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1. प्रस्तािना :  

आरोग्य ही संपूणथ शारीररक, मानवसक आवण सामाविक कल्याणाची अिस्र्था आहे. आरोग्य हा मानिी िीिनातील एक 

महत्त्वाचा पैलू आहे. असे असले तरी भारतामधे्य गरीब कुटंुबांमधे्य त्ांच्या आवर्थथक पररस्स्र्थतीमुळे त्ांना आरोग्य समस्ांशी झगडािे 

लागत आहे. भारत केिळ लोकसंखे्यच्या स्फोटामुळे नवे्ह तर प्रचवलत तसेच निीन आरोग्य धोरण आवण प्रगल्भ रािकीय, आवर्थथक 

आवण सामाविक पररितथनामुळे संपूणथ िगाचे लक्ष िेधून घेत असताना दाररद्र्यरेषेखालील कुटंुबांची िास्त संख्या ही एक समस्ा 

भारताच्या अर्थथव्यिस्रे्थिर पररणाम करते. दाररद्र केिळ आवर्थथक दृष्ट्या मागासलेपण दाखित नाही तर त्ाचा पररणाम मानिाच्या 

सामाविक स्स्र्थतीिर सुद्धा पररणाम होतो. आरोग्य ही संपूणथ शारीररक, मानवसक आवण सामाविक कल्याणाची अिस्र्था आहे. आरोग्य 

हा मानिी िीिनातील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. आरोग्य सुविधांची अनुपलब्धता आवण आवर्थथक पररस्स्र्थतीमुळे दाररद्र्य िाढतच िात 

आहे. भारत सरकार गररबांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी भरपूर खचथ करत असला तरी तरी तो पुरेसा नाही हे वदसून येत आहे. 

अनेक कारणामुळे प्रार्थवमक आरोग्य कें द्र गरीब कुटंुबापयंत पोहोचू शकले नाही. दाररद्र्य रेषेखालील कुटंुबांमधे्य आरोग्यविषयक 

िागरूकता कमी असल्याने ि आरोग्य सुविधांच्या अनुपलब्ध मुळे ग्रामीण गरीब कुटंुबांना आरोग्यािर भरपूर पैसा खचथ करािा 

लागतो. दाररद्र रेषेखालील कुटंुबांमधे्य व्यसनाधीनता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, त्ामुळे त्ांच्या आरोग्यािर िाईट पररणाम झालेले 

वदसून येत आहे. दाररद्र हे केिळ कुटंुबांना आवर्थथक दृष्ट्या मागे खेचत नाहीत तर त्ांच्या सामाविक स्स्र्थतीिर पररणाम करते.(खेर 

सी. प.२०१०) दाररद्र रेषेखालील लोकांना आरोग्याबाबत अनेक समस्ांचा सामना करािा लागतो. भारत सरकार गररबांच्या 

मदतीकररता आवण त्ांच्या आरोग्य समस्ा दूर करण्यासाठी प्रचंड पैसा खचथ करत आहे. परंतु सरकारी रुग्णालय मधे्य अपुऱ्या 

सुविधा असल्या कारणामुळे ग्रामीण भागामधे्य ७० टके्क आवण शहरी भागामधे्य ५० टके्क लोक हे खािगी रुग्णालयात आरोग्य 

सुविधा घेत आहेत, पररणामी त्ांचा िास्त पैसा खचथ खािगी रुग्णालय िर होत आहे. प्रार्थवमक आरोग्य कें द्र अनेक कारणामुळे 

गरीब कुटंुब पयंत पोहोचू शकलेले नाहीत असे वनदशथनास आले आहे. त्ामुळे सरकारी योिना ि कायथक्रम आवण सरकारी 

दिाखान्ांमधे्य असलेल्या सुविधांची मावहती ि िागरूकता नसल्यामुळे दाररद्र रेषेखालील कुटंुबे सरकारी रुग्णालयात िाण्याचे 

साराुंश: दाररद्र्याच्या मानिाच्या वशक्षण, आरोग्य आवण मूलभूत सेिािर ही िाईट पररणाम होतो. दाररद्र रेषेखालील कुटंुबांची 

आवर्थथक पररस्स्र्थती चांगली नसल्याने ते आरोग्याच्या समस्ा कडे दुलथ क्ष करतात त्ामुळे अशा कुटंुबांमधे्य आरोग्याच्या समस्ा 

