o LoPNrk lferh 



+É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(ASHA – Acriditated Social Health Activist)

Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É®úÉäMªÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä iÉºÉäSÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É <iÉ®ú Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉvªÉä ºÉ¨Éx´ÉªÉ
ºÉÉvÉhªÉÉºÉÉ`öÒ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉÆSÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉä. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉä.
MÉÉ´É{ÉÉiÉ³ýÒ´É®ú +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉÖºÉÆ´ÉÉnù, ºÉ¨ÉÖ{Énäù¶É, |ÉlÉ¨ÉÉä{ÉSÉÉ®ú, +Éè¹ÉvÉä ºÉÉ`öÉ `öä́ ÉhÉä, ®äúEòÉìbÇ÷ ´É
xÉÉånùÒ `äö´ÉhÉä, <.EòÉ¨ÉEòÉVÉ +É¶ÉÉ Eò®úiÉÉiÉ.

+É¶ÉÉ ÊxÉ´Éb÷ÒºÉÉ`öÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ÊxÉEò¹É -

•1500 {ÉªÉÈiÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ 1 +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ

•1500 iÉä 2500 ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ 2 +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ

•2501 iÉä 3500 ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ 3 +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ

•iªÉÉxÉÆiÉ®ú |ÉiªÉäEò 1000 ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäºÉÉ`öÒ 1 VÉÉnùÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ

•MÉÉ´É{ÉÉiÉ³ýÒ´É®ú +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉÖºÉÆ´ÉÉnù, ºÉ¨ÉÖ{Énäù¶É, |ÉlÉ¨ÉÉä{ÉSÉÉ®ú, +Éè¹ÉvÉä ºÉÉ`öÉ `öä́ ÉhÉä, ®äúEòÉìbÇ÷ ´É
xÉÉånùÒ ä̀ö´ÉhÉä, <.EòÉ¨ÉEòÉVÉ +É¶ÉÉ Eò®úiÉÉiÉ. ÊVÉ±½þªÉÉiÉ 2672 +É¶ÉÉÆSÉÒ {Énäù ¨ÉÆVÉÚ®ú +ºÉÚxÉ {ÉèEòÒ 2661
+É¶ÉÉÆSÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úhÉäiÉ +É±ÉÒ +É½äþ.



Rastriya Bal Swasthya Karykram
(RBSK)



“Goals” Of RBSK
In New Generation of India in age group 0 to 18 years 

1) To Reduce Disability

2) To Reduce Maternal Death

3) To Reduce Infant death & Child Death

4) To Identify the Deficiencies 

Staff  Information
RBSK Co-ordinator -1
Programme Assistant -1
Statistical Investigator -1
Medical Officer -72
Pharmacist – 36
ANM – 36 

Working of  RBSK  
Health Team  Activity
Each Team examine 0 to 6 yrs. 
Children's of Anagwadi   twice  in a  
year School going children once in a 
year Each Team Examine 25000 
Children's per Year



रा ीय असंसिगक रोग िनयं ण काय म
NCD



jk"V!h; vlalxZtU; jksx
fu;a_k.k dk;Zdze

jk"V!h; vlalxZtU; jksx fu;a_k.k dk;Zdze lkrkjk

ftYg;ke/;s 2014 lkyh dk;ZUohr dj.;kr vkyk- ;k

dk;Zdzek e/;s 30 o"kkZojhy O;Drhaph rikl.kh dj.;kr

;srs

;k dk;Zdzek varxZr xkoikrGhoj vk'kk odZj ;kaP;k ekiQZr

30 o"kkZojhy loZ O;Drhaph uksan.kh djQu lhcWd (dE;qfuVh

csl vfllesaUV iQkWeZ) iQkWeZP;k ek/;ekrwu ekfgrh ?ksowu

iQWfeyh iQksYMj (lektkP;k vk/kkjkoj eqY;kadu iqLrhdk)

e/;s uksanh dsY;k tkrkr- lnj uksanh e/kwu eqY;kadukP;k

vk/kkjs tks[kehP;k O;Drh 'kks/kwu dk<Yks tkrkr o R;kauk

izk/kkU;kus izFke rikl.kh dsyh tkrs la'k;hr jQX.kkauk

izkFkfed vkjksX; dsanz] miftYgk jQX.kky;] xzkeh.k jQX.kky;]

ftYgk jQX.kky; ;k fBdk.kh lanHkhZr djQu funku fu'phr

djQu jQX.k mipkjk[kkyh vk.kys tkrkr-



jk"V!h; o=/nkidkG lqJq"kk dk;Zdze

jk"V!h; o=/nkidkG lqJq"kk dk;ZdzekarxZr ftYgk 
jQXkky;] miftYgk jQX.kky;] xzkeh.k jQX.kky; ;sFks 
vBoM;krwu nj 'kqdzokjh ckg;jQX.k foHkkxkr 60 
o"kkZojhy O;Drhaph rikll.kh dsyh tkrs- lnj 
jQX.kkaph fiQth'kh;u] ltZu] jsMhvksykWftLV] us_krK] 
vfLFkjksx rK] L_khjksx rK] ekulksipkj rK o 
fiQthvksFksjfiLV ;k rK MkWDVjkaP;k ek/;ekarwu 
rikl.kh djQu jksxkizek.ks mipkj dsys tkrkr- rlsp 
R;kauk p"es] okWdj] okWdj LVhsd bR;kbh ckch eksiQr 
fnY;k tkrkr-



