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8) कृषी व पद म जवभाग, शासन जनणतय क्रमाांकः कृव्यप्र-4618/प्र.क्र.102/8- अे, जदनाांक 24 ज लै, 
2018. 

9) कृषी व पद म जवभाग, शासन जनणतय क्रमाांकः कृव्यप्र-4618/प्र.क्र.102/8-अे, जदनाांक  19 जानेवारी, 
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प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र हे प्रग्रतीशील राज्य असून, शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजनाांच्या माध्यमातून ग्रामीण 

भागाचा जवकास करण्यात येत आहे. ग्रामीण जनतेला जवकासाच्या म ख्य प्रवाहात आणण्याच ेकाम यातून होत 
आहे. त्याचाच एक भाग म्हणनू, महाराष्ट्र शासनाने ग्राम जवकास जवभाग शासन जनणतय क्रमाांक:ग्रासाप-
2017/प्र.क्र.56/योजना-3, जदनाांक 01 माचत, 2017 अन्वये राज्यात ग्राम सामाजजक पजरवततन अजभयानाची 
अांमलबजावणी करण्यासाठी तसेच या जवभागा अांतगतत स्थाजपत करण्यात आलेल्या कां पनीमध्ये राज्य शासनाच े
भाग भाांडवल उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. शासकीय योजना व कायतक्रमाांचा कृजतसांगम, 
कापोरेट कां पन्याांच्या सामाजजक दाजयत्व (सी.एस.आर.) जनधी व समाजातील सवत घटकाांच्या सहभागातनू 
राज्यातील 1000 गाव े सक्षम करण्याच े उजददष्ट्ट जनजरृत करण्यात आले होते. या कामास गती देण्यासाठी 
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मा.म ख्यमांत्री ग्रामीण जवकास फेलोजशप (CMRDF) कायतक्रमाच्या माध्यमातनू उच्च जशजक्षत य वकाांना आकर्षषत 

करून ग्राम जवकासात काम करण्याची सांधी शासनाने उपलब्ध करुन जदली होती. ग्राम सामाजजक पजरवततन 
अजभयानाच्या माध्यमातून सन 2017 ते 2021 या कालावधीत 862 गावाांमध्ये कृषी, आरोग्य व पोषण, जशक्षण, 
रोजगार, उपजजजवका, पाणी प रवठा व स्वच्छता अशा महत्वपणूत जवषयाांवर काम केले. या अजभयानाचा 
सकारात्मक पजरणाम म्हणनू व्व्हएसटीएफ मध्ये समाजवष्ट्ट गावाांना जवजवध स्तरावर जवजवध क्षते्रातील 99 प रस्कार 
जमळाले आहेत. 
2.       या अजभयानाच्या सन 2017-2021 या कालावधीतील कामाच ेम ल्यमापन ग्राम जवकास जवभागाकडून 
करण्यात आले असून, अजभयानाच्या सजवस्तर मूल्यमापन अहवालास मा.मांत्रीमांडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. 
या अजभयानाच्या मागील 4 वषाच्या कायाचा अन भव लक्ष्यात घेता, महाराष्ट्रात कापोरेट कां पन्याांचा सामाजजक 
दाजयत्व जनधी (सी.एस.आर.) माध्यमातनू अजधकाजधक प्रभावी कायतक्रम व जनधी राज्यात उपलब्ध होण्यास मोठी 
सांधी आहे. तसेच ग्राम सामाजजक पजरवततन फाऊां डेशन हे सी.एस.आर. कां पन्याांना महाराष्ट्र शासनासोबत 
सामाजजक क्षेत्रात काम करण्यासाठीचे अजधकृत व महत्वपणूत व्यासपीठ आहे. त्यान सार मा.उपम ख्यमांत्री (जवत्त) 
याांनी जदनाांक 11 माचत, 2022 रोजीच्या अथतसांकल्पीय भाषणात “जमशन महाग्राम” राज्यात राबजवण्यात येणार 
असल्याच े घोजषत केले आहे. सदर जमशन राज्यात राबजवण्यास मा.मांत्रीमांडाळाने मान्यता प्रदान केली आहे. 
यास्तव सन 2022-2025 या कालावधीमध्ये राज्यात “जमशन महाग्राम” राबजवण्याची बाब शासनाच्या 
जवचाराधीन होती. 
शासन जनणतय-  

