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सांिभण:- मदहला व बाल दवकास दवभाग, शासन दनणणय क्र.एबादव-2009/प्र.क्र.181/का-5,
दिनाांक 17 सप्टें बर 2010.
प्रस्तावना : कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वषात दवदवध उपाययोिना
केल्या आहेत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी पूरक पोषण आहार िे णे आदण वेळीच आवश्यक आरोग्य
सेवा पूरदवणे या िोन्ही महत्वाच्या बाबी आहेत. ककबहु ना पूरक पोषण आदण आरोग्य सेवा या िोन्ही
एकदत्रतपणे आदण समन्वयाने पुरदवल्या तरच हा प्रश्न सोडदवता येईल. प्रत्येक कुपोदषत बालकावर
िादणवपूवक
ण उपाययोिना करणे आवश्यक असते. ही उपाययोिना अांगणवाडी केंद्र, प्राथदमक
आरोग्य केंद्र, उपदिल्हा रुग्णालय, दिल्हा आरोग्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय व वैद्यदकय महादवद्यालय
या दवदवध पातळीवर करण्याची आवश्यकता असते , असे शासनाच्या दनिशणनास आले आहे. हणहणून
अांगणवाडी स्तरावर ग्राम बाल दवकास केंद्र स्थापन करून सॅम (SAM) उपचार करण्याची योिना
प्रस्तादवत करण्यात येत आहे. यापूवी केंद्र शासनाच्या दनधीतून राज्यात ग्राम बाल दवकास केंद्र
(VCDC) योिना आरोग्य दवभागाकडू न सुरू होती. यासाठी केंद्राकडू न दमळणारा दनधी बांि झाल्याने
सिरची योिना राज्यात बांि करण्यात आली होती. त्यानुषांगाने आदिवासी क्षेत्रातील लहान
बालकाांच्या कुपोषणावर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी ग्राम बाल दवकास केंद्र (VCDC) योिना सुरू
करून अांमलबिावणी करण्यास प्रशासकीय व दवत्तीय मान्यता िे ण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन
होती.
शासन दनणणय : उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूि केल्याप्रमाणे राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात ग्राम बाल दवकास केंद्र
(VCDC) योिना राबदवण्यासाठी अपेदक्षत रू.17.11 कोटी एवढी रक्कम प्रिान करण्यास मान्यता
िे ण्यात येत आहे.
2.

ग्राम बाल दवकास केंद्र (VCDC) ही योिना सिरचे आर्थथक वषण ( सन 2016-17) गृदहत धरून

पुढील 3 आर्थथक वषांकदरता सुरू राहील. तद्नांतर या योिनेच्या फलदनष्ट्पत्ती व मूल्यमापनाच्या
आधारावर पुढील दनणणय घेण्यात येईल. सिर योिनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल-
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3.