jk"V!h; iWfy,VhOg dsvj dk;Zdze

iWfy,VhOg dsvj Eg.kts mi'kked lsok fdaok ifjgk;Z lsok gks;- ;ke/;s
vaFkjQ.kkoj >kksiwu vlysY;k jQX.kkauk R;kaP;k ?kjh tkmQu R;kaph ?ksrysyh dkGth gks;-
;ke/;s R;kaps thoueku lq/kkj.;kpk iz;Ru dsyk tkrks- R;kpcjkscj jQX.kkaP;k
ukrsokbZdkauk vktkjkfo"k;h o vkS"k/kk fo"k;h ekfgrh fnyh tkrs o ekxZn'kZu dsys
tkrs-

lkrkjk ftYg;k e/;s gk dk;Zdze 2014 lkyh lqjQ dj.;kr vkyk- rsOgk
lkrkjk] ek.k o [kVko ;k rhu rkyqD;kr gk dk;Zdze pkyq dj.;kr vkyk gksrk- ijarq
ek-lglapkyd (vlalxZtU;jksx) vkjksX; lsok] eqacbZ ;kauh fn17$10$2018 jksthP;k
vk<kok lHksr lnj dk;Zdze laiw.kZ ftYg;kr dk;ZUohr dj.;kckcr lkax.;kr vkys
vkgs- R;kuqlkj ek-ftYgk 'kY;fpfdRld o ek- ftYgk vkjksX; vf/kdkjh ;kaP;k eatqjh
us lnj dk;Zdze laiw.kZ ftYg;kr dk;ZUohr dj.;kr vkyk vkgs-

iWfy,fVOg dsvj dk;Zdzeke/;s eq[;r% vk;q";kP;k 'ksoVP;k VII;kr o d/khp
cjs u gks.kk`;k jQX.kkapk lekos'k gksrks- ;k jQX.kkauk mipkjkRed fpfdRlk mi;ksxkph
ulwu dsoG osnuk o y{k.ks deh dj.kkjh fpfdRlkp mi;qDr vlrs- iWfy,VhOg dsvj
dWUlj] i{kk?kkr] HIV/Aids vkS"k/kkauh u cjs gks.kkjs {k;jksx] eafrean eqys] o=/nidkGkus
viaxRo vkYksys fdMuh fodkj] fyOgj fodkjxzLr b-jQX.kkauk fnyh tkrs-



रा ीय तंबाखू िनयं ण काय म

• Tollfree 1800-11-2356

• िसगारेट व अ  तंबाखूज  पदाथ िनयं ण कायदा 2003

• कलम ४सावजिनक िठकाणी धु पान कर ास बंदी

• कलम ६ aअ वयीन ीस तंबाखूज  पदाथ िव ी करणे हा दंडनीय 

गु ा

• कलम ६ ब शै िणक सं ां ा प रसरात तंबाखूज  पदाथ िव ी 

कर ास बंदी

गॅटस् २ अहवालानुसार  ३५ % पु ष आिण १७ % या तंबाखूजन् य पदाथ वापरतात.तंबाखू व तंबाखूज  

पदाथ (िमसरी, गुटखा, जदा, िवमल, िसगारेट, िबडी, ा, इ िसगारेट तंबाखूयु  टूथपे  िकंवा दंत 

मंजन यां ा  सेवनामुळे उ  र दाब, दय रोग, प ाघात, फु ु साचे िवकार, गभपात  व तोडंाचा 

ककरोग यांचा धोका वाढतो.िज ा, उपिज ा व ामीण ालय रावर तंबाखू मु ी साठी  समुपदेशन  

सेवा उपल  आहे.



jk"V!h; ekSf[kd vkjksX; dk;Zdze

jk"V!h; ekSf[kd vkjksX; dk;ZdzekarxZr ftYg;krhy
fufujkG;k jQX.kky;k ekiQZr nar fpfdRlk] ekSf[kd vkjksX;
rikl.kh djQUk ;k lac/kkrhy la'kf;r eq[kkP;k vktkjkps
funku (eq[k ddZjksx) dsys tkrs- rlsp nar o ekSf[kd
vkjksX;k lanHkkZr mipkj dsys tkrkr R;ke/;s nkr dk<.ks]
jQV dWuy] nkrkaph doGh cuo.ks] MsaVy ,Dljs] nkrkae/;s
flesaV Hkj.ks nkr lkiQ dj.ks bR;knh ekSf[kd rikl.kh
eksfges varxZr ljdkjh dk;kZy;s] 'kkGk] dkWyst ;sFks
fon;kF;kZaPkh o deZpk&;kaph ekSf[kd rikl.kh f'kchjs
narfpfdRld ;kaP;k ekiQZr dj.;kr ;srkr- rlsp eq[k
ddZjksxkckcr funku mipkj 'kL_kfdz;k dj.;kr ;srs-



jk"V!h; d.kZcf/kjrk izfrca/k 
o fu;a_k.k dk;Zdze

रा ीय कणबिधरता ितबंध व िनयं ण काय म

सातारा िज ाम े २००८ साली काया त

कर ात आला. या काय माम े कान नाक

घसा सबंिधत सव वयोगटातील ीचंी

तपासणी कर ात येते तसेच कान नाक घ ाचे

िनरिनराळे आजार, कणबिधर ,वाचा दोष येणे

या िवकारा बाबतचे शोधणे, तपासणी करणे

,िनदान िनि ती करणे, पुनवसन करणे या बाबी

अंतगत आहेत.



