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काय मतेनुसार अ नपदाथ मळाले नाह  
तर आरो या या सम या उ दभव यास 
सु वात होते. मग ते कोणतेह  रा य असो 
रा या या गतीचा माग हा या रा यातील 
लोकां या आरो यावर अवलंबून असतो. 
यामूळे आहाराचा दजा नकृ ट असेल तर 
याचा वाईट प रणाम लोकां या आरो यावर 
होतो. आहाराचा दजा चांगला नस याने 
लोकांचे आरो यह  चांगले राहत नाह . 
खाल ल त यात महारा ातील कती ट के 
लोकांना यां या आहारातून कती उ मांक 
मळतो याची क पना येते. 

 

महारा ातील लोकांना मळणारे उ मांक 
त ता . १ 

अ. 
. 

उ मांकाचे 
माण 

ामीण 
लोकसं या 

शहर  
लोकसं या 

१ जा त 
माणात 

१७ % १७ % 

२ पुरेसा 
माणात 

२५ % २८ % 

३ कमी 
माणात 

५८ % ५५ % 

 एकूण १०० % १०० % 

संदभ – महारा  मानव वकास अहवाल 
२००२.(३) 
 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ:- 

उ तम आहारावरच शर राचे 
आरो य अबा धत राहते. आजकाल 
लहानां पासून ते मो यापयत 
येकाला वेगवेग या पधला व 

ताण – तणावांना सामोरे जावे 
लागत आहे. क रअर, नोकर  
करताना कंवा अ य यवसाय 
करताना वेळेचे नयोजन हा एक 
मह वाचा घटक बनला असून 
सूयो य आहार याचे शार रक, 
मान सक आरो या या अनेक 
त ार  उ दभवताना दसतात. 
हणून लोकांनी शर राला गरजे 
माणे अ न घेतलेच पा हजे, जेणे  

 

क ण आरो या या सम या 
उ दभवणार नाह  आ ण आप याला 
नरोगी महारा ाचे व न पाहता 
येईल. “अ न पदाथाची गुणव ता, 
यांचे माण व यामुळे होणारे 
शर राचे पोषण या ट ने 
अ नपदाथाचा वचार के यास याला 
आहार हणतात.” अशी आहाराची 
या या केल  जाते व तसेच “उ णता, 
ख नजे, जीवनस वे व इतर पोषक 
ये यांची शर राला असलेल  गरज 

भागवू शकेल, इतके व वध कार या 
अ नपदाथाचे माण व प रणाम 
असलेला आहार हणजे समतोल 
आहार   होय.   ”(१,२)      शर राला  
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वर ल त यात असे दसून येते क , महारा ातील एकूण लोकांपैक  शहर  भागातील १७ ट के लोकांना उ मांक 
जा त माणात मळतात. याचाच अथ असा होतो क  शहर  भागातील १७ ट के व ामीण भागातील १७ ट के लोकांचा 
आहार फार चांगला आहे. तसेच वर ल तक यात दाखव या माणे महारा ातील शहर  भागातील एकूण लोकसं येपैक  
२८ ट के लोकांना यां या आहारात पुरेशा माणात उ मांक मळतात आ ण ामीण भागातील एकूण लोकसं ये पैक  २५ 
ट के लोकांना यां या आहारातून पूरेशा माणात उ मांक मळतात. हणजेच महारा ातील शहर  भागातील ४५ ट के 
लोकांचा आहार चांगला आहे व ामीण भागातील ४२ ट के लोकांचा आहार चांगला आहे. हणजेच महारा ातील शहर  
भागातील ५५ ट के लोकांना यां या आहारातून पूरेशा माणात उ मांक मळत नाह त. तर ामीण भागातील ५८ ट के 
लोकांना यां या आहारातून पुरेशा माणात उ मांक मळत नाह त. याच माणे आप याला असे ह  हणता येईल क  
ामीण भागा या तुलनेत शहर  भागातील लोकांचा आहार चांगला आहे. 

 

चांग या आहाराचे मह तव :-  

 आहार आ ण आरो य हे एक दुस-यांशी नगडीत आहेत. या माणे आहार असेल या माणे आरो य असते 
आहाराचा मनु य जीवनातील आरो यावर चार कारांनी प रणाम होतो. याम ये शार रक वकास, शर राची रचना, 
शर राचा आकार, आयुमयादा हे आहेत.(४)  

