अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर चिया व स्तनदा
माताांना

एक वेळ िौरस आहार दे ण्यासाठी

“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दु ल कलाम अमृत
आहार”

योजनेस

मान्यता

दे णे

तसेि

अांमलबजावणी व सांचनयांत्रणािी मागगदर्गक
तत्त्वे चवचहत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र र्ासन
आचदवासी चवकास चवभाग
र्ासन चनणगय क्रमाांकः आचवचव-201५/प्र.क्र.७८/कायासन-8
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु िौक, मांत्रालय, मुांबई - 400 032
चदनाांक : 18 नोव्हेंबर, २०१५
वािा : 1) मा.राज्यपाल याांिे क्रमाांक: आरबी/डीबी/ई११०१९/३३/२०१५/न्युरीचर्अस/
२०१५/५७९, चदनाांक २८ जुलै,२०१५ िे पत्र.
२) मुख्य सचिवाांच्या कायालयािे पत्र चदनाांक १७ नोव्हेंबर, २०१५
प्रस्तावना :
अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील

उष्ट्माांक (Calories) व प्रचिनाांच्या (Proteins) कमतरतेमुळे

चियाांमध्ये कमी वजनािी बालके जन्माला येण्यािे प्रमाण जास्त असून आचदवासी समाजामध्ये यािे
प्रमाण ३३.१ टक्के एवढे आहे. आचदवासी चियाांमध्ये गरोदरपणाच्या र्ेवटच्या चतमाहीमध्ये वजन वाढीिे
प्रमाण कमी असल्यामुळे त्यािा पचरणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनािी बालके जन्माला
येतात, असे अनेक सांर्ोधन व अभ्यासावरुन चसध्द झाले आहे. तसेि बालक जन्मानांतर पचहले तीन मचहने
पूणगपणे मातेवर अवलांबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेिे आरोग्य व पोषण िाांगले राहणे आवश्यक
आहे. अपुरा आहार आचण गभावस्िेत घ्यावयािी काळजी याबाबत आचदवासी समाजामध्ये आवश्यक
जागरुकता चदसून येत नाही. र्ेवटच्या चतमाहीमध्ये बाळािा चवकास व वाढ होत असते अर्ा कालावधीत
सुध्दा गभगवती चिया श्रमािी कामे करीत असतात. त्या कालावधीत त्याांना अचतचरक्त आहार आचण
चवश्राांतीिी गरज असते. मा. राज्यपाल याांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील
गरोदर चिया व स्तनदा माताांना अचतचरक्त पुरक आहार दे ण्याबाबत ििा झाली. त्यानुसार चद. २४
जुलै,२०१५ च्या पत्रान्वये आचदवासी समाजाला लाभ होईल अर्ी योजना कायान्न्वत करीत असताना
ग्रामसभा व चवकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून सामाचजक लेखा पचरक्षण करण्यात यावे, असेसुध्दा चनदे र् मा.
राज्यपाल महोदयाांनी चदले. या पार्श्गभम
ू ीच्या अनुषांगाने अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणािे प्रमाण कमी
करण्यासाठी गरोदर चिया व स्तनदा माताांना एक वेळ िौरस आहार दे ण्यािी योजना राबचवण्यािी बाब
र्ासनाच्या चविाराधीन होती.
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र्ासन चनणगय :
१) अनुसूचित क्षेत्राांतगगत अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडी क्षेत्रातील सवग गरोदर चिया व स्तनदा माताांना
आहारातून उष्ट्माांक व प्रचिनाांिी उपलब्धता होण्यासाठी एक वेळ िौरस आहार दे ण्याच्या
योजनेला या र्ासन चनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे .
२) मुलाांचवषयीच्या अचतव प्रेमातून भारतािे माजी राष्ट्रपती मा.डॉ. ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम याांनी
मुलाांमध्ये िेतना चनमाण करण्यािे काम केले आहे. त्या दृष्ट्टीकोनातून या योजनेिे नामकरण
“ भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजना ” असे करण्यात येत आहे .
३) भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजनेअत
ां गगत गरोदर चिया व स्तनदा
माताांना एक वेळिा िौरस आहार उपलब्ध करुन दे ण्यािी योजना आचदवासी चवकास चवभागाच्या
चनयांत्रणाखाली व एकान्त्मक बाल चवकास सेवा योजना याांच्या माध्यमातून राबचवण्यात येईल.
४) या योजनेअांतगगत अनुसूचित क्षेत्रातील लाभािींना चदनाांक १ चडसेंबर,२०१५ पासून आहार दे ण्यात
यावा.
५) योजनेअांतगगत गरोदर चियाांना र्ेवटच्या चतमाहीत व स्तनदा माताांना बाळां तपणानांतर पचहल्या
चतमाहीत याप्रमाणे सहा मचहन्याच्या कालावधीकचरता एक वेळिा िौरस आहार दे ण्यात येईल.
६) भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजना ही राज्यातील 16 आचदवासी
चजल्यातील 85 एकान्त्मक बाल चवकास प्रकल्पाांतगगत पचरचर्ष्ट्ट - अ मध्ये दर्गचवलेल्या कायगक्षेत्रात
राबचवण्यात येईल.

