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गडचिरोली चिल्हयातीत शालेय पोषण आहार योजना राबविताांना शालेय व्यिस्थापनात येणाऱ्या 

समस्याांचा विशे्लषणात्मक अभ्यास 

प्रकाश रामदास महाकाळकर 

एम.ए. (इांग्रजी, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र) 

एम,एड. सेट (वशक्षणशास्त्र) 

 

प्रस्तावना 

प्रस्ततु सांशोधन ह ेउच्चप्राथवमक शाळेत वदल्याजाणाऱ् या शालेय पोषण आहाराशी सांबांवधत आहे . 

उच्चप्राथवमकस्तरािरील विदयार्थयााचे वशक्षण ि त्यावशक्षणाची कायापध्दती , उच्चप्राथवमक वशक्षणाचे सािाविकीकरण ि 

त्यात येणाऱ् या योजनाांद्वारे विदयार्थयााना होणारे फायद े व योजनेसंबंधी  उपाययोजना यासिाबाबींना कें द्रभतू करून सदर 

सांशोधन करण्यात आलेले आह.े 

 

सशंोधन उदददष्टये :- 

१. शालेय पोषण आहार योजने अांतगात आपत्तीव्यिस्थापन सवुिधेचा अभ् यास करणे . 

२. शालेय पोषण आहार योजनेअांतगात सरुवक्षतता ि स्िच्छता सांदभाात दक्षता घेणबेाबत उपाययोजना सचुविणे. 

३. शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभािी अांमलबजािणी करण्यासाठी शाळेतील व्यिस्थापन सवमतीच्या 

भवूमकेचे अध्ययन करण.े 

४. मखु्याध्यापक तथा सवचि , शाळाव्यिस्थापन सवमती याांना शालेयपोषणआहार योजना राबविताांना येणा -या 

समस्याांचा अभ्यास करणे. 

५. शालेय पोषण आहार योजनेअांतगात विदयार्थयााच्या उपवस्थतीिर होणा-या पररणामाांचे अध्ययन करणे. 

 

सशंोधनाची गृदहतके :- 

१. शालेय पोषण आहार योजनेअांतगात आपत्ती व्यिस्थापन सवुिधेच्या समस्या उदभितात. 

२. शालेय पोषण आहार योजना अांमलबजािणी करताांना सरुवक्षतता ि स्िच्छता सांदभाात दक्षता घेतल्या जाते 

३. शालेय पोषण आहार योजना राबविताांना येणा -या समस्याांची पतुाता करण्यासाठी शाळाव्यिस्थापन 

सवमतीची भवूमका महत्िाची ठरते.  

४. मखु्याध्यापक तथा सवचि शाळाव्यिस्थापन सवमती याांना शालेय पोषण आहार योजने अांतगात समस्या 

उदभिातात. 

५. शालेय पोषण आहार योजनेची अांमलबजािणी करताांना विदयार्थयााच्या उपवस्थतीिर सकारात्मक पररणाम 

होतो.  

सशंोधनाचे महत्व  :- उच्चप्राथवमकस्तरािर इयत्ता ६िी ते ८िी शालेय पोषण आहारयोजनेची अांमलबजािणी होत 

असताांना कोणकोणत्या समस्या वनमााण होतात . या समस्याांचा शोध घेउन त्यामागील कारण ेशोधनू त्यािर उपाययोजना 

सचुवितायेतील या कारणाने प्रस्ततु सांशोधन होण ेमहत्िाचे ठरते.  
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सशंोधनाची आवश्यकता  :- शाळेत वदलाजाणारा शालेय पोषण आहार योग्य वमळतो वकां िा त्यातकाही अडचणी 

येतात. ह ेसांशोधकाला याअभ्यासातनू कळेल म्हणनू प्र स् ततु विषयाची सांशोधनासाठी वनिड केली . शालेय पोषण आहार 

योजना १९९५ मध्ये अवस्तत्िात आली . इतर विषयात ज्याप्रमाणात सांशोधने झालेली आहते . तलुनात्मकदृष्ट्रया प्रस् ततु 

विषयािर सांशोधनाचेप्रमाण अल्पस्िरूपाचे आहे . झालेली सांशोधनेही फक्त प्राथवमक इयत्ता १ली ते ५िी स्तरािरील 

असल्याचे वनदशानास येते . प्राथवमकस्तरासोबतच उच्चप्राथवमक इयता ६िी ते ८िी स्तरालाही प्रस्ततु योजना 

टप्पप्पयाटप्पप्पयाने लाग ुकेलेली आह ेि उच्चप्राथवमक स्तरहा अत्यांत महत्िपणुा असलेला गट आहे . ज्यामध्ये सामान्यपण े

१० ते १४ ियोगटातील मलामलुींचा प्रामखु्याने समािेश होतो म्हणनू सांशोधकानेही एक ज्िलांत समस्या समजनू त्यािर 