चांगला आहार हा चांग या आरो याचा मूलभूत घटक आहे. नय मत वाढ आ ण वकास याक रता चांगला आहार 
खुप मह वाचा आहे. य ती या आहारा माणे याचे आचार, वचार असतात. यो य आहारामुळे माणसाला उ साह, 
आरो य, मनाचे थैय इ याद  जीवनदायी घटक ा त होतात. मनु या या सवागीण गती आ ण रा ा या वकासासाठ  
मानवी आरो याचा वचार मह वाचा असतो. रा ातील लोकांचे आरो य उ तम असेल तर केवळ य तीचाच नाह  तर 
रा ाचाह  वकास जलद गतीने होतो. रा ातील लोकांचे आरो य चांगले असेल तर य तीला आ ण रा ाला पुढ ल 
फायदे होतात. आयुमानात वाढ, मान सक आरो यात वाढ, उ प नात वाढ, कूपोषण व बालमृ युम ये घट, मानवी 
भांडवला या दजात वाढ, आ थक वकास दरात वाढ, सरकार  खचात बचत हे सव ते हाच श य होते जे हा लोकांना 
पोषक व संतुल त आहार मळतो. माहारा ातील लोकां या दैनं दन आहारात वार ची भाकर , ग हाची पोळी, तुर या 
दाळीचे वरण, फळभाजी, मीठ, लंबु, आं यांचे लोणच, हर या मरचीचा ठेचा, उसळ, दह , ताक, यांचा समावेश होतो. हे 
सव पदाथ अस यास समतोल आहार ा त होतो. परंतु येक कुटंूबात याव तू आहारात घेणे आ थक मतेनुसार श य 
नाह . महारा ातील लोकां या आहारात दुध व दुधापासून तयार झालेले पदाथ फारसे दसून येत नाह, तसेच 
सव कार या भा या, फळे, शगदा याचे तेल, तुप, गुळ, साखर, डाळी हे सव पदाथ आव यकतेपे ा कमी दसुन येतात. 
यामुळे कॅलर चा पुरवठा कमी होतो. हणूनच महारा ातील लोकां याम ये थन,े ार, जीवनस वे या पो ट क 
घटकांचा अभाव आढळून येतो.(५,६) य ती या सवागीण आरो यासाठ  संतु लत आहार कसा आसावा या वषयीची स व तर 
मा हती दाख वणारा त ता खाल ल माणे.  

 
रोज या समतोल आहाराचा त ता . २ 

पदाथ गट ौढ पु ष ौढ ीया मुले / मुल  मुल े मुल  

 बैठे 
काम 

म यम 
काम 

अ त 
काम 

बैठे 
काम 

म यम 
काम 

अ त 
काम 

१ते३ 
वष 

४ते१० 
वष 

११ते१४        
वष 

११ते१४ 
वष 

तृणधा ये* ४६० ५२० ६७० ४१० ४४० ५७५ १७५ २७० ४२० ३८० 
कडधा ये* ४० ५० ६० ४० ४५ ५० ३५ ३५ ४५ ४५ 
हर या 

पालेभा या* 
४० ४० ४० १०० १०० १०० ४० ५० ५० ५० 

दुध** १५० २०० २५० १०० १५० २०० ३०० २५० २५० २५० 
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गुळ/साखर* ३० ३५ ५५ २० २० ४० ३० ४० ४५ ४५ 
कांदे,बटाटे, 
लसुन,गाजर* 

५० ६० ८० ५० ५० ६० १० २० ३० ३० 

ि न ध पदाथ 
तेल, तुप, 
चरबी** 

४० ४५ ६० २० २५ ४० १५ २५ ४० ३५ 

फळभा या* ६० ७० ८० ५० ५० ६० २० ३० ५० ५० 
Soure-www.arogyvidya.net(७)                               *आकडे ॅमम ये,  **आकडे मल  लटर (ml) म ये.   

आज या फा टफूड या युगाम ये सवा यांच आरो याचा न नमाण झाला आहे. वाढ या लोकसं येमुळे लोकांची 
एक वेगळीच जीवनशैल  नमाण झाल  आहे. व या जीवनशैल मुळे लोक मो या माणात आजारांना बळी पडत आहेत. 
रा ाची गती झाल  पण यामुळे माणसा या शर राचे नुकसान होत चालले आहे. तसेच आहाराम ये फा टफुडचे माण 
वाढले आहे व फळांचे माण कमी होत आहे. पो ट क व संतुल त आहार यावरच उ तम आरो य अवलंबुन असत.े                
हणूनच आरो य चांगले राखणे व यांसाठ  आव यकतो आहार मळ व यास मदत करणे हे लोकशाह  सरकारचे 

मह वाचे काय असले पा हज.े 
 

आरो य – आहार वषयक सम या:- 
आरो य संप न रा ाची न मती करावयाची असेल तर देशातील नागर क नरोगी असणे आव यक आहे. यासाठ  

य  व अ य र या मानवी आहार हा खुप मह वाचा घटक आहे. पण आज आरो य व आहार वषयक ब-याच 
सम या महारा ासमोर अस या या दसून येतात याम ये चांग या आहारा वषयक जाणीव जागृ तीचा आभाव, 
जीवनाव यक गरजांची पूतता करता येईल एवढे पण दरडोई उ प न नसन,े यामुळे सतु ंल त आहार घेता येत नाह. 
हणून  कुपोषण, जीवनस व–अ ची कमतरता, व इतर जीवनस वांची, लोह, आयोडीन, कॅल शयम इ याद ची कमतरता, 

तसेच  दातांचे वकार, र त य, मधुमेह, ल पणा, य वकार, मूळ याध, ब दको ठता या आजारांना बळी पड याचे 
कारण हणजे पो ट क आहाराची कमतरता. यामुळे रोग तकार श ती कमी होते. 