ग्रामीण महाराष्ट्रातील सामाजजक पजरवततन हेतनेू सन 2022 ते 2025 दरम्यान राज्यात मानव 
जवकासाच्या अन्न, वस्त्र, जनवारा, आरोग्य, जशक्षण, जल व्यवस्थापन व उपजजजवका या प्रम ख बाबींवर लक्ष्य कें द्रीत 
करून जवकासाचे शारॄत ध्येय साध्य करण्यासाठी कापोरेट कां पन्याांच्या सामाजजक दाजयत्व जनधीच्या माध्यमातून 
ग्राम सामाजजक पजरवततन अजभयान अथात “जमशन महाग्राम” ची राज्यात अांमलबजावणी करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
1. जमशन महाग्रामच ेध्येय :- 

I. राज्यात बह आयामी खाजगी व सावतजजनक भागीदारी जवकजसत करुन शारॄत जवकास (Sustainable 
Development) साध्य करण्यासाठी सामाजजक दायीत्व जनधी (CSR), राज्य व कें द्र शासनाच्या 
योजनाांचा कृजतसांगम व लोकसहभागातून गावाांना समृध्द करणे. 

II. ग्रामीण क्षते्रातील सवांजगण जवकासासाठी अन्न-वस्त्र, जनवारा, आरोग्य, जशक्षण, जल व्यवस्थापन व 
उपजजवीका या मानवी म लभ त गरजाांच्या क्षेत्रावर लक्ष्य कें द्रीत करणे व यातनू ग्राम जवकासाची 
सांकल्पना साकार करणे.  
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III. जमशन महाग्राममध्ये शासकीय यांत्रणेबरोबरच समाजातील सवत घटक जसे - पांचायत राज सांस्था, 
स्वयांसेवी सांस्था, सहकारी सांस्था, कापोरेट सांस्था, लोकप्रजतजनधी, सवत स्तरातील लाभाथी, ग्रामस्थ इ. 
भागधारकाांची क्षमता बाांधणी व जनजागृतीद्वारे स्वयांपणूत गाांव े जवकजसत करण्यासाठी लोक चळवळीस 
चालना देऊन जवकास कामासाठी सक्रीय सहभाग वाढजवणे. 

IV. जागजतक पातळीवर सांशोजधत व यशस्वी झालेल्या प्रकल्पाांच्या यशोगाथा, जवजवध जवकासात्मक 
उपक्रम, भाजगदारी प्रकल्प तसेच प्रगतीशील सम दाय आधारीत सांस्था याांच्या नाजवन्यपणूत उपक्रमाांची 
प्राधान्याने अांमलबजावणी करणे.  

2. जमशन महाग्रामचे क्षेत्रजनहाय उपक्रम : - 
I) कृषी व कृषी सलग्न क्षेत्र  

शासकीय जवभाग : कृषी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग जवभाग 
अ) जमशन अांतगतत समाजवष्ट्ठ गावाांसाठी शारॄत कृषी व कृषी सलग्न क्षेत्र जवकासासाठी जपकाांच्या 

म ल्यासाखाळीना कें द्र स्थानी ठेवून शारॄत जपक जवकास पजरषदेची (Commodity Stewardship 
Councils) स्थापना करणे, उत्पादक भाजगदारी ( Productive Partnerships) उपप्रकल्प जवकजसत 
करण्यासाठी सम दाय आधारीत सांस्था (CBO) याांना ताांजत्रक आजण आर्षथक सहाय्य करणे, बाजार 
सांपकत वाढ उपप्रकल्प (Market Access Plan-MAP) जवकजसत करणे, कृषी उद्योजकाांची फळी जनमाण 
करणे. खासगी क्षेत्राचे जवत्तीय व ताांजत्रक योगदान उपलबध करुन देणे.  

