शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत
सन
2015-16
च्या
अन्न
शशजशिण्याच्या दरामध्ये सुधारणा
करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शशक्षण ि क्रीडा शिभाग
शासन शनणगय क्रमाांकः शापोआ-2015/प्र.क्र.177/एस.डी.-3
मादाम कामा मागग हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400 032
शदनाांक: 09 माचग, 2016

िाचा 1) केंद्र शासनाच्या मागगदशगक सूचना 2006.
2) शासन शनणगय, शालेय शशक्षण ि क्रीडा शिभाग क्र. शापोआ- 2010/प्र.क्र.18/प्राशश-4,
शद.2/2/2011
3) शासन शनणगय, शालेय शशक्षण ि क्रीडा शिभाग क्र.शापोआ-2013/प्र.क्र.215/ एस.डी.-3,
शद. 12/10/2015
4) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No. 1-1/2009-Desk (MDM) शद. 28/07/2015
5) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No. 11-1/2011-Desk (MDM) शद. 01/01/2016

प्रस्तािना राज्यामध्ये शालेय पोषण आहार (Mid Day Meal) ही योजना इ. 1 ली ते 8 िी च्या
शिदयार्थ्यांसाठी राबशिण्यात येते. या योजनेंतगगत इ. 1 ली ते 5 िी या प्राथशमक िगातील प्राथशमक
शिदयार्थ्यांसाठी 450 उष्ट्माांक आशण 12 ग्रॅम प्रशथने युक्त तसेच इ. 6 िी ते 8 िी या उच्च प्राथशमक
िगातील शिदयार्थ्यांसाठी 700 उष्ट्माांक आशण 20 ग्रॅम प्रशथने युक्त आहार दे ण्यात येतो. या
योजनेंतगगत केंद्र शासनाकडू न प्रशतशदन प्रशतशिदयाथी प्राथशमक िगासाठी 100 ग्रॅम आशण उच्च
प्राथशमक िगासाठी

150 ग्रॅम ताांदूळ पुरशिण्यात येतो. केंद्र शासनाने शद. 28/07/2015 च्या

आदे शान्िये सन 2015-16 या आर्थथक िषासाठी सन 2014-15 च्या अन्न शशजशिण्याच्या दरात 5%
िाढ करण्याचे शनदे श शदलेले होते. यानुसार सांदभाशधन शद.12/10/2015 च्या शासन शनणगयान्िये
अन्न शशजशिण्याच्या दरासाठीची (Cooking Cost) प्रशत शदन प्रशत लाभाथी आहार खचग मयादा
प्राथशमक िगासाठी (1 ली ते 5 िी) रु.3.76/- आशण उच्च प्राथशमक िगासाठी (इ. 6 िी ते 8 िी) रु.
5.64/- त्याप्रमाणे शनशित करण्यात आलेली होती. तथाशप, सांदभाशधन शद. 01/01/2016 च्या
आदे शान्िये केंद्र शासनाने सन 2015-16 या आर्थथक िषासाठी सन 2014-15 च्या अन्न
शशजशिण्याच्या दरात 7.5% दरिाढ मांजूर केली आहे. त्यानुसार सांदभाशधन शद. 2/2/2011 च्या
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शासन शनणगयान्िये शिशहत केलेल्या कायगपध्दतीनुसार सदर दरिाढ लागू करण्याची बाब शासनाच्या
शिचाराधीन होती.

शासन शनणगय1)

शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत अन्न शशजशिण्याच्या सुधारीत दराबाबत शनगगशमत केलेले
शद. 12/10/2015 चे आदेश या शासन शनणगयान्िये रद्द करण्यात येत आहेत.

2)

शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत प्राथशमक तसेच उच्च प्राथशमक िगातील शिदयार्थ्यांना
खालीलप्रमाणे आहाराचा पुरिठा करण्यास तसेच त्यासाठी सुधाशरत दरास मान्यता दे ण्यात
येत आहे.
लाभाथी

आहाराचे प्रमाण

प्रशत शदन प्रशत लाभाथी
आहार खचग मयादा

3)

प्राथशमक

450 उष्ट्माांक आशण 12 ग्रॅम प्रशथनेयुक्त

(1 ली ते 5 िी)

आहार

उच्च प्राथशमक

700 उष्ट्माांक आशण 20 ग्रॅम प्रशथनेयुक्त

(6 िी ते 8 िी)

