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प�ि�वन�या म�ाव�न बह�मंबई महानगरपािलकेने आपली �ित�ा पणाला ु ृ ु
लावली असली तरी महापािलकेचा खरा आदश� शहामग आहे क� काय अशी ृ
शकंा येते. िकतीतरी कळीचे �� समोर आहेत, पण जण ते अि�त�वातच ू
नाहीत, असे भासवणे या�कार े �ितसाद द�ेया�या महापािलके�या 
प�तीव�न तरी असेच वाटते. मंबई महापािलके�या शाळेतील िव�ा�य� ु
कपोषण��त आहेत, पण शहामगी व�ीने या वा�तवाकडे डोळेझाक कर�याचे ु ृ ृ
धोरणच महापािलकेने अवलंबलेले आहे. 

महापािलके�याच आकडेवारीव�न महापािलका शाळांमधील मलांमधील ु
कपोषणाची सम�या िकती वाढली आहे हे ल�ात येते - 2013-14 म�ये ु
30,461 िव�ाथ� (एकण 4,04,251 िव�ाथ�स�ंये�या 8%) कपोषण��त ू ु
होते, �यांची स�ंया 2015-16 म�ये 1,30,680 (एकण 3,83,485 ू
िव�ाथ�स�ंये�या 34%) एवढी झालेली आहे. �हणजेच तीन वषा��या काळात 
कपोषण��त िव�ाथ�स�ंया चार पटीने वाढली आहे. मा� याच काळात इय�ा ु
पिहली ते पाचवी�या िव�ा�या�साठी म�या�ह भोजन योजनेचा िनधी �. 29 
कोटीव�न �. 32 कोटी कर�यात आलेला आहे. तसेच इय�ा सहावी ते 
आठवी�या िव�ा�या�साठी म�या�ह भोजन योजनेचा िनधी �. 33 कोटीव�न 
�. 39 कोटी कर�यात आलेला आहे. तरतद आहे मा� या िनधी�या ू
वापराम�ये कमालीची घट झा�याचेही िदसते आहे - इय�ा पिहली ते 
पाचवी�या िव�ा�या�साठी असले�या िनधीचा वापर 81% व�न 65% वर 
आला आहे, तर इय�ा सहावी ते आठवी�या िव�ा�या�साठी असले�या 
िनधीचा वापर 83% व�न 64% वर आलेला आहे. आिशया खंडातील सवा�त 
मोठी महानगरपािलका असा लौक�क असले�या मंबई महानगरपािलकेम�ये ु
िनधीची कमतरता तर न�क�च नाही, हे याव�न ल�ात येते.

या सम�येम�ये कोणते �भाग अ�सर आहेत हे ओळखायला फार डोके 
लढवावे लागणार नाही. वष� 2015-16 म�ये गोवडंी आिण मानखद� यांचा ु
समावेश असले�या एम/ई वॉड� मधील महापािलका शाळेतील सवा�िधक 
�हणजे 15038 मले कपोषण��त आहेत.ु ु

या वॉड�चा मानवी िवकास िनदश� ांक शहरातील सव� वॉडा��या तलनेत सवा�त ु
िन�न आहे (0.05) आिण स��ल आ��कन �रपि�लक व दि�ण सदान या ु
आ�यिंतक गरीब दशेांपे�ाही खालचा आहे. कपोषण म�यम�येही याच वॉड�चे ु ृ ू
नाव आघाडीवर आहे, �याखालोखाल सांता�ज (एच/ई), कला� (एल) आिण ु ु
च�बर (एम/ड��य) हे वॉड� सम�या��त आहेत.  ू ू

कपोषण��तांम�ये मले-मली असाही भेद िदसन येतो, आिण ही सम�या ु ु ु ू
मल�म�ये अिधक आढळन येते आहे. उदाहरणाथ�, 2015-16 या वषा�त 35% ु ू
(34,222) िव�ािथ�नी आिण 33% (30,459) िव�ाथ� कपोषण��त ु
आढळले.

2015-16 म�ये इय�ा पिहली�या वगा�तील कपोषण��त मल�चे व मलांचे ु ु ु
�माण अन�मे 43% व 42% होते. याचाच अथ� एकाि�मक बाल िवकास ु
योजना आिण इतर बालकांसाठी�या इतर क�याणकारी योजनां�या 

अमंलबजावणीम�ये बरीच सधारणा हो�याची आव�यकता आहे. मा�यमातन ु ू
�िस� झाले�या मािहतीनसार महारा�� रा�याचे एकाि�मक बाल िवकास ु
योजनेचे बजेट �. 2947 (सधा�रत अथ�सकं�प 2016-17) व�न �. 2033 ु
(अथ�सकं�पीय तरतद 2017-18) एवढे कमी कर�यात आले आहे, ही ू
व�ति�थतीही या सदंभा�त ल�ात �यायला हवी.      ु

