
G मोजनाांची भाशीती 1.जननी वुयषा मोजना_x000D_ 

जननी वुयषा मोजने अांतगगत वलग खेऩेच्मा अनुवचूचत जाती,जभाती ल 

बफऩीएर धायक भाताांना वांस्थेभध्मे प्रवुती झालमाांव यककक्भकभ 
रु.700/- चा राब ल सवझय झालमाव तसाांनवाठी यक्कभ रु.1500/- राब 

ददरा जातो._x000D_ 

तवेच घयी प्रवुती झालमाांव भातेव यक्कभ रु.500/- चा राब ददरा 
जातो. 

2.भाततृ्ल अनुदान मोजना-_x000D_ 

भाततृ्ल अनुदान मोजनेत प्रवुती वांस्थेत झालमाांव ततवयी 
खेऩेऩमगतच्मा अनुवूचचत जाती,जभाती ल बफऩीएर धायक भातेरा 

यक्कभ रु.400/- चा राब ददरा जातो_x000D_ 

तवेच घयी प्रवुती झालमाांव वदय राब ददरा जात नाशी. 
3.दाई फौठका मोजना-_x000D_ 

दाई फौठका शमा दय ततन भदशनमाांनी घेतरी जाते त्मात दाई माांना 
गयोदय भातेची प्रवुती वांस्थेत शोणेफाफत भातेरा प्रलतृ्त कयालमाांव 
वाांचगतरे जाते तवेच प्रवुती दयम्मान घ्मालमाच्मा आयोग्म वलऴमक 

स्लच्छतेची भादशती ददरी जाते._x000D_ 

वदय फौठककत दाई माांना यक्कभ रु.40/-प्रसळषणावाठी ददरे जाते ल 
यक्कभ रु.10/- चशाऩाणीवाठी ददरे जाते. 

  4.ऩाडा स्लमांवेलक-_x000D_ 

ऩाडा स्लमांवेलक माांची काभे ऩाणी ळधु्दीकयण कयणे,दिवीएर नभुने 

घेणे,जरजनम वाथी फाफत वांफधीत आयोग्म वांस्थेव भादशती देणे अवे 
अवुन मा फाफत त्माांची भासवक आढाला वबा घेणमाांत मेते.ल त्माांत 

त्माांचे काभा फाफत त्माांना भागगदळगन कयणेत मेते. 
5.ऩलव ऩोसरओ कामगक्रभ_x000D_ 

ऩलव ऩोसरओ कामगक्रभाांतगगत 0 ते 5 लऴागऩमगतच्मा फारकाांना एकाच 

ददलळी ऩोसरओचा डोव ऩाजणमाांत मेतो 
एव.िी.फवस्थानक,येललेस्िेळन,फाजायऩेठ,वलिबिमा मेथे ऩोसरओ डोव 

ऩाजणमाकयीता फुथ तमाय कयणेत मेते _x000D_ 

तवेच त्मा ददलळी ऩोसरओ डोव वऩणमाऩावुन लांचचत यादशरेलमा 
फारकाांना दवु-मा ददलळी गशृबेिी देलून ऩोसरओ डोव ऩाजणमाांत मेतो. 



6.दशलताऩ तनमांत्रण कामगक्रभ_x000D_ 

दशलताऩ तनमांत्रण कामगक्राभा अांतगगत कुठराशी ताऩ शा दशलताऩ आशे 
अवे गशृीत धरुन रुग्णाचे यक्त नभुने घेलून त्माांना दशलताऩाचा गशृीत 
उऩचाय ददरा जातो. घेतरेलमा यक्तनभुना शा ऩॉझझदिव्श आढऱलमाांव 
(ऩीव्शी) रुग्णाांव 14 ददलवाचा उऩचाय ल (ऩीएप) रुग्णाांव 3 ददलवाचा 

उऩचाय ददरा जातो._x000D_ 

दशलताऩ िाऱणमावाठी भच्छय दाणीचा लाऩय कयणे तवेच वाठरेलमा 
ऩाणमाांत िेसभपॉव औऴधाचा लाऩय कयणे फाफत प्रचाय ल प्रसवध्दी केरी 

