
शालेय पोषण आहार योजना  
             शालेय पोषण आहार योजना िज�हयातील सव� 15 तालु�यातील पा� शाळांम�धल इ.1ल# ते 5वी व 

इ.6वी ते 8वी असे दोन गटात शासनाने ठरवुन +दले�या ,माणा नसुार सा-ताह#क पाककृती तयार क0न शालेय 

पोषण आहार योजनेचा म2या3न भोजन 5हणुन 6व7या8या9ना लाभ +दला जातो.  

            सदर योजना सन 2002-2003 महारा>? शासन @नण�य A.,शा-1095/2130/,ाDश/+द.22/11/1995 

Eयाच ,माणे शासन @नण�य A.,ाशा/10902383/97 +द.28/09/1999 व महारा>? शासन @नण�य 

A.शालेय/2390/,.A.507/नापु/97 अ3न नागर# पुरवठा व Gाहक संरHण 6वभाग मं�ालय मुबंई +द.28/08/1999 

तसेच शासन @नण�य शालेय DशHण व KAडा 6वभाग A शापोआ-2010/,.A.18/,ाDश-4/ +द.2 फेOवुार# 2011 तसेच 

शालेय DशHण 6वभाग शासन पPरप�क +द.26/02/2010 म2ये 6वषद केले�या काय� प2दती नसुार शालेय पोषण 

आहार योजनेचे यशQवी अंमलबजावणी िज�हयात सु0 आहे. 

            िज�हा पPरषद जळगाव म�धल 15 तालु�यातील योजनेस पा� शाळं◌ाची संSया 2754 असुन Eयात 

,ाथDमक व मा2यDमक 6व7याथU लाभाथU संSया इ.1ल# ते इ 5वी 275995 व इ.6वी ते इ.8वी 175648 असे एकुण 

466573 (ए6,ल 2021 अखेर ) आहेत.सदर योजनेतुन लाभाथU 90 ते 95 ट�के उपिQथती असुन मागणी नसुार सव� 

6व7याथU लाभा8या9ना सदर#ल योजनेचा लाभ झालेला आहे. 

          तसेच शासन @नण�य A.शापोआ/2003/34/03 +द.03/03/2003 पासुन शालेय पोषण आहार योजनेतगं�त 

दे\यात येणारा आहार Dशजवुन देणे बाबत बंधनकारक कर\यात आले आहे. 

         या योजने अतंग�त आहार Dशजवुन दे\याचे अनदुान माहे ए6,ल 2021 पासुन ,@त 6व7याथU ,@त +दवस  

शालेय DशHण व KAडा 6वभाग यांचा सुधार#त शासन @नण�य A.शापोआ/2020/,.A.85/एस.डी.3 +द.24 नो]ह̂बर 

2021 नसुार ए6,ल 2021 पासुन सुधार#त दर इ.1ल# ते इ.5वी ,@त 6व7याथU ,@त+दन एकुण खच� �.4.97 सदर 

र�कमेची 6वभागणी इ.1ल# ते इ.5वी धा3याद# माल खरेद# ,@त 6व7याथU �.3.08 व इंधनभाजीपाला �.1.89 तसेच 

व इ.6वी ते 8वी �.7.45 सदर र�कमेची 6वभागणी इ.6वी ते इ.8वी धा3याद# माल खरेद# ,@त 6व7याथU �.4.61 व 

इंधनभाजीपाला �.2.84  ,माणे र�कम अन_ेुय केलेल# आहे. 

         तसेच योजनेतंग�त सव� पा� शाळांना अचानक भेट# देऊन सव� लाभाथU 6व7या8या9ना @नयमा,माणे 

योजनेचा लाभ +दला जातो Kकंवा नाह# याची पाहणी व पडताळणी तालुकाQतराव0न गटDशHणा�धकार# व अ�धHक 

(शापोआ) तसेच 6वQतार अ�धकार# (DशHण),क̂b ,मुख इ.तसेच िज�हाQतराव0न DशHणा�धकार# (,ाथ) व 

(मा2य),उपDशHणा�धकार# (,ाथ) व (मा2य) ,लेखाअ�धकार# (शापोआ) तसेच 6वQतार अ�धकार# (DशHण) तसेच 

राcयQतर#य अ�धकार#  यांचे माफ� त केल# जाते. 

