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तारीख:- 09 फेब्र वारी 2022 

प्रस्तावना :- 
 जीवनववद्या वमशन ही थोर समाज प्रबोधक श्री वामनराव पै प्रवणत सामावजक व शैक्षवणक सुंस्था 

असून मागील 65 वषण समाजातील सवण स्तरातील अुंधश्रध्दा वनमूणलन, व्यसनम क्ती, पयावरण जागृती, 
सवण प्रकारचे भदेभाव नष्ट्र् करणे, स्त्री-सन्मान, शालेय ववद्याथी व तरुण य वा याुंना स सुंस्कारीत करुन 
देशाची भावी वपढी ही सामर्थयणशाली घडावी यासाठी बाल व य वा सुंस्कार अवभयाने, कायणशाळा अस े
ववववध प्रकारचे कायण करत आहे. “हे जग स खी व्हाव ेव हे राष्ट्र सवण  राष्ट्राुंच्या प ढे प्रगतीपथावर जावे” 
या सुंकल्पापोर्ी समाजातील स्स्थत्युंतरान सार जीवनववद्या वमशनचे आजीव ववश्वस्त व मागणदशणक 
श्री.प्रल्हाद पै याुंच्या नेतृत्वाखाली वरील कायाबरोबरच शासनासोबत सुंय क्त ववद्यमाने ग्राहक सुंरक्षण 
अवभयान, अवयव दान अवभयान, ववववध व्यसनाुंच्या द ष्ट्पवरणाबाबतची जागृती वनमाण करणे, यावशवाय 
महाराष्ट्रातील अववकसीत गाव े दत्तक घेऊन त्या गावाचा सवांवगण ववकास करणे व सवणच बाबतीत 
दत्तक घेतलेली गाव ेआदशण गाव बनववणे या उदे्दशाने ग्रामसमृध्दी अवभयान, तसेच शेतकरी आत्महत्या 
ववरोधी कायण आवण प्रबोधनाच्या माध्यमातून मानवसक सबलीकरण असे अनेकववध अवभयाने जीवनववद्या 
वमशन अवतशय यशस्वीपणे राबववत आहे. ववववध कापोरेर् व सरकारी तसेच वनमसरकारी 
कायालयाुंमध्ये अवधकारी व कमणचारी याुंच्यासाठी  Enjoy Your Work, Stress Management, या 
ववषयाबाबतच्या कायणशाळा आयोजीत केल्या जातात. उपरोक्त कायणशाळाुंम ळे कमणचा-याुंमध्ये 
सकारात्मक ववचारसरणी वनमाण होते. देशावभमान व समाजाप्रती कतणव्य या भावना जागृत होतात. 
आपली नोकरी ही समाजाची सेवा असून देश उभारणीच्या कायास मदत आहे, या बद्दल त्याुंना जागरुक 
केले जाते 

“आपले राष्ट्र सवाथाने प ढे जाव”े या जीवनववद्या वमशनच्या सुंकल्पाचा एक भाग म्हणनू ग्रामीण 
भागातील जनतेपोर्ी कृतज्ञतेची भावना बाळगत जीवनववद्या वमशन या सुंस्थेने 2016 साली 60 वषण प णण 
केली. त्या वनवमत्ताने या देशाचा कें द्रबबदू असलेल्या खेडयाुंचा सवांवगण ववकास व्हावा, यासाठी 60 गाव े
दत्तक घेतली असून त्यापकैी 20 गावाुंमध्ये जीवनववद्या वमशनने कायण स रु केले आहे. त्यातील 4-5 
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गावाुंमध्ये अवतशय पवरणामकारक बदल वदसत आहेत. त्याम ळे ग्रामववकास ववभागाच्या सहकायाने 
महाराष्ट्रातील अववकवसत गाव े दत्तक घेवून त्या गावाचा सवांगीण ववकास करणे व ते गाव सवणच 
बाबतीत आदशण गाव बनववणे याकवरता ग्रामसमृध्दी अवभयान राबववणेबाबतचा प्रस्ताव जीवनववद्या 
वमशनने शासनास सादर केला आहे. त्याअन षुंगाने जीवनववद्या वमशनकडून प्रस्ताववत करण्यात 
आलेल्या ग्रामसमृध्दी अवभयानाची रुपरेषा प ढीलप्रमाणे राहील. 

