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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 

 

• या योजनेचा उदे्दश 19 वरे्ष ककिं वा त्याहून अकिक वयाच्या गरोदर 

ककिं वा स्तनपान करणाऱ्या मकिलािंना पकिल्या कजविंत जन्मासाठी आिे. िा 

काययक्रम बाळाच्या जन्मादरम्यान आकण निंतर बालसिंगोपनाच्या वेळी 

वेतनाच्या नुकसानासाठी आिंकशक भरपाई प्रदान करतो. राष्ट्र ीय अन्न 

सुरक्षा कायदा, 2013 च्या अनुर्षिंगाने माता आकण बाळासाठी चािंगले 

आिार आकण पोर्षण याबद्दल माकिती प्रदान करणे िे देखील त्याचे उद्दीष्ट् 

आिे. 

• PMMVY ची अिंमलबजावणी कें किय उपयोकजत वेब आिाररत MIS 

सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशनद्वारे केली जाते आकण अिंमलबजावणीचा मुख्य 

मुद्दा अिंगणवाडी कें ि (AWC) आकण ASHA/ANM कमयचारी असतील. 

PMMVY उकद्दषे्ट् 

PMMVY योजनेची खालील उकद्दषे्ट् आिेत: 

• मजुरीच्या नुकसानाकवरूद्ध रोख भरपाई प्रदान करणे जेणेकरून आईला पकिल्या कजविंत मुलाच्या जन्मापूवी आकण 

निंतर पुरेशी कवश्ािंती घेता येईल. 

• बालमृतू्य आकण कुपोर्षण कमी करण्यासाठी चािंगल्या पोर्षण आकण आिार पद्धती िंना प्रोत्सािन देणे. 

• िे गरोदर/स्तनपान करणाऱ्या मातािंमधे्य आरोग्यदायी वतयनाला प्रोत्सािन देईल. 

• रोगाचा िोका कमी करण्यासाठी आरोग्य सेवा आकण सिंस्थात्मक काळजी वापरण्यास प्रोत्सािन देणे. 

PMMVY लाभाथी यादी 

 

PMMVY खालील लाभार्थ्ाांना लक्ष्य केले आिे: 

• गरोदर/स्तनपान करणाऱ्या माता वगळता ज्या कें ि 

सरकार, सावयजकनक के्षत्रातील युकनट्स ककिं वा राज्य सरकारािंमधे्य 

नोकरी करत आिेत ककिं वा ज्यािंना सध्या समान कायद्ािंद्वारे समान 

लाभ कमळतात. 

• ज्या मकिलािंची गभयिारणा 01.01.2017 निंतर सुरू झाली 

आकण िे कुटुिंबातील पकिले मूल असेल. 
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PMMVY तरतुदी 

PMMVY ज्या प्लियािंना गभयपात झाला आिे ककिं वा मृत जन्म झाला आिे त्यािंना पुढील गभयिारणा झाल्यावर उवयररत लाभ गोळा 

करण्याची परवानगी देते. 

PMMVY खालील फायदे प्रदान करते: 

• सिंबिंकित अटी पूणय केल्यावर तीन िप्त्ािंमधे्य रुपये 5000, उदा. गभयिारणेची लवकर नोिंदणी, जन्मपूवय तपासणी आकण 

मुलाच्या जन्माची नोिंदणी आकण कुटुिंबातील पकिल्या कजविंत मुलासाठी लसीकरणाचे पकिले चक्र पूणय करणे. 

पीएम मातृत्व वंदना योजना मातांना देखील ववचारते: 

• पकिले सिा मकिने स्तनपान करा आकण त्यानिंतर बाळाला पूरक आिार देणे  

• मुलाला डीपीटी आकण पोकलओ लस देणे  

• मूल 3-6 मकिन्ािंचे असताना दोन समुपदेशन सत्रािंना उपप्लस्थत रािणे 

भारत सरकार ज्या यिंत्रणेद्वारे या योजनेला कवत्तपुरवठा करते ती राज्य सरकारािंना मदत कनिी म्हणून अनुदान देते, जी योजनेची 

वास्तकवक अिंमलबजावणी िाताळते. PMMVY िी 2010 मधे्य सुरू करण्यात आलेल्या इिं कदरा गािंिी मातृत्व सियोग योजनेची 

(IGMSY) एक कनरिंतरता आिे. ती 2014 मधे्य मातृत्व सियोग योजना म्हणून 2014 मधे्य पुन्हा सुरू करण्यात आली आकण 

2016 च्या उत्तरािायत कतचे सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. 
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