आरोग्य सेविका, अंगणिाडी काययकर्ती ि
आशा स्ियंसेविका यांच्या समन्ियाने सेिा
प्रदान करणे.

महाराष्ट्र शासन
साियजवनक आरोग्य विभाग
शासन वनणयय क्रमांकः साआवि-2017/प्र.क्र. 76 /आ-7
10 िा मजला, गो. र्ते. रूग्णालय संकूल इमारर्त,
निीन मंत्रालय, मंबई 400 001.
वदनांक : 7 वडसेंबर, 2017.
िाचा :- राज्य कटं ब कल्याण कायालय, पणे यांचे पत्र क्र.राककका/बाल आरोग्य-15 (क)/ AAA
GR बाबर्तचे पत्र/54174-76/2017, वदनांक 24 ऑगस्ट, 2017.

प्रस्र्तािना :गाि पार्तळीिर आरोग्य सेविका, आशा स्ियंसेिीका ि अंगणिाडी काययकर्ती यांचे मार्यर्त
आरोग्य ि पोषण सेिा देण्यार्त येर्त असून तयांच्यामध्ये समन्ियाचा अभाि ि अहिालाची पध्दर्ती
यामध्ये वभन्नर्ता वदसून येर्ते. विशेषर्त: मार्ता ि बालकांना परविण्यार्त येणाऱ्या सेिांच्या वनदे शांकामध्ये
वभन्नर्ता वदसून येर्ते. सदर वभन्नर्ता दू र करण्याकरीर्ता आरोग्य विभाग ि एकात्तमक बाल विकास
योजना विभागाशी संबंधीर्त असलेल्या या वर्तन्ही सेिा दे णाऱ्या काययकतयांमध्ये समन्िय आणण्याच्या
दृत्ष्ट्टने AAA (ANM/AWW/ASHA) ही काययप्रणाली विकसीर्त करण्यार्त येर्त आहे .
साियजवनक आरोग्य विभाग ि एकात्तमक बाल विकास योजना यांचे बहर्तेक लाभार्थी
साधारणर्त: 0 र्ते 6 िषार्तील बालके, गरोदर ि स्र्तनदा मार्ता, वकशोरियीन मले -मली इतयादी
समान असून या लाभार्थ्यांना ग्राम पार्तळीिर आशा, अंगणिाडी सेविका ि आरोग्य सेविका हे
कमयचारी विविध सेिा दे र्त असर्तार्त. या आरोग्य सेिा अंगणिाडी केंद्र ि आरोग्य उपकेंद्र इ. विकाणी
र्तसेच, घरोघरी वर्रुन सेिा दे र्त असर्तार्त.

या सिय सेिा वदल्याच्या नोंदी ग्राम पार्तळीिर

कमयचाऱ्यांकडे विविध नोंद िह्ांमध्ये िे िल्या जार्तार्त. तयामळे अहिाल नोंदीमध्ये र्तर्ािर्त आढळू न
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येर्ते.

सदर र्तर्ािर्त दू र करण्यासािी दोन्ही विभागाकडू न परविण्यार्त येणाऱ्या समान सेिांची

मावहर्ती ही दोन्ही विभागांच्या अहिाल नोंदिहीमध्ये र्तसेच, अहिालामध्ये समानर्ता असणे आिश्यक
आहे.

पालघर वजल्ह्ार्तील कपोषणामळे होणारे बालमृतयू टाळण्यासािी स्र्थापन करण्यार्त

आलेल्या राज्य कृर्ती दल सवमर्तीच्या बैिकीमध्ये या दोन्ही विभागार्तील मावहर्ती समान असणेबाबर्त
चचा झालेली आहे.
आरोग्य सेविका, अंगणिाडी काययकर्ती ि आशा स्ियंसेविका यांच्या समन्ियाने सेिा प्रदान
करणे र्तसेच, तयांच्यामध्ये समन्िय आणण्याच्या दृत्ष्ट्टने AAA (ANM/AWW/ASHA) ही काययप्रणाली
विकसीर्त करण्याबाबर्तचा शासन वनणयय पढील प्रमाणे वनगयवमर्त करण्यार्त येर्त आहे.

शासन वनणयय :

सद्यत्स्र्थर्तीर्त साियजवनक आरोग्य विभाग ि एकात्तमक बाल विकास योजना या विभागांमध्ये
चालू असलेल्या विविध काययक्रमांची मावहर्ती एकमेकांना परविण्यार्त येिून समन्ियाने दोन्ही
विभागाच्या अहिाल प्रणालीमध्ये सारखेपणा आणािा.