शासन वनणणय:- 
प्रत्येक गाव अवधकावधक स खी व समृद्ध करून प्रत्येक गाव सक्षम करत गावातील भिवतक 

ववकासासाठी सरकारी, वनमसरकारी तसेच खाजगी सुंस्थाुं, उद्योग समूहाचे आर्थथक सहकायण वमळवून, 
गावातील भिवतक ववकास कामे करण्याकवरता जीवनववद्या वमशन या सुंस्थेचे प्रवशक्षीत कायणकते हे कायण 
करतील.  ग्रामसमृद्धी अवभयानाअुंतगणत सवात प्रथम त्या गावाचा घरोघरी जावून सव्हे करण्यात येईल. 
सव्हे केल्यानुंतर त्याचा अभ्यास करून अहवाल तयार करुन त्यातून गावात प्राधान्याने करावयाच्या 
कामाुंची/ आव्हानाुंची यादी तयार करण्यात येईल. त्यानुंतर ग्रामपुंचायतीसोबत सभा घेऊन प ढील 
कायाचे वनयोजन करण्यात येवून यामध्ये प्राम ख्याने सवांगीण ववकास साधण्यासाठी खालील उदीष्ट्र्ाुंवर 
भर देऊन कायण करण्यात येईल. 

 
●  स्वच्छ घर, स्वच्छ पवरसर, हागणदारी म क्त गाव. 

● प्लास्स्र्क बुंदी, शून्य कचरा मोहीम, घनकचरा व्यवस्थापन.  

● गाव व आजूबाजूच्या पवरसरात वृक्षारोपण व वृक्षसुंवधणन. 

● स्त्री सन्मान, बेर्ी बचाव व बेर्ी पढाओ, मवहला सक्षमीकरण  

● मवहला बचत गर् याुंना व्यवसायावभम ख प्रवशक्षण व सरकारी योजनाुंचे मागणदशणन. 

● गावागावाुंत रोजगार वाढीस लागावा व गावाकडून शहराकडे नोकरी बकवा व्यवसाय 
करण्यासाठी येणारा लोंढा स्थावनक पातळीवरच आपले अथाजणन करू शकेल, या उदे्दशाने स्थावनक 
पातळीवर स्वयुंरोजगार व व्यवसायाच्या सुंधी उपलब्ध करून देणे. आवश्यक असल्यास त्याुंनी वनमाण 
केलेल्या वस्तूुंना माकेबर्ग वमळवून देणे. 

● शेतकरी वगाला सुंघर्ीत करून सेंद्रीय शेती करण्याचे प्रवशक्षण देणे व सेंद्रीय शेती, जोड धुंदा, 
क र्ीर उद्योग करण्यास प्रवृत्त करणे. 

● सरकारी योजना (वजल्हा उद्योग कें द्र, MSME (Ministry of Micro, Small & Medium 

Enterprises), CMEGP (Chief Minister Employment Generation Programme), PMEGP (Prime 

Minister Employment Generation Programme) सवण सामान्य जनतेपयंत पोहचववणे व राबववणे, 
शासकीय योजनाुंचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 
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● ग्रामसमृध्दी अवभयान अुंतगणत गावागावाुंमध्ये भिवतक ववकास साधण्यासाठी सामावजक दावयत्व 
वनधी (CSR) उपलब्ध करून देणे.  

● नैसर्थगक साधनसुंपत्तीचा प रेपूर परुंत ूमोजका वापर करण्यास वशकवणे. 

● सुंपूणण व्यसनम क्त गाव. 

● सुंपूणण अुंधश्रध्दाम क्त गाव 

● प्रत्येक घर स खी करणे.  

● सुंस्कार य क्त गाव.  

● राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रपे्रम आवण राष्ट्रहीत भावना वृध्दींगत करुन उत्कृष्ट्ठ नागरीक घडवणे.  

● गावाुंतील भिवतक ववकास कामाुंना सरकारी योजना व उद्योग सम हाुंच्या सहकायाने गती देणे 
इत्यादी. 

2.        शासनाशी समन्वय / सहकायण :   

1. प्रत्येक गावाुंमध्ये चालत असलेल्या सवण सरकारी, वनमसरकारी, खाजगी, शैक्षवणक सुंस्थामध्ये 
आठवडयातून एक तास प्रत्यक्ष बकवा ऑनलाईन पध्दतीने एक तास मानवी जीवनमूल्याुंचे सुंस्कारय क्त 
प्रवशक्षण वशवबर घेण्यासाठी वळे उपलब्ध करून देण्याची कायणवाही वशक्षण ववभाग तसेच सुंबुंवधत 
कायालयाुंनी/सुंस्थाुंनी करावी.  