यापे�ाही िचतंाजनक वा�तव हे आहे क� गे�या तीन वषा�तील कपोषण��त ु
िव�ा�या�ची स�ंया पाहता वरील तकडयांमधील कपोिषत िव�ा�या�चे �माण ु ् ु
झपाटयाने वाढत अस�याचे िदसन येते आहे. 2013-14 ते 2014-15 या ् ू
दर�यान कपोिषत िव�ाथ�स�ंयेम�ये झालेली वाढ पाहता इय�ा पिहलीतील ु
मलांम�ये 246% (3123 ते 10802) वाढ झाली, तर इय�ा पाचवी�या ु
मलांम�ये 308% (2591 ते 10,562) वाढ झाली. यामळे म�या�ह भोजन ु ु
योजने�या काय��म अमंलबजावणीवरच मोठे ��िच�ह उभे राहते आहे.

मलां�या वाढ�या कपोषण सम�येमागे अनेक कारणे अस शकतात. ु ु ू
उदाहरणाथ�, 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत डाय�रया ��त ��णांची 
स�ंया 99,839 व�न 1,19,342 एवढी वाढली. एि�ल 2015 ते िडस�बर 
2015 डाय�रयामळे झाले�या एकण मतांम�ये 14 वषा�खालील मलांची स�ंया ु ू ृ ु
29% आहे. लहान वयाम�ये डाय�रयासार�या आजाराला बळी 
पडणा�यांम�ये मलांची स�ंया कमालीची जा�त अस�याचे याव�न ल�ात ु
येते. तसेच डाय�रया�या फैलावामळे मलांची वाढ खंटते आिण िनक� ु ु ु ृ
�कतीची सम�या भावी िपढीचाही ठाव घेत अस�याचे िदसते. ृ

कपोषणा�या सम�येला उ�ेशन अनेक सरकारी काय��म व योजना ु ू
अि�त�वात आहेत, असे असतानादखेील ही सम�या िनपटन काढता आलेली ू
नाही. �या उ�ेशांसाठी योजना वा काय��म आखले जातात, �या उ�ेशांची 
पत�ता कर�याम�ये ते असफल होतात, हे आप�या शासनय�ंणेचे फार मोठे ू
अपयश आहे. महापािलका शाळेतील कपोषण��त मलांची वाढती स�ंया हा ु ु
तातडी�या िचतेंचा आिण ठोस कतीचा िवषय झाला पािहजे. याची दोन कारणे ृ
आहेत- पिहले कारण, समाजातील आिथ�क दब�ल वगा�पय�त िश�णसिवधा ुु
पोहोचव�यासाठी उ�या असले�या महापािलका शाळा आपली जबाबदारी 
पण� कर�यात अपयशी ठरत आहेत, आिण दसर ेकारण, मले हे दशेाचे भिव�य ू ु ु
अस�याने कपोषणकडे पाठ िफरवन आपण आप�या भिव�यकालीन ु ू
मन�यबळा�या लाभांशाचा अप�यय करत आहोत.ु
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2013-14 ते 2015-16 मधील अदं ाजे 
कपोिषत िव�ाथ�स�ंया ु

2015-16 मधील इय�ािनहाय अदं ाजे 
कपोिषत िव�ाथ�स�ंया  ु
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• इय�ा 1 ते 9 मधील एकण कपोिषत ू ु
अदंाजे िव�ाथ�स�ंयेतील 73% िव�ाथ� 
इय�ा 1 ते 5 वगा�तील आहेत.

 • इय�ा 1 ते 9 मधील एकण कपोिषत अदंाजे िव�ाथ� स�ंयेतील 27% ू ु
िव�ाथ� इय�ा 6 ते 9 वगा�तील आहेत. 
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 मबंई महापािलका शाळातंील 2013-16 मधील म�या�ह भोजन योजनचेा िनधी ु

— इय�ा पिहली ते पाचवी साठीचा अथ�सकं�पीय अदंाज 2013-14 मधील �. 29 कोटीव�न 2015-16 म�ये �. 32 कोटी कर�यात आला. याच कालावधीत 
इय�ा सहावी ते आठवी साठीचा अथ�सकं�पीय अदंाज �. 33 कोटीव�न �. 39 कोटी कर�यात आला. मा� याच कालावधीत िनधीचा वापर इय�ा पिहली ते 
पाचवीसाठी 81% व�न 65% वर, तर इय�ा सहावी ते आठवी साठी 83% व�न 64% वर घसरला, ही िचतंाजनक गो� आहे.
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नगरसवेकानी िवचारले�या ��ाची स�यां ं ं

•  कपोषणामळे सवा�िधक गभंीर प�रि�थती असले�या ए, डी, ु ु
एम/ड��य या वॉडा�तील नगरसेवकांनी 2013-16�या ू
दर�यान एकही �� / म�ा उपि�थत केला नाही. ु

•  एम/ई या सवा�िधक कपोषण��त वॉड�मधील नगरसेवकांनी ु
मागील 3 वषा�त या सम�येबाबत केवळ 5 �� िवचारले.

