कोरोना विषाणू साथीच्या पवरस्थथतीमध्ये
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम
अमृत आहार योजनेंतर्गत मवहला लाभाथी
ि बालकाांना आहार/आहार घटक घरपोच
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आवदिासी विकास विभार्
शासन वनणगय क्रमाांक : आविवि-2017/प्र.क्र.5/का.8
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
वदनाांक :- 31 माचग, 2020.
सांदभग :- 1) शासन वनणगय क्रमाांक : आविवि-2015/प्र.क्र.78/का-8,
वदनाांक 18.11.2015.
2) शासन वनणगय क्रमाांक : आविवि-2016/प्र.क्र.83/का-8, वदनाांक 5.8.2016.
3) शासन वनणगय क्रमाांक : आविवि-2018/प्र.क्र.4/का-8, वदनाांक 22.6.2018.
4) आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास आयुक्तालय याांचे पत्र
वदनाांक 20.03.2020.

शासन वनणगय
अनुसूवचत क्षेत्र ि अवतवरक्त आवदिासी उपयोजना क्षेत्रातील र्रोदर वियाांना एकिेळ चौरस
आहार दे ण्यासाठी "भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजना" शासनाच्या वदनाांक
18 नोव्हेंबर, 2015 च्या शासन वनणगयाविये सुरु करण्यात आली आहे. तसेच 7 मवहने ते 6 िषग
ियोर्टातील सिग बालकाांना अांडी/केळी/ ऋतुमानानुसार फळे इत्याददचा आहार दे ण्यासाठी टप्पा-2
योजना वदनाांक 5 ऑर्थट, 2016 च्या शासन वनणगयानुसार सुरु करण्यात आलेली आहे.
सध्या राज्यात कोरोना विषाणूची साथ मोठया प्रमाणािर सुरु असल्याने मवहला ि
बालविकास मांत्रालय, भारत सरकार याांनी वदनाांक 30 माचग, 2020 रोजीच्या पत्राविये मार्गदशगक
सुचना वनर्गवमत केलेल्या आहेत. तसेच एकास्त्मक बाल विकास आयुक्तालय याांच्या वदनाांक 20
माचग, 2020 रोजीच्या पत्राविये अांर्णिाड्ाांसाठी मार्गदशगक सुचना वनर्गवमत केलेल्या आहेत.
त्यानुसार अांर्णिाडीमध्ये लाभार्थ्यांना एकवत्रत बसून र्रम ताजा आहार वदल्यास एकमेकाांचा सांपकग
येऊन साथीचा प्रादु भाि होऊ शकतो. त्यामुळे टीएचआर च्या थिरुपामध्ये घरपोच आहार िाटप
करण्याबाबत सुचना दे ण्यात आलेल्या आहेत.
सध्या राज्यामध्ये लॉक-डाऊनच्या पवरस्थथतीमध्ये अनुसूवचत क्षेत्रातील र्रोदर ि थतनदा
माताांना तसेच 7 मवहने ते 6 िषग ियोर्टातील बालकाांना अमृत आहार योजनेंतर्गत वनयवमत आहार ि
अांडी/केळी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत क्षेवत्रय थतरािरुन मार्णी करण्यात आलेली आहे .
त्याअनुषांर्ाने सदर योजना राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुचना दे ण्यात येत आहेत :-
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1. अमृत आहार योजनेंतर्गत अांर्णिाडी क्षेत्रातील र्रोदर िी ि थतनदा माता याांना
र्रम ताजा आहार मवहला आर्थथक विकास महामांडळ दकिा उमेदकडू न थथावपत
बचत र्ट/थियांपाकी/मध्यिती थियांपाकर्ृह (उपलब्ध असेल तेथे)