2. ग्रामस्थ, व्यावसावयक, ववद्याथी, पालक याुंची वचैावरक मानवसकता बदलण्यासाठी जीवनववद्या 
तत्वज्ञानाचे म ल्यात्मक सुंस्कार वशक्षण ज्ञान, ववववध आवश्यक ववषयाुंवरील कायणशाळा सवण स्तराुंपयणत 
पोहचववण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपुंचायत, तहसील व वजल्हा कायालय, वजल्हा पवरषद अुंतगणत सुंबुंधीत 
कायालये व सुंस्था याुंनी जीवनववद्या वमशनला सहकायण कराव.े  

3. त्या-त्या गावात शासकीय योजनाुंची मदत घ्यावी लागणार असेल तर प्राधान्याने ग्रामसमृध्दी 
अवभयानाुंतगणत ववचार होवून सवण सुंबुंवधत अवधकारी/कमणचाऱयाुंनी जीवनववद्या वमशनच्या कायणकत्यांना 
सवोतोपरी योग्य ते सहकायण कराव.े  

4. तसेच, ग्रामीण भागात C.S.R वनधी देऊ इस्च्छणा-या कुं पन्याुंशी समन्वय करुन ग्रामपुंचायतीअुंतगणत 
ववकास कामे पूणण करावीत.  

3.  ग्रामसमृध्दीचे कायण करण्यासाठी जीवनववद्या वमशन सुंस्थेला शासनाची “सहयोगी मागणदशणक 
सुंस्था” म्हणनू वनय क्त करण्यात येत आहे. 

4. सदर अवभयान राबववल्याने ग्रामस्थाुंच्या ववचारसरणीत पवरणाम कारक  बदल होईल. कारण 
याम ळे गावातील प्रत्येकाचा मानवसक, आध्यास्त्मक, आर्थथक आवण शावररीक स्तर उुंचावणार आहे. 
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त्याम ळे आपापसातील वचैावरक मतभदे कमी होऊन गावातील ववकास कामावर भर राहणार आहे. 
तथावप, ग्रामीण भागातील जनतेला भारताच्या सुंववधानामधील नागवरकाुंचे मूलभतू हक्क, भाग 3 
मधील समानतेचा हक्क, शोषणाववरुध्दचा हक्क आवण भाग-4 मधील अन च्छेद 51-क मूलभतू कतणव्ये 
इ.बाबत मावहती जीवनववद्या वमशनकडून देण्यात यावी. 

          जीवन ववद्या वमशन, म ुंबई या सुंस्थेच्या वतीने राबववण्यात येणाऱया ग्राम समृध्दी अवभयाुंनासाठी 
येणारा खचण सरकारी योजनेतून करता येणार नाही. त्याम ळे सदर खचण जीवन ववद्या वमशन, म ुंबई या 
सुंस्थेने बकवा लोकवगणणी मधून करावा. 
5.       ग्राम समृध्दी अवभयानाचे कायण पद्धतशीरपणे यशस्वी होण्यासाठी आवण वरील सवण उवद्दष्ट्ये 
साध्य करून प्रत्येक गावात शाश्वत ववकास साधण्यासाठी जीवनववद्या वमशन याुंना ग्रामीण भागात कायण 
करण्यासाठी ग्राम पुंचायत, पुंचायत सवमती व वजल्हा पवरषद अुंतगणत कायणरत सवण ववभागाचे समन्वयाने 
सहकायण करण्यात याव.े तसेच सदर योजनाुंतगणत जीवन ववद्या वमशन याुंच्या वशफारशीप्रमाणे वजल्हा 
पवरषद अुंतगणत राबववण्यात येणाऱया योजनाुंच्या वनकषाुंन सार ग्रामपुंचायतींची ववकास कामे पूणण 
करण्यासाठी प्राधान्याने अन दान उपलब्ध करुन देण्यात याव.े  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 202202091443188520                                        
असा आहे. हा आदेश वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नाुंवाने.  

    ( मनोज जाधव ) 
 उपसवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याुंचे सवचव. 
2. मा.म ख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
3. मा.उपम ख्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
4. मा.मुंत्री /राज्यमुंत्री (ग्रामववकास) याुंचे खाजगी सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई.  
5. मा.ववरोधी पक्ष नेता, ववधान पवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमुंडळ, म ुंबई. 
6. मा.म ख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंत्रालय, म ुंबई 
7. महालेखापाल, म ुंबई/नागपूर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. अपर म ख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव, सवण मुंत्रालयीन ववभाग, म ुंबई. 
9. वजल्हावधकारी, सवण 
10. म ख्य कायणकारी, अवधकारी, वजल्हा पवरषद, सवण 
11.  म ख्य लेखावधकारी, वजल्हा पवरषद, सवण  
12. वजल्हा कोषागार अवधकारी, सवण. 
13. प्रकल्प सुंचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास युंत्रणा, सवण  
14.  श्री.वववके बावकर, ववश्वस्त सवचव, जीवनववद्या वमशन, ए/2, वसध्दाथणनगर, वब.नुं.5 

को.ऑप.हि.सोसायर्ी, धीरज उपवनच्या समोर, वसे्र्नण एक्सपे्रस हायवजेवळ, 
बोरावली (पूवण), म ुंबई 400 066 
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