७) आहारािा दजा, ककमत व पोषण मुल्ये ही र्ासन चनणगयातील पचरचर्ष्ट्ट-ब प्रमाणे राहतील व
प्रचत लाभािी िौरस आहारािा सरासरी खिग रु.25/- एवढा राहील.
८) एकान्त्मक बाल चवकास सेवा योजनेअांतगगत गरोदर चिया व स्तनदा माताांना घरी घेऊन
जाण्यासाठी आहार (THR) दे ण्यात येतो. अनुसुचित क्षेत्राांतगगत 16 चजयातील 85 प्रकल्पासाठी
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजनेंतगगत ज्या मचहला लाभार्थ्यांना एक
वेळिा पुणग आहार दे ण्यात येणार असल्याने या क्षेत्रातील सांबांचधत लाभार्थ्यांना टीएिआर (THR)
दे ण्यािी आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार
योजनेसाठी केंद्र र्ासनाच्या एकान्त्मक बाल चवकास सेवा योजनेमधील टीएिआरसाठीिा चनधी
(केंद्र व राज्य चहस्सा) 16 आचदवासी चजल्हयातील 85 एकान्त्मक बालचवकास प्रकल्पाांकरीता
वापरण्यात यावा. त्यासाठी मागगदर्गक सूिना आयुक्त, एकान्त्मक बाल चवकास प्रकल्प याांनी
स्वतांत्रपणे चनगगचमत कराव्यात.
2.

भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजनेिी कायगपध्दती तसेि

अांमलबजावणीिी मागगदर्गक तत्त्वे खालीलप्रमाणे राहतील :१) योजनेमध्ये लाभािी चनवडण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील अांगणवाडी सेचवका व आर्ा
याांनी लक्ष्य गटामधून अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडी क्षेत्रातील सवग गरोदर चिया व स्तनदा
माताांिी अांगणवाडी केंद्रामध्ये नोंदणी करुन लाभार्थ्यांिी यादी तयार करावी.
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२) अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडी केंद्रामध्ये नोंदणी झालेली प्रत्येक गरोदर िी व स्तनदा
माता याांिी पडताळणी सांबचधत प्रािचमक आरोग्य केंद्रात झालेल्या नोंदणीनुसार
करण्यात यावी.
३) अांगणवाडी सेचवकेने आर्ाला सोबत घेवून गरोदर चिया व स्तनदा माताांना लोहयुक्त
गोळयाांिे सेवन करणे व पुरक औषधाांसह एकवेळिा िौरस आहार घेण्याबाबत प्रेचरत
करावे. चियाांना गरोदरपणात घ्यावयाच्या काळजीबाबत समुपदे र्न करणे व
स्तनपानाच्या योग्य पध्दती चवषयक मागगदर्गन करावे.
४) अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडीकरीता क्षेत्रातील नोंदणी झालेल्या गरोदर चिया व स्तनदा
माता व्यचतचरक्त इतर चठकाणाहू न त्या अांगणवाडी क्षेत्रात आलेल्या गरोदर चिया व
स्तनदा माता याांना सुध्दा या योजनेिा लाभ दे ण्यात यावा.
५) या योजनेअांतगगत गरोदर चिला र्ेवटच्या मचहन्यात तर बाळां तपणानांतर स्तनदा मातेस
पचहल्या मचहन्यात एक वेळिा िौरस आहार त्याांिे घरी अांगणवाडी मदतचनसामार्गत
पोहोिचवण्यात यावा.
६) गाव पातळीवर प्रत्येक अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडीकरीता ग्रामसभेने आहार सचमतीच्या
अध्यक्षािी चनवड करावी. चनवड झालेले अध्यक्ष व सांबांचधत अांगणवाडी सेचवकेने त्या
लाभािी गटातून एक गरोदर िी व स्तनदा मातेिी आहार सचमतीिे सदस्य म्हणून चनवड
करावी. (सचमतीिी रिना व कामे खाली पचरच्छे द 3.5 मध्ये नमूद करण्यात आलेली
आहेत.)
७) अांगणवाडी सेचवका भोजनाांच्या घटकाांमध्ये आहार सचमतीच्या सहमतीने स्िाचनक
घटकाांच्या उपलब्धतेनूसार व ऋतूमानानुसार बदल करु र्कतात.
८) अांगणवाडी सेचवका ANM मार्गत पुरचवण्यात आलेल्या IFA गोळ्या लाभािींना
जेवणासोबत चमळत असल्यािी खात्री करतील.
९) गरोदर िी व स्तनदा मातेिी वाढ तसेि नवजात बालकाांिे जन्मापासूनिे वजन याबाबत
प्रत्येक मचहन्याला अांगणवाडीच्या नोंद पुन्स्तकेत नोंदी घेण्यात येतील.
१०) या योजनेअांतगगत आहारािे घटक जसे गहू /ज्वारी, ताांदूळ, कडधान्ये, सोयाबीन, अांडी,
र्ेंगदाणे, चहरव्या पालेभाज्या, गूळ, मसाला, तेल, आयोडीनयुक्त मीठ, इांधन याांिी
खरेदी करण्यािे अचधकार आहार सचमतीस दे ण्यात येत आहेत. आहार सचमतीच्या
मान्यतेने सदर आहाराच्या घटकाांिी खरेदी अांगणवाडी सेचवकेने स्िाचनक बाजारपेठेतून
करावी. अांगणवाडी सेचवका सवग प्रकारच्या खरेदीच्या स्वतांत्र नोंदी ठे वतील व त्यािे लेखे
आहार सचमतीस सादर करतील.
११) (अ) गरोदर िी व स्तनदा माता अांडी खाणार नसल्यास त्याांना केळी ककवा नािणीिा
हलवा उपलब्ध करुन द्यावा.
११(ब) स्िाचनक बाजारातून अांडी उपलब्ध होणे र्क्य नसल्यास अपवादात्मक
पचरन्स्ितीत लाभार्थ्यांना तात्पुरती पयायी व्यवस्िा म्हणून तेवढयाि पोषण मुल्यािी
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केळी/नािणीिा हलवा/ऋतुमानानुसार र्ळे उपलब्ध करुन द्यावी. सदर पयायी अन्न
घटक पचरचर्ष्ट्ट -ब मध्ये दर्गचवलेले आहे.
१२) योजनेंतगगत आहार घटक खरेदीसाठी आवश्यक अनुदान उप मुख्य कायगकारी अचधकारी,
बाल कल्याण, चजल्हा पचरषद याांनी प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक बाल चवकास याांना
उपलब्ध करुन चदल्यानांतर

चनयचमतपणे एक मचहन्यािे आगाऊ अनुदान प्रकल्प

अचधकारी, एकान्त्मक बाल चवकास याांनी अांगणवाडी सेचवकेबरोबरि मचहला सरपांि
ककवा मचहला ग्राम पांिायत सदस्य याांच्या बँकेतील योजनेसाठीच्या स्वतांत्र सांयुक्त
खात्यामध्ये जमा करतील. आगाऊ चदलेल्या रक्कमेिा चवचनयोग आहार सचमतीद्वारे
मांजूर लाभार्थ्यांच्या उपन्स्ितीनुसार करण्यात यावा.
१३) अांगणवाडी

सेचवका

व

अांगणवाडी

मदतनीस

याांना

चनयचमत

चमळणा-या

मानधनाव्यचतचरक्त या योजनेंतगगत आहार तयार करण्यासाठी प्रत्येकी रु.250/प्रचतमाह दे ण्यात येतील.
3. सांचनयांत्रण व मुल्यमापन : भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजनेिे समन्वय व
सांचनयांत्रणािी कायगपध्दती खालीलप्रमाणे राहील : 3.1 राज्यस्तरीय सांचनयत्रण सचमती : योजनेतांगगत कामािा व र्लचनष्ट्पत्तीिा आढावा घेण्यासाठी
राज्यस्तरीय सांचनयांत्रण सचमती स्िापन करण्यात येत असून या सचमतीिी रिना खालीलप्रमाणे
राहील:1