िाढत िातात. कें द्र आवण महाराष्ट्र  सरकारने दाररद्र रेषेखालील कुटंुबांना चांगल्या आरोग्य सुविधा वमळाव्यात म्हणून विविध 

योिना सुरू केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र ामधे्य गररबांसाठी िननी सुरक्षा योिना, राष्ट्र ीय कुटंुब कल्याण योिना, िीिनदायी 

आरोग्य योिना, निसंिीिनी योिना आवण पंतप्रधान आिास योिना ह्यायोिना राबविल्या िातात. या योिनांचा लाभ काही 

दाररद्र्यरेषेखालील कुटंुबांना झालेला वदसून येत आहे. परंतु अभ्यासािरून असे वनदशथनास आले आहे की दाररद्र रेषेखालील 

कुटंुबे आरोग्य आवण स्वच्छतेबद्दल िागरूक नाहीत याचे मूळ कारण त्ांचे दाररद्रय आहे. दाररद्र रेषेखालील कुटंुबांचा िास्त 

खचथ खािगी रुग्णालयािर होत आहे असे वनदशथनास आले आहे. हे कुटंुब सरकारी आरोग्य कें द्रात िाणे टाळत आहेत, याचे 

मुख्य कारण सरकारी आरोग्य कें द्रात वमळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा हे होय. दाररद्र रेषेखालील कुटंुबातील सदस्ांचे कमी वशक्षण 

असल्या कारणामुळे त्ांना सरकारी योिना बद्दल मावहती नसते त्ामुळे ही कुटंुबे सरकारी योिनांचा लाभ घेण्यापासून िंवचत 

राहतात असे वनदशथनास आले आहे. आरोग्य आवण स्वच्छता बाबत शहरी आवण ग्रामीण गरीब लोकांना िागृत करण्याची 

वनतांत गरि आहे.  

 

मुख्य शब्द:  दारिद्र्य, विक्षण, आरोग्य, ग्रामीण, योजना. 
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टाळत आहे. त्ामुळे अशा कुटंुबांच्या सदस्ांना आरोग्य विषयक समस्ा सोडविण्याकररता खािगी रुग्णालयात िािे लागते. त्ामुळे 

त्ांचा िास्त पैसा खचथ आरोग्याच्या समस्ा सोडविण्याकररता खािगी रुग्णालयात होतो. त्ामुळे ते आपल्या मूलभूत गरि आहे 

व्यिस्स्र्थत भागिू शकत नाही. याच कारणामुळे अशी कुटंुबे पुन्हा दाररद्र्य तच राहतात.  

आरोग्य सेिा हा प्रते्क व्यक्तीचा हक्क आहे परंतु पात्र  िैद्यकीय कमथचारी आवण दिेदार पायाभूत सुविधांचा अभाि आवण 

मूलभूत औषधे त्ामुळे आिही ६० टके्क लोक सरकारी आरोग्य सेिेचा लाभ घेताना वदसत नाही. प्रार्थवमक आरोग्य कें दे्र फक्त 

लसीकरण मोवहमे पुरते मयाथवदत असलेले वनदशथनास येते. लसीकरण सोडून इतर कोणत्ाही िैद्यकीय सेिांबाबत प्रार्थवमक आरोग्य 

कें द्रातील कमथचारी िागरूकता वनमाथण करताना वदसत नाही. शासनाच्या िेगिेगळ्या योिना बद्दलची मावहती आवण िागरूकता 

अिूनही ग्रामीण भागामधे्य झालेली वदसून येत नाही. यामुळे गरीब लोकांच्या आरोग्याच्या समस्ा िाढतात पररणामी त्ांचा िास्त 

पैसा आरोग्यािर खचथ होतो, त्ामुळे अशी कुटंुबे नेहमी दाररद्र्यात राहतात. या भीषण िसु्तस्स्र्थतीचे वचत्र लक्षात घेता ग्रामीण भागामधे्य 

विविध कानाकोपऱ्यापयंत दिेदार ि िेळेिर आरोग्यसेिा पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी निीन प्रवक्रया आवण योिनांची वनतांत 

गरि आहे. भारत सरकार कडून अनेक योिना आवण कायथक्रम राबिले िातात, परंतु अंमलबिािणीतील तु्रटीमुळे या योिनांचे 