jk"V!h; ekufld LokLF; dk;Zdze

देशाम े स ा मानिसक आजाराचे माण ल ात ये ा इतकी वाढ झालेली असून 

100 ी म े 1 ती  मानिसक िवकाराने ासलेले असून 10 ी या सौ  कार ा 

मनोिवकाराने ासले ा आहेत.वेळीच मनोिवकाराचे िनदान व उपचार होवून लोकांना 

ाभािवक आयु  जगता ये ा साठी क  शासन व रा  शासन यां ा माफत िज ा 

मानिसक आरो  काय म सातारा िज ाम े 2012 पासून काया त असून सदर 

काय मामाफत तळागाळाम े  मानिसक आजार व उपचार यांचे बाबत जनजागृती क न 

ांना औषध उपचारा ा वाहात आणणे  तसेच  मितमंद शाळा,बेघर होम, बालसुधार 

गृह, कारागृह, मा िमक शाळा,शासकीय कायालये, ामपंचायत इ. िठकाणी मानिसक 

आरो  सेवा पुरव ा जातात तसेच मितमंद व ठरािवक मनोिवकार आजारावरील ांना 

िद ांग माणप  िवतरण केले जाते. ऑनलाईन समुपदेशन व मानिसक सम ेवरील मािहती 

साठी िवनामू  14416 टेली मानस ही योजना चालू कर ात आलेली आहे. ाच माणे 

िज ा ालय बरोबर िज ातील सव उपिज ा ालये, ामीण ालये व ाथिमक 

ालये येथे मनश ी िनक काया त करणेत आलेले असून सदर िठकाणी ग 

तपासणी व समुपदेशन कर ात येते व आव कतेनुसार संबंिधत िज ा ालय येथे 

औषध उपचारासाठी संदिभत कर ात येते--



jk"V!h; va/kRo fu;a_k.k n="Vh{khurk (NPCB) dk;Zdze
jk"V!h; va/kRo fu;a_k.k n="Vh{khurk gk dk;Zdze 1976 lkyh dk;ZUohr >kkysyk vkgs- ;k dk;Zdzekpk mn@ns'k
va/kRokps izek.k 1-4 VDds iklwu 0-3 VDds i;Zar vk.k.;kps vkgs- ;k dk;Zdzekps mfn"V 2020 i;Zar vls dh
izR;sdkyk n="VhizkIr djQu ?ks.;kpk gDd jkfgy- rlsp ;k dk;ZdzekarxZr ,dw.k va/kO;drh iSdh 80 VDds O;Drhuka
osGhp funku o mipkj djQu n="Vh izkIr gksow 'kdrs- 0 rs 18 o;ksxVkrhy ygku eqyka e/;s tUerk% eksrhfcanw]
frjGsi.kk] ROP (Retinopathy of Prematurity), Ptosis, Keratopathy(VITAMIN A Defficiany) n="Vhnks"k bR;knh
vktkjkoj tkLr y{k dsanzhr dj.;kr vkys vkgs- ;ke/;s [kkyhy ckch lekfo"V vkgsr-

1) xkookj o ukookj lOgsZ{k.k djQu eksrhfcanw vl.kk&;ka O;Drhaph ;knh vn;kor dj.;kr ;srs-

2) ;k dfjrk ykx.kk&;k lk/ku lkeqxzh euq";cG o vkfFkZd ckchaps fu;kstu dj.;kr ;srs-

3) izR;sd izk-vk-dsanz] xzk-jQ-]miftYgkjQ] dkWVst gkWfLiVy ;k fBdk.kh fOgtu lsaVj dk;ZUohr dj.;kph dk;Zokgh
lqjQ vkgs-

4) NGO, Private Practioners g;kauk lq/nk ;k dk;Zdzekr Hkkx ?ks.;kdfjrk izksRlkgku o vuqnku ns.;kr ;srs-

5) us_kis<h] us_k cqcqG xksGk dj.kkjh laLFkk (EDC) ;kauk vuqnku o izksRlkgu fnys tkrs ts.ksdjQu iqjoBk o
ekx.kh ;krhy riQkor deh Ogkoh o us_k cqcqGk eqGs ;s.kkjs va/kRokps izek.k deh gks.ks-

6) RIO (Regional Institute of Ophthalmology), Advance Surgical Technique for Ophthalmic surgeon is 
also boosted  



ककरोगािव  लढाई

तोडंाचा ककरोग, नांचा ककरोग व गभाशया ा मुखाचा ककरोग हे 

तीन सवात जा  आढळणारे ककरोग आहेत.वय ३० वषावरील दर १ 

लाख लोकसं ेमागे तोडंा ा ककरोगाचे २२  आढळून येतात. तर 

३० वषावरील मिहलांम े नां ा व गभाशया ा मुखाचे माण दर १ 

लाख मिहलांमागे अनु मे ७० व ४३ इतके आहे.  ककरोग हो ापूव ची 

अव ा िकंवा ककरोगाची सु वातीची अव ा या कालावधीत फार 

काही ास होत नसतो. तथािप या कालावधीत या ककरोगांचे लवकर 

िनदान झा ास ावरचे उपचार सोपे असून ामुळे वेळीच धोका टळू 

शकतो.ल णे नसलीत तरीही पाच वषातून एकदा तोडंाची, नांची व 

गभाशयाची िनयिमत ाथिमक तपासणी ( ीिनंग) करावी. ही ाथिमक 

तपासणी सव सरकारी आरो  सं ांम े उपल  आहे. पोषक आहार, 

िनयिमत ायाम, म , तंबाखू व तंबाखूज  पदाथाचे सेवन बंद करणे, 

शारी रक ता, उिचत कुटंुबिनयोजन, िनयिमत तपासणी( ीिनंग)  

यांचे पालन के ास ककरोगास ितबंध होऊ शकतो.