प्रधान सचिव/सचिव, आचदवासी चवकास, मांत्रालय, मुांबई

अध्यक्ष

2

प्रधान सचिव/सचिव, मचहला व बाल चवकास, मांत्रालय,मुांबई

सदस्य

3

प्रधान सचिव, सावगजचनक आरोग्य चवभाग / सांिालक,

सदस्य

आरोग्य सांिालनालय, मुबांई
4

प्रधान सचिव/सचिव, चवत्त चवभाग मांत्रालय,मुांबई

सदस्य

5

आयुक्त, आचदवासी चवकास, नाचर्क

सदस्य

6

महासांिालक, राजमाता चजजाऊ पोषण चमर्न

सदस्य

7

युचनसेर्िे राज्य प्रमुख

सदस्य

8

2 स्वयांसेवी सांस्िाांिे प्रचतचनधी

सदस्य

9

आयुक्त, एकान्त्मक बाल चवकास सेवा योजना

सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय सांचनयांत्रण सचमतीिी कायगकक्षा :१. योजनेतील कामािा व र्लचनष्ट्पत्तीिा चनयचमत आढावा घेण्यासाठी चकमान तीन
मचहन्यातून एकदा बैठक घेणे.
२. आयुक्त, एकान्त्मक बालचवकास व सेवा याांिेकडू न प्रस्ताचवत अांमलबजावणी कृती
आराखडयाांस अांचतम मांजुरी दे णे.
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३. योजनेमध्ये आवश्यक अनुषांचगक बदल करण्यािे अचधकार सांचनयत्रण सचमतीस राहतील.
४. योजनेमध्ये आयुक्त, एकान्त्मक बालचवकास सेवा याांिेकडू न प्रस्ताचवत सुधारणेस मान्यता
दे णे.
५.चजल्हास्तर व राज्यस्तरावर आवश्यक तरतुदीबाबतिे चनयोजन करणे.
सचमतीिी बैठक चवचहत कालावधीत आयोचजत करणे, चनणगयािी अांमलबजावणी करणे व पूतगता
अहवाल सचमतीस सादर करण्यािी जबाबदारी सदस्य सचिव याांिी राहील.
३.2 याचर्वाय या योजनेच्या सवंकष सांचनयांत्रण व मुल्यमापनासाठी खालील पध्दती अांमलात आणण्यात
येतील :1. योजनेिे वेळोवळी त्रयस्ि सांस्िेमार्गत मुल्यमापन करण्यात येईल.
2. योजनेच्या सांचनयांत्रणासाठी राज्यस्तरावरुन मोबाईल ॲप्लीकेर्न तयार करण्यात येईल.
3.योजनेतांगगत लाभार्थ्यांिी यादी प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक बाल चवकास सेवा याांिक
े डू न
प्राप्त करुन आयुक्त,एकान्त्मक बाल चवकास सेवा याांच्यामार्गत माचहती प्रणालीवर अद्यावत
करण्यात येईल.
4. योजनेिे स्वयांसेवी सांस्िा , स्िाचनक स्वराज्य सांस्िा , सामाचजक सांस्िा इत्यादींमार्गत
सामुदाचयक सांचनयत्रांण (Community Based Monitoring ) करण्यात येईल.
३.३.

चजल्हास्तरीय अांमलबजावणी सचमती : योजनेंतगगत कामािा व

र्लचनष्ट्पत्तीिा आढावा

घेण्यासाठी चजल्हास्तरीय अांमलबाजावणी सचमती स्िापन करण्यात येत असून सचमतीिी
रिना खालीलप्रमाणे राहील :1

मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजल्हा पचरषद

अध्यक्ष

2

चजल्हा आरोग्य अचधकारी

सदस्य

3

उपमुख्य कायगकारी अचधकारी, बाल कल्याण

सदस्य

4

चजल्हा पुरवठा अचधकारी

सदस्य

5

प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक बाल चवकास प्रकल्प (चजल्यातील सवग)

सदस्य

6

2 स्वयांसेवी सांस्िाांिे प्रचतचनधी

सदस्य

7

प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प

सदस्य सचिव

(नोडल प्रकल्प अचधकारी)
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चजल्हास्तरीय अांमलबजावणी सचमतीिी कायगकक्षा :
1. अनुसुचित क्षेत्रातील सवग गरोदर चिया व स्तनदा माताांिी अांगणवाडी सेचवकेमार्गत
सवेचक्षत यादी चजल्हास्तरावर एकचत्रत करुन अांचतम करणे.
2. योजनेतील