यश आवण पररणाम कररता फारच कमी आहे. ग्रामीण भागामधे्य १० टके्क प्रार्थवमक आरोग्य कें द्रात डॉक्टसथ आवण आरोग्य कमथचारी 

उपलब्ध नाही, ३९ टके्क प्रयोगशाळा कमथचारी आवण १८ टके्क फामाथवसस्ट प्रार्थवमक आरोग्य कें द्रात उपलब्ध नाहीत. महाराष्ट्र ामधे्य 

ग्रामीण भागात प्रार्थवमक आरोग्य कें द्रांची संख्या अिूनही कमी आहे. त्ाचबरोबर प्रार्थवमक कें द्रात दिेदार पायाभूत सुविधांचा 

अभाि असल्याने ग्रामीण लोकांचा खािगी रुग्णालय िर िास्त विश्िास आहे हे वदसून येते. महाराष्ट्र ात अिूनही अशी गािे आहेत 

की त्ांच्यापयंत आरोग्य विभाग पोचू शकला नाही. त्ामधे्य गडवचरोली आवण चंद्रपूर या विल्ह्यांमधे्य असलेल्या आवदिासी 

भागांमधे्य आरोग्य विभाग आरोग्य सुविधा उपलब्ध करू शकलेला नाही. त्ामुळे आिही महाराष्ट्र ामधे्य मातृत्व मृतु्दर िास्त आहे. 

त्ाचबरोबर कुपोषण आवण अनेक आरोग्य समस्ांनी प्रस्त लोक उपचाराअभािी आवदिासी पाड्यािर राहत आहे. दाररद्र रेषेखालील 

लोकांमधे्य असलेली व्यसनावधनता ची आरोग्याच्या वबघडल्याचे मुख्य कारण असल्याचे वदसून आले. सरकारने आतापयंत व्यसन 

मुक्ती कायथक्रमाकडे गंभीरतेने लक्ष वदले नसल्याने दाररद्र्याचे प्रमाण िाढत असल्याचे लक्षात येते. भारतामधे्य विविध संशोधकांनी 

त्ामधे्य हरीश शीहारे(२०११) , पी मवनकांता(२०१३), उमेश गाडेकर(२०१६), तानािी साळिे(२०१५) यांनी दाररद्र रेषेखालील 

लोकांसाठी असलेल्या शासकीय योिनांचा अभ्यास केला आहे. त्ामधून त्ांनी विविध वनष्कषथ आवण उपाय योिना भारत सरकारला 

सुचविल्या आहेत. कें द्र ि राज्य शासन गररबांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी निनिीन योिना राबित आहे परंतु त्ा सिथ योिना 

सिथसामान्ांपयंत पोहोचणे आिश्यक आहे.  
 

 2. सुंशोधनाची  उविषे्ट् :  

१. गररबांच्या आरोग्याकररता असलेल्या योिनांचा सविस्तर अभ्यास करणे.  

२. गररबांच्या आरोग्याशी वनगवडत समस्ांचा अभ्यास करणे.  

३. गररबान कररता असलेल्या आरोग्य सुविधा ि त्ांचे मूल्यमापन करणे.  

४. शासकीय योिना मुळे दाररद्र्यात असलेल्या लोकांना आवर्थथक मदत होऊन त्ांच्या िीिनशैलीमधे्य झालेल्या बदलाचा 

अभ्यास करणे. 

 

3. कें द्र ि राज्य शासनाच्या आरोग्य सेिा योजना आवि काययक्रम: 

राज्य आरोग्य सेिेमाफथ त राज्य शासनाच्या स्वतः च्या योिना व्यवतररक्त कें द्र सरकारच्या योिना राबवित असल्याने 

सािथिवनक आरोग्य व्यिस्र्थापन ि सेिा त्ांचे बळकटीकरण होण्यास मदत झाली आहे. राज्यात गररबांसाठी विशेष आरोग्य योिना 

राबविल्या िातात.  