& NQAS



कायाक योजना
िदनांक २ ऑ ोबर २०१४ रोजी भारत अिभयान सु झा ानंतर “कायाक ” हा उप म या य ांना पूरक

करणेसाठी १५ मे २०१५ रोजी आरो व कुटंुब क ाण मं ालयाने सु केला.

ता आिण संसग िनयं णा ा मानकांचे पालन क न अनुकरणीय कामगीरी दाखिवणा या अशा सावजिनक

आरो सुिवधांना ो ाहन आिण मा ता देऊन सावजनीक आरो सेवांम े ालय देखभाल, ता आिण संसग

िनयं ण प तीनंा ो ाहन देणेसाठी कायाक ही योजना आहे. या योजनेने सावजनीक आरो सुिवधांम े ता आिण

आरो सं ांतगत चालना िदली आहे.

उ ी े

• सावजिनक आरो सेवांम े ता.

• ता आिण संसग िनयं ण प तीना ो ाहन देणे.

• आरो सं ांची िविवध मु ांकन ि यां दारे प र ण करणे.

• सावजिनक आरो सं ांम े सुधा रत तेशी संबंिधत िटकाऊ पदधती तयार करणे.

कायाक योजनेअंतगत ितवष िज यामधील सव आरो सं ांचा समावेश करणेत येतो. या म े सव

आरो सं ांचे िविवध रावरील मु ांकन ि ये दारे मु ांकन करणेत येते. सदर मु ांकन ि येमधील मागदशक त े

सवसाधारण पाची आहेत आिण ां ा सेवा े ानुसार आरो सेवा सुिवधा यो प तीने अवलंबी ा जाऊ शकतात. 

ही मागदशक त े तयार करताना सावजिनक आरो सेवांमधील वा िवक रसद, कमचारी आिण इतर अडचणीदेखील

िवचारात घेत ा गे ा आहेत. 



मु ांकन ि येम े प र ण करणेत येणारे आरो सं ेचे मु समािव घटक -
• ालय देखभाल - PHC Upkeep

• ालय अंतगत व प रसर ता - Sanitation & Hygiene

• जैववै िकय कचरा व इतर कच याचे व ापन - Waste Management

• संसग िनयं ण - Infection Control

• ालयीन समथन सेवा - Support Services

• ता पदो ती - Hygiene Promotion

• आरो सं े ा सीमेपलीकडील व ापन - Beyond Hospital Boundry

मु ांकन ि येचे िविवध र -
• सं ा रीय यंमु ांकन - Baseline Assessment

• िज ा रीय अंतगत मु ांकन - District Internal Assessment

• सु मु ांकन - Peer Assessment

• अंतीम मु ांकन - Final Assessment

िविवध रावरील मु ांकन ि यां दारे ेक आरो सं ेचे मु ांकन करणेत येते. ७० ट े पे ा जा गुण ा करणारी आरो सं ा पुढील

मु ांकन राकरीता पा होते. वरील मु ांकनांचे मा मातुन आरो सं ांची ता, पा ता, गुणव ा, सेवा मता, िव ासाहता वाढिवणे इ. बाबी

कायाक काय मांतगत समािव आहेत. सन २०२१-२२ म े िज यामधील सव आरो सं ांचे रावर िविवध रीय कायाक मु ांकन ि या

पुण करणेत आलेली आहे. तर ाबाबतचा संपूण अहवाल रा कायालयास िज ा कायालयामाफत ाथिमक आरो क िलंब ता.सातारा, कुमठे

ता.सातारा, नागठाणे ता.सातारा, बावधन ता.वाई, मसूर ता.कराड, रेठरे बु ता.कराड व मोरिगरी ता.पाटण या ाथिमक आरो क ांची यो ती

ि या राबवुन सादर करणेत आलेला आहे. सादर करणेत आले ा अहवालानुसार िज यामधील िविवध आरो सं ांची नावे रा राव पुर ाराचे

रानुसार जािहर केली जातात. ानुसार संबंिधत आरो सं ेस रा राव न पुर ार राशीचे िवतरण करणेत येते. तर िज ा रावर आदेश

ा होताच पुर ार सोहळयाचे आयोजन करणेत येते. सदर समारंभाम े पुर ार िवजे ा व उ ेजनाथ णुन रा राव न घोिषत करणेत आले ा

आरो सं ांना वरील माणे पुर ार व पुर ार राशी िवतरीत करणेत येतात.



National Quality Assurance Standards Certification (NQAS)
आरो सं ांचे रावर रा ीय पातळीवरील गुणव ा धोरणांनुसार वैि िकय सेवा देणे, आरो सं ेम े रा ीय पातळीवरील गुणव ा

धोरणांनुसार िनि त करणेत आले ा मानकांनुसार कामकाज केले जावे या करीता िविवध रीय मु ांकन ि ये दारे आरो सं ांचे

मु ांकन केले जाते. ेक वष िज यामधील िनवड करणेत आलेले आरो सं ांचा समावेश NQAS काय मांतगत करणेत येतो.

मु ांकनाचा र

दरवष NQAS काय मांतगत िनवड करणेत आलेले आरो सं ांचे रावर खालील माणे िविवध रीय मु ांकन ि या राबिवणेत येते.

