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प्रस्तािना :- 

शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्स्ितीत िाढ ि कुपोषण मुक्तता करण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना 
सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये आिश्यकतेनुसार बदल करण्यात आलेले आहेत. कोणत्याही 
योजनेची अांमलबजािणी अविक प्रभािीपणे होण्यासाठी योजनेमध्ये लोकसहभार् आिश्यक आहे. शालेय पोषण 
आहार योजनेत िवैििता, नाविन्यता आणण्यासाठी ि समाजाचा सहभार् िाढविण्याच्या हेतुने विशेष वदनाच े
औवचत्य सािुन विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत चाांर्ला आहार देण्याचा उपक्रम लोकसहभार्ातून 
राबविणे आिश्यक आहे. लोकसहभार्ामुळे वशक्षण क्षते्रात समाजाचा सहभार् िाढेल, विद्यािी उपस्स्िती 
िाढण्यास मदत होईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या िाढीस उपयोर्ी असणारी परूक पोषण मूल्ये प्राप्त होतील. 
आहाराची पौस्ष्ट्टकता िाढण्यास मदत होईल, विद्यार्थ्यांना िवैिध्यपणूग अन्न पदािाची चि चाखता येईल, तसेच 
सामावजक बांिुता, एकतेची भािना, सामावजक बाांविलकी िाढण्यास मदत होईल. या अनुषांर्ाने शालेय पोषण 
आहार योजनेत लोकसहभार् िाढविण्यासाठी "स्नेहभोजन" उपक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन 
होती.   

शासन वनणगय:-  

1) शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत लोकसहभार् िाढिून विद्यार्थ्यांना पौस्ष्ट्टक ि िवैिध्यपणूग आहार 
परुविण्यासाठी "स्नेहभोजन" हा उपक्रम राबविण्यात यािा. सदर उपक्रम "ऐस्च्िक"  स्िरूपाचा राहील. 

2) "स्नेहभोजन" उपक्रमाची अांमलबजािणी खालीलप्रमाणे करण्यात यािी.  

i) र्ािातील व्यक्तींच ेिाढवदिस, सुिणग महोत्सि, अमृत महोत्सि, जन्म शताब्दी इ. तसेच, लग्न 
समारांभ, िामीक सप्ताह, वनरोप समारांभ, राष्ट्रीय सण, स्िावनक पातळीिरील सण इ. बाबी या 
उपक्रमातांर्गत विशेष वदनाच्या औवचत्यामध्ये समाविष्ट्ट राहतील. 

ii) "स्नेहभोजन" उपक्रमाच े आयोजन शाळेने कराि.े त्यासाठी प्रत्येक शैक्षवणक िषात शाळेने 
िषगभराचे वनयोजन कराि.े यामध्ये आिश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अविकार शाळा व्यिस्िापन 
सवमतीस राहतील. त्यासाठी ग्रामसभा, शालेय व्यिस्िापन सवमतीची सभा, पालक सभदे्वारा 
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जनजार्ृती करण्यात यािी, तसेच ग्राम पांचायत कायालयातील कमगचारी / अविकारी याांना सदर 
प्रवक्रयेबाबत अिर्त करुन त्याांना सदर प्रवक्रयेमध्ये सहभार्ी करुन घ्याि.े  

iii) शालेय पोषण आहारासोबत वमठाई, जिेण ककिा परूक पोषक आहार (उदा. मोड आलेली 
कडिान्ये, शेंर्दाणे, सकुा मेिा (काजू, बदाम, वपस्ते, मनुका, आक्रोड, बदेाणे ) फळे, वशजविलेले 
पदािग, वमष्ट्टाांन्न )  इत्यादीचा समािशे असलेले अन्न / आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात यािा.  

iv) "स्नेहभोजन" उपक्रमाांतर्गत कोणत्या तारखेस भोजन देण्यात याि ेि भोजनात कोणत्या पदािाचा 
समािशे करणार आहे याबाबत सांबांवित शाळेच्या शाळा व्यिस्िापन सवमतीने ि वितरकाने 
एकवत्रत वनणगय घ्यािा.  

v) "स्नेहभोजन" उपक्रमाअांतर्गत शाळाांना रोख रक्कम न देता खाद्य पदािग ककिा आिश्यक इतर 
सावहत्य (पाणी वपण्याचे कपप, पाण्याचे ग्लास, ताटे, चमचे, वडश, मुलाांना बसण्यासाठी चटई 
अििा सतरांजी, पाण्याची टाकी, पाणी शुध्दीकरण यांत्र इ.) देता येतील. 

vi) खाद्य पदािग ताज ेि पौस्ष्ट्टक असाि.े  

vii) खाद्य पदािाचे विद्यार्थ्यांना वितरण करताना वितरकाने शाळेत उपस्स्ित रहाि.े 

viii) खाद्य पदािग विद्यार्थ्यांना शाळेमध्येच तसेच, मध्यान्ह भोजनाच्या िळेेतच देण्यात यािते.  

ix) सदर उपक्रम ज्या आठिडयात राबविण्यात येईल त्या आठिडयात शासनाच्या वद.02/02/2011 
च्या शासन वनणगयानुसार परूक आहार देणे आिश्यक आहे. 

x) यामध्ये वितरकाने जिेण वदल्यास त्या वदिशी शालेय पोषण वशजविण्यात येिू नये. तिावप, केिळ 
अल्पोपहार / परूक आहार वदल्यास त्या वदिशी शाळेमध्ये शालेय पोषण आहार देणे आिश्यक 
राहील.  

xi) सदर भोजनातून अनुवचत प्रकार घडणार नाही याची दक्षता सांबांवित वितरकाने घेणे आिश्यक 
आहे. यामध्ये अनुवचत प्रकार घडल्यास त्याची सांपणूग जबाबदारी  वितरकाची राहील.  