गािाचा नकाशा र्तयार करुन, र्तो प्रदर्शशर्त करािा ि तयाचा दै नंवदन कामार्त उपयोग करािा.



आरोग्य सेविका, आशा स्ियंसेविका ि अंगणिाडी काययकर्ती यांचे वनयवमर्त गृहभेटीचे
िेळापत्रक र्तयार करािे ि तयानसार वनयवमर्त गृहभेटी कराव्यार्त.



आरोग्य सेिा सत्राच्या यशस्िी आयोजनासािी र्तसेच, दोन्ही विभगामार्यर्त मार्ता ि बालक
यांना दे ण्यार्त येणाऱ्या विविध सेिांकरीर्ता आरोग्य सेविका, आशा स्ियंसेविका ि अंगणिाडी
काययकर्ती यांची वनयवमर्तपणे एकवत्रर्त मावसक बैिक आयोवजर्त करण्यार्त यािी.



आरोग्य सेविका, आशा स्ियंसेविका ि अंगणिाडी काययकर्ती यांच्या कामाचे आरोग्य
सहाय्यक / सहात्य्यका गट प्रिर्तयक ि मख्य सेविका यांना सहाय्यक पययिक्ष
े ण (Supportive
Supervision) करण्याकरीर्ता समान पध्दर्ती विकवसर्त करािी.
िरील उद्देश साध्य करण्यासािी सविस्र्तर मागयदशयक सूचना पवरवशष्ट्ट क्र. 1 र्ते 8 मध्ये नमूद

केलेल्या आहेर्त. (पवरवशष्ट्ट क्र. 1 र्ते 8 सोबर्त जोडण्यार्त येर्त आहे.)
सदर बाबर्तची अंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी वजल्हा पार्तळीिर वजल्हा आरोग्य
अवधकारी ि उपमख्य काययकारी अवधकारी, एकात्तमक बालविकास सेिा योजना यांची राहील.
र्तालका स्र्तरािर बाल विकास प्रकल्प अवधकारी ि र्तालका िैद्यकीय अवधकारी यांची राहील.
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प्रार्थवमक आरोग्य केंद्र स्र्तरािर िैद्यकीय अवधकारी, प्रार्थवमक आरोग्य केंद्र ि मख्य सेविका
(पययिवे क्षका) यांची राहील.
प्रार्थवमक आरोग्य केंद्र, र्तालका, वजल्हा, राज्यस्र्तरािर वनयवमर्तपणे समन्ियाने या शासन
वनणययार्तील सूचनांची अंमलबजािणी होर्त आहे याबाबर्त वकमान 3 मवहन्यार्तून एकदा दोन्ही
विभागार्तील अवधकाऱ्यांनी संयक्र्त आढािा घेिून खात्री करािी. जेर्थे त्रटी आढळू न येर्तील तयांचे
वनराकरण करण्यासािी मागयदशयन, पािपरािा ि संवनयंत्रण करािे.
सदर शासन वनणयय मवहला ि बाल विकास विभागाच्या सहमर्तीने वनगयवमर्त करण्यार्त येर्त
आहे. सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तस्र्थळािर
उपलब्ध करण्यार्त आला असून तयाचा संकेर्ताक 201712071152088517 असा आहे . हा शासन
वनणयय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने.
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( पं. खं. जाधि )
महाराष्ट्र शासनाचे अिर सवचि
प्रर्त,
1. मा. मंत्री (साियजवनक आरोग्य) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंबई
2. मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सवचि.
3. प्रधान सवचि, साियजवनक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मंबई.
4. प्रधान सवचि (मवहला ि बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मंबई
5. प्रधान सवचि (ग्राम विकास विभाग), मंत्रालय, मंबई
6. प्रधान सवचि (पाणी परििा ि स्िच्छर्ता विभाग), मंत्रालय, मंबई
7. आयक्र्त आरोग्य सेिा र्तर्था अवभयान संचालक, मंबई.
8. संचालक, आरोग्य सेिा संचालनालय, मंबई
9. अवर्तवरक्र्त संचालक, राज्य कटं ब कल्याण कायालय, पणे.
10. वनिडनस्र्ती (आरोग्य -7) .
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