• सं ा रीय यं मु ांकन - Baseline Assessment

• िज ा रीय मु ांकन - District Internal Assessment

• रा रीय मु ांकन - State Level Assessment

• रा ीय रीय मु ांकन - National Level Assessment

वरील मु ांकनांचे मा मातुन रा ीय पातळीवरील गुणव ा धोरणांनुसार िनि त करणेत आले ा मानकांनुसार आरो सं ांची

पा ता, सेवा मता, िव ासाहता वाढिवणे इ. बाबी NQAS काय मांतगत समािव आहेत. सव आरो सं ांचे रावर िविवध रावरील

मु ांकन ि या पुण झालेनंतर जर आरो सं ेस ेक मु ांकन ि येम े ७० ट े पे ा जा गुण ा झालेस आरो सं ा पुढील

मु ांकन ि या रावर जाणेस पा होते. जर आरो सं ा रा रीय मु ांकन ि येम े यश ी र ा पा झालेस सादर आरो सं ेचे

रा ीय राव न मु ांकन केले जाते. सदर मु ांकनाम े आरो सं ा पा ठरलेस सदर आरो सं ेस National Quality Assurance

Standards Certification ा होते.

National Quality Assurance Standards Certification ा झाले ा आरो सं ेस पुर ार पाम े रा राव न तं

पाचे अित र अनुदान व खचा ा मागदशक सुचना ा होतात. स तीम े सातारा िज यातील ाथिमक आरो क कुमठे,

ता. िज. सातारा या आरो सं ेस सन २०१८-१९ या वष National Quality Assurance Standards Certification ा झालेले आहे.



आयु यमान भारत आरोगयव धनी काय म



ावना : 

आरो विधनी क क शासना ा आयु मान भारत योजनेअंतगत सातारा िज यात आरो विधनी क
काय म राबिव ात येत आहे. िज यातील एकुण 72 ाथिमक आरो क व 320 उपक ांचे
आरो विधनी क ांम े पांतर कर ात आलेले आहे. सदर आरो विधनी क ां ा िठकाणी क
शासना ा िनदशानुसार आयुविदक, युनानी व निसग पदवी धारकांना समुदाय आरो अिधकारी णुन
िनयु ी दे ात आलेली आहे व आरो क ाचे पायाभूत सुिवधांचे बळकटीकरणाचे काम सु कर ात
आलेले आहे. िविवध काय मांतगत ामीण भागातील नाग रकांना गुणव ापूण आरो सेवा देणे आव क
व बंधनकारक कर ात आलेले आहे.

आरो विधनी काय माचे उ ी  :

 ामीण भागातील ांना ां ा गावाम ेच निजक आरो सेवा िमळावी.

• ामीण भागातील जनतेचे आरो िनरोगी व सु ढ बनवणे व ां ा म े रोग ितबंधासाठी
आव क ा सव सोयीसुिवधा उपल क न देणे.

• ामीण भागातील जनतेला पयायाने आरो ावर व आरो णालीवर होणारा खच कमी करणे होय.



समुदाय आरो य

अिधकारी, आरो य

सेिवका, बहु ेशीय

आरो य कमचारी व

आशा यां या माफत

उपक ा या

काय े ाम ये १३

कार या आरो य सेवा

व सुिवधा खालील

माणे िद या जातात. 

• सुतीपुव व सुतीप ात सेवा

• नवजात अभक व नवजात बालकानंा िद या जाणा या सेवा.

• बाल व िकशोरवयीन आजार व लसीकरणे सेवा.

• कुटंूबिनयोजन, गभिनरोधक व आव यक आरो य सेवा.

• संसगज य रोगिनयोजन व सामा य रोगाचंी बा सेवा

• संसगज य रोगिनयोजन व तपासणी

• असंसगज य रोगिनयोजन व तपासणी

• मानिसक आरो य िनयोजन व तपासणी

• नाक, कान, घसा व डोळे सामा य आजारसंबंिध सवेा

• दंत, मुख रोग आरो य सेवा

• वाढ या वयातील आजार व पिरहारक सेवा

• ाथिमक उपचार व आपातकािलन सेवा

• योग व आयुवद उपचार प ती.



Status of CHO’s in District

Sr. No Taluka No of CHO’s allotted

Batch 01 Man, Khatav, Phaltan, Khandala, Mahabaleshwar, Wai, Jaoli 56

Batch 02 ALL 11 Blocks 135

Batch 03 ALL 11 Blocks 90

Batch 04 ALL 11 Blocks 69

Total 350

Total 350 CHO were posted at various SC Out of which currently only 317 are 
working rest had not joined after counseling or Resigned later.

Issued Penalty notices to those Candidates.
Roaster for 38 vacant centres had been proposed. 



Status of HWC

1 Number of CHO’s working in Field 317 (considering Resignation & Notice period 
till July 2022)

2 Hardware Availability at Sub-Centers 151 Sub Centers

3 Hardware Availability at PHC’s & UPHC’s 72 PHC’s + 4 UPHC’s 

4 Diagnostics Material  Availability at SC Approx 185 Sub Centers

5 Performance Based Incentive 
(Given as per Indicators)

Given till February 2022 .
(then onwards not disbursed due Lack of Funds 

from State Office)

6 Awareness Activity –
( Yoga Teacher Appointment)

Appointment for 76 Teachers given out of 
which 64 Teachers joined.



शहरी आरोगयव धनी काय म
तावना :-

सातारा िज हयाकरीता रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत १५ वा िव

आयोगामधुन आरो य सं थांसाठी कामे मंजुर झालेली आहेत. याम ये ामु याने नवीन

बांधकाम इमारत उपक - 2 तसेच शहरी भागाकिरता नगर पिरषदतगत एकूण 22

नागरी आरो य क मंजूर आहेत, नगरपंचायत अंतगत आरो य व धनी क -9 व 4

Polyclinic मंजूर झाले आहेत. सन 2022-23 या PIP म ये लॉक ो ॅम मॅनेजमट

युिनट- 6 (समािव ट कामे - लॅब व तालुका आरो य अिधकारी काय लय) मंजूर करणेत

आले या आहेत.