xii) "स्नेहभोजन" उपक्रमामुळे शाळेच्या दैनांवदन कामकाजािर पवरणाम होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यािी.  

xiii) शालेय पोषण आहार ही विदयािी कें द्रीत योजना असनू अवतशय सांिदेनशील असल्यामुळे सदर 
उपक्रम राबविताना दक्षता घेणे आिश्यक आहे. वितरक / समूहास याची कल्पना देणे आिश्यक 
आहे.  
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3) "स्नेहभोजन" उपक्रमास स्िावनक स्िराज्य सांस्िेच्या पातळीिर सभा ि बठैकीमध्ये प्रवसध्दी देण्यात 
यािी. दैवनक िृत्तपत्रातनू ि प्रसार माध्यमातून याबाबत प्रचार करुन सामावजक बाांविलकी ि समाजाचा 
सहभार् िाढविण्याबाबत प्रचार करण्यात यािा. ग्राम सभा / पालक सभा / स्िावनक पातळीिरील सण, 
समारांभ (हळदी कां कु / र्णेशोत्सि / निरात्र / दहीहांडी) मिुन सदर योजनेस प्रवसध्दी देिुन 
लोकसहभार् िाढविण्यात यािा.  

4) सदर उपक्रमाची सुरूिात सन २०१५-१६ या शैक्षवणक िषापासून करण्यात यािी.   

5) जिेे "स्नेहभोजन" उपक्रम राबविला जाईल तेिील क्षवेत्रय अविकाऱयाांनी या शासन वनणगयासोबत 
जोडलेल्या (पवरवशष्ट्ट-अ) मध्ये सदर उपक्रमाबाबतची मावहती भरून िवरष्ट्ठ कायालयास सादर करािी.  

२.  सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१५०८१३११३५१०५०२१ असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 ( रा.र्.र्ुांजाळ ) 
 उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपालाांच ेसवचि, राजभिन, मुांबई. 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3) मा.मांत्री (शालेय वशक्षण) याांच ेखाजर्ी सवचि 
4) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन 
5) सिग अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि. 
6) सिग विभार्ीय आयकु्त. 
7) सिग महानर्रपावलका आयुक्त. 
8) सिग मुख्य कायगकारी अविकारी, वजल्हा पवरषद. 
9) सिग मुख्याविकारी, नर्रपावलका/नर्रपवरषदा. 
10) आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
11)  राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रािवमक वशक्षण पवरषद. मुांबई. 
12) वशक्षण सांचालक (प्रािवमक), महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13)  सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन ि प्रवशक्षण पवरषद, पणेु.  
14) उपायुक्त (वशक्षण), मुांबई महानर्रपावलका, मुांबई. 
15)  सिग विभार्ीय वशक्षण उपसांचालक. 
16)  वशक्षण वनरीक्षक (उत्तर/दवक्षण/पविम), बहृन्मुांबई. 
17)  सिग वशक्षणाविकारी (प्रािवमक), वजल्हा पवरषद 
18)  सिग कायासने, शालेय वशक्षण ि वक्रडा विभार्. 
19) वनिडनस्ती (एस.डी.३) 
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पवरवशष्ट्ट - अ  
(शासन वनणगय क्र. शापोआ-२११५/प्र.क्र.१५/एस.डी.३, वद.१३ ऑर्स्ट, २०१५ चे सहपत्र) 

 

स्नेह भोजन तक्ता क्रमाांक -1 
 

कें द्राच ेनाांि :-           मवहना :- 
अ.
क्र. 

शाळेचे 
नाांि 

विदयािी 
सांख्या 

स्नेह भोजन अांतर्गत 
मवहनाभरात प्राप्त 

झालले ेसामान 

िापरण्यात आलले्या 
िस्त/ूखाद्य पदािग 

वशल्लक िस्त ू इतर िस्त ू

   खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाज े
ककमत 

खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाज े
ककमत 

खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाज े
ककमत 

िस्त ू नर् 
सांख्या 

ककमत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

           

 

 
कें द्रप्रमुख सही 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

स्नेह भोजन तक्ता क्रमाांक - 2 
 

तालकु्याचे नाांि  :-          मवहना :- 
 

अ.
क्र. 

कें द्राच े
नाांि 

शाळा 
सांख्या 

विद्यािी 
सांख्या 

स्नेह भोजन अांतर्गत 
मवहनाभरात प्राप्त 

झालले ेसामान 

िापरण्यात आलले्या 
िस्तू/खाद्य पदािग 

वशल्लक िस्तू इतर िस्तू 

    खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाजे 
ककमत 

खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाजे 
ककमत 

खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाजे 
ककमत 

िस्तू नर्  
सांख्या 

ककमत 

1 2 3 ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 
             

 
 

र्टवशक्षणाविकारी/अविक्षक 
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स्नेह भोजन तक्ता क्रमाांक - ३ 
 

वजल्याचे नाांि  :-          मवहना :- 
 

अ.
क्र. 

तालुक्याच े
नाांि 

शाळा 
सांख्या 

विद्यािी 
सांख्या 

स्नेह भोजन अांतर्गत 
मवहनाभरात प्राप्त 

झालले ेसामान 

िापरण्यात आलले्या 
िस्तू/खाद्य पदािग 

वशल्लक िस्तू इतर िस्तू 

    खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाजे 
ककमत 

खादय 
पदािग  
वकलो 
मध्ये 

अांदाजे 
ककमत 

खादय 
पदािग 
वकलो 
मध्ये 

अांदाजे 
ककमत 

िस्तू नर्  
सांख्या 

ककमत 
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