रा ीय आरो य अिभयान
रायगड िज हा प रषद अिलबाग
सन 2014 - 15
माता मृ यु दर, बाल मृ यु दर व जनन दर कमी करणे ही रा ीय आरो य
अिभयान काय माचे मुख उ द् ी े आहेत.
1) जननी सुर ा योजना :1) पा लाभाथ • अनुसुिचत जाती, जमाती, व दा र य रे षेखालील माता
2) आ थक लाभ दे याचे िनकष •

ामीण भागात सं थेत सूती झा यास 700/-

• शहरी भागात सं थेत सूती झा यास 600/• घरी सूती झा यास 500/• िसझे रयन सूती झा यास सं थेत झा याचे 1500/पयांचे आ थक लाभ दला जातो.
रायगड िज हयात जननी सुर ा योजने अंतगत सन 2014 - 15 साठी
9844 उ दद आहे.
2. आशा वयंसिे वका योजना :-

रा ीय

ामीण आरो य अिभयान अंतगत

ामीण जनतेला आरो य सेवा

यश वीरी या व सात याने िमळा ा हा दृ ीकोन समोर ठे ऊन ही योजना सु
करणेत आली आहे. आशा वयंसेिवका ही थािनक रिहवाशी असून तीने के ले या
कामानुसार आशांना मोबदला देणेत येतो.
• िनवड

या- या कायकत ची िनवड

ाम सभेत

थािनक

ामपंचायती माफत के ली जाते.
• आशा वयंसेिवका नेमणूक े

मंजुर पदे

भरलेली
पदे

3) गट

आ दवासी

113

113

िबगर आ दवासी

1625

1625

वतक नेमणूक - आशा

वयंसेिवकां या कामाचे पयवे ण

कर यासाठी गट वतक यांची नेमणूक कर यात येते.
े

मंजुर पदे

भरलेली
पदे

आ दवासी

11

11

िबगर आ दवासी

47

44

आशा

आ दवासी िबगर आ दवासी
आशा िनयु

रायगड

113

1665

आशा िश ण
मोडयुल 1

1625

मोडयुल 2

1625

मोडयुल 3

1625

113

मोडयुल 4

1625

मोडयुल 5

1625

मोडयुल 6

1625

4. रा ीय बाल वा थ काय म या काय मांतगत 0 ते 6 वषवयोगटातील अंगणवाडीमधील मुलां◌ंची
आरो य तपासणी वषातून 2 वेळा तसेच 6 ते 18 वयोगटातील
िवदया याची आरो य तपासण्◌ी वैदय कय पथकांमाफत करणेत येते.
5. अश काय म :-

19 वष वयोगटाम ये

मुलामुल याम ये शारीरीक, मानिसकव

भाविनक बदल होतो. यापासून िनमाण होणा-या सम या व यां◌ंचे
िनराकरण,या वयाम ये

यावयाचा पौ ीक आहार,यावयाम ये होणारे

आजार, अ व छतेमुळे होणारे आजार व यापा

दूर राहणेसाठी या

उपाययोजना, आव यक आदश सामािजक व कौटूंिबक वतन, िववाहपुव चे
मागदशन स ला व समुपदेशन कु टूंब िनयोजनाची

साधने वैदय कय

तपासणी व उपचार या संबिधत मागदशन के ले जाते. िज हयामधील
शहरातील 10 ते 19 वष वयोगटातील शाळा महािवदयालयात
कशोरवयीन मुलामुल साठी आरो य चचास
चचा स ानंतर

आयोिजत के ले जातात. या

पेटी तयार क न याचे िनलाकरण या ि लिनकम ये

के ले जाते. चचास ाम ये मुलांना अश काय म मािहती पुि तकांचे िवतरण
करणे अश काय मांतगत मै ी ि लिनकची मािहती फलके तयार क न
शाळा महािवदलयांम ये

िस द करणे, चचास ानंतर मुला मुल ना

अ पोपहार देणे या बाबी या काय मांतगत राबिव या जातात.
सदर काय म तालुका कजत येथे एनआयआरआरएच, परळ या
वयंसेवी संसथेमाफत पायलट बेसीसवर राबिवणेत येत आहे.
या काय माची सु वात िज हा
पेण, माणगाव ,कजत,

ामीण

णालय अिलबाग, उपिज हा

णालय

णालय कशेळे व तालुका कजत येथील पाच

ा.आ.क ांत करणेत आली आहे. या योजनेत कशोरवयीन मुलां - मुल ना
आरो य िवषयक मािहती व यां या सम या जाणून यांचे बोधन करणेसाठी
वरील नमूद आठ ठकाणी मै ी ि लिनकची सु वात के ली आहे.