उपरो त नमुद कामे रा ीय शहरी आरो य अिभयान क प अंमलबजावणी

आराखडा िदनांक १८ एि ल २०२२ रोजी सदर कामाना मंजुरी ा त झालेली आहे.

सदरील कामे ही लवकरात लवकर पुण करावयाची आहेत. उपरो त सं थांकरीता

वतं कं ाटी त वावरील मनु यबळ मंजुर कर यात आलेले आहे.



अ. 
. कामाचा कार

मंजुर
बांधकामाची

सं या
शेरा

१ आरो य व धनी उपक २ नवीन इमारत बांधकाम

२ लॉक ो ॅम मॅनेजमट युिनट ६ नवीन इमारत बांधकाम (लॅब व तालुका
आरो य अिधकारी काय लय)

३ शहरी आरो य व धनी  नागरी 
आरो य क ३१ पैकी 9 भाडेत वावर व 22 शासकीय

इमारतीत

४ Polyclinic ४ अ त वात असले या आरो य व धनी
क ात

ॉक ो ॅम मॅनेजमट युिनट लॅब म े साथरोग िनयं णासाठी ां ा िविवध

आजारा ा मोफत चाच ा कर ात येणार आहेत. तसेच आरो विधनी उपक रावर

सामा नागरीकांना आरो िवषयक सव कार ा ाथिमक सेवा मोफत दे ात येणार

आहेत





BEòÉÎi¨ÉEò ®úÉäMÉ ºÉ´½æþIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É   

BEòÉÎi¨ÉEò ®úÉäMÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 2004-05 ºÉȪ û ZÉÉ±ÉÉ. ªÉÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ {ÉÖhÉä ªÉälÉä +É½äþ. 

EòÉªÉÇGò¨ÉÉSÉÒ =nùÊnù¹]õªÉä – 

1) ºÉnùªÉÎºlÉiÉÒiÉÒ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ Ê´É¹ÉªÉEò ¤ÉÉ¤ÉÒ BEòÊjÉiÉÊ®úiªÉÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhÉä. 

2) ®úÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉÉSÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®hªÉÉºÉÉ`öÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ³ýÉÆSÉä ºÉIÉ¨ÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. 

3) ®úÉäMÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Ê´É¹ÉªÉEò ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä nù³ýhÉ´É³ýhÉ +ÊvÉEò MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ´É ºÉÖ±É¦ÉiÉäxÉä ½þÉähªÉÉºÉÉ`öÒ MÉÉ´É{ÉÉiÉ³ýÒ {ÉÉºÉÚxÉ 

4) ®úÉVªÉ {ÉÉiÉ³ýÒ{ÉªÉÈiÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºiÉ®úÉ´É®ú +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉÊ½þiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä. 

5) ºlÉÉÊxÉEò, Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ´É +ÉiÉ®ú®úÉVªÉÒªÉ ®úÉäMªÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉäxÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. 

6) |ÉEò±{ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ®úÉäMÉÉÆSÉÒ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ ´É ={ÉSÉÉ®ú ªÉÉiÉ +É´É¶ªÉEò iªÉÉ ºÉÖvÉÉ®hÉÉ Eò®úhÉä. 

7) JÉÉVÉMÉÒ ´ÉènùªÉÊEòªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò, ´ÉènùªÉÊEòªÉ ¨É½þÉÊ´ÉnùªÉÉ±ÉªÉä, +¶ÉÉºÉÊEòªÉ ºÉÆºlÉÉ iÉºÉäSÉ VÉxÉiÉäSªÉÉ ®úÉäMÉ 

ºÉ´ÉæIÉhÉÉiÉÒ±É ºÉ½þ¦ÉÉMÉ SÉÉ±ÉxÉÉ näùhÉä. 



BEòÉÎi¨ÉEò ®úÉäMÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉSÉÒ EòÉªÉÇ{ÉvnùiÉÒ. 

 +ÉªÉb÷ÒBºÉ{ÉÒSÉä Ê®ú{ÉÉä]õÕMÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò º´É¯û{ÉÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú iÉä ®úÊ´É´ÉÉ®ú ½þÉ +É`ö´Éb÷É vÉ¯ûxÉ 
|ÉiªÉäEò ºÉÉä̈ É´ÉÉ®úÒ Ê®ú{ÉÉä]õÕMÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. 

 www.idsp.nic.in ªÉÉ ´Éä¤É {ÉÉä]Çõ±É´É®ú ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +{É±ÉÉäb÷ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. 

 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê®ú{ÉÉä]õÕMÉ Eò®úiÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É 3 |É{ÉjÉä ´ÉÉ{É®ú±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ. 
+.Gò. |ÉEòÉ®ú Ê®ú{ÉÉä]õÕMÉ Eò®úhÉÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®ú ´ªÉCiÉÒ 
1 BºÉ ¡òÉì̈ ÉÇ ={ÉEåòpù +É®úÉäMªÉ 

ºÉä́ ÉEò/ºÉäÊ´ÉEòÉ 
2 {ÉÒ ¡òÉì̈ ÉÇ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É®úÉäMªÉ Eåòpù, OÉÉ¨ÉÒhÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉä, 

={ÉÊVÉ±½þÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉä, ´ÉènùªÉÊEòªÉ ¨É½þÉÊ´ÉnùªÉÉ±ÉªÉä, 
JÉÉVÉMÉÒ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉä 

