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कुपोषत मल
ु ं 'अडकलेल'च..
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व धमंडळाया अ धवेशनादरयान चकसारया करणांत संबं धत मं यांना अडकव!याचा "यथ$ य%न वरोधक करणार
आ(ण सरकार %यांना धप
ू घालणार नाह. वगैरे राजकय चरु स रं गेल.. पण मुलांया पोषक आहाराचा दजा$, वाटप आ(ण
उपयुतता यांब6लचे न जन
ु ेच आहे त.. ते वारं वार उ7वतच राहणार आहे त.. स%ताधार. सह.सलामत सुटतील; पण कुपो षत
बालके जीवनम%ृ यूया च:ात अडकलेल.च राहणार आहे त. हे च सांगणा;या दोन पाह!यांया या न<द., ट.के वना..
गड चरोल.मधील एक गावकर. सांगत होते.. ''ट..एच.आर.' चा कुबट वास ये तो, चव खारट आ(ण वेगळीच लागते, %यामुळे
घरातील कोणीच खात नाह.त. हणन
ू आह. ट..एच.आर. शेतात काम करणा;या बलांना दे तो. असला भुसा बलांना चांगला'
नंदरु बारमधील एका म@हलेने सां गतले क, पाAकटातील आहार चांगला नसBयाने टाकून Cयावा लागतो. %यापेDा %याचा
आह. क<बडय़ांचे खाCय हणन
ू वापर करतो. %यामुळे आता क<बडय़ांसाठF वेगGया भरडय़ाची गरज पडत नाह..
यातला 'ट..एच.आर.' हणजे सरकारने एकाि%मक बाल वकास योजनेअंतग$त बालकांसाठF (वय सहा म@हने ते ३ वषJ ) 'पूरक
पोषक आहार' हणन
ू पाAकटांतन
ू @दले जाणारे उपमा, स%तू व Kशरा हे खाCयपदाथ$!
या पूरक पोषक आहाराया (ट..एच.आर.) वापराबाबत ऑगMट २०१३ मQये झालेBया अSयासादरयान लोकांनी सां गतलेले हे
अनुभव आहे त. एकाि%मक बाल वकास योजनेचे एक मह%%वाचे उ@6Tट हणजे नवजात बालक ते सहा वषJ वयोगटातील
मुलांची पोषण व आरोUय वषयक िMथती सध
ु ारणे. या उ@6Tटाला अनुसVन पूरक पोषण आहार हणन
ू ३ ते ६ वष$ वयोगटातील
मुलांना अंगणवाडीमधन
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ू
मातांना ट..एच.आर.ची पाAकटे @दल. जातात. ट..एच.आर. वाटप योजनेमागे शासनाकडून वषाXला साधारणत ३०० कोट. खच$
केले जातात असे समजते. तीन वषाXखाल.ल मुले जी अंगणवाडीत जाऊ शकत नाह.त, %यांयासाठF पोषक आहाराची पाAकटे
दे णे ह. या योजनेमागची संकBपना चांगल. असल. तर. महाराTYात पोषण हकावर काम करणा;या संMथा-संघटनांया (पोषण
हक गट) Zनर.Dणांनुसार ट..एच.आर.या वापराबाबत %यDात मा[ प\रिMथती फारशी समाधानकारक नाह..
ह. सव$ पा^वभूमी लDात घे ऊन 'पोषण हक गटा'तफJ हा अSयास महाराTYातील पुण,े नंदरु बार, गड चरोल. या तीन
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िजB_यांतील एकूण १५ गावांमधन
ू कर!यात आला होता. याखेर.ज आणखी एक पाहणी-अSयासह. कर!यात आला आहे .
७९ टके जनावरांना..