 

3.1 जननी सुरक्षा योजना 

ग्रामीण ि नागरी भागात संस्र्थात्मक प्रसूती ला प्रोत्साहन देऊन त्ाद्वारे दाररद्र रेषेखालील, तसेच अनुसूवचत िाती ि 

िमातीच्या कुटंुबातील माता मृतु् प्रमाण ि अभथक मृतू् दर कमी करण्यासाठी राज्यात १०० पुरसृ्कत िननी सुरक्षा योिना राबविली 

िाते. या योिनेअंतगथत संस्रे्थमधील प्रसूतीनंतर सात वदिसाच्या आत ग्रामीण भागातील रवहिासी लाभार्थ्ाथस रुपये ७०० ि शहरी 

भागातील रवहिासी लाभार्थ्ाथस रुपये ६०० वदले िातात, तर कुशल दाईच्या मदतीने सट्टा मट्टाघरी प्रसूत होणाऱ्या ग्रामीण तसेच 

नागरी भागातील दाररद्र रेषेखालील लाभार्थ्ाथस रुपये ५०० वदले िातात. वसझेररयन द्वारे प्रसुती झालेल्या लाभार्थ्ाथस रुपये १५०० 

पयंतच्या खचाथची भरपाई वदली िाते. राज्यातील २०१०-१२ या कालािधीतील माता मृतु् प्रमाण ८७ िरून कमी होऊन २०११-१३ 

मधे्य ते ६८ झाली आहे. िननी सुरक्षा योिनेचा तपशील  तक्ता क्रमांक १ मधे्य दशथिली आहे. 

 

तक्ता क्र. १ 

जननी सुरक्षा योजनेचा तपशील 
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संदभथ: महाराष्ट्र   शासन, आवर्थथक पाहणी अहिाल,  २०१२-१३ ते २०१८-१९.  

 

 तक्ता क्र. १ वरुन  असे ननदर्शनास येते की , २०१२-१३ पासून  २०१५-१६ पयंत लाभार्थ्ांची संख्या वाढत गेलेली  विील 

तक्त्यावरून स्पष्ट होत  आहे . वर्श २०१६-१७ते २०१८-१९ पासून लाभार्थ्ांची संख्या कमी होताना नदसून येत आहे. सिकािी 

आकडेवारिप्रमाणे प्रसूत मनहलेला जी िक्कम नदली जाते ती फािच कमी आहे. कािण ह्या महागाईच्या काळात माता आनण 

बाळाकिीता और्धे आनण इति गोष्टीकिीता जास्त पैसा खचश किावा लागत आहे. याचाच अर्श असा होतो की र्ासन जी मदत कित 

आहे ती  एकदम कमी आहे, असे ननदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच बिीच कुटंुबे ह्या योजणेकडे पाठ नफिवीत आहे. त्यामुळे र्ासनाने 

या योजनेमदे्ध प्रसूत माताकिीता मदतीची िक्कम वाढनवणे गिजेचे आहे. 
 

3.2  निसुंजीिनी  योजना : 

आवदिासी भागातील माता मृतु् प्रमाण ि अभथक मृतू्दर कमी व्हािेत या उदे्दशाने १६ विल्ह्यातील ८४१९ गािामधे्य 

निसंिीिनी योिना राबविण्यात येत आहे. या योिनेअंतगथत २८१ वफरती िैद्यकीय पर्थके स्र्थापन करण्यात आली असून प्रते्क 

पर्थकात एका िैद्यकीय अवधकाऱ्यांसह प्रवशवक्षत रुग्णसेिक ि िाहन यांचा समािेश आहे. हे पर्थक प्रते्क गािाला िस्तीला भेट 

देऊन कुपोवषत ि आिारी बालके यांना घरपोच आरोग्य सेिा पुरितात ि आिशक्यता असल्यास ििळच्या आरोग्य कें द्रात भरते 

करतात. निसंिीिनी योिना अंतगथत मातृत्व अनुदान योिना, दािी सभा, मानू्सनपूिथ उपायोिना, अन्न ि बुडीत मिुरी पुरिणे 

इत्ादी योिना राबविल्या िातात.  

 

3.3 मातृत्व अनुदान योजना :  

मातृत्व अनुदान योिना, निसंिीिनी योिना अंतगथत राबविण्यात येत असून आवदिासी भागातील गभथिती मवहलेला 

प्रसूवतपूिथ नोदंणी, वनयवमत आरोग्य तपासणी ि आिश्यक ती औषधे यासारख्या आरोग्य सेिा पुरविल्या िातात. या योिनेअंतगथत 

प्रसूवतपूिथ तपासणी करीता िैद्यकीय कें द्रात िाण्यासाठी रुपये ४०० रोख देण्यात येतात ि रुपये ४०० ची औषधे मोफत पुरविण्यात 

येतात. मातृत्व अनुदान योिनेचा तपशील तक्ता क्रमांक २ मधे्य वदला आहे.  

