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''अनुसूचीत क्षेत्रातील (TSP) 
गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माताांना
एकवळे चौरस आहार योजना''



घटक अनसूस्त्रचत क्षेत्र सववसाधारण क्षेत्र
कमी वजनाची
(Underweight)

33.2 % 20.6 %

बुटकी (Stunting) 30.6 % 22.1 %
लुकडी (Wasting) 19.7 % 14.7 %

पार्श्वभमूी
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• कुपोषणाचे प्रमाण : 

• आस्त्रदवासी भागामध्ये कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू
• मा.उच्च न्यायालयात कुपोषणासांदभात दाखल यास्त्रचका
• मा.उच्च न्यायालयाच्या स्त्रनदेशानुसार मा.मुख्य सस्त्रचव याांचे

अध्यक्षतेखाली कुपोषणासांदभात गाभा सस्त्रमतीची स्थापना (स्त्रद.१४
ऑगस्ट २०१३)

• वरील पार्श्वभमूीवर मा.राज्यपाल महोदयाांबरोबर वळेोवळेी
झालेली चचा

स्त्रोत : सीएनएसएम 2012



योजनेचा उदे्दश
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 अनुसूस्त्रचत क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे

 गरोदर िी व स्तनदा माताांमधील वजन-उांची-
स्त्रनदेशाांक (BMI) वाढस्त्रवणे

 रक्तक्षयाचे (Anaemia) प्रमाण कमी करणे

 कमी वजनाच्या बालकाांचे (LBW) प्रमाण कमी करणे



कोणासाठी ?

गरोदर स्त्रियाांना शेवटच्या स्त्रतमाहीत

 स्तनदा माताांना बाळांतपणानांतर पस्त्रहल्या स्त्रतमाहीत

योजनेची ठळक वसै्त्रशष्ट्ये
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काय देणार ?

 एक वळेचा पणुव आहार- चपाती/भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध 

(साखरेसह), शेगांदाणा लाडू, (साखरेसह), अांडी/ केळी/नाचणी हलवा, फळे, 

स्त्रहरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ / साखर, आयोडीनयकु्त मीठ, मसाला.

 प्रती लाभाथी प्रती स्त्रदन आहाराचा सरासरी खचव रु. २२/- एवढा राहील.

 प्रती स्त्रदन आहार तक्ता

योजनेची ठळक वसै्त्रशष्ट्ये
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योजनेचे कायवक्षेत्र , अमांलबजावणी यांत्रणा

स्त्रठकाण , लाभाथी सांख्या

आस्त्रदवासी स्त्रजल्हे 1६

एकात्त्मक बाल स्त्रवकास प्रकल्प 85

अांगणवाडी आस्त्रण स्त्रमनी अांगणवाडी 17,966

नोंदणी झालेल्या गरोदर व स्तनदा माता 1,89,444 (माचव २०१५)

अांगणवाडी सेस्त्रवका 17,408

अांगणवाडी मदतस्त्रनस 15,282
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कायवपध्दती व अांमलबजावणी
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पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी अांगणवाडी/स्त्रमनी अांगणवाडीमध्ये करणे. (ANC व PNC)

प्राथस्त्रमक आरोग्य कें द्रात झालेल्या नोंदणीनुसार पडताळणी करणे

आहारामध्ये स्थास्त्रनक घटकाांची उपलब्धता व ऋतुमानानुसार बदल.

गरोदर िीला शेवटच्या एक व बाळतांपणानांतर एक महीना आहार आवश्यकतेनुसार घरपोच

स्थलाांतरीत / माहेरी गेलेल्या लाभाथीनीला स्थास्त्रनक अांगणवाडीमध्ये आहार उपलब्ध

आहार सस्त्रमतीस (अांगणवाडीस्तर) अन्नघटक खरेदीचे अस्त्रधकार
अनुदान स्त्रवतरण :

प्रकल्प अस्त्रधकारी (ए.बा.स्त्रव.प्र.)- आहार सस्त्रमतीच्या खात्यात
अध्यक्ष व अांगणवाडी सेस्त्रवका रक्कमा काढतील

अांगणवाडी सेस्त्रवका व अांगणवाडी मदतनीस याांना प्रत्येकी रु.250 मानधन
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योजनेचे समन्वय , सांस्त्रनयांत्रण व मुल्यमापन
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राज्यस्तरीय सांस्त्रनयांत्रण सस्त्रमती

स्त्रजल्हास्तरीय अांमलबजावणी
सस्त्रमती

अांगणवाडी पातळीवरील
आहार सस्त्रमती

सस्त्रचव (आस्त्रदवासी स्त्रवकास)

मुख्य कायवकारी अस्त्रधकारी, स्त्रजल्हा पस्त्ररषद

मस्त्रहला सरपांच/ग्रामपांचायत सदस्य (अनुसूस्त्रचत जमाती)

सस्त्रमती अध्यक्ष

योजनेचे मूल्यमापन वळेोवळेी त्रयस्थ सांस्थेमाफव त



आहार सस्त्रमतीची कामे:

 प्रबोधन व जागृती स्त्रनमाण करणे.
 उपत्स्थती, भोजनाचा दजा,स्वच्छता यावर देखरेख ठेवणे.
 स्त्रदलेल्या आहाराच्या वळेापत्रकानुसार (Menu Card) आहार देण्याची दक्षता घेणे.
 आहाराची वळे स्त्रनस्त्रित करणे.
 अांगणवाडी मदतस्त्रनसाच्या अनुपत्स्थतीत पयायी व्यक्तीची व्यवस्था
 लाभार्थ्यांच्या उपत्स्थतीच्या अहवालास मान्यता देणे.
 योजनेच्या वार्षषक लेखा अहवालाचे वाचन आर्षथक वषव सांपल्यानांतर १ मे रोजी होणा-या ग्रामसभमेध्ये

करणे. 

आहार सस्त्रमतीची रचना
 मस्त्रहला सरपांच /ग्रामपांचायत सदस्य (अनु .जमाती )
 एक गरोदर िी, 
 एक स्तनदा माता
 अांगणवाडी सेस्त्रवका ( सदस्य सस्त्रचव )

अांगणवाडीपातळीवरील आहार सस्त्रमती : रचना व कामे
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1 लाभाथी सांख्या 1,89,444

2 प्रस्त्रतस्त्रदन आहाराचा खचव रु. 22/-

3 कालावधी 6 मस्त्रहने (180स्त्रदवस)

4 आहारावरील खचव रु. 75.01 कोटी

5 मानधनावरील एकूण खचव रु.10.44 कोटी

6 आहार व मानधन यावरील एकूण
खचव रु.85.46 कोटी

7 टीएचआर घटक
(प्रस्त्रत लाभाथी प्रस्त्रत स्त्रदन रु.6/- ) रु. 20.45 कोटी

8
आस्त्रदवासी उपयोजनेंतगवत स्त्रजल्हा
व राज्य स्तरावरुन उपलब्ध करुन
द्यावयाचा स्त्रनधी

रु. 65 कोटी

अांदास्त्रजत वार्षषक खचव
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वारली

गोंडी

पावरी

मावची
भिल

प्रचार व प्रस्त्रसध्दी
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या योजनेचा औपचारिक शभुािंभ मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते
नागपूि येथे किण्याचे प्रस्तावित आहे.

स्त्रवभागाने यासाठी प्रचार व प्रस्त्रसध्दीचे (Media Plan) स्त्रनयोजन केले आहे. उदा. रेस्त्रडओ जजगल्स.

होय... अनुसूस्त्रचत क्षते्रातील पोटुशी आस्त्रण बाळांतीण माता
भस्त्रगनींसाठी,
आस्त्रदवासी स्त्रवकास स्त्रवभागाने सुरु केलीय,
डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना !!
प्रसुती आधी ३ मस्त्रहने आस्त्रण प्रसुतीनांतर ३ मस्त्रहने,
अशा सहा मस्त्रहन्याांसाठी एक वळेचा सकस पोषक आहार स्त्रमळेल,
जवळच्या अांगणवाडीमध्ये !!
मायलेकराच्या आरोग्यासाठी, कुपोषणाला हद्दपार करण्यासाठी
महाराष्ट्र शासनाच्या आस्त्रदवासी स्त्रवकास स्त्रवभागाची,

डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आता सुरु ...

माये तुझ्या पोटी गे, बाळाच्या जन्माला
अमृत आहार आधार जीवाला .........
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अन्नघटक स्त्रनहाय उष्ट्माांक, प्रस्त्रथने, मेद, लोह याांचे प्रमाण

अन्न घटक वजन
(गॅ्रम )

कॅलरी
(स्त्रक.कॅलरी)

प्रथीने
(गॅ्रम )

मेद (गॅ्रम
)

कॅत्ल्शयम
(स्त्रम.गॅ्र. )

लोह
(स्त्रम.गॅ्र. )

जकमत
(रुपये)

चपाती/भाकरी 60 204.6 7.26 1.02 28.8 2.94 १.८0
भात 30 103.5 2.04 0.15 3 0.21 1.२0
कडधान्ये-डाळ 30 100.5 6.69 0.51 21.9 0.81 ३.00
सोया दुध (साखरेसह) 200 स्त्रम.स्त्रल. 148 10.5 5 60 2.6 1.00
शेगांदाणा लाडू
(साखरेसह) २५ १४१.०७ ६.३ १०.० २२.५ ०.६२ 2.50
अांडी/ केळी/
नाचणी हलवा 50 86.5 6.65 6.65 6.65 1.8165 4

फळे 50 33.5 2.95 0.5 265 9.2
लाभार्षथनीने

स्वत: 
आणावे

स्त्रहरव्या पालेभाज्या 50 58.5 0.6 0.15 8.5 0.18 २.५०
खाद्यतेल 15 135 15 1.५
गुळ / साखर 10 40 1
आयोडीनयुक्त मीठ 0.५०
मसाला १
इांधन २
एकूण 910 36.6 29 394 17.7 २२.००