आहार

रु. 3.86/रु. 5.78/-

शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत ग्रामीण भागामध्ये ताांदुळाबरोबरच इतर धान्यादी मालाचा
पुरिठा शाळे मध्ये करण्यात येतो. या धान्यादी मालापासून आहार बनशिण्यासाठी प्राथशमक
आशण उच्च प्राथशमक लाभार्थ्यांसाठी शनशित करण्यात आलेल्या आहार खचाची शिभागणी
खालीलप्रमाणे करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील आहार खचाची शिभागणी
लाभाथी

4)

अनुज्ञेय आहार

धान्यादी माल

इांधन आशण भाजीपाला

खचग

पुरशिण्यासाठी खचग

यासाठी लागणारा खचग

प्राथशमक

रु. 3.86/-

रु. 2.43/-

रु. 1.43/-

उच्च प्राथशमक

रु. 5.78/-

रु. 3.85/-

रु. 1.93/-

या योजनेमध्ये शहरी भागामध्ये म्हणजे महानगरपाशलका, नगरपाशलका क्षेत्रामध्ये स्ियांसेिी
सांस्था / बचत गट याांचेमार्गत शशजिलेल्या तयार आहाराचा पुरिठा शाळाांमध्ये
शिदयार्थ्यांना करण्यात येतो. शहरी भागात केंद्रीय स्ियांपाकगृह प्रणालीचा िापर करुन
तयार आहाराचा पुरिठा करण्यात येत असल्याने शहरी भागामध्ये शालेय पोषण आहार
पुरिठा करणाऱ्या यांत्रणेस खालीलप्रमाणे आहार खचाचे अनुदान अदा करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
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शहरी भागातील आहार खचाची शिभागणी
लाभाथी

अनुज्ञेय आहार खचग

तयार आहाराचा पुरिठा करणाऱ्या यांत्रणेस

(रु.)

अदा कराियाचे अनुदान (रु.)

प्राथशमक

रु. 3.86/-

रु. 3.86/-

उच्च प्राथशमक

रु. 5.78/-

रु. 5.78/-

5)

सदरचे सुधाशरत दर शद. 01/07/2015 पासून लागू राहतील.

6)

शद. 12/10/2015 च्या शासन शनणगयातील दरानुसार अन्न शशजशिणाऱ्या यांत्रणाांची दे यके
अदा केली असल्यास शजल्हास्तर / गटस्तरािर उपलब्ध माशहतीच्या आधारे र्रकाची
पशरगणना करुन र्रकाची रक्कम तात्काळ सांबांशधताांना अदा करण्याची कायगिाही करािी.
याबाबत आिश्यक आदे श शशक्षण सांचालक (प्राथ.) याांचे स्तरािरुनही शनगगशमत करण्यात
यािे.

7)

सदरचा शासन शनणगय शित्त शिभागाच्या सहमतीने त्याांच्या अनौपचारीक सांदभग क्रमाांक
81/16/व्यय-5, शदनाांक 06/02/2016 अन्िये शनगगशमत करण्यात येत आहे.

8)

सदर शासन शनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201603091331253321 असा आहे . हा
आदे श शडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Suvarna S
Kharat

Digitally signed by Suvarna S Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
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2.5.4.20=8a98fe3e5a45c818668168cffd366a
ced9a44c59607f616a36d403a80e74d0df,
cn=Suvarna S Kharat
Date: 2016.03.09 16:43:59 +05'30'

(डॉ. सुिणा खरात)
उपसशचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा. राज्यपालाांचे सशचि, राजभिन, मुांबई

2)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधानसशचि, मांत्रालय, मुांबई

3)

मा.मांत्री, शालेय शशक्षण शिभाग, मांत्रालय, मुांबई

4)

मा. मुख्यसशचि, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई

5)

मा. प्रधान सशचि (शा.शश.ि क्री.शि.), मांत्रालय, मुांबई

6)

आयुक्त (शशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
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7)

शशक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

8)

शशक्षण सांचालक (माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

9)

सिग मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद

10) सिग शजल्हा कोषागार अशधकारी
11) शशक्षणाशधकारी (प्राथशमक / माध्यशमक), सिग शजल्हे
12) सिग शशक्षणाशधकारी /प्रशासन अशधकारी, सिग महानगरपाशलका/नगरपाशलका
13) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र ½, मुांबई/नागपूर
14) महालेखापाल (लेखा पशरक्षा), महाराष्ट्र ½, मुांबई/नागपूर
15) सिग मुख्य लेखा परीक्षक
16) शित्त शिभाग, मांत्रालय, मुांबई
17) शनयोजन शिभाग, मांत्रालय, मुांबई
18) शालेय शशक्षण शिभाग (अथगसांकल्प)
19) शनिड नस्ती, एस.डी.3
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