6. टेलम
े िे डसीन :रा ीय आरो य अिभयान अंतगत दुगम आिण
नाग रकां◌ंना दजदार आरो य सेवा उपल ध क
महारा ातील िज हा व उपिज हा

ामीण भागातील
दे या या उ ेशाने

णालय येथे टेिलमेिडसीन सुिवधा उपल ध

क न दे यात आलेली आहे. महारा ाम ये एकू ण 27 िज हा व 30 उपिज हा
णालयांम ये टेिलमेिडसीन सुिवधा कायाि वत आहे. रायगड िज हयाम ये
िज हा

णालय, अिलबाग व उपिज हा

णालय माणगाव येथे टेिलमेिडसीन

क कायाि वत आहेत. या काय मांतगत आव यक िवजेची साधने, इले

ॉिनक

साधने इ या दनी सुस य आहे. रायगड िजलहयातील टेिलमेिडसीन क ामाफत
प रचाया

िश ण क रायगड यां या साठी ऑनलाईन न स◌ंग टे्र नग सु

के ली आहे. न सग टे्र नगदर मंगळवारी दुपारी 12.00 ते 1.00 वाजता
नानावटी

णालय, मंबई येथून दे यात येते. तसेच रा य तराव न आयोिजत

ि हडीओ कॉ फर सग देखील येथून के या जातात. वैदय कय अिधकारी,
प रचारीका यांना आरो य

े ातील निवन मािहती िमळावी

हणून

मागदशनपर कायशाळा घेत या जातात. Psychiapry Co-morbidity &
associated illness हणजेच हणजेच मनोरोग आिण या याशी संदभात
असलेले आजारया कायशाळे चे आयोजन देखील या माफत के लेले आहे. तसचे

अितद

णां या संदभात ि हडीओ कॉ फर सग दारे रपोट पाठवून मुंबई

येथील मोठया

णालयांकडू न मागदशन मागिवले जाते.

टेिलमेिडसीन कामकाज प ती • या प तीम ये

ण त क ाकडे ऑफलाईन आिण ि हडीओ कॉ फर सग

दारे संदिभत के ले जातात. Radiology,Endocrine dermatology,
Neurology Medicine असे िविवध

कारचे बाहय ण व अंतर ण

टेिलमेिडसीनकडे संद भत के ले जातात.
• िज हा

णालयातील डॉ टरांनी त

संबिधत डॉ टरां◌ंना ती
•

क ांकडे

ण संद भत के यानंतर

ण . 100/- या माणे मानधनदे यात येते.

ण Prognosis प तीने त क ांकडे संद भत के ले जातात.
या योजन◌ंतगत अितद ता िवभागातील

णांचे रपोट उ

तरीय

हॉि पटल या त ांचा स ला जाणून घे यासाठी Prognosys System दारे
पाठवून या दारे स ला ा क न यानुसार या

णांवर उपचार के ला जातो.

7. भारतीय सावजिनक आरो य मानांकन (आय.पी.एच.एस.)रा ीय आरो य अिभयान अंतगत भारतीय सावजिनक आरो य मानां◌ंकनात
जा त सुती होणा-या आरो य सं थांची िनवड के ली जाते. या काय मां◌ंतगत
रायगड िज हयात

1 िज हा

णालय, 1 उपिज हा

णालय, 4

णालय, 19 ा.आ. क व 9 उपक ांची िनवड करणेत आली आहे.

ामीण

8. कु टुंब क याण श

या :-

या योजन◌ंतगत दे यात येणारे अनुदान • पु ष नसबंदी श
ी नसबंदी श

•

येसाठी . 1500/येसाठी अनुसुिचत जाती, अनुसुिचत जमाती व

इतर या लाभाथ साठी
. 1000/- व दारी य रे षेवरील लाभाथ स . 650/- इतका लाभ
दला जातो.
9. िनयिमत लसीकरण : िनयिमत लिसकरण काय मांतगत गाव पातळीवर िनि त

दवशी

आरो य सेवास े आयोिजत कर यात येतात.
 आरो य सेवा स ाचेवेळी िनयिमत लिसकरणासोबत इतर आरो य
िवषयक काय म राबिवले जातात. उदा. जोखिम या माता, गरोदर
माता,
श

सुती प ात माता व नवजात अभके , कु टूंब क याण
येकरीता पा लाभाथ इ यादी देखील मािहती घेतली जाते.