 

तक्ता क्र. २    मातृत्व अनुदान योजनेचा तपशील 

िषथ लाभार्थ्ाांची  सुंख्या 

 

खचय 

(मधे्य कोटी रुपये )  

२०१२-१३ ६६  ,३००  ५ .३८  

२०१३-१४ ७१  ,७७३                ४ .४५  

२०१४-१५ ६१ ,३५२  ३ .०६  

२०१५-१६ ७७ ,७९७  ३ .०२  

२०१६-१७ ७४ ,५६४  ४ .३४  

२०१७-१८ ७१ ,७०५  ४ .४६  

२०१८-१९  ६६  ,८५१  ४ .९२  

संदभथ: महाराष्ट्र   शासन, आवर्थथक पाहणी अहिाल,  २०१२-१३ ते २०१८-१९.  

 

तक्ता क्र. २ िरुण असे वनदशथनास येते की  २०१२-१३ पासून शासनाचा या योिनेिर खचथ िाढत गेला आहे. यािरून असे स्पष्ट् 

होते की दाररद्र्यरेषेखालील लोकांमधे्य या योिनेबद्दलची िागरूकता िाढलेली आहे. परंतु लाभार्थ्ांची  संख्या फारच कमी वदसून 

येत आहे.  

िषय लाभार्थ्ाांची सुंख्या 

)लाख ( 

 खचय  

)रुपये कोटी मधे्य ( 

२०१२-१३ २.६८ २४.४१ 

२०१३-१४ २.४१ २८.६६ 

२०१४-१५ ३.४८ ४६.५३ 

२०१५-१६ ३.३९ ४६.९६ 

२०१६-१७ २.८१ ४१.१७ 

२०१७-१८ २.४८ ४५.५० 

२०१८-१९ २.३६ ४५.३५ 
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3.4 राजीि गाुंधी  जीिनदायी आरोग्य योजना) २०१७ पयांत (/ महात्मा ज्योवतबा फुले जन आरोग्य योजना : 

एवप्रल. २०१७ पासून तात्कालीन रािीि गांधी िीिनदायी आरोग्य योिना महात्मा ज्योवतबा फुले िन आरोग्य योिना या 

नािाने राबविण्यात येत आहे. ही योिना दाररद्र रेषेखालील वपिळे वशधापवत्रकाधारक, अन्नपूणाथ ि अंत्ोदय वशधापवत्रकाधारक, 

दाररद्र्यरेषेिरील केशरी वशधापवत्रकाधारक आवण शेतकरी आत्महत्ाग्रस्त १४ विल्ह्यातील( औरंगाबाद, िालना, परभणी, वहंगोली, 

बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरािती, अकोला, िावशम, बुलढाणा, यितमाळ ि िधाथ) पांढरे वशधापवत्रकाधारक शेतकरी 

कुटंुबातील रुग्णांना वनिडक आिारािरील उपचाराकररता रोख रक्कम विरवहत िैद्यकीय सुविधा पुरिण्यासाठी राष्ट्र ीय विमा 

कंपनीच्या सहयोगाने राबविण्यात येते. या योिनेमधे्य ३० वनिडक विशेष सेिांतगथत ९७१ प्रकारचे गंभीर ि अवधक खवचथक शस्त्रवक्रया/ 

उपचार ि१२१ पश्चात सेिांचा समािेश आहे. या योिनेअंतगथत लाभार्थी कुटंुबातील एक वकंिा अवधक व्यक्तीनंा िावषथक विमा संरक्षण 

रक्कम प्रवत िषथ प्रवत कुटंुब रुपये १.५ लाख एिढ्या मयाथदेपयंत मोफत उपचार अनुजे्ञय असून मुत्रवपंड प्रत्ारोपणासाठी सदर मयाथदा 

रुपये २.५ लाख आहे. लाभार्थी रुग्णांना ४९२ सूचीबद्ध शासकीय ि खािगी रुग्णालय मधून रोख रक्कम विरवहत िैद्यकीय सेिा 

उपलब्ध करून देण्यात येतात. या योिनेचा तपशील तक्ता क्रमांक ३ मधे्य दशथविला आहे. 