या अSयासातन
ू ट..एच.आर. Kमळणा;या मुलांपक केवळ ११ टके मुलं ट.एचआर ZनयKमतपणे (आठवडय़ातन
ू तीन व
%यापेDा जाMत वेळा ट..एच.आर. खाणारे ) खात असBयाचे @दसून आले. बहुतांश कुटुंबांमQये ट..एच.आर.या तीन कारया
पाAकटांपक केवळ Kश;याचीच पाAकटे खा!यासाठF वापरल. जात असBयाचे आढळले. ट..एच.आर. जर त
ु ह. वापरत नसाल तर
घे ता तर. कशाला? असा न वचारBयावर, ६७ टके मुलाखतदारांनी (मुलांया आयांनी), 'अंगणवाडी से वका जबरदMतीने
ट..एच.आर. cयायला भाग पाडतात.' असे उ%तर @दले. ट..एच.आर. जर खा!यासाठF वापरत नसाल तर या ट..एच.आर.या
पाAकटांचे त
ु ह. करता तर. काय, असे वचारले असता, ७९ टके मुलाखतदारांनी, 'ट..एच.आर. जनावरांना खायला घालतो.'
असे सां गतले. तर उव$\रत ११ टके उ%तरदा%यांनी, 'आह. ट..एच.आर. फेकून दे तो.' असे सां गतले. पु!यातील एकजण %याचा
वापर कु यासाठF करतात तर नम$देया खो;यात मिछमार ट..एच.आर.चा उपयोग मासेमार.साठF करताना आढळले.
ट..एच.आर. न खा!यामQये एक मह%%वाचे कारण हणजे 'खालावलेल. गुणव%ता'. ६५ टके मुलाखतदारांनी उपमा, स%तल
ू ा
वास ये तो असे सां गतले. २५ टके मुलाखतदारांनी उपमा खारट असतो असे सां गतले. काह.ंनी मुलांना चव आवडत नाह.,
स%तू पचत नाह. अशा ZतA:या @दBया आ(ण काह. मुलाखतदारांनी तर Kशरा वगळता ट..एच.आर.ची इतर पाAकटे दे णे
शासनाने बंद करावे अशीच सूचना केल.. या अSयासातन
ू ट..एच.आर.मधन
ू शासनाला अपेgDत पोषण घटकांपेDा, %यDात
मा[ मुलाला खप
च
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. उदा. शासनाया Zनयमावल.नुसार Kश;यातन
ू
ू
ू ५६७
उTमांक व १६.३ hॅम  थने Kमळावयास हवी. परं तु %यDात मूल jया माणात Kशरा खाते %यातन
ू %याला सरासर. केवळ १३०
उTमांक व ७.५ hॅम  थने Kमळतात.
ट..एच.आर. या वाटपाबाबतह. बरे च मह%%वाचे मु6े पढ
ु े आले. शासनाया Zनयमानुसार दरमहा तीन पाAकटे दे णे अपेgDत
आहे . परं तु ६० टके मुलांना दरमहा फत दोन पाAकटे व ४० टके मुलांना दरमहा फत एक पाकट दे !यात आBयाचे
मा@हतीतन
ू समजले. आ@दवासी भागात तसेच मQयम व तीl कुपो षत मुलांना जाMत पाAकटे Kमळणे अपेgDत आहे , परं तु
%यांनाह. जाMतीची पाAकटे वाटBयाचे आढळले नाह..
जीआर नवा, परिथती तीच..
फेmुवार. २०१३ मQये ट..एच.आर.चा पुरवठा, 'MथाZनक MतरावVन अथा$त MथाZनक म@हला मंडळ Aकं वा Mवयंसहायता बचतगट
वा hाम समुदाय यांयामाफ$त कर!यात यावा' असा शासन Zनण$य (जीआर) झाला. परं तु पोषण हकावर काम करणा;या
संMथा-संघटनांनी @दलेBया मा@हतीनुसार ऑटोबर २०१३ पयXतसुnा या Zनण$याची एकाह. गावात अंमलबजावणी झाल.
न"हती.
नवीन जीआरनुसार ट.एचआर योजनेत केलेले दोन मह%%वाचे बदल हणजे, ट..एच.आर. चा पुरवठा MथाZनक पातळीवVन
करणे व दस
ु रे हणजे ट.एचआरया तीन पाAकटांऐवजी जवळपास गोड चवीची दोन पाAकटे दे ण.े शासनाया या नवीन
Zनण$याला अनुसVन, ऑटोबर २०१४ मQये पुण,े गड चरोल., नंदरु बार हे िजBहे तसेच मुंबईतील एकूण १२ गावे/वM%यांमधन
ू
ट.एचआरया वापराबाबत आणखी एक अSयास कर!यात आला व एकूण २३४ मुलांची मा@हती घे !यात आल..
