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मध्यान्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme) 
सरकारी शाळा, सरकारी अनुदाननत शाळा, स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, निशेष प्रनशक्षण कें दे्र (एसटीसी), मदरसे आनण 

मक्तबमधे्य प्रिेश घेतलेल्या सिव मुलांना सिव नशक्षा अनियानाअंतर्वत (एसएसए) मदत केली जाते. हा जर्ातील सिावत मोठा 

शालेय आहार कायवक्रम आहे, ज्यामधे्य इयत्ता पनहली ते आठिीपयंतच्या सरकारी शाळांमधे्य प्रिेश घेतलेल्या निद्यार्थ्ांचा 

समािेश आहे. 

मध्यान्ह िोजन योजना Latest News 

सप्टेंबर 2021 मधे्य मध्यान्ह िोजन योजनेचे नामकरण 'PM POSHAN' नकंिा प्रधानमंत्री पोषण शक्ती ननमावण करण्यात आले. 

पंतप्रधान पोषण हे आधीच मध्यान्ह योजनेअंतर्वत समानिष्ट असलेल्या निद्यार्थ्ांव्यनतररक्त, पूिव-प्राथनमक स्तरािर नशक्षण 

घेणार् या निद्यार्थ्ांना नकंिा सरकारी आनण सरकारी अनुदाननत प्राथनमक शाळांमधील बाल िानटकांना र्रम नशजिलेल्या 

जेिणाचा निस्तार करतील. 

मध्यान्ह िोजन योजनेची उनदषे्ट (Objective of Middday Meal) 

एमडीएम योजनेची मुख्य उद्दीषे्ट अशी आहेत: 

• िंनचत घटकातील मुलांची शाळांमधील नोदंणी िाढनिणे. 

• शाळांमधील उपस्स्थती िाढनिण्यासाठी अग्रर्ण्य नािनोदंणी. 

• इयत्ता पनहली ते आठिीत नशकणाऱ्या मुलांना नटकिून ठेिणे. 

• दुष्काळग्रस्त िार्ातील प्राथनमक अिस्थेतील बालकांना पोषण आहारासाठी पोषक आहार देणे. 

मध्यान्ह िोजन योजनेची ठळक िैनशष्ट्ये (Features of Midday Meal) 

मध्यान्ह िोजन योजनेची मुख्य िैनशष्ट्ये अशी आहेत: 

• प्राथनमक नशक्षणाच्या सािवनत्रकीकरणाचे धे्यय साध्य करण्याच्या उदे्दशाने हा जर्ातील सिावत मोठा शालेय िोजन 

कायवक्रम आहे. 

• नशक्षण मंत्रालय (पूिी मानि संसाधन आनण निकास मंत्रालय म्हणून ओळखले जाणारे) ही योजना राबनिण्यासाठी 

अनधकृत संस्था आहे. 

• ही एक कें द्र पुरसृ्कत योजना आहे म्हणून खचव कें द्र आनण राजे्य यांच्यात सामानयक केला जातो. (कें द्राचा िाटा - ६० 

टके्क.) 

• मध्यान्ह िोजन योजना राबनिणारे तानमळनाडू हे पनहले राज्य आहे. 

2001 मधे्य, एमडीएमएस ही एक नशजिलेली मध्यान्ह िोजन योजना बनली ज्याअंतर्वत प्रते्यक पात्र मुलास कमीतकमी 200 

नदिस तयार केलेले मध्यान्ह िोजन प्रदान केले रे्ले: 

1. ऊजाव सेिन - 300 कॅलरीज 

2. प्रनथनांचे सेिन - 8 ते 12 गॅ्रम 

• 2002 पयंत ही योजना केिळ सरकारी, सरकारी अनुदाननत आनण स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठीच तयार 

करण्यात आली होती. नंतर, नशक्षण हमी योजना (ईजीएस) आनण िैकस्िक आनण नानिन्यपूणव नशक्षण (एआयईई) 

कें द्रांमधे्य नशकणार् या मुलांचाही या योजनेंतर्वत समािेश करण्यात आला. 

2004 मधे्य, एमडीएमएसमधे्य सुधारणा करण्यात आली: 

1. स्वयंपाकाच्या खचावसाठी कें द्रीय मदत 

2. सिव राज्यांसाठी पररिहन अनुदानाचा समािेश (निशेष प्रिर्ावतील राज्यांसाठी कमाल 100 रुपये प्रनत स्वंटल आनण 

इतर राज्यांसाठी 75 रुपये प्रनत स्वंटल.) 
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3. योजनेचे व्यिस्थापन, देखरेख आनण मूल्यमापन. 

4. दुष्काळग्रस्त िार्ातील मुलांना उन्हाळी सुट्टीत मध्यान्ह िोजन देण्याची तरतूदही जोडण्यात आली. 