 आरो य सेवा स ास सहा यक प रचारीका, सिवका, आरो य कमचारी
(पु) व आधारगटातील
सहा यक (पु /

वयंसेवक उपि थत असतात. तसेच आरो य

ी) लसीचा साठा व लसीकरणाचे इतर सािहतय ने- आण

करतात.
 आरो य सेवास
आयोिजत के ले जाते.

ामु याने उपक ा या इमारतीत, अंगणवाडी येथे

 आरो य सेवा स ास लसीकरणाचे व इतर लाभाथ बालिव यासाठी
आधार गटाची

थापना कर यात आली आहे.

ामु याने अंगणवाडी

कायकत , आशा यंसेवक, बचत गटाचे कायकत यांचा सहभाग असतो.
 आरो य सेवा स ा या वेळी माता बाल संर ण काड दले जाते.
10. आयुष काय म :आयुष क ांतगत

णांना आधुिनक

णालयाम ये आधुिनक िच क सा

प दत बरोबरच आयुवद, योग, िनसग पचार, होिमओपॅथी, िस द या ाचीन/
परं परागत/

समांतर/

या

वैदय कय

शाखांम ये

समािव

होणा-या

िच क साप दत चा लाभ क न दला जातो. याकाय मांतर्गत िज हा तरावर
1 िज हा आयुष वैदय कय अिधकारी, िज हा / उपिज हा/

ामीण/कु टीर

णालय तरावर 15 आयुष वैदय कय अिधकारी कायरत आहेत. सदर आयुष
सेवा िज हयात िज हा

णालय, उपिज हा

णालय व ामीण

णालय येथे

पुरिवली जाते.
11. जननी - िशशु सुर ा काय म :क शासनाने िनगिमत के ले या सुचनांनुसार रा याम ये जननी - िशशु
सुर ा काय मांतगत माता व नवजात अभकांना सावजिनक आरो य सं थाम ये
संपूण मोफत सेवा पुरिव यात येत आहेत. याम ये अनुसुिचत जाती, अनुसुिचत
जमाती, दा र य रे षख
े ालील, दा र य रे षव
े रील तसेच
कोण याही खेपे या गरोदर

सूतीसाठी या

ीस 42 दवसांपयत व 30 दवसा या आत

नवजात अभकास सव

कार या आरो य िवषयी सेवा सव शास कय आरो य

सं थाम ये मोफत दे यात या ात अशा सुचना

ा

आहेत. या योजनतगत

रायगड िज हयात 71 शास कय वाहने कायाि वत करणेत आली आहेत.
12.

ा.आ. क /उपक / (निवन बांधकामे/ दु ती) :-

1. निवन उपक

बांधकाम 7 मंजूर आहेत व 7 पुण आहेत. ( उपक

वाळण,मांघ ण, जीते, आ ,े परळी, नवखार, धामणी ही आहेत)
2. निवन ा.आ. कद्र बांधकाम - कमचारी िनवास थाने दोन बांधकामे मंजूर
आहेत. ( ा.आ.क साई व कडाव ही आहेत) सदर कामे गती पथावर आहेत.
13. पी.सी.पी.एन.डी.टी. काय म :मुल ची गभात होणारी ह या रोख यासाठी पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा
भारतात अंमलात आला आहे. या कायदयानुसार सोनो ाफ दारे गभ लग
िनदान करणा-या डॉ टरांवर अजामीन पा

गु हा व 3 ते 5 वष कै द व

.

50,000/- पयत दंडा मक कारवाई कर याची तरतुद कायदयात आहे.
तसेच िज हयातील सोनो ाफ सटरची तपासणी कर यासाठी िज हा व
रा यपातळीवर खास भरारी पथकांची िनयुकती के ली आहे.
सदर तं

ानाचा गैरवापर कर यास सु वात के याने

ी ुणह येचे माण

अिधक वाढ याने शासना या िनदशनास आले आहे. यानुसार सदर कायदयाची
खास पथके नेमून अंमलबजावणी के ली जाते.

सदर काय माम ये फ

आरो य िवभागाचा सहभाग नसून महसूल िवभाग,

पोिलस, नगरप रषद येथील अिधका यांचा समावेश कर यात आलेला आहे.
द ता (टा क फोस ) कमीटीची व स लागार सिमतीची मा. िज हािधकारी,
रायगड - अिलबाग यां या अ य तेखाली घेतली जाते.
अंमलबजावणी करणारी यं णा• क पयवे क य व रा य पयवे क य सिमती.
• रा यसमुिचत ािधकारी
• िज हा स लागार सिमती आिण िज हा समुिचत ािधकारी
• तालुका समुिचत ािधकारी
• कायदया या कलम 17 या 1 ते 5 नुसार समुिचत ािधकारी नेमले
आहेत.
लग गुणो र माण SR.