कामािा व र्लचनष्ट्पत्तीिा चनयचमत आढावा घेण्यासाठी चकमान दोन

मचहन्यातून एकदा बैठक घेणे.
3. उप मुख्य कायगकारी अचधकारी, बाल कल्याण व प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक आचदवासी
चवकास प्रकल्प याांनी अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडी केंद्रािा

तपासणी अहवाल

सचमतीसमोर सादर करावा.
4. चजल्हास्तरावर

आवश्यक तरतुदीबाबत आढावा घेऊन चजल्हा वार्षषक आचदवासी

उपयोजना तरतुदीिे चनयोजन करुन खिािा आढावा घेणे.
३.4. याचर्वाय या योजनेच्या चजल्हास्तरीय अांमलबजावणी व सांचनयांत्रणासाठी जबाबदार अचधकारी
यानी अवलांबावयािी कायगपध्दती खालीलप्रमाणे राहील :१) प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक बाल चवकास

याांनी एका महीन्यामध्ये

चकमान 20

अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडयाांमधील एक वेळ आहार योजनेिी तपासणी करावी.
२) उप मुख्य कायगकारी अचधकारी, बाल कल्याण, चजल्हा पचरषद आचण प्रकल्प अचधकारी,
एकान्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प याांनी एका मचहन्यामध्ये चकमान 10
अांगणवाडी/चमनी अांगणवाडयाांमधील आचण या योजनेतील ५ गावाांमधील लाभार्थ्यांिी
उपन्स्िती, अन्नािा दजा व प्रमाण, भोजन चर्जवताना व वाढत असतानािी स्वच्छता,
गरोदर िीच्या वजनातील वाढ, स्तनपान व लसीकरण याबाबत तपासणी करुन
खरेदीिे लेखे तपासावे आचण यािा अहवाल चजल्हास्तरीय अांमलबजावणी सचमतीस
सादर करावा.
३.5. ग्रामपातळीवरील ४ सदस्यीय आहार सचमती : एका अांगणवाडी /चमनी अांगणवाडीकचरता एक अर्ी
िार सदस्यीय आहार सचमती ग्रामसभेमार्गत चनयुक्त करण्यात येईल व सदर सचमतीिे सदस्य
पुढीलप्रमाणे राहतील:1

मचहला सरपांि/ मचहला ग्रामपांिायत सदस्य

अध्यक्ष

(अनु.जमाती)
2

एक स्तनदा माता

सदस्य

3

एक गरोदर िी

सदस्य

4

अांगणवाडी सेचवका

सदस्य सचिव

टीप : गरोदर िी व स्तनदा माता याांिा लाभािा कालावधी सांपल्यानांतर सदस्यत्व सांपुष्ट्टात
येईल व त्याांच्या जागी नवीन सदस्याांिी चनवड करण्यात यावी आचण तर्ी नोंद आहार
सचमतीच्या नोंद वहीत घेण्यात यावी.
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आहार सचमतीिी कामे :1. लाभार्थ्यांना या कायगक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्याांिे प्रबोधन व जागृती चनमाण करणे.
२. योजनेच्या अांमलबजावणीवर तसेि उपन्स्िती, भोजनािा दजा,स्वच्छता यावर दे खरेख ठे वणे.
३. आहारािे घटक व वार यासांदभात र्ासन चनणगयात पचरचर्ष्ट्ट -क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
लाभार्थ्यांना दे ण्यात येईल यािी दक्षता घेणे.
४. आहारािी वेळ चनचित करणे.
५. अांगणवाडी मदतचनसाच्या अनुपन्स्ितीत अांगणवाडीमध्ये एक वेळिा आहार तयार करण्यासाठी
पयायी व्यक्तीिी व्यवस्िा करणे.
6. लाभार्थ्यांच्या उपन्स्ितीच्या अहवालास मान्यता दे णे.
7. योजनेच्या वार्षषक लेखा अहवालािे वािन आर्षिक वषग सांपल्यानांतर १ मे रोजी होणा-या
ग्रामसभेमध्ये करावे.
आहार सचमतीिी बैठक मचहन्यातून चकमान एकदा अांगणवाडी सेचवकाांमार्गत आयोचजत करण्यात
यावी. बैठकीत झालेल्या ििेनुसार करण्यात आलेले ठराव व कायगवृत्त यािी नोंदवही ठे वण्यात यावी.
आहार सचमतीमधील गरोदर िी व स्तनदा माता याांिा लाभािा कालावधी सांपुष्ट्टात आल्यानांतर नवीन
सदस्याांिी नोंदवहीत नोंद करण्यात यावी.
४. योजनेसाठी चनधीिे चनयोजन : भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजने अांतगगत अनुसूचित क्षेत्राांतगगत
अांगणवाडी क्षेत्रातील सवग गरोदर चिया व स्तनदा माताांना एक वेळ िौरस आहार पुरचवण्यात येणार आहे.
योजनेसाठी आवश्यक चनधी आचदवासी उपयोजना व केंद्र पुरस्कृत एकान्त्मक बाल चवकास सेवा
योजनेतून टीएिआरिा (THR) केंद्र व राज्य चहस्सा उपलब्ध करुन घ्यावा. त्यानुषांगाने या योजनेसाठी
चजल्हा वार्षषक आचदवासी उपयोजनेंतगगत आवश्यक तरतूद चजल्हाचनहाय सवेचक्षत लाभार्थ्यांच्या
यादीनुसार उप मुख्य कायगकारी अचधकारी, बाल कल्याण, चजल्हा पचरषद व प्रकल्प अचधकारी,
एकान्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प याांनी चजल्हा वार्षषक आचदवासी उपयोजनेतून चनयतव्ययािी
मागणी करावी. योजनेसाठी अचतचरक्त तरतुदीिी आवश्यकता भासल्यास राज्यस्तरावरुन आयुक्त,
एकान्त्मक बाल चवकास सेवा याांना चनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल. चजल्हास्तरावर व राज्यस्तरावर
आवश्यक तरतुदीिे चनयोजन व सांचनयांत्रण करण्यािी जबाबदारी आयुक्त, एकान्त्मक बाल चवकास सेवा
याांिी राहील.
५.