ब) राज्यातील शेतकऱयाांचा सम दाय आधाजरत सांस्था (शेतकरी गट, स्वयां सहाय्यता गट, 
सहकारी सांस्था, उत्पादक सांस्था) सक्षमीकरण व याांच्या कृषी व अकृषी उत्पानाांना जवजवध नाजवन्यपणूत 
भाजगदारी जवकाजसत करुन बाजार जोडणी (Market Linkage) साठी सहाय्य करणे.  

      II) ग्रामीण गृहजनमाण क्षेत्र :- 
          शासकीय जवभाग : ग्राम जवकास जवभाग 

अ) जमशन अांतगतत समाजवष्ट्ठ गावाांमध्ये ग्रामीण गृह जनमाण क्षेत्रात घरक ल माटत व्दारे बाांधमाम साजहत्य 
(जसमेंट, वाळू, जवटा, स्टील इ.) व बाांधकाम सेवा (गवांडी प्रजशक्षण, प्रजशजक्षत गांवडी) प रजवणे, आवास 
योजनेतील घराांसाठी रेन वॉटर हावसे्स्टग व्यवस्था करणे, रांगरांगोटी, परसबाग, सौर उजा व्यवस्था 
करणे इत्यादद्वारे घराांना पायाभ त सोयी स जवधात मूल्यवधतन करुन आदशत घरक ल जनमाण करण्यास 
सहाय्य करणे.  

 ब) नाजवण्यपणूत उपक्रम - ग्रामीण भागात कें द्र व राज्य शासन प रस्कृत जवजवध आवास योजनाांच्या 
सक्षमीकरणासाठी भागीदारी जवकजसत करून नाजवन्यपणूत उपक्रम जवकजसत करणे जस ेकी घरक ले, 



शासन जनणतय क्रमाांकः व्हीएसटीएफ-2019/प्र.क्र.187/योजना-3 

 

पषृ्ठ 11 पैकी 4  
 

बह मजली इमारती (G +२), गृह सांक ले, अपाटतमेंटमध्ये  नैसर्षगक आपत्ती जवरोधी तांत्रज्ञान, जलस्ट 
कॉस्ट टेक्नॉलॉजी, जकफायतशीर घरे इत्यादींची अांमलबजावणी करण्यास सहाय्य करणे. 

 III) ग्रामीण आरोग्य :-   
         शासकीय जवभाग : सावतजजनक आरोग्य, मजहला बाल जवकास  

अ) गाव जतथे दवाखाना - जमशन अांतगतत समाजवष्ट्ठ गावाांमध्ये गाव जतथे दवाखाना उभारणीसाठी ग्राम 
पांचायतस्तरावर उपलब्ध समाजमांजदरे, सावतजजनक सभागृहे, आदीचा वापर करणे, तसेच ताल का व 
जजल्हा स्तरावर कायतरत असलेल्या जवजवध सेवाभावी सांस्था तसेच त्या गावातील डॉक्टर याांच्या 
स जवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जवजवध उपक्रम राबजवणे. गावात  टेली-मेजडजसन व जनेेजरक 
औषधी व्यवस्थेच्या माध्यमातून सवांसाठी आरोग्य व क्षमेक शलता साध्य करण्यासाठी व चाांगल्या 
जीवनमानास चालना देणे.  

ब) गावातील शाळा, अांगणवाडी, प्राथजमक आरोग्यकें द्र/उपकें दे्र व वयैव्क्तक स्तरावर परसबागाांची 
जनर्षमती करून क पोषणम क्त गाव सांकल्पना राबजवणे, मजहला व म ली याांच्या मधील रक्तक्षय जनम तलन 
करणे, माजसक पाळी आरोग्य व्यवस्थापन, बाल व माता मृत्य ू दर शून्य करणे, पोषक आहार 
जनर्षमतीसाठी जवजवध उपक्रम राबजवणे, तसचे सांक्रजमत व असांक्रजमत रोगाांबाबत व लसीकरण 
जनजागृती करणे. 