DISTRICT

SEX RATIO ALL AGE

0-6 AGE GROUP CHILD SEX

GROUP

RATIO

NO.
1991

2001

2011

1991

2001

2011

1

INDIA

927

933

940

946

927

914

2

MAHARASTRA

934

922

925

946

913

883

3

RAIGAD

1010

975

955

961

939

924

गभजल िनदान तं

ानाचा गैरवापर कर यास सु वात के याने

ी ूण ह येचे

माण अिधकच वाढले आहे. भिव यात मुल चे माणकमी होऊ नये याकरीता
या कायकामची सु वात करणेत आली आहे.
14. मोबाईल मेिडकल युिनट :-

मोबाईल मेिडकल युिनट काय मांतगत ड गराळ व अित दुगम भागातील
लाभाथ ना आरो य सेवेचा लाभ घेता यावा या उद्दश
े ाने मोबाईल मेिडकल
युिनट हा काय म कायाि वत करणेत आला आहे. सदर काय मांतगत रायगड
िज हयासाठी एक मोबाईल मेिडकल युिनट मंजूर करणेत आला असून या
युिनटसाठी कै . आबासाहेब उ मराव बडसे चॅ रटेबल

ट, लाईफ लाईन

हॉि पटल, पनवेल या वयंसेवी सं थेची िनवड करणेत आली होती . यांनी सदर
योजना राबिवणार नसलेचे या कायालयास कळिवलेने सदर काय म तालुका
आरो य अिधकारी कजत यांचे तरावर माहे जुलै 2012 पासून देणत
े आला
आहे. या अंतगत ा.आ. क कळं ब अंतगत पोशीर, देवपाडा, ओलमन,चा ची
वाडी, बोरगाव,सलोख, वारे , पोही, क ग, मान कवली, माले, पाषाणे, आड,
आसे, खाडयाचा पाडा, कळं ब ा.आ. क आंिबवली अंतगत शगढोल, टभरे ,पेठ,
जांम ं ग, रजपे, धामणी,मो ज,मालेगाव, पगळस, खनंद, कोठ ब, कशेळे,
अंजप, कळबोली, अ ड, िनड, सुगवे, नालधे, गढवन
अंतगत पाथरज, मागाचीवाडी,िशलार,धो ,े

ा.आ. क

खां◌ंडस

ककवी, चई, झुगरे वाडी,

चेवणे,बलीवरे , नांदगाव,अंभेरपाडा,चाफे वाडी,ताडवाडी, खं◌ाडस, तुंगी ा.आ.
क

कडाव अंतगत

पपळपाडा

ा. आ. क

नेरळ अंतगत को दवले,

िबरदोले,अवसरे , िनकोप,मालेगाव इ यादी गावांचा समावेश आहे.

15 िसकलसेल आजार िनयंतर् ण काय म :-

िसकलसेल हा लाल र

पेश म ये होणारा आजार आहे. आप या र ात

लाल पेशी व पांढ-या पेशी अशा दोन पेशी असतात. सवसाधारण

या

शरीरातील लाल र पेश चा आकार गोल असतो. पण िसकलसेल आजाराम ये
या पेश चा आकार ऑ सीजन िमळाला नाही तर िवळयासारखा होतो याला
िसकलसेल आजार हणतात. िसकलसेल आजाराचे दोन कार--1. िसकलसेल
िपिडत

2. िसकलसेल वाहक

िसकलसेल आजार िनयं ण काय माची उ

े :-

• या आजारातील जनतेमधील माण शोधून काढणे.
• जा त लोकांनी िसकलसेल आजाराची चाचणी क न

यावी

यासाठी यांना वृ करणे.
•

ाथिमक आरो य क व

ामीण

णालय पातळीवर िसकलसेल

िनदानाची सोय उपल ध क न जा तीत जा त िसकलसेल
आजार

त

ण व वाहक शोधून काढणे.

• िसकलसेल वाहक व िपडीत

नी दुस या वाहक व िपडीत

शी िववाह टाळावा यासाठी समुपदेशन करणे.
• यापुव िववाह िसकलसेल वाहक- वाहक, िपडीत िपडीत, वाहक िपडीत अशा जोड यांना ओळखून यांना यापूढे िसकलसेल आजार
त बालक ज माला येऊ नये यासाठी गरोदर पणी गभजल
चाचणी करणे आव यक आहे.