सदर योजनेकचरतािा खिग “मागणी क्र. टी-५, २२२५- अनु.जाती, अनु.जमाती व इतर

मागासवगीयाांिे कल्याण-पांिवार्षषक योजनाांतगगत योजना, ०२ अनुसूचित जमातीिे कल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनाांतगगत योजना, (०१) (01) महाराष्ट्र चजल्हा
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पचरषद व पांिायत सचमती अचधचनयम, १९६१ याांच्या कलम १२३, 187 आचण २६१ अन्वये चजल्हा
पचरषदाांना अनुदान लेखाचर्षग (२२36 0297), (२२35 2297) व (२२36 1722), ३१ सहायक अनुदाने
(वेतनेतर )” या लेखाचर्षाखालील मांजूर अनुदानातून भागचवण्यात यावा.
६.

सदर र्ासन चनणगय मचहला व बाल चवकास चवभागाच्या सहमतीने तसेि चवत्त चवभागाच्या

अनौपिाचरक सांदभग क्र. 269/व्यय-१४, चद.६.१०.२०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने चनगगचमत
करण्यात येत आहे.
सदर र्ासन चनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201511181735576424 असा आहे . हा आदे र् चडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.

Rajagopal
Devara

Digitally signed by Rajagopal Devara
DN: c=IN, o=All India Service,
ou=IAS, postalCode=110001,
st=Maharashtra, cn=Rajagopal
Devara
Date: 2015.11.18 17:37:10 +05'30'

( राजगोपाल दे वरा )
सचिव
प्रत,
1) मा.राज्यपालाांिे सचिव, राजभवन, मुांबई.
2) मा.मुख्यमांत्रयाांिे प्रधान सचिव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा.मांत्री (आचदवासी चवकास) याांिे खाजगी सचिव,मांत्रालय,मुांबई
4) मा.मांत्री (मचहला व बाल चवकास) याांिे खाजगी सचिव,मांत्रालय,मुांबई
5) मा.मांत्री (सावगजचनक आरोग्य व कुटु ां ब कल्याण) याांिे खाजगी सचिव,मांत्रालय,मुांबई.
6) मा.मांत्री ( अन्न व नागरी पुरवठा ) याांिे खाजगी सचिव,मांत्रालय,मुांबई.
7) मा.राज्यमांत्री (आचदवासी चवकास) याांिे खाजगी सचिव, मांत्रालय,मुांबई.
8) सवग मांत्री / राज्यमांत्री याांिे खाजगी सचिव, मांत्रालय,मुांबई.
9) सवग मा. सांसद सदस्य,
10) सवग मा. चवधानसभा /चवधानपचरषद सदस्य, महाराष्ट्र चवधानमांडळ.
11) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र र्ासन, मांत्रालय, मुांबई.
12) अपर मुख्य सचिव, चनयोजन चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
13) अपर मुख्य सचिव, चवत्त चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
14) अपर मुख्य सचिव, सावगजचनक आरोग्य चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
Page 8 of 12