कपोषणा�या सम�येवर �� ु
िवचारणा�या नगरसेवकांची स�ंया 
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शालेय आरो�य सवेा

मंबई महानगरपािलके�या आरो�य सिमतीने 1913 पासन महानगरपािलके�या शाळांम�ये िव�ाथ� आरो�य तपासणी स� केली. 1938 पासन ही जबाबदारी ु ू ु ू
साव�जिनक आरो�य िवभागावर सोपव�यात आली. तपासणी व उपचारा�मक सेवा उपल�ध क�न मलां�या सवा�गीण िवकासाला चालना दणेे हा शालेय आरो�य ु
सेवेचा उ�ेश आहे. आज�या समाजाम�ये �ितबधंा�मक सेवा िवशेष मह�वा�या मान�या पािहजेत. �या�माणे सकारा�मक भिमकेतन शालेय आरो�य सेवा आख�या ू ू
पािहजेत. शालेय आरो�य सेवेची म�य उि�� ेपढील�माणे आहेत - 1) सकारा�मक िनकोप आरो�य िवकास, 2) रोग �ितबधं, 3) लवकर िनदान, उपचार आिण ु ु
पाठपरावा, आिण 4) पोषक वातावरणाची उपल�धताु

उ�ेश: महापािलका शाळेतील िव�ा�या�ची िनयिमत आरो�य तपासणी केली जाते, यामळे लवकर िनदान क�न रोग िनदानाचे उपचार दतेा येऊ शकतात. हे काम 37 ु
आरो�य सव��ण क� �ांमाफ� त चालते. ��येक क� �ात एक वै�क�य अिधकारी, एक आरो�य प�रदश�क आिण एक िशपाई नेमलेले आहेत. ��येक शै�िणक वषा�साठी 
पव�िनयोिजत उि�� ेव �यानसार काय��म केलेला असतो.ू ु

िनयिमत वै�क�य प�र�णाम�ये वै�क�य अिधका�याकडन िव�ा�या�ची पण� तपासणी केली जाते, िकरकोळ व कळी�या आजारांची ल�णे िदसतात का हे तपासले ू ू
जाते. �वचेचे आजार, ने�िवकास, जीवनस�वांची कमतरता, जतं, �सनमागा�तील दोष, ताप ससंग�, र�पांढरी, डाय�रया इ�यादी िकरकोळ आजारांसाठीचे परी�ण 
यावेळी केले जाते. तसेच �दयिवकार, �य, क�रोग, अपगं�व इ�यादी मोठया आजारांसाठीची तपासणीही केली जाते. आव�यकते�माणे उपचारांसाथी सायन, ु ्
केईएम, नायर, नायर दतंवै�, राजावाडी, कपर आिण भगवती ��णालय या िठकाणी चाल असले�या शाळा आरो�य क� �ांची सदंभ� सेवा िदली जाते. या क� �ांम�ये ू ू
त�� डॉ�टरांकडन िव�ा�या�ना तपासणी व उपचार िमळातात.ू

त�� डॉ�टरांकडन तपासणी, स�ला, उपचार, श�ि�या इ�यादीसाठी शालेय आरो�य क� �ां�या आयोजकांकडन शाळे�या बसमधन मलांना ��णालयात नेले ू ू ू ु
जाते. मलांना व �यां�या पालकांना यो�य उपचारांची मािहती, तसेच �ितबधंा�मक उपाय आिण आरो�य सधार�यासाठी  व स�ला द�ेयात येतो. आव�यकतेनसार ु ु ु
िव�ा�या�ना �थमोपचार िदले जातात. आरो�य क� �ां�या कम�चा�यांकडन सव� शाळांतील इय�ा पिहली�या मलांना घटसप�, धनवा�त िकंवा टीटी लस िदली जाते, ू ु ु
इय�ा पाचवी व दहावी�या िव�ा�या�ना टीटी लस िदली जाते. आरो�य तपासणीखेरीज दनैंिदन �पाठातन आरो�य िश�णावरही भर िदला जातो. पालक-िश�ण ू
बैठकांचे आयोजन क�न पालक व िश�क यां�यात  आरो�यिवषयक जाग�कता वाढवली जाते. वै�क�य कम�चा�यांकडन शालेय इमारती�या �व�छतेची िनयिमत ू
तपासणी केली जाते, �यामळे शालेय वातावरण �व�छ राखले जाईल याची खबरदारी घेतली जाते.ु
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त�ा 2