योिनेचे स्वरुप व अांमलबिावणी :1. ग्राम बाल दवकास केंद्र (VCDC) योिनेचे सांदनयांत्रण अदधकारी मुख्य कायणकारी अदधकारी,
दिल्हा पदरषि हे राहतील. एका केंद्रात िास्तीत िास्त 15 सॅम बालकाांचा समावेश राहील.
2. अांगणवाडी सेदवका 6 मदहन्यापासून 6 वषापयंतच्या बालकाांची उां ची घेऊन SAM/ MAM नोंि
वही ितन (register maintain) करतील आदण SAM बालकां स्थादनक Aasha/ANM माफणत
तातडीने वैद्यकीय अदधकाऱयाांच्या दनिशणनास आणली िातील . पुढील 48 तासाांच्या आत ANM
/ प्राथदमक आरोग्य केंद्रातील वैद्यदकय अदधकारी (PHC Doctor) ते बालक SAM श्रेणीतील
(Category) आहे ककवा नाही याबाबत िाखला (Certificate) िे तील व त्यानांतरच SAM
बालकाला ग्राम बाल दवकास केंद्रात (VCDC) िाखल करण्यात येईल .
3. िु सऱया दिवशी आशा वकणर ग्राम बाल दवकास केंद्राला (VCDC) भेट िे तील व आठवडयातून
एकिा ए.एन.एम./ प्राथदमक आरोग्य केंद्राचे वैद्यदकय अदधकारी ग्राम बाल दवकास केंद्राला
(VCDC) भेट िे तील व सवण बालकाांची तपासणी/चाचणी करतील. ज्या बालकाांमध्ये
वाढ/सुधारणा दिसणार नाही त्याांच्या बाबतीत पुढील वैद्यदकय उपचार केले िातील.
4. अांगणवाडी सेदवकाांनी बालकाांची िरमहा विन आदण उां ची घेवून बालकाांची वगणवारी साधारण,
कुपोदषत आदण अदत कुपोदषत (NORMAL,MAM & SAM) अशी करतील.
5. बालकास ग्राम बाल दवकास केंद्रात (VCDC) िाखल केल्यानांतर सकाळी 08 ते िु पारी 12
तसेच साांयांकाळी 4 ते 7 या वेळेत उपचार केले िातील. त्या बालकाांना व त्याांच्या पालकाांना
पुढील 30 दिवस सलगपणे अांगणवाडीत यावे लागेल.
6. अांगणवाडी सेदवका ग्राम बाल दवकास केंद्र (VCDC) चालवतील व बालकाांना, अांगणवाडीतून
एकात्त्मक बाल दवकास सेवा योिनेंतगणत दिला िाणारा सकाळचा नाश्ता तसेच पूरक पोषण
आहार या व्यतीदरक्त 3 वेळा असा दिवसातून पाच वेळा आहार दशिवून उपलब्ध करून
िे ण्याची िबाबिारी अांगणवाडी सेदवका याांची रादहल
7. त्यादशवाय या मुलाांची िर आठवडयाला वैद्यकीय तपासणी अांगणवाडी स्तरावर केली िाईल.
अांगणवाडी सेदवका/आशा वकणर िर आठवडयाला SAM बालकाांच्या तब्येतीतील तपदशल
(Record) ितन करतील.
8. SAM बालकाांचा साांभाळ करण्यासाठी िी मदहला /पालक सोबत येईल दतला/त्याला बुडीत
मिूरी दिली िाईल दशवाय एक वेळचा िेवणाचा खचणही दिला िाईल.
9. प्रत्येक बालकाची ग्राम बाल दवकास केंद्रातील ( VCDC)

भरती िास्तीत िास्त 1

मदहन्यासाठीच राहील. नांतर त्याला ए.एन.एम./ प्राथदमक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अदधकारी
याांनी प्रमादणत केल्यानांतर अांगणवाडी सेदवकेमाफणत ग्राम बाल दवकास केंद्रामधून मुक्त(
discharge)करण्यात येईल. तद्नांतर पुढील सहा मदहन्याांपयंत िर आठवडयाला अांगणवाडी
सेदवका व आशा वकणर गृह भेटी िे तील व बालकाच्या प्रकृतीवर लक्ष दिले िाईल. SAM
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बालकाच्या तब्येतीत सुधारणा होत नसल्यास प्राथदमक आरोग्य केंद्रामाफणत सांिभण रुग्ण
(Referral patient) हणहणून िखल घेतली िाईल .
10. ग्राम बाल दवकास केंद्र (VCDC) योिना कायात्न्वत करण्यासाठी अांगणवाडी केंद्राला िरवषी
दनयदमत खचण दिला िाईल. सुशोदभकरण, फलक

तक्ता, उां ची-विन तक्ता इ. खरेिी

करण्यासाठी तो वापरण्यात येईल.
11. ग्राम बाल दवकास केंद्रामध्ये (VCDC) िास्त तासासाठी काम करण्याबद्दल अांगणवाडी सेदवकेला
वाढीव मानधन, मिूरी व इांधन दिले िाईल.
12. अांगणवाडी सेदवका तसेच आशा वकणरकडू न SAM बालकाांसोबतच्या पालकाांचे समुपिे शन/
प्रबोधन करून बालकाांची काळिी घेण्याबाबतच्या, पोषण आहार तसेच आरोग्य व आहार
दवषयक चुकीच्या सवयींमध्ये सुधारणा/बिल करण्याबाबत अवगत केले िाईल.
13. या योिनेअांतगणत सवण SAM बालके/ माताांना/काळिी वाहकास सवण सुदवधा आधार Linked च
दिल्या िातील.
4.