15



आहाराचे वळेापत्रक (Weekly Menu card)

स्त्रदवस अन्न घटक १ अन्न घटक २ अन्न घटक ३ अन्न घटक ४ अन्न घटक ५ अन्न घटक ६

सोमवार चपाती/भाकरी भात डाळ, स्त्रहरवी
पालेभाजी

अांडी/पयायी
अन्न घटक

शेंगदाणा
लाडू सोया दुध

मांगळवार चपाती/भाकरी भात डाळ, स्त्रहरवी
पालेभाजी

अांडी/पयायी
अन्न घटक

शेंगदाणा
लाडू सोया दुध

बुधवार चपाती/भाकरी भात डाळ, स्त्रहरवी
पालेभाजी

अांडी/पयायी
अन्न घटक

शेंगदाणा
लाडू सोया दुध

गुरुवार चपाती/भाकरी भात डाळ, स्त्रहरवी
पालेभाजी

अांडी/पयायी
अन्न घटक

शेंगदाणा
लाडू सोया दुध

शुक्रवार चपाती/भाकरी भात डाळ, स्त्रहरवी
पालेभाजी

अांडी/पयायी
अन्न घटक

शेंगदाणा
लाडू सोया दुध

शस्त्रनवार चपाती/भाकरी भात डाळ, स्त्रहरवी
पालेभाजी

अांडी/पयायी
अन्न घटक

शेंगदाणा
लाडू सोया दुध
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योजनेचे कायवक्षेत्र
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अ.
क्र. स्त्रजल्हा

स्त्रजल्हया-तील
एकूण

एकात्त्मक बाल
स्त्रवकास प्रकल्प प्रकल्पाचे नाव

मांजुर
अांगण-

वाड्ाांची
सांख्या

मांजुर
स्त्रमनी अांगण-

वाड्ाांची
सांख्या

१ अहमदनगर २ अकोल,े राजूर ४९९ ७६
२ अमरावती २ स्त्रचखलदरा, धारणी ४४९ ७

३ चांद्रपरू ९ बल्लारपूर,ब्रम्हपरुी,चांद्रपरू,स्त्रचमूर,गोंडजपपरी,
स्त्रजवती,कोरपना,पोंभणूा, राजुरा १५२७ ८८

४ धुळे ३ दस्त्रहवले,साक्री,साक्री (जपपळनेर), ६४३ १०१

५ गडस्त्रचरोली १२
अहेरी,आरमोरी,भामरागड,चामोशी,देसाईगांज
(वडसा),धानोरा,एटापल्ली,गडस्त्रचरोली, 
कोरची,कुरखेडा,मुलचेरा, स्त्रसरोंचा

१७७१ ५१८

६ गोंस्त्रदया ४ अजुवनी मोर,देवरी,सडक अजुवनी,सालेकसा ७२३ ६७
७ जळगाव २ चोपडा-२, चोपडा २९४ ७
८ नागपरू १ रामटेक १९२ ५
९ नाांदेड २ स्त्रकनवट, माहूर ५१० १२३

१० नांदुरबार १२
अक्कलकुआ, अक्कलकुआ (मोलगी), 
अक्कलकुआ-२, धाडगाव, धाडगाव (कुां ठामोही), 
धाडगाव नांदुरबार, नांदुरबार (रनाळा-२ ), 
नवापरू, शहादा (म्हसवड-२),शहादा, तळोदा

२३६४ ८१



अ.
क्र. स्त्रजल्हा

स्त्रजल्हया-तील
एकूण

एकात्त्मक बाल
स्त्रवकास प्रकल्प प्रकल्पाचे नाव

मांजुर
अांगण-

वाड्ाांची
सांख्या

मांजुर
स्त्रमनी अांगण-

वाड्ाांची
सांख्या

११ नास्त्रशक १४

बागलाण, बागलाण-२, देवळा, जदडोरी, 
जदडोरी (उमराळे-२), हरसूल, इगतपरुी, 
कळवण, कळवण-२, नास्त्रशक , 
जपट,सुरगाणा ,  सुरगुणा (बा-हे-२), 
त्र्यांबकेर्श्र

२७५२ २२७

१२ पणेु २ जुन्नर, नारायणगाव ८२८ ९

१३ रायगड २ कजवत, कजवत २ २७८ ५७

१४ ठाणे 4 मुरबाड, मुरबाड-२,  शहापरू, शहापरू
(डोळखाांब), 1007 163

१५ पालघर 11
डहाण,ू डहाणू (कासा), जव्हार-२, जव्हार, 
मोखाडा, स्त्रवक्रमगड,वाडा, वाडा-२,  
पालघर, पालघर (मनोर), तलासरी

2009 435

१६ यवतमाळ ३ घाटांजी,पाांढरकवडा, राळेगाव ४८४ ४९

एकूण ८५ १६०३० २०१३
18