¡òÉ¨ÉÉÇÊºÉº]õ, 
+É®úÉäMÉªÉ ºÉ½þÉªªÉEò 

3 B±É ¡òÉì¨ÉÇ ÊVÉ±½þÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ, OÉÉ¨ÉÒhÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉä, ={ÉÊVÉ±½þÉ 
¯ûMhÉÉ±ÉªÉä, ´ÉènùªÉÊEòªÉ ¨É½þÉÊ´ÉnùªÉÉ±ÉªÉä, ªÉÉÆSªÉÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ³ýÉ +ÉÊhÉ JÉÉVÉMÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ³ýÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ³ýÉ iÉÆjÉYÉ 

 ºÉÉlÉ®äúÉMÉ =päùEò +ÉªÉb÷ÒBºÉ{ÉÒ {ÉÉä]Çõ±É´É®ú +{É±ÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ EWS (Early Warning Signal) 
|É{ÉjÉ ´ÉÉ{É®ú±Éä VÉÉiÉä. 

 ºÉÉlÉ®äúÉMÉ =päùEò +x´Éä¹ÉhÉÉºÉÉ`öÒ ÊVÉ±½þÉºiÉ®úÉ´É®ú ¶ÉÒQÉ |ÉÊiÉºÉÉnù {ÉlÉEò (Rapid Response Team 

RRT) EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉiÉä. 

 MÉÉ´É{ÉÉiÉ³ýÒ´É®ú +É¶ÉÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ ºÉÉlÉ®úÉäMÉ =päùEò Eò³ýÊ´ÉhÉä +{ÉäÊIÉiÉ +É½äþ. 
 



रा ीय िकटकज रोग िनयं ण काय म



fu;fer x=gHksVh %& leL;kxzLr izk-vk-dsanzkrhy xkokae/;s vkjksX; lsodkaP:kk vkBoMh x=gHksVh ok<owu rki jQX.kkpas

jDruequs ?ks.ks o iz;ksx'kkGsl Rojhr rikl.khlkBh ikBfo.ks- rlsp vkBoMk losZ{k.kkps fu;kstu djQu lkFk

izfrca/kkRed dk;Zokgh djQu ?ks.ks-
izR;{k lOgsZ{k.k %&fu;fer lOgsZ{k.kke/;s jQX.k 'kks/k.ks- rlsp [kktxh oS|fd; O;olkf;d o iz;ksx'kkG ;sFkhy

fdVdtU; jksxfunku >kkysys fgorki] MsaX;w o fpdquxqfu;k jQX.kkackcrph ekfgrh ?ksmQu lnj nqf"kr jQX.kkaps fBdk.kh

daVsuj lOgsZ{k.k o MklvGhuk'kd laiw.kZ mik;;kstuk jkcfo.ks-
vizR;{k lOgsZ{k.k %&njegk ekfld vk<kok ?ksmQu ,dw.k vks-ih-Mh -P;k 15 VDds jDruequs ?ksmQu fgorki jQ.kkauk

100 VDds le{k leqG mipkj ns.ks- ih-Ogh- o ih-,iQ-nqf"kr jQX.kkapk ikBiqjkok djQu jDruequs ?ks.ks- ekl losZ{k.k

dj.ks
fgorki fpfdRlky; %&lkrkjk xzkeh.k Hkkxkr ,dw.k 54 fgorki fpfdRlky;s dk;Zjr vlwu lnj fBdk.kh izR;{k o

vizR;{k lOgsZ{k.kke/;s xksGk >kkysY;k j-u-ph Rojhr rikl.kh djQ.k fu"d"kZ ns.ks- fgorki nqf"kr jQX.kkauk le{k leqG

mipkj ns.ks-
etqj olkgrhaps lOgsZ{k.k %&ftYg;kr fofo/k fBdk.kh izdYikoj dke dj.;klkBh vkysys mQlrksM etqj] foVHkV@Vh etqj

o LFkykarjhr fgorki] MsaX;w o fpdquxqfu;k laosnu'khy Hkkxkrwu o brj jkT;krwu vkysY;k etqjkaps izk/kkU;kus lOgsZ{k.k

dj.ks] lh-vkj-Vh- mipkj ns.ks- 100 VDds jDruequs ladyu djQu Rojhr rikl.kh djQu iq<hy mipkj ns.ks-
tho'kkL_kh; mi;;kstuk %& tho'kkL_kh; mi;;kstukarxZr xIihekls lksM.;k;ksX; MklksRiRrh LFkkukaph x.kuk djQu R;kr

xIihekls lksM.ks- lkrkjk ftYg;ke/;s 518 xIihekls iSnkl dsanz dk;kZfUor vkgsr-

jk"V!h; fdVdtU; jksx fu;a_k.k dk;Zdze



fdjdksG vfHk;kaf_kdh mik;;kstuk %& rkRiqjrh MklksRiRrhLFkkus u"V dj.ks (mnk-xVkjh ogkrh dj.ks] 