याांच्यामाफगत

तयार करुन लाभार्थ्यांना घरपोच डब्बा पोहचविणे. तसेच 7 मवहने ते 6 िषग
ियोर्टातील बालकाांना एक आठिडा पुरेल इतकी अांडी/केळी पोहोच करािी.
2. र्रम ताजा आहार ज्या वठकाणी वशजिून लाभार्थ्यांना पोहोच करणे शक्य नसल्यास
सांदभावकत वदनाांक 22 जून, 2018 च्या शासन वनणगयातील पवरवशष्ट्ट-अ मधील
अन्नघटक (र्हू , ताांदुळ, दाळ, खाद्यतेल, मीठ, मसाला, इत्यावद घटक) लाभार्थ्यांना
एकवत्रत पॅकेट करुन एक मवहना पुरेल एिढा उपलब्ध करुन द्यािा.
3. लाभार्थ्यांना र्रम ताजा आहार दकिा अन्नघटक घरपोच दे णे ज्या वठकाणी शक्य
होत नाही अशा पवरस्थथतीत वजल्हा कायगक्रम अवधकारी, वजल्हा पवरषद ि सांबवां धत
प्रकल्प अवधकारी, एकास्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प याांनी तसा आढािा घेऊन
लाभार्थ्यांना 1 मवहवयाची आहाराची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट
वितरीत करािी.
4. आहार तयार करुन पोहोच करणे दकिा अन्नघटक घरपोच देणे इत्यावद काम
करणाऱ्या सांबांवधत बचतर्ट, आहार सवमती, सेिाभािी सांथथा, मध्यिती
थियांपाकर्ृह याांना प्रवत मवहला लाभाथी प्रवत वदिसासाठी रु.35/- तर बालकाांसाठी
अांडी/केळी पोहचविण्यासाठी प्रवत बालक प्रवत वदिस रु.6/- (आठिड्ातून 4
वदिस) इतका खचग उपलब्ध करुन दे ण्यात यािा.
5. लाभाथी मवहलाांना घरपोच जेिणाचा डबा पोहोच करण्यासाठी अांर्णिाडी/
बचतर्ट/सेिाभािी सांथथा/मध्यिती थियांपाकर्ृह याांना प्रवत लाभाथी प्रवत वदिस
रु.5/- इतका प्रशासकीय खचग म्हणून अनुज्ञय
े राहील. सदर खचग या योजनेसाठी
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या वनधीमधून अदा करण्यात यािा.
6. मवहला लाभार्थ्यांसाठी रु.35/- प्रवत लाभाथी प्रवत वदिस ि बालकाांसाठी रु.6/प्रवत बालक प्रवत वदिस यानुसार आहार/ अन्नघटक /फळ घरपोच दे ण्याबरोबरच
लाभार्थ्यांना इतर पोषण आहार द्याियाचा असल्यास सेिाभािी सांथथा, सीएसआर
इत्यावद माध्यमातून आिश्यक मदत घेण्यात यािी.
7. आवदिासी क्षेत्रातील मवहला लाभाथी ि बालकाांना िरीलप्रमाणे आहार उपलब्ध
करुन दे ण्यासाठी सांबांवधत वजल्हा कायगक्रम अवधकारी, वजल्हा पवरषद याांनी
आवदिासी विकास विभार्ाच्या सांबांवधत प्रकल्प अवधकाऱ्याांशी समविय साधािा.
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िरीलप्रमाणे कायगिाही ही पुढील आदे शापयंत सुरु ठे िण्यात यािी. िरीलप्रमाणे अनुपालन
अहिाल आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास आयुक्तालय ि आवदिासी विकास विभार्ास उपलब्ध
करुन दे ण्यात यािा.
आवदिासी क्षेत्रामध्ये उपरोक्त योजना अखांवडत पध्दतीने सुरु ठे िण्यासाठी सांबांवधत वजल्हा
कायगक्रम अवधकारी, वजल्हा पवरषद आवण आवदिासी विकास विभार्ाच्या सांबांवधत प्रकल्प
अवधकाऱ्याांनी आपसामध्ये समविय साधून लाभार्थ्यांना घरपोच आहार/आहार घटक उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी कायगिाही करािी.
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथथळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202003311702229224 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल थिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Laxmikant
Gopalrao Dhoke
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( ल. र्ो. ढोके )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.राज्यपालाांचे सवचि, राजभिन, मुांबई
2) मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा.मांत्री (आवदिासी विकास) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा.मांत्री (मवहला ि बालविकास) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
5) मा.मांत्री (सािगजवनक आरोग्य ि कुटु ां ब कल्याण) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
6) मा.मांत्री (अन्न ि नार्री पुरिठा) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
7) मा.राज्यमांत्री (आवदिासी विकास) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
8) सिग मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
9) सिग मा. सांसद सदथय.
10) सिग मा.विधानसभा / विधानपवरषद सदथय, महाराष्ट्र विधानमांडळ.
11) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई.
12) अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
13) अपर मुख्य सवचि, वि्त  विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
14) अपर मुख्य सवचि, सािगजवनक आरोग्य विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
15) प्रधान सवचि, मवहला ि बालविकास विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
16) प्रधान सवचि (वि्त ), वि्त  विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
17) प्रधान सवचि, आवदिासी विकास विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
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18) सवचि, ग्राम विकास विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
19) सवचि, अन्न ि नार्री पुरिठा विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
20) आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक.
21) आयुक्त, आवदिासी सांशोधन ि प्रवशक्षण सांथथा, पुणे.
22) व्यिथथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य आवदिासी विकास महामांडळ, नावशक.
23) महासांचालक, राजमाता वजजाऊ पोषण वमशन, निी मुांबई.
24) आयुक्त, कुटु ां ब कल्याण, मांत्रालय, मुांबई.
25) आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, सी.बी.डी.बेलापूर, निी मुांबई.
26) सांचालक, सािगजवनक आरोग्य सांचालनालय, मुांबई.
27) सिग विभार्ीय आयुक्त.
28) सिग वजल्हावधकारी (सांबांवधत)
29) युवनसेफ राज्यप्रमुख, मुांबई.
30) थियांसेिी सांथथाांचे प्रवतवनधी
31) मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (अनुसूवचत क्षेत्र ि अवतवरक्त अनुसूवचत क्षेत्र वजल्हे)
32) सिग अपर आयुक्त, आवदिासी विकास
33) सिग प्रकल्प अवधकारी, एकास्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प.
34) प्रकल्प अवधकारी, एकास्त्मक बाल विकास प्रकल्प (16 वजल्हे)
35) सह सांचालक, मावहती ि प्रवसध्दी सांचालनालय, मुांबई.
36) सह सांचालक, आरोग्य सांचालनालय, मुांबई.
37) सिग वजल्हा आरोग्य अवधकारी, वजल्हा पवरषद.
38) वजल्हा कायगक्रम अवधकारी, सांबांवधत वजल्हा पवरषद
39) सिग सांबांवधत उपमुख्य कायगकारी अवधकारी, बाल कल्याण, वजल्हा पवरषद.
40) वजल्हा कोषार्ार अवधकारी, सांबांवधत वजल्हे
41) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुांबई/नार्पूर.
42) महालेखापाल (लेखापवरक्षा), मुांबई/नार्पूर.
43) वि्त  विभार् (व्यय-14), मांत्रालय, मुांबई.
44) सिग सहसवचि/उपसवचि, आवदिासी विकास विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
45) वनिड नथती-कायासन -8
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