सांशोधन करण्याचे ठरविल.े 

सशंोधनाची व्याप्ती :- गडवचरोली वजल्हयातील ग्रामीण भागातील शालेयपोषण आहार योजना राबविणाऱ् या स्थावनक 

स्िराज्यसांस्थेच्या वजल्हापररषद उच्च प्राथवमक शाळाांचा समािेश करण्यात 

सशंोधनाची मयाादा :- 

१. सांशोधकाचे सांशोधनह ेकेिळ गडवचरोली, वजल्हयापरुते मयाावदत आह े

२. सदरचे सांशोधनह ेउच्चप्राथवमकसतर इयता ६िी ते ८िी करीताच मयाावदत आह.े 

३. प्रस्ततु सांशोधनात उच्चप्राथवमकस्तराांच्या मलुे ि मलुीचा समािेश करण्यात आला. 

सशंोधनाची कायापध्दती 

प्रस्ततुसांशोधनात सिेक्षणपध्दतीचा िापर केला होता . त्याची कायापध्दती पढुीलप्रमाण ेकेली . प्रस्ततु सांशोधन 

सिेक्षण पध्दतीने केले असनू प्रासांवगक नमनुावनिडपध्दतीने नमनुा वनिडला आहे. सांशोधन खालील पायऱ्यानसुार केले. 

१. मखु्याध्यापक, वशक्षक, विदयाथी ि आहारविषयक कामकरणाऱ्या कमाचाऱ्यासाठी प्रश्नािली तयार केली. 

२. मावहती सांकलन केले. 

३. विशे्लषण केले. 

४. अहिाल तयार केला. 

जनसखं्या व नमुनादनवड 

अ.क्र दजल्हा मुख्याध्यापक कमाचारी दशक्षक दवदयाथी 

१ गडवचरोली ५० ५० ५० १०० 

 

ननष्कर्ष :- 

१. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन सवुवधा अंवर्कारली जाते. 

२. सरुवितता व स्वच्छता  संदर्ागत काळजी घेतली जातनाही धान्य साठवणकुीसाठी कोटयांचा वापर 

आवश्यक. 

३. शापोआ अंमलबजावणीसाठी शाळाव्यवस्थापन सवमतीची र्वूमका महत्वपणूग ठरते. 

४. शापोआ अंतर्गत ववदयार्थयागच्या उपवस्थतवर सकारात्मक परीणाम जाणवतो. र्ळती कमी झालेली आह.े  

शालेय पोषण आहार योजनेमधील अडचणीवर उपाययोजना 

१. शाळाव्यिस्थापन सवमतीचा सक्रीय सहभागाबाबत तरतदु करािी. 
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२. मखु्याध्यापकाांनी ि वशक्षकाांनी पालकाांना चि घेण्याची गरज , महत्ि ि धोके पटिनूदयािेत त्यासाठी विविध 

उपाय राबिािेत. 

३. गहृभेटीसाठी वशक्षकाांच्या मदतीने कायाक्रम आखनू पालकाांना आहाराचे महत्ि पटिनूदयािे सभाअहिालाांना 

अिास्त्ि महत्ि अस ूनये . 

४. परुकआहारासाठीच्या रकमेत भरीि िाढ करािी.  

 

दशफारसी 

 मुख्याध्यापक : 

१. गािातील यिुक मांडळाच्या सदस्याांचे सहकाया घ्यािे. 

२. शालेय पोषण आहार योजनेचे रवजस्टर भरणे, सरासरी काढणे, ताांदळूसाठा नोंदिण ेवबले तयार करण ेइ . कामाचे 

सहकाऱ्याच्या सहाय्याने योग्य वनयोजनकरून कामाची विभागणी करािी. 

३. शालेय ि सहशालेय उपक्रमामध्ये सहभोजन , सांघभािना कामातील आनांद स्ियांवशस्त सहकाया इ . चे आयोजन 

करािे. 

 कामकरणारे कमाचारी : 

१. विदयार्थयाांना आहार स्िच्छता गरम दणे्याचा प्रयत्न करािा. 

२. शालेय पोषण आहार वशजविताांना मखु्याध्यापक, वशक्षक, विदयाथीयाांनी केलेल्या सचूनाांचे पालन करून धोका 

विरहीत आहार दणे्यात यािा. 

३. शालेयपोषण आहार योजनेसाठी पाणी स्िच्छ ि शधु्द िापरािे. 

 दशक्षक : 

१. शालेय पोषण आहार योजनेची पिूातयारी अध्यापनकायााच्या अगोदर करािी. 

२. अध्यापनाचा िेळ िाया जािनूये म्हणनु अध्यापनाची पिूातयारी , टाचण,े शैक्षवणक साधने उपक्रमाचे वनयोजन 

योग्यपध्दतीनेकरून िगााचा िेळ िाया जाणार नाही याची काळली घ्यािी. 
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