अशा प्रकारे एकात्त्मक बाल दवकास सेवा योिनेंतगणत पुरदवण्यात येणारी सेवा आदण सावणिदनक

आरोग्य दवभागामाफणत दनयदमत चाचणी, औषधी उपलब्धता याांची साांगड घालून ग्राम बाल दवकास
केंद्रामाफणत( VCDC) उपाययोिना केली िाईल.
5.

आदिवासी क्षेत्रासाठीबाल ग्राम दवकास केंद्र (VCDC) योिना लागू करण्यासाठी प्रती बालक प्रती

दिन खचाचा तपशील व दवत्तीय दनकष खालील प्रमाणे रादहलअ.क्र.

बाब

प्रदत दिन प्रदत
बालक खचण

1

तीन वेळेचा आहार

रु. 20.00

2

औषधी शक्यतो प्राथदमक आरोग्य केद्रातून घ्यावे

रु. 8.00

3

अांगणवाडी सेदवका व मितनीस याांना वाढीव मानधन, मिुरी

रु. 12.00

व इांधन एकदत्रत
एकुण अ

रु. 40.00

4

बालकाच्या पालकाच्या बुडीत मिूरीपोटी द्यावयाची रक्कम

रू. 80.00

5

बालकाच्या पालकाला आहार

रू. 25.00

6

मायक्रोन्युरीयांट/स्प्रींकल्स/इतर औषधी इ. साठी

रू. 15.00

एकुण ब

रू. 120.00

एकुण (अ+ब)

रू. 160.00
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6. आदिवासी क्षेत्रासाठी बाल ग्राम दवकास केंद्र (VCDC) योिना लागू करण्यासाठी दवत्तीय भार
खालील प्रमाणे रादहल.
अ.क्र.

बाब

प्रती दिन प्रती
बालक खचण

बालकाांवरील उपचाराचा प्रती दिन खचण
1

उपचाराच्या दिवसाांची सांख्या

2

उपचारावरील िर बालक एकूण खचण

रु.160/30
160X30 =
रू. 4800/-

3

महाराष्ट्र राज्यातील अांिािीत

सॅम बालकाांची

प्रती वषण 33628

सांख्या(मागील तीन वषातील सरासरी आकडे वारी पाहता,
िवळिवळ एकूण बालकाांच्या 1.3 टक्के

बालके सॅम हणहणून

नोंिदवण्यात आली आहेत. )
मदहन्याचा बालकाांवरील एकूण उपचार खचण (अ)

33628X4800=
16.14 कोटी

अांगणवाडी पायभूत सुदवधा खचण
1

प्रती अांगणवाडी पायाभूत खचण (िरवषी )

रू. 400/-

2

आदिवासी क्षेत्रातील एकूण अांगणवाडयाांची सांख्या

3

अांगणवाडयाांच्या पायभूत सुदवधाांवरील एकूण खचण (गरिेप्रमाणे)

16034

(ब)

400X16034=
0.64 कोटी

प्रशासकीय खचण
1

प्रशासकीय ककमत व खचण (एकूण ककमतीच्या / खचाच्या 2 टक्के)

0.33 कोटी

(यात योिनेचे स्वायत्त सांस्थेकडू न Autonomus Agency)
मूल्यमापनाचा खचण तसेच योिनेच्या सांदनयांत्रणाकदरता आवश्यक
Electronically Record Maintainace कदरता िरमहा VCDC ची
मादहती घेणे इ. सांबांधी खचण याचा समावेश आहे. ) ( क)
एकूण अांिादित खचण अ + ब + क

रुपये 17.11 कोटी

(उपरोक्त दववरण पत्र मादसक प्रगती अहवाला प्रमाणे SAM बालकाांची सांख्या पदरगदणत करून
तयार करण्यात आले आहे . तथादप, काही वषांमध्ये SAM बालकाांच्या आकडे वारीत बिल होवू शकतो.)
7.