 IV) पाणी प रवठा व स्वच्छता, जलसांधारण :- 
शासकीय जवभाग : पाणी प रवठा व स्वच्छता, मृद व जलसांधारण आजण पयावरण व वने  
 

अ) जमशन मध्ये समाजवष्ट्ठ गावाांना स्वच्छ व श ध्द जपण्याचे पाणीची उपलब्धता व व्यवस्थापन, देखभाल व 
द रुस्ती, शारॄतता जनमाण करून जल सक्षम गाव ेजवकजसत करणे.  स्वच्छ व स ांदर गाव जनर्षमती साठी 
घनकचरा व्यवस्थापन, साांडपाणी व्यवस्थापन व पाण्याचा  चक्रीय वापर व्यवस्थापन करून गाव ेजल 
स्वयांपणूत बनजवणे. पाणी वापर कायतक्षमता स धारूण एकाव्त्मक जल साधन सांपत्ती स्थाजनक लोक 
चळवळीद्वारे जल साक्षर गाव ेउभी करणे. 

ब) वातावरणीय बदल व हवामान अन कूलता यासाठी माझी वस ांधरा अजभयानाच्या धतीवर गाव जनहाय 
आराखडे जवकजसत करून जवजवध उपक्रम राबजवणे. या मध्ये प्राम ख्याने घनदाट वृक्षलागवड व 
सांगोपन करणे, जमयावाकी पद्धतीने वृक्ष लागवड करणे, गावातील नदी / नाले जोड प्रकल्प जवकजसत 
करून राबजवणे, मृद व जलसांधारण उपक्रम राबजवणे, धरणाांच े ओव्हरफ्लोच्या पाण्याव्दारे 
कायतक्षेत्रातील गाव तलाव भरून घेणे व सौर उजा आधाजरत पाणी व  सूक्ष्म ससचन योजना जवकजसत 
करणे. वने, पाणथळ जमीन, नद्या, जलाशये, व तळे याांच्यासह पाण्याशी सांबांजधत असलेल्या 
पयावरण पद्धतीचे सांरक्षण करणे आजण त्याचे जतन करणे.  
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 V) जशक्षण क्षेत्र :- 
          शासकीय जवभाग : शालेय जशक्षण व ग्राम जवकास जवभाग 

अ) जमशन अांतगतत समाजवष्ट्ठ गावाांमध्ये जडजीटल जशक्षणासह आदशत शाळा जनमाण करणे या मध्ये 
प्राम ख्याने ऑनलाईन जशक्षण साजहत्य ( Online Education Tools),  भौजतक स जवधाांची जकरकोळ 
द रुस्ती करून शाळाांची बाला (Building as Learning aid-BaLa) धतीवर रांगरांगोटी, बोलक्या 
सभती, जवद्यार्थ्यांना बेंचसे, श द्ध जपण्याच े पाणी, हात ध ण्याची स जवधा, जकचन शेड, जमनी सायन्स 
सेंटर, जवजचेी स जवधा, सौर उजा सयांत्र देण्याबरोबरच शाळेचा पजरसर स सज्य, शाांत व आकषतक 
पयावरण परूक शाळा तयार करणे. शाळा जतथे खेळाचे मैदान जवकजसत करणे.  

ब) ग णवत्तापणूत जशक्षण व कजरयर मागतदशतन आजण सम पदेशन यात स्थाजनक पातळीवर कौशल्यावर 
आधाजरत रोजगार सांधींची माजहती तसेच उच्च जशक्षणाच्या उपलब्ध सांधीची माजहती करून देणे, 
प्रजशजक्षत प्रजशक्षकाांकडून कजरयर मागतदशतन व सम पदेशन उपलब्ध करणे. प्रभावी जशक्षणाच्या 
फलजनष्ट्पतीसाठी व ग णवत्तापणूत जशक्षणासाठी ताांजत्रक, व्यावसाजयक आजण परवडण्याजोगी व्यवस्था 
जवकसीत करण्यासाठी जवशेष भागीदारी जवकजसत करणे. शाळा व्यवस्थापन सजमती व जशक्षक - 
पालक याांच ेसक्षमीकरण करणे.  