तक्ता क्र. ३ 

राजीि गाुंधी  जीिनदायी आरोग्य योजना) २०१७ पयांत (/ महात्मा ज्योवतबा फुले जन आरोग्य योजनेचा  तपशील 

िषय  खचय ) कोटी रुपये ( 

२०१२-१३  १८२.३४  

२०१३-१४  ३४२.१०  

२०१४-१५  ६६१.५६  

२०१५-१६  ५२०.१८  

२०१६-१७  ६४३.०७  

२०१७-१८  १००६.७२  

२०१८-१९  १०८९.६४  

संदभथ: महाराष्ट्र   शासन, आवर्थथक पाहणी अहिाल,  २०१२-१३ ते २०१८-१९.  

 तक्ता क्रमांक ३ िरून असे स्पष्ट् होते की, िषथ २०१२१३- पासून िासनाचा या योिनेिर चा खचथ िाढत गेलेला आहे. 

यािरून असे स्पष्ट् होते की िनतेमधे्य या योिनेविषयी िागरूकता िाढलेली आहे. या योिनेमुळे गरीब कुटंुबातील व्यक्तीचा उपचार 

मोफत होतो त्ामुळे त्ाच्या आवर्थथक पररस्स्र्थतीिर काही पररणाम होत नाही. िासनाची ही योिना अतं्त चांगली असून लोकांना 

याचा फायदा होत आहे. तक्ता क्रमांक ३ िरून असे स्पष्ट् होते की ही योिना पूणथपणे यिस्वी झालेली वदसून येत आहे. 

 

3.5 राष्ट्र ीय ग्रामीि आरोग्य अवभयान :  

ग्रामीण िनतेस विशेषता गरीब ि िंवचत कुटंुबांना वकफायतशीर ि दिेदार आरोग्य सेिा सहिपणे उपलब्ध करून देण्याच्या 

उदे्दशाने राष्ट्र ीय ग्रामीण आरोग्य अवभयान एवप्रल, २००५ मधे्य सुरु करण्यात आले. योग्य कायथक्रम, वहिताप, आयोडीन कमतरता, 

हत्तीरोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग ि एकास्त्मक रोग वनयंत्रण हे सिथ आरोग्य ि कुटंुब कल्याण कायथक्रम राष्ट्र ीय ग्रामीण आरोग्य 

अवभयानाअंतगथत राबविण्यात येत आहेत. स्वच्छता ि आरोग्य वनगा, पोषण आवण सुरवक्षत पेयिल यासारख्या आरोग्याशी वनगवडत 

सेिांच्या प्रभािी एकत्रीकरणािर राष्ट्र ीय ग्रामीण आरोग्य अवभयानात आहे. या योिनेचा तपशील तक्ता क्र. ४ मधे्य वदल आहे.  

तक्ता क्र  .४  

राष्ट्र ीय ग्रामीि आरोग्य अवभयान तपशील 

िषय खचय )कोटीरुपये ( 

२०१४-१५  ८५९.७७  

२०१५-१६  १०५६.११  

२०१६-१७  १०६८.३३  

२०१७-१८  १२४१.३९  

२०१८-१९  १८११.६७  

संदभथ: महाराष्ट्र   शासन, आवर्थथक पाहणी अहिाल,  २०१२-१३ ते २०१८-१९.  
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 तक्ता क्र. ४ वरुण असे स्पष्ट होते की , र्ासनाने योजनेवि भि नदलेला आहे आनण प्रते्यक वर्ी  या योजनेवि खचश वाढनवला 

आहे. ग्रामीण भागामधे्य आिोग्यनवर्यक समस्या वाढू न देण्याचा मानस र्ासनाचा आहे असे नदसून येत आहे. त्यामुळेच ग्रामीण 

भागामधे्य कुष्टिोग ननमूशलन बऱ्याच प्रमाणात झाले असल्याचे नदसून येत आहे. ही योजना ग्रामीण भागामधे्य यर्स्वी झाल्याचे नदसून 

येत आहे. 

 

3.6 प्रधानमुंत्री मातृ िुंदना योजना: 

देशातील दाररद्र्य रेषेखालील ि दाररद्र्यरेषेिरील अनेक गभथिती मवहला गरोदरपणाच्या शेिटच्या वदिसापयंत काम करतात. 