शासन ननर्णय क्रमाांकः आचवचव-2015/प्र.क्र.78/कायासन-८

15) प्रधान सचिव, मचहला व बाल चवकास चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
16) प्रधान सचिव (चवत्त), चवत्त चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
17) सचिव, आचदवासी चवकास चवभाग,मांत्रालय, मुांबई.
18) सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा चवभाग,मांत्रालय, मुांबई
19) आयुक्त, आचदवासी चवकास, नाचर्क
20) आयुक्त, आचदवासी सांर्ोधन व प्रचर्क्षण सांस्िा ,पुणे
21) व्यवस्िापकीय सांिालक , महाराष्ट्र राज्य आचदवासी चवकास महामांडळ, नाचर्क .
22) महासांिालक, राजमाता चजजाऊ पोषण चमर्न, नवी मुबांई.
23) आयुक्त, कुटु ां ब कल्याण,मांत्रालय, मुांबई.
24) आयुक्त, एकान्त्मक बाल चवकास सेवा योजना, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुांबई.
25) सांिालक, सावगजचनक आरोग्य सांिालनालय,मुांबई.
26) सवग चवभागीय आयुक्त
27) सवग चजल्हाचधकारी
28) युचनसेर् राज्यप्रमुख, मुांबई.
29) स्वयांसेवी सांस्िाांिे प्रचतचनधी
30) मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजल्हा पचरषद (अनुसूचित क्षेत्र/सवग आचदवासी चजल्हे )
31) सवग अपर आयुक्त, आचदवासी चवकास
32) सवग प्रकल्प अचधकारी, एकान्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प
33) सह सांिालक, माचहती व प्रचसध्दी सांिालनालय, मुांबई.
34) सह सांिालक, आरोग्य सांिालनालय, मुांबई.
35) सवग चजल्हा आरोग्य अचधकारी, चजल्हा पचरषद.
36) उपमुख्य कायगकारी अचधकारी, बाल कल्याण, चजल्हा पचरषद.
37) चजल्हा कोषागार अचधकारी (सांबांचधत चजल्हे)
38) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता ), मुांबई / नागपूर.
39) महालेखापाल (लेखापचरक्षा ), मुांबई / नागपूर.
40) चवत्त चवभाग (व्यय -१४), मांत्रालय, मुांबई -३२
41) सवग सहसचिव /उपसचिव, आचदवासी चवकास चवभाग,मांत्रालय,मुांबई-३२.
42) सवग अवर सचिव /कक्ष अचधकारी, आचदवासी चवकास चवभाग,मांत्रालय,मुांबई-३२.
43) चनवड नस्ती -कायासन (८)

******
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योजनेिे कायगक्षत्र
े
पचरचर्ष्ट्ट - अ

अ.
क्र.

चजल्हा

चजल्हया-

मांजुर

मांजुर

तील

अांगण-

चमनी

वाड्ाांिी

अांगण-

सांख्या

वाड्ाांिी

एकूण

प्रकल्पािे नाव

आचदवासी
प्रकल्प

सांख्या

१

अहमदनगर

२

अकोले, राजूर

४९९

७६

२

अमरावती

२

चिखलदरा, धारणी

४४९

७

३

िांद्रपूर

९

बल्लारपूर,ब्रम्हपुरी,िांद्रपूर,चिमूर,गोंडकपपरी,

१५२७

८८

चजवती,कोरपना,पोंभूणा, राजुरा
४

धुळे

३

दचहवेल,साक्री,साक्री (कपपळनेर),

६४३

१०१

५

गडचिरोली

१२

अहे री,आरमोरी,भामरागड,िामोर्ी,दे साईगांज

१७७१

५१८

(वडसा),धानोरा,एटापल्ली,गडचिरोली,
कोरिी,कुरखेडा,मुलिेरा, चसरोंिा
६

गोंचदया

४

अजुन
ग ी मोर,दे वरी,सडक अजुन
ग ी,सालेकसा

७२३

६७

७

जळगाव

२

िोपडा-२, िोपडा

२९४

७

८

नागपूर

१

रामटे क

१९२

५

९

नाांदेड

२

चकनवट, माहू र

५१०

१२३

१०

नांदुरबार

१२

अक्कलकुआ, अक्कलकुआ (मोलगी),

२३६४

८१

२७५२

२२७

अक्कलकुआ-२, धाडगाव, धाडगाव (कांु ठामोही),
धाडगाव नांदुरबार, नांदुरबार (रनाळा-२ ), नवापूर,
र्हादा (म्हसवड-२),र्हादा, तळोदा
११