अल कडचे ठाणे आ ण पालघर या महारा ातील िज याचा कुपो षत बालकाचा न चचत असतो. म हला व 
बालक याण वभागामाफत रायगड िज यातील एकाि मक बाल वकास सेवा योजनेतील १७ क पांतील २ हजार ६०४ 
अंगणवा यांचे तसेच ६०४ छो या अंगणवा यांतील मुलांचे सव ण कर यात आले. यात एकूण १ लाख ५५ हजार ७७७ 
बालकांची तपासणी कर यात आल . या सव णात २४१ बालके ती कुपो षत, ९५८ बालके कुपो षत अस याची ध कादायक 
मा हती समोर आल . तसेच महारा ातील कजत, सुधागड पाल , पेण, खालापूर या तालू यात कुपो षत बालकाचे माण 
अ धक आहे. तसेच आहारा या कमतरतेमुळे उदभवना-या इतर रोगा या माणात महारा  आखाडीवर आहे.(८)तसेच 
२०१४-१५ या ए ल – जानेवार  दर यान अ नधा यावर या अनुदाना या र कमेत २० ट के वाढ होऊन ह  र कम 
१,०७,००० कोट  झाल ,(९)परंतु सरकारणे केवळ अनुदानात वाढ केल क  सम या सुटत नाह त. ते अनुदान ग रबांपयत 
पोहचत नाह . कारण सरकार या अनुदान पोहोचव यात सुसू ीकरण नाह.  

तसेच भारतातील अ य रा यां या तुलनेत महारा  आहार व आरो य या ट ने आणखी मागासलेला आहे. 
याचे िजवंत उदाहरण हणजे भारतात आरो य व आहार वषयी अनुस न एकुण ५७५ सव ण झाले आहेत. यापैक  
फ त ९ सव ण महारा ात झालेले आहेत.(१०) 

 

 आहार वषयक सम यांवर उपाय योजना:- 
१. आरो य तपासणीसाठ  फरते वै य कय पथक असाव,े यातुन आहार व आरो याची काळजी या ट ने स ला व 
मागदशन उपल ध क न याव.े 
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२.शालेय अ यास मात आहारशा ांशी संबं धत वषय अंतभूत असावा यातून संतूल त आहार यासंदभात मा हती दल  
जावी. 
३. संतु लत आहारातील घटकां या कंमती सवसामा यां या आवा यातच राहतील या ट ने सरकारने य न करावेत 
कररचना करतांना अशा घटकां या कमती भा वत होणार नाह त याची काळजी यावी. 
४. रोजगारसंधी कशी उपल ध होतील या ि टने नयोजन करावे. यश ती वाढ हा पोषक आहार मळव याचा भावी 
उपाय असून या ि टने य न करावेत. 
५. कमी कंमतीत संतुल त आहार कसा तयार करता येईल यासंभात सार मा यमातनू सात याने मागदशन कराव.े 
६. लोकांना चागलां कंवा सकस आहार मळावा यासाठ  सरकारने चांग या दजाचे अ नधा य, डाळी, खा यतेल यांचे 
वाटप सरकार  व त धा य दूकानातून पुरेशा माणात वाटप करावे. 
७. सरकारणे गर बी दूर कर यासाठ  ठोस उपाय करावेत कारण दा र य रेषेखाल ल लोकांना पुरेसा व पो ट क आहार घेता 
येत नाह , यामुळे यांची रोग तकारक श ती खुप कमी राहु न ते सतत आजार  पडतात. 
८. भाववाढ चा कंवा महागाईचासु दा लोकां या आहारावर प रणाम होत असतो. महागाईमुळे लोकांना भाजीपाला, फळे, 
कडधा ये पुरेशा माणात वकत घेता येत नाह त व यामुळे यांचे आरो य ढासळते. यामुळे महागाईला आळा 
घाल याचे काम सरकारणे कराव.े 
९. गावा - गावात जनजागृती व बोधन कराव,े सो या भाषेत, मोज या श दांत ै यांची आवड ल ात घेऊन 
करमणुक सारखे संदेश, आहार व आरो य याबाबत यावेत.  

१०. सरकारणे न वन तं ानाचा उपयोग क न अ न उ पादन वाढ वणे व सं ह करणे तसेच अ न पदाथाचे समृ द करण 
करणे यासाठ  व आप या आहारातील थनाची कमतरता भ न काढ यासाठ  व त पण थनेयु त असे पदाथ तयार 
कर यासाठ   लोकांना आ थक सा य क ण ो साहन व मागदशन देणारे काय़ म राबवावेत. 
११. फ त अ नाचे उ पादन क न चालत नाह  तर याचे संर ण देखील तेवढेच मह वाचे असते, यासाठ  सरकारणे 
मोठमोठे गोडाऊन उपल ध क ण दले पाह जेत. 
१२. आहारा या सम येवर उपाय हणून सरकारने रा य तरावर नर नराळे पोषण वषयक काय माचे आयोजन 
करावे. 
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