[kM@Ms cqtfo.ks] lsIVhd OgsaVikbZiyk tkGh clfo.ks
vk'kk odZj %&lkrkjk ftYg;ke/;s vk'kk odZj dk;Zjr vlwu R;kapsekiQZr HkkSxksfydn="V;k vMp.kh 

vlysY;k xkokr lOgsZ{k.k]j-u-?ks.ks] xksG;k okVi] leqG mipkj o MklksRiRrh LFkkukr xIihekls lksM.ks

b-dkes djQu ?ks.ks] vkj-Mh-ds-ps izf'k{k.k nsmQu rikl.kh dj.ks- losZ{k.kkarxZr nqf"kr daVsuj riklwu

mik;kstuk dj.ks] mnzsdtU; ifjfLFkrh vksG[kwu R;kfBdk.kh mik;;kstuk dj.ks- rlsp fdVduk'kd

iQokj.kh dk;Zdzeke/;s lgHkkxh dj.ks-
[kktxh oS|fd; O;olkf;d ;kapk lgHkkx%& ftYg;krhy xkofugk; [kktxh oS|fd; O;olkf;d ;kauk

cktkj fno'kh ,df_kr cksykowu R;kaph dk;Z'kkGk ?ksmQu fgorki] Msaxhrki o fpdquxqfu;k rki

mipkjkckcr ekfgrh ns.ks-
vkjksX; f'k{k.k %& tursyk fdVdtU; vktkjkafo"k;h xVlHkk] cprxV] efgykeaMG] rjQ.k eaMG] izHkkr

iQsjh] xzkelHkk] iFkukV;] i_kdkj ifj"kn] fuca/k Li/kkZ] vkdk'kok.kh] nqjn'kZu] orZeku i_k]  ?kMhif_kdk] 

iksLVj] cWuj] fHkRrif_kdk] noaMh] dscy b-ek/;ekaOnkjs vkjksX; f'k{k.k ns.ks- twu efguk fgorki

tutkxj.k efguk o tqyS efguk gk MsaX;w tutkxj.k efguk Eg.kwu lktjk dj.ks- 'kkys; f'k{kd] 

fo|kFkhZ] ljiap] xzkelsod] xVfodkl vf/kdkjh ;kauk MklvG;k] Mkl] xIihekls izkR;f{kd nk[kowu

R;kapk MklvGhuk'kd mik;kstuse/;s lgHkkx ?ks.ks









jk"V!h; dq"Bjksx fueqZyu dk;Zdze



jk"V!h; dq"Bjksx fueqZyu dk;Zdze

 jkT;kr jk"V!h; dq"Bjksx fueqZyu dk;Zdze gk dsanz 'AklukP;k ekxZn'AZd lwpusuqlkj
jkcfoyk tkrks-

 izkeq[;kus lOgsZ{A.A] vkjksX; f'A{A.A o izf'A{A.A ;k f_Alw_AhP;k vk/Akjs dk;Zdzekph
vaeyctko.Ah dsyh tkrs-

 'Agjh HAkxkr rks ,dfo/A i/nrhus (Vertically by NLEP Staff) rj xzkeh.A HAkxkr (Horizontally

by GHC Staff) cgqfo/A i/nrhus jkcfoyk tkrks-

 izR;sd ftYg;kyk dk;Zdze vaeyctko.Ah] rkaf_Ad lgk:; o i;Zos{A.AklkBh dj.;klkBh
lgk:;d lapkyd] vkjksX; lsok (dq"Bjksx) dk;kZy; vkgs-

 R;kaps vf/AiR;k[Akyh dq"BjQX.Akauk r=rh; Lrjkojhy (Tertiary Care) lanHAZ lsok ns.;klkBh
lkrkjk] okbZ] iQyV.A o djkM ;sFAs dsanz LFkkfir vkgsr- rj iqlsxkao o <scsokMh ;sFAs
ufou dsanz LFAkiu dj.;kr ;sr vkgsr- ;k cjkscjp leqisn'Au] funku o mipkj ;k
djhrk lkrkjk] okbZ] egkcGs'oj] ikpx.Ah] iQyV.A] jfgeriwj o djkM ;sFAs ukxjh
dq"B dsanzs dk;Zjr vkgsr-



jk"V!h; dq"Bjksx fueqZyu dk;Zdze
xzkeh.A HAkxkr vkjksX; lsod $ lsfodk] vk'Ak gs R;kaP;k fu;fer x=gHksVh njE;ku
dq"Bjksxkps la'Af;r jQX.A 'Aks/Awu R;kauk rikl.AhlkBh izk-vk-dsanzkP;k oS|dh; vf/Adkjh
;kapsdMs ikBforkr- oS|dh; vf/Adkjh rikl.Ah djQu funku fuf'pr >AkY;koj vkS"A/A
fuekZ.A vf/Adk`;kekiQZr cgqfo/A vkS"A/Aksipkj (,e-Mh-Vh-) lqjQ o vkjksX; lgk:;d
dq"Bjksx fueqZyu dk;Zdzekps loZ jsdkWMZ o jftLVj v|;kor Bsorkr-

;k dk;ZdzekarxZr turse/;s vktkjkfo"A;h fHArh ] va/AJ/nk] xSjlet nwj dj.;klkBh
fo'As"A vkjksX; f'A{A.A eksfge jkcfo.As rlsp ?Ajks?Aj tkowu rikl.Ah dj.;klkBh lOgsZ{A.A
vfHA;ku jkcfo.As b- dk;Z dsyh tkrkr-

R;ke/Awu &

•ufou dq"BjQX.A 'Aks/A.As] R;kaps leiqns'Au djQu R;kauk ,e-Mh-Vh- vkS"A/Aksipkjk [Akyh
vk.A.As-

• R;kaP;k lgokflrkauk dWi- fjiQWEihlhupk izfrca/AkRed Mksl ns.As-

•jQX.Akauk fjvWD'Au vkyh rj mipkj ns.As-

• fod=rh ;smQ u;s ;k djhrk izfrca/AkRed lsok ns.As o R;kaps oS|dh; iquoZlu dj.As b-
dkes dsyh tkrkr-
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उपल आरो सं ा