 VI) उपजीजवका:- 
शासकीय जवभाग : ग्राम जवकास जवभाग, मजहला व बाल जवकास जवभाग  
अ) जमशन महाग्राम अांतगतत समाजवष्ट्ठ गावातील सम दाय आधाजरत सांस्थासाठी उपजीजवका जनमाण 

करण्यासाठी ताल का, जजल्हा व राज्य स्तरावर कॉपशॉप व इ-कॉपशॉप (COOP SHOP /  E-
COOP SHOP) व्दारा बचत गट व सहकारी सांस्थाांच्या कृषी व अकृषी मालास बाजारपेठ उपलब्ध 
करून देणे, रोजगार जनर्षमती करणे,  कामगार Stop/नाका जवकसीत करणे, शेतकरी स जवधा कें द्र 
जवकसीत करणे. शेती व शेतकरी याांना मजूर/रॅजमक उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था जनमाणत करून 
रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.  

ब) ग्रामपांचायत स्वयांपणूत बनजवण्यासाठी जवजवध स जवधा जसे की  G2C, C2G, B2C, C2B, G2B, B2G 
आदी स जवधा व सेवा गावातील नागजरकाांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी  e-portal आजण ई-स जवधा 
जवकसीत करणे, ग्राम पांचायतीत जडजजटल पेमेंट स जवधा, डीबीटी, शासकीय योजनाांची माजहती व 
ज्ञान कें द्र उभारणे.   

 VII) जवशेष प्रकल्प :- 
शासकीय जवभाग : ग्राम जवकास जवभाग, नैसर्षगक आपत्ती, मदत व प नवतसन जवभाग 
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अ) जमशन महाग्राम अांतगतत  जजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राजधकरणाच्या उपक्रमाांना मदत करणे तसचे 
ग्राम पांचायत स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करून ग्राम पांचायत व लोकाांची आपत्ती 
व्यवस्थापन क्षमता बाांधणी करून जवजवध स जवधा जनमाण करणे. ,    

ब)  जमशन महाग्राम अांतगतत राज्यस्तरावर ग्राम जवकास भवन - प्रजशक्षण व प्रदशतनी कें द्र जवकसीत करणे, 
तसेच कें द्र शासनाच्या क्षमता बाांधणी आयोगाच्या धतीवर राज्यात शासकीय अजधकारी याांची कॉपोरेट 
सांस्था याांचे माफत त क्षमता बाांधणी धोरण व भागीदारीमधून क्षमता बाांधणी जवकजसत करणे, इ. 

3. जमशन महाग्रामची कायतपध्दती :- 
I) सामाजजक दाजयत्व जनधी (सीएसआर) उपलब्ध करणे.   
II) शासकीय योजनाांचे कृजतसांगम व सीएसआर जनधीचा सांय क्त वापर करून प्रभावी 

अांमलबजावणीसाठी मूल्यवधतन करणे.   
III) बह आयामी (Multidimensional) भागीदारी जवकजसत करणे.  
IV) ग्राम पांचायतीत सामाजजक कृतज्ञता जनधी उभारून ग्राम पांचायतीत जनमाण होणाऱया जनकडीच्या           

प्रसांगास मदत व गाव ेस्वयांपणूत बनजवणे.  
4. जमशन महाग्रामची सांस्थात्मक सांरचना :- 

अ) धोरणात्मक यांत्रणा 
1) जनयामक मांडळ (Governing Council / Board of Patrons) 