शालेय पोषण आहार योजनेचे उ�यी ट :- 

1 6व7या8या9चे शर#राचे उEतम पोषण ]हावे 

2 ,ाथDमक शाळांम�धल पट नdदणी वाढ6वणे 

3 ,ाथDमक शाळांम�धल 6व7या8या9ची दfन+ंदन उपिQथती वाढ6वणे 

4 6व7या8या9ची शाळेत पूण� वेळ उपिQथती वाढ6वणे 

5 Qप>ृश अQप>ृश भेदभाव न>ट करणे 

6 Q�ी पुरष ल#ंग भेदभाव न>ट करणे 

 



शालेय पोषण आहार योजना कोण%या शाळांसाठ* लागु आहे :- 

1 िज�हा पPरषद शाळा 

2 महानगर पाDलका शाळा 

3 नगर पाDलका/ पPरषद शाळा 

4 पुण� व अशंत: अनुदा@नत खाजगी शाळा 

5 आiमशाळा (अ@नवासी 6व7याथU)  

6 वQतीशाळा (पूवUjया, आता @नयDमत शाळा) 

7 महाEमा फुले DशHण हमी क̂b  

8 मदरसा व म�तब  

9 पया�यी DशHण क̂bे (वPरल ]या@तPर�त ) 

शालेय पोषण आहार योजने म.ये शाळांना शासना माफ0 त काय दे3यात येते :- 

इ.1ल# ते इ.5वी चे वग� असणा-या शाळांना ,@त 6व7याथU ,@त +दवस 100 Gॅम तांदळू व इ.6वी ते इ.8वी च ेवग� 

असणा-या शाळांना ,@त 6व7याथU ,@त +दवस 150 Gॅम तांदळू तसेच अ3न Dशजवून दे\यासाठl ,@त 6व7याथU ,@त 

+दन शासनाने @निmचत के�या ,माणे अनदुान (पPरjछेद 5 म2ये ,माणे) 

शालेय पोषण आहार योजनेतगं0त दररोज 4कती कॅलर6ज व 8ोट69स दे3यात यावेत :- 

          क̂b शासनाने @निmचत केले�या आहार 6वषयक गरजांjया अoयासा व0न इ.1ल# ते इ.5वी jया वगा9तील 

6व7या8या9ना 450 कॅलर#ज व 12 Gॅम ,ोट#3स तसेच इ.6वी ते इ.8वी चे 6व7या8या9ना 700 कॅलर#ज व 20 Gॅम 

,ोट#3स देणे आवmयक आहे. पा� शाळेतील 6व7या8या9ना एका वषा�साठl सा-ताह#क पाककृती तयार क0न म2या3न 

भोजनात दररोज वेगळा मेन ु+दला जाईल असे @नयोजन केले  जाते.तसेच Eयासोबत आठवडयातुन एक +दवस पुरक 

आहार (सोया pबQकqट,राज�गरा लाडु,गुळ श̂गदाणे,खजरु,केळी,अडंी,मुरमुरा �चवडा इ.) +दला जातो.  

         तसेच सन 2020-21 म2ये (ए6,ेल 2020 ते ए6,ल 2021 ) माहे ए6,ल 2020 पासुन कोरोना 6वषाणू 

,ादभूा�वाjया पPरिQथतीम2ये 6व7या8या9ना शालेय पोषण आहाराचा लाभ देणे आवmयक अस�याने तसेच स7या 

पPरिQथतीत शाळा बंद अस�यातर#ह# पा� 6व7या8या9ना अनु_ेय तांदळू व अ3नDशज6व\यासाठlचा खच� दराjया 

मया�देत (कुकqंक कॉQट) धा3याद# मालाjया Qव0पात मुगडाळ,तरुडाळ व मसुरडाळ यापैकq एक डाळ तसेच उसळ 

म2ये हरभरा,मटकq,आSखामुग,चवळी यापैकq एक मा. DशHण संचालक (,ाथ),म.रा.पुणे यांचे कडील वेळोवेळी 

@नग�Dमत होणारे पPरप�कतील @नदtशा नसुार शाळाQतरावर 6व7या8या9ना वाटप केले आहे. 

        तसेच मा.DशHण संचालक (,ाथ) ,म.रा.पणेु यांनी +दले�या +द.25/6/2021 चे प�ातील सुचना नसुार 

उ3हाळी सुट# (माहे मे 2021) कPरता सदर योजनेचा लाभ थेट 6व7या8या9चे बँक खाती (डी.बी.ट#.]दारा) देणेसाठl 

िज�हयातील योजनेस पा� 6व7या8या9चे बँक खाते काढ\याचे काम सु0 आहे. स7या 90ट�के 6व7या8या9चे बँक खाते 

उघड\यात आले आहेत. तसेच मा.DशHण संचालक (,ाथ) ,म.रा.पुणे यांनी +द.25/6/2021 चे पPरप�कातील +दले�या 

@नदtशानसुार  माहे जुन 2021 ते जलैु 2021 या म+ह3यांचे 40 काय�+दवसांसाठl योजनेस पा� शाळेतील 6व7या8या9ना 

शाळाQतरावर 6व7या8या9ना तांदळू तसेच धा3याद# मालात मुगडाळ व हरभरा @निmचत केले�या ,माणा नसुार (कुकqंग 

कॉQट खचा�च̂ मया�देत ) वाटपाचे काम पुण� झाले आहे. जळगाव िज�हयात 15 तालु�यातील एकुण 2753 शाळेतील 

इ.1ल# ते 5वी चे 288057 6व7याथU व इ.6वी ते 8वी चे 178516 6व7याथU असे एकुण 466573 6व7या8या9ना 

सदरचा लाभ दे\यात आला आहे. 