नाचर्क

१४

बागलाण, बागलाण-२, दे वळा, कदडोरी,
कदडोरी (उमराळे -२), हरसूल, इगतपुरी,कळवण,
कळवण-२, नाचर्क ,कपट,सुरगाणा ,
सुरगुणा (बा-हे -२), त्रयांबकेर्श्र

१२

पुणे

२

जुन्नर, नारायणगाव

८२८

९

१३

रायगड

२

कजगत, कजगत २

२७८

५७

१४

ठाणे

५

मुरबाड, मुरबाड-२, र्हापूर, र्हापूर (डोळखाांब),

1007

163

2009

435

४८४

४९

१६०३०

२०१३

तलासरी
१५

पालघर

10

डहाणू, डहाणू (कासा), जव्हार-२, जव्हार,
मोखाडा, चवक्रमगड,वाडा, वाडा-२, पालघर,
पालघर (मनोर)

१६

यवतमाळ
एकूण

३
८५

घाटां जी,पाांढरकवडा, राळे गाव
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अन्नघटकचनहाय उष्ट्माांक, प्रचिने, मेद, लोह याांिे प्रमाण दर्गचवणारा तक्ता
पचरचर्ष्ट्ट - ब
अ.

अन्न घटक

क्र.

वजन

कॅलरी

प्रिीने

(ग्रॅम )

(चक.कॅलरी)

(ग्रॅम )

मेद (ग्रॅम)

कॅन्ल्र्यम

लोह

ककमत

(चम.ग्रॅ. )

(चम.ग्रॅ. )

(रुपये)

1

िपाती/भाकरी

70

244.6

7.26

1.02

28.8

2.94

2.25

2

ताांदूळ

50

143.8

2.04

0.15

3

0.21

2.25

3

कडधान्ये-डाळ

30

100.5

6.69

0.51

21.9

0.81

३.00

 सोया दु ध साखरे सह

200

148

10.5

5

60

2.6

(आठवडयातून एक चदवस)
4

चम.चल.
2.50

 र्ेगांदाणा लाडू
साखर/गुळासह
(आठवडयातून पाि चदवस)

40

१४१.०७

६.३

१०.०

२२.५

०.६२

5

अांडी/ केळी/नािणी हलवा

50

86.5

6.65

6.65

6.65

1.8165

5.00

6

चहरव्या पालेभाज्या

50

58.5

0.6

0.15

8.5

0.18

3.50

7

खाद्यतेल

15

135

8

आयोडीनयुक्त मीठ

0.५०

9

मसाला

१.00

10

इांधन

२.00

11

इतर अनुषांचगक खिग

1.00

एकूण

910.00

15

29.54

33.48

2.00

91.35

6.577

25.00

 चटप : सोया दु ध (साखरेसह) र्चनवारी दे ण्यात यावे व इतर पाि चदवस र्ेगांदाणा लाडू
(साखर/गुळासह) दे ण्यात यावेत.

Page 11 of 12

शासन ननर्णय क्रमाांकः आचवचव-2015/प्र.क्र.78/कायासन-८

सोमवार ते र्चनवार साठीिा आहार तक्ता
पचरचर्ष्ट्ट - क

चदवस

अन्न घटक १

अन्न घटक २

अन्न घटक ३

सोमवार

िपाती/भाकरी

भात

डाळ, चहरवी पालेभाजी

मांगळवार

िपाती/भाकरी

भात

डाळ, चहरवी पालेभाजी

बुधवार

िपाती/भाकरी

भात

डाळ, चहरवी पालेभाजी

गुरुवार

िपाती/भाकरी

भात

डाळ, चहरवी पालेभाजी

र्ुक्रवार

िपाती/भाकरी

भात

डाळ, चहरवी पालेभाजी

र्चनवार

िपाती/भाकरी

भात

डाळ, चहरवी पालेभाजी

अन्न घटक ४

अन्न घटक ५

अांडी/पयायी

र्ेंगदाणा

अन्न घटक

लाडू

अांडी/पयायी

र्ेंगदाणा

अन्न घटक

लाडू

अांडी/पयायी

र्ेंगदाणा

अन्न घटक

लाडू

अांडी/पयायी

र्ेंगदाणा

अन्न घटक

लाडू

अांडी/पयायी

र्ेंगदाणा

अन्न घटक

लाडू

अांडी/पयायी
अन्न घटक

सोया दु ध
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