तसेच प्रसूतीनंतर शारीररक क्षमता नसतानाही त्ा तात्काळ कामािर रुिू होतात. अशा कुपोवषत गभथिती मवहला ि स्तनदा मातांनी 

िन्म वदलेल्या नििात बालकांच्या आरोग्यािर गंभीर पररणाम होतो. यास्ति माता ि बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्ट्ीने त्ांना 

सकस आहार घेण्यास प्रोत्सावहत करण्याकररता कें द्र शासनाने १ िानेिारी, २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ िंदना योिना राबविण्यात 

सुरुिात केली आहे. या योिनेअंतगथत शासकीय रुग्णालयात नोदंणी केलेल्या गभथिती मवहलेस वतच्या पवहल्या िीवित अपत्ा 

कररता रुपये ५००० लाभाची रक्कम बँक खात्ामधे्य िमा केली िाते. प्रधानमंत्री मातृ िंदना योिनेअंतगथत िषथ २०१७-१८ मधे्य 

शासनाने ३८.८६ कोटी रुपये, िषथ २०१८-१९ मधे्य २२०.३१ कोटी रुपये खचथ करण्यात आली आहे. या योिनेअंतगथत २०१७-१८ मधे्य 

२.१९ लाख तर २०१८ -१९ मधे्य ५.५४ लाख लाभार्थ्ांनी या योिनेचा लाभ घेतलेला आहे. 
 

4. वनष्कषय :  

मानिासाठी चांगले आरोग्य असणे हे अतं्त आिश्यक आहे. परंतु दाररद्र्यात असलेल्या लोकांची आवर्थथक स्स्र्थती खराब 

असल्याने त्ांच्या आरोग्याच्या समस्ा िाढतच िातात. चांगल्या आरोग्य सेिा पुरिणे हे सरकारचे मुख्य काम आहे. कें द्र ि महाराष्ट्र  

शासनाने दाररद्र रेषेखालील कुटंुबांना चांगल्या आरोग्य सेिा पुरविण्याकररता िननी सुरक्षा योिना, निसंिीिनी योिना, मातृत्व 

अनुदान योिना, महात्मा फुले िन आरोग्य योिना, राष्ट्र ीय ग्रामीण आरोग्य योिना आवण प्रधान मंत्री मातृ िंदना योिना सुरू केलेल्या 

आहेत ि त्ा चांगल्या प्रकारे राबवित आहेत. महात्मा फुले िन आरोग्य योिना ही सिथसामान् गरीब कुटंुबापयंत पोहोचलेली योिना 

आहे ि या योिनेचा लाभ गरीब कुटंुबातील सदस्ांना होतो आहे हे वनदशथनास येत आहे. परंतु आिही ग्रामीण भागामधे्य विशेषता 

आवदिासी भागामधे्य सरकारी योिना आवण कायथक्रम याबद्दल लोकांना िागरूक करण्याची वनतांत गरि आहे. िेणेकरून त्ांना 

या योिनांचा लाभ घेता येईल. दाररद्र रेषेखालील कुटंुबांची आवर्थथक पररस्स्र्थती चांगली नसल्याने त्ांना खािगी रुग्णालयातील 

उपचार परिडत नाही त्ामुळे त्ांच्या आरोग्य समस्ा त्ांना सोडविता येत नाहीत. शासनाने गरीब कुटंुबांसाठी ज्या आरोग्य योिना 

राबित आहेत त्ांच्याबद्दल िनिागरण करणे आिश्यक आहे. शासनाने आवदिासीबहुल विल्ह्यामधे्य प्रार्थवमक आरोग्य कें द्रांची 

संख्या िाढविणे गरिेचे आहे. त्ाचबरोबर आवदिासी पाड्यातील मातृत्व मृतु्दर कमी करणे गरिेचा आहे. शासनाने प्रार्थवमक 

आरोग्य कें द्रामधे्य दिेदार सुविधा देण्याची गरि आहे. िेणेकरून प्रार्थवमक आरोग्य कें द्राकडे पाहण्याचा लोकांचा दृवष्ट्कोन बदलेल 

आवण त्ांचा खािगी रुग्णालयांमधे्य होणारा खचथ िाचेल. दाररद्र रेषेखालील लोकांच्या आरोग्याशी वनगवडत सिाथत महत्त्वाचा विषय 

म्हणिे व्यसन मुक्ती, व्यसनमुक्तीसाठी सरकारने विशेष कायथक्रम आखले गेले पावहिेत. व्यसनमुक्तीसाठी स्वयंसेिी संस्र्था महत्त्वाची 

भूवमका बिािू शकतात. त्ामुळे शासनाने अशा संस्र्थांना पाठबळ देणे गरिेचे आहे.  
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