जाते._x000D_ 

तवेच डाव ऩौदाव कें द्राभध्मे गप्ऩीभावे वोडरे जातात 

7.कुिूांफ कलमाण कामगक्रभ_x000D_ 

कुिूांफ कलमाण कामगक्रभाांतगगत भाता ल फार_x000D_ 

8.भाता फार वांगोऩन 

9.कुष्ठयोग तनभुगरन कामगक्रभ_x000D_ 

कुष्ठयोग शा दोन प्रकायचा अवतो वांवचगगक,अवांचगगक वांवचगगत 

योगाभध्मे 12 भदशने उऩचाय घ्माले रागता ल अवांचगगक योगाभध्मे 6 

भदशने उऩचाय घ्माला रागतो, कुष्ठयोगाचे रलकय तनदान ल लेऱेलय 
उऩचायाभुऱे ऩुढीर वलकृती िाऱता मेते._x000D_ 

कुष्ठयोग तनभगरनाकयीता प्रबाली आयोग्म सळषण प्राथसभक ळाऱा 
,भाध्मसभक ळाऱा,ळावककम ल तनभळावककम आश्रभळाऱा 

,प्रा.आ.कें दाा्यतीर कभगचायी ,आळा,अांगणलाडी कभगचायी ,भदशरा 
फचतगि माांना देणमाांत मेते. आयोग्म कभगचा-मा भापग त घयोघयी 

वव्र्शेषण केरे जाते. रुग्णाांच्मा वशलावाताांची तऩावणी केरी जाते.ल 
मा कामगक्रभाभध्मे नवलन रुग्ण ळोधरे जातात ल त्माांच्मा वांफधीत 

प्राथसभक आयोग्म कें द्राभापग त उऩचाय ददरा जातो. 
  10.षमयोग तनभुगरन कामगक्रभ_x000D_ 

ऩांधया ददलवाऩेक्ष्क्षा जास्त खोकरा ,फायीक ताऩ,थुककतुन यक्त ऩडत 

अवेर,बुक भांदालत अवेर,कपयताना चक्कय मेत अवेर अळा रुग्णाांचे 
थुांकक नभुने घेऊन तऩावणी कयणेत मेते._x000D_ 

तवेच थुांकक दऴुीत आढऱरेलमा रुग्णाांना कॅि-1,2,3 मा उऩचायाखारी 
आणरे जाते._x000D_ 



षमयोग तनभगरनाकयीता गालो गाली प्रसवध्दी ल प्रचाय कयणेत मेतो ल 

मा फाफत आळा कामगकत्र्मा ,ऩाडा स्लमांवेलक,अांगणलाडी कामगकत्र्माांना 
प्रसळषण ददरे जाते._x000D_ 

11.वाथयोग तनमांत्रण_x000D_ 

वाथयोग तनमांत्रणणाकयीता गाांल ऩातऱीलय तनमसभत ऩाणी ळधु्दीकयण 
करुन जनतेव वऩणमाचे ळधु्द ऩाणीऩुयलठा कयणे फाफत वांफधीत ग्राभ 

ऩांचामतीच्मा वशकामागने कृती ल तनमोजन केरे जाते._x000D_ 

तवेच ऩाणी ळधु्दीकयणाकयीता ऩाडा स्लमांवेलक,आाळा माांचेभापग त 
घयोघयी भेडीक्रोअयचे लािऩ कयणेत मेते., तनमसभत ऩाणी नभुने 

तऩावणी करुन दऴुीत आढऱून आरेलमा स्त्रोताांचे ऩुनगतऩावणीवाठी 
ऩाठवलणमाांत मेतात. 

I वदयच्मा मोजनेळी 
वांफांचधत ळावन 
तनणगम/ऩरयऩत्रके 

2.भाततृ्ल अनुदान मोजना याफवलणे फाफत ळावन तनणगम क्र.वालगजतनक 
आयोग्म वलबाग,क्र.भाअमो-2008/प्र.क्र.23/कु.क.1/भांत्रारम भुांफई 

दद.27.2.2009 

J वन 2015-16 भध्मे 
केरेलमा उलरेखनीम  

काभाचे पोिो 

--- 

K वलबागाभापग त वुरू 
अवरेलमा चारु घडाभोडी 
(वले,कामगळाऱा,प्रसळषण 

इ.) 

1.भदशराांलयीर अत्माचायाच्मा वलयाधात वाभुदशक प्रमत्न माचे प्रसळषण 
घेतरे._x000D_ 

2.भा (Mother Absolute Affection) चे प्रसळषण घेतरे 

 