कपोषण सम�येवर आमदार आिण नगरसवेक यानी िवचारलेले ��ंु

त�ा 1 आमदारानी 2014 चे िहवाळी अिधवेशन ते 2015 चे पावसाळी अिधवेशन या दर�यान  िवचारले�या ��ाची स�या ं ं ं

• 2014 चे िहवाळी अिधवेशन ते 2015 चे पावसाळी अिधवेशन या दर�यान 
मंबईतील 16 आमदारांनी कपोषणा�या सम�येवर 43 �� / म�े उपि�थत केले.   ु ु ु

• कपोषणामळे सवा�िधक गभंीर प�रि�थती असले�या सहा वॉडा�तील (एम/ई, ु ु
एच/ई, एम/ड��य, ए, डी, आिण के/ई) आमदारांनी या सम�येबाबत केवळ 13 ू
�� / म�े उपि�थत केले.ु

कपोषणा�या सम�येवर �� िवचारणा�या ु
आमदारांची स�ंया

मंबईु

16

43

रा�य

20

77कपोषणा�या सम�येवर िवचारले�या एकण ु ू
��ांची स�ंया 

कपोषणा�या सम�येवर िवचारले�या ु
एकण ��ांची स�ंयाू



Supported by

काय केले पािहजे? 

• अपेि�त लाभाथ� ल�ात घेऊन प�रणामांचे मोजमाप 
केले गेले पािहजे: कपोषणा�या सम�येला उ�ेशन ु ू
एकाि�मक बाल िवकास योजना, म�या�ह भोजन 
योजना, शालेय आरो�य तपासणी इ�यादी अनेकिवध 
योजना अि�त�वात आहे. या सव� योजना 14 
वषा�पय�त�या मला-मल�साठी आहेत. �यामळे या ु ु ु
वयोगटातील मलामल��या कपोषणाचा �तर ठरािवक ु ु ु
कालावधीने तपासला पािहजे, तो सव�सामा�य आदश� 
पोषण �तराशी पडताळन पािहला पािहजे, ते�हाच ू
योजना व काय��मां�या प�रणामाचे वा�तव िच� 
समजन येईल.ू

• योजना व काय��मांचे िनधा��रत उ�ेश सा�य झाले 
अथवा नाही हे तपास�यासाठी तट�थ प�ातफ�  �यांचे 
ऑिडट करावे. 

• एम/ई, एच/ई, एम/ड��य, ए, डी आिण के/ई या ू
कपोषणाची अितगभंीर प�रि�थती असले�या ु
वॉडा�कडे िवशेष ल� द�ेयाची आव�यकता आहे.

4

सवेा

1) �ितबधंा�मक सेवा - इय�ा पिहलीसाठी डीपीटी / धनवा�त (िड�थी�रया पट� िसस ु ु
िकंवा िटटॅनस) आिण िटटॅनस टॉ�साइड (टीटी) लसीकरण. इय�ा पाचवी व 
दहावीतील िव�ा�या�साठी िटटॅनस टॉ�साइड (टीटी) लसीकरण.    

2) उपचारा�मक सेवा - िकरकोळ आजारांसाठी दवाखा�याची मोफत सेवा. िवशेष 
शालेय आरो�य क� �ांम�ये मोफत आरो�य सेवा. श�ि�या आिण ��णालयातील 
उपचार सेवा. िवशेष पाद�ाणे, कि�म पाय, च�मा इ�यादी पनव�सन सेवा व साधने.   ृ ु

3) शालेय आरो�य सेवेने पालकां�या मलाखती घेणे, पालक िश�क बैठका घेणे ु

4) सांि�यक� सेवा - डाटा िव�ेषण 
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पढील अक ंु

�जा फाऊंडेशनला िनधीसाहा�य दतेाना '�जा फाऊंडेशन' या नावाने 
चेक काढावेत आिण �जा ऑिफसला पाठवावेत. सोबत आपले नाव, 
ईमेल व इतर सपंका�चे तपशील पाठवावेत. �यामळे आम�या कामाची ु
मािहती व कर सवलतीसाठीचे 80जी �माणप� िनयिमत िमळ शकेल.ू

�जा फाऊंडेशन
पिहला मजला, िव�टो�रया िब�ड�ग, एगीयारी लेन,िमंट रोड, फोट� , मंबई 400 001 ु
फोन: 022-2261 8042, 6525 2729 वेबसाईट: ईमेल:www.praja.org,  info@praja.org 

मंबईतील शालेय िश�ण ह�क (आरटीई) िनकष या िवषयावरील जन 2017 चा अकं  ज�र वाचा.ु ू

मीिडया क�हरजे