2006 मधे्य, एमडीएमएस पुन्हा सुधाररत केले गेले: 

1. ईशाने्यकडील राज्यांसाठी स्वयंपाकाचा खचव िाढिून 1.80 रुपये प्रनत बाल / शालेय नदिस आनण इतर राजे्य आनण 

कें द्रशानसत प्रदेशांसाठी प्रनत बाल / शालेय नदिस 1.50 रुपये करण्यात आला. 

2. पौनष्टक ननयमांमधे्य सुधारणा करण्यात आली - उजेचे प्रमाण 300 कॅलरीजिरून 450 कॅलरीपयंत िाढनिण्यात आले 

आनण प्रनथनांचे सेिन 8-12 गॅ्रमिरून 12 गॅ्रमपयंत िाढनिण्यात आले. 

• 2007 मधे्य, 3,479 शैक्षनणकदृष्ट्या मार्ास ब्लॉक (EBBs) मधे्य नशकणाऱ्या इयत्ता 6-8 च्या मुलांना योजनेत समानिष्ट 

करण्यात आले. 

• SSA-समनथवत मदरसे आनण मकतब यांचा या योजनेत 2008 मधे्य समािेश करण्यात आला होता. 

• कॅलरी आनण अन्न सेिन व्यनतररक्त, सूक्ष्म अन्नद्रवे्य (र्ोळ्या आनण जंतनाशक औषधे) साठी, प्रते्यक मुलाला राष्टर ीय 

ग्रामीण आरोग्य अनियानाच्या शालेय आरोग्य कायवक्रमात प्रदान केलेली रक्कम प्राप्त करण्याचा हक्क आहे. 

मध्यान्ह िोजन ननयम, 2015 (MDM Rules, 2015) 

राष्टर ीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) 2013 अंतर्वत 30 सप्टेंबर 2015 रोजी मध्यान्ह िोजन ननयम 2015 अनधसूनचत 

करण्यात आले आहेत. 

1. एमडीएमच्या ननयमांनुसार, एमडीएमचा ननधी थकल्यास शाळांना मध्यान्ह िोजनासाठी इतर ननधी िापरण्याचा 

अनधकार देण्यात आला आहे. 

2. कधीकधी जेथे शाळा आनण इतर आिश्यक संस्था मुलांना नशजिलेले जेिण पुरिू शकत नाहीत; ते लािार्थ्ांना अन्न 

िते्त प्रदान केले जाईल.  

3. यादृस्िक आधारािर जेिणाची मानसक चाचणी घेण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोर्शाळा. 

4. एमडीएम ननयम 2015 अंतर्वत, कोणत्याही शाळेतील मुलांना शालेय नदिस सलर् 3 नकंिा मनहन्यातून 5 नदिस अन्न 

नमळत नसेल तर संबंनधत राज्य सरकारला एखाद्या व्यक्तीिर नकंिा एजन्सीिर जबाबदारी नननित करािी लार्ते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDM ननयम, 2015 ची ठळक िैनशष्ट्ये 

सहा ते चौदा िषे ियोर्टातील पनहली ते आठिीपयंतचे प्रते्यक मूल शाळेच्या सुट्ट्या िर्ळता दररोज नशजिलेल्या पौनष्टक 

आहारासाठी पात्र आहे; खालील पौनष्टक आिश्यकतांसह: 

कॅलरीजचे सेवन प्राथममक उच्च प्राथममक 

ऊजाव 450 कॅलरीज 700 कॅलरीज 

प्रनथने 12 गॅ्रम 20 गॅ्रम 

अन्न सेवन प्राथममक उच्च प्राथममक 
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अन्नधान्य 100 गॅ्रम 150 गॅ्रम 

डाळी 20 गॅ्रम 30 गॅ्रम 

िाजी 50 गॅ्रम 75 गॅ्रम 

तेल आनण चरबी 5 गॅ्रम 7.5 गॅ्रम 

 

• दुपारचे जेिण तयार करण्यासाठी शाळा AGMARK दजावच्या िसू्त खरेदी करतात. 

• जेिण शाळेच्या आिारातच नदले जाणार आहे. 

• प्रते्यक शाळेत दुपारचे जेिण स्वितापूणव पद्धतीने नशजिण्यासाठी स्वितानिषयक पायािूत सुनिधा असणे 

आिश्यक आहे. 

मध्यान्ह िोजन योजना कशी राबिली जाते? 

हे तीनपैकी एका मॉडेलचा िापर करून अंमलात आणले रे्ले आहे: 

1. निकें नद्रत मॉडेल - स्थाननक स्वयंपाकी, बचत र्ट इ. द्वारे साइटिर जेिण तयार करणे. 

2. कें द्रीकृत मॉडेल - स्थाननक ऑन-साईट कुक्सच्या जार्ी, या मॉडेलअंतर्वत, एक बाह्य संस्था अन्न नशजिून शाळांपयंत 

पोहोचिते. 

3. आंतरराष्टर ीय मदत - निनिध आंतरराष्टर ीय धमावदाय संस्था सरकारी शाळांना मदत करतात. 
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