कुणासाठ"? कशासाठ"?
नवीन जीआरनंतर केलेBया अSयासानुसार ट.एचआर ZनयKमत खाणा;यांचे माण पाच टके इतके कमी झाBयाचे @दसते.
दस
ु रे हणजे ट.एचआरचा पुरवठा नवीन जीआरनुसार MथाZनक पातळीवर न होता पूवqमाणे तालुका पातळीवर.ल
कंपcयांमाफ$तच केला जातो असे @दसून आले. %याचमाणे नवीन जीआरनंतर, ट.एचआर खा!याचे माण, गण
ु व%ता, वाटप या
सव$च मुCयांया बाबतीत नवीन जीआरनंतर कोण%याह. सुधारणा @दसन
ू आBया नाह.त. Aकं बहुना ट.एचआर ZनयKमत
खाणा;या मुलांचे माण व ट.एचआरची चव याबाबत च[ अ धकच rबघडBयाचे लDात आले.
वयाची प@हल. दोन वsे लहान मुलांया शार.\रक आ(ण बौ nक वाढ.या uTट.ने मह%%वाची समजल. जातात. याच काळात
मुले कुपो षत हो!याची शयतादे खील जाMत असते. हणन
ू च या वयात मुलांना सकस, पोषक आहार Kमळणे गरजेचे आहे .
यासंदभा$त तीन वषाXखाल.ल मल
ां
च
े
पोषण
स
ध
ार!यासाठF
ट.एचआर ह. शासनाची खरे तर एकमेव योजना आहे . परं तु सदर
ु
ु
अSयासातन
ू ट.एचआरबाबत जे काह. च[ पुढे आले, %यातन
ू या योजनेया उपयुततेवरच न चcह उभे राहते. शासनाकडून
लहान मुलांचे पोषण सध
ु ार!यासाठF पूरक आहार Kमळणे गरजेचे आहे त. पण तो आहार योUय कारचा व योUय पnतीने दे णे
मह%%वाचे आहे . कुठBयातर. कंपcयांमाफ$त कvw.य पnतीने कं[ाटे कVन पाकट बंद आहार दे !यापेDा MथाZनक पातळीवर
बचत गट, म@हला मंडळामाफ$त मुलांना ताजा गरम आहार Cयायला हवा. राjयात केवळ अमरावतीतील चखलदरा आ(ण
धारणी या दोन तालुयांत तीन वषाXखाल.ल मुलांनादे खील ट..एच.आर.ऐवजी Kशजवलेला आहारच @दला जातो आ(ण तेथील
अनुभव चांगला आहे असे समजले. ताjया आहारासेबतच कोरडे, @टकाऊ पौिTटक पदाथ$ (उदा. शvगदा!याची चक, लाडू,
राज ग;याचे लाडू इ.) दे खील MथाZनक पातळीवर तयार कVन मुलांना दे ता ये तील, अशी सूचना होती. काह. भागात घरापासून
अंगणवाडीपयXतचे अंतर जाMत असBयामुळे अंगणवाडीतन
ू @दला जाणारा Kशजवलेला आहार घे !यासाठF रोज जाणे शय होत
नाह.. अशावेळी पाAकटातील खाऊ ह. संकBपना योUय ठरते.
पाAकटातील खाऊ असो वा Kशजवलेला आहार, पूरक आहार वेळेवर Kमळतो का, %याची गुणव%ता कशी आहे , हा आहार मुलांना
आवडतो का याब6ल लोकांची मते, अनुभव तसेच सच
ू ना समजन
ू घे !यासाठF शासनाने लोकाधा\रत दे खरे ख A:ये या
धतqवर, गावपातळीवर.ल माता गट, गाव आरोUय व Mवछता सKमती यांयाकडून वेळोवेळी मा@हती xयावी आ(ण %यानुसार
योजनेया अंमलबजावणीत आवयकतेनुसार सध
ु ारणा करा"यात.
* ले$खका साव&ज'नक आरो(य *े+ातील संशोधक असून 'पोषण हक गट - महारा01' शी संबं3धत आहे त.ईमेल :
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