अशाप्रकारे राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अांगणवाडयाांमध्ये ग्राम बाल दवकास केंद्र ( VCDC)

योिना सुरू करण्यासाठी आवश्यक रू. 17.11 कोटी इतका दनयतव्यय मान्य करण्याबाबत दवत्तीय व
प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात येत आहे.
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8.

सिरचा शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201610251729557830 असा आहे. हा आिे श
दडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Rajagopal
Devara

Digitally signed by Rajagopal Devara
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal
Development Department, postalCode=400032,
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( रािगोपाल िे वरा )
सदचव
आदिवासी दवकास दवभाग

( सांिय कुमार)
अपर मुख्य सदचव
मदहला व बाल दवकास दवभाग

प्रदत,
1) मा.राज्यपाल याांचे सदचव, रािभवन, मुांबई
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे सदचव, मुख्यमांत्री सदचवालय, मांत्रालय, मुांबई
3) मा.दवरोधी पक्ष नेता, दवधान भवन, मुांबई
4) मा.मांत्री/राज्यमांत्री, मदहला व बाल दवकास, मांत्रालय, मुांबई
5) सवण मा.मांत्री/राज्यमांत्री, सवण दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
6) सवण दवधानसभा सिस्य/दवधानपदरषि सिस्य, महाराष्ट्र दवधानमांडळ, मुांबई
7) मा.मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
8) सवण अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव, सवण दवभाग, मांत्रालय,मुांबई
9) महासांचालक, रािमाता दििाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण दमशन,नवी मुांबई
10) महासांचालक, मदहती व िनसांपकण सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
11) सवण मांत्रालयीन दवभाग
12) आयुक्त, मदहला व बाल दवकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
13) आयुक्त, एकात्त्मक बाल दवकास सेवा योिना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुांबई
14) सदचव, बाल हक्क सांरक्षण आयोग, महाराष्ट्र राज्य
15) सिस्य सदचव, राज्य मदहला आयोग, महाराष्ट्र राज्य
16) महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञय
े ता)(लेखा पदरक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई /नागपूर
17) सवण दवभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
18) ग्रांथपाल, महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदचवालय ग्रांथालय, दवधानभवन, मुांबई
19) सवण दिल्हादधकारी, महाराष्ट्र राज्य
20) सवण मुख्य कायणकारी अदधकारी, दिल्हा पदरषि, महाराष्ट्र राज्य
21) सवण दवभागीय उप आयुक्त, मदहला व बाल दवकास दवभाग, महाराष्ट्र राज्य
22) सवण दिल्हा व मदहला बाल दवकास अदधकारी, महाराष्ट्र राज्य
23) सवण दिल्हा कोषागार अदधकारी, महाराष्ट्र राज्य
पृष्ट्ठ 6 पैकी 5

शासन दनणणय क्रमाांकः एबादव-2016/प्र.क्र.43/(भाग-1 ब)/का.5

24) अदधिान व लेखा अदधकारी, मुांबई
25) दनवासी लेखा पदरक्षा अदधकारी, मुांबई
26) दवत्त दवभाग (व्यय-6), मांत्रालय, मुांबई
27) दनयेािन दवभाग, का.1472, मांत्रालय, मुांबई
28) सवण उपमुख्य कायणकारी अदधकारी, (बाल कल्याण), दिल्हा पदरषि, महाराष्ट्र राज्य
29) सवण बाल दवकास प्रकल्प अदधकारी ( ग्रामीण/आदिवासी/नागरी ), महाराष्ट्र राज्य
30) सवण अदधक्षक/अदधदक्षका, शासकीय सांस्था, मदहला व बाल दवकास दवभाग, महाराष्ट्र राज्य
31) सवण अदधकारी व कायासने, मदहला व बाल दवकास, मांत्रालय, मुांबई
32) दनवड नस्ती ( कायासन -5)
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