मा.म ख्यमांत्री महाराष्ट्र राज्य याांच्या अध्यक्षतेखालील जनयामक मांडळामध्ये मा. उप म ख्यमांत्री हे 
सहअध्यक्ष, मा. मांत्री, ग्राम जवकास हे उपाध्यक्ष व मा. राज्यमांत्री, ग्राम जवकास हे सहउपाध्यक्ष म्हणनू 
राहतील. तसेच या मांडळामध्ये जवजवध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती व सामाजजक सांस्थाचा सहभाग असेल. ज्या 
कापोरेट कां पन्याांनी अजभयानासाठी रु. 10 कोटी  एवढे  योगदान उपलब्ध करुन देतील, अशा कां पन्याांच े
प्रजतजनधी सकवा प्रम ख व्यक्तींचा मांडळामध्ये समावशे असेल. तसचे कोणतीही सांस्था वा व्यक्ती ग्राम 
सामाजजक पजरवततन  फाऊां डेशन या कां पनीमध्ये रु. 3 कोटी एवढा जनधी अन दान स्वरूपात उपलब्ध 
करून देऊन या मांडळाचा सदस्य होण्यास पात्र ठरू शकेल.   
काये : जमशन महाग्राममधील उपक्रमाांचा वार्षषक व गरजने सार आढावा घेवून कें द्रीय जनयोजनास 
(Central planning) मागतदशतन व जनधीच्या उपलब्धतेची स जनजरृती करणे.  

2) कायतकारी मांडळ (Executive Council) 
या मांडळामध्ये अजतरीक्त म ख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, ग्राम जवकास व पांचायत राज 

जवभाग याांच्या अध्यक्षतेखाली सांबांजधत शासकीय जवभागाांच्या सजचवाांनी नामजनदेजशत केलेले प्रजतजनधी व 
सवत कापोरेट कां पन्याचे सामाजजक दाजयत्व जनधी प्रम ख प्रजतजनधी (CSR Head) याांचा सहभाग असेल.  
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काये: जमशन महाग्रामच्या कायाचा जतमाही व गरजने सार आढावा घेणे. तसचे ग्राम जवकासासाठी 
सामाजजक दाजयत्व जनधी उभारणे.  

3) सांचालक मांडळ (Board Of Directors) 
i.  अजतजरक्त म ख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, ग्राम जवकास व पांचायत राज जवभाग हे कायमस्वरूपी 

पदजसध्द सांचालक राहतील. सांचालक मांडळात एकूण 9 सदस्य राहतील.  
ii. या मांडळामध्ये सांबांजधत जवभागाचे सजचव जस े कृषी, जशक्षण, आरोग्य, सहकार व पणन, पाणी 

प रवठा व स्वच्छता, जल सांधारण इत्यादींचा आवश्यकतेन सार (एक) तसचे मा. म ख्यमांत्री हे एका 
वळेी एका वषासाठी नाम जनदेजशत केलेले सामाजजक प्रजतष्ट्ठीत व्यक्तींना (एक) अजतजरक्त 
सांचालक म्हणनू एक वषाच्या कालावधीकजरता समावशे करता येऊ शकेल.  

iii. सांचालक मांडळाच्या सदस्य (सहा) पदावर ग्राम सामाजजक पजरवततन फाउांडेशन या कां पनीकरीता 
कापोरेट कां पन्यायाांचे कडून रु.10 कोटी एवढे योगदान उपलब्ध करून देणाऱया भागीदारामधून 
एका वषाकजरता जनय क्त केले जातील व ते प नर्षनय क्तीसाठी पात्र ठरतील. 

iv. या मांडळाच ेसदस्य सजचव हे जमशन महाग्राम च ेम ख्य कायतकारी अजधकारी राहतील. 
v. ग्राम सामाजजक पजरवततन फाउांडेशन सांदभातील प्रशासकीय जनणतय जसे की या कां पनी अांतगतत 

म ख्य कायतकारी अजधकारी (CEO), म ख्य जवत्त अजधकारी (CFO), कायतकारी सांचालक, 
व्यवस्थापकीय सांचालक, अजभयान व्यवस्थापक तसचे राज्य, जजल्हा व ताल का कक्षातील 
अजधकारी, कमतचारी जनवड करणे, सामाजजक दाजयत्व जनधी जमळवणे, प्रकल्पाच े अांदाजपत्रक, 
जनयोजन, अांमलबजावणी, सजनयांत्रण व मूल्यमापन, इत्यादींना मान्यता देण्याची जबाबदारी व 
अजधकार सदर सांचालक मांडळास राहतील.  

काये: सांचालक मांडळ हे जमशन महाग्रामचे जनयोजन, अांमलबजावणी, सांजनयांत्रण व म ल्यमापन करणे 
व अन षांगीक प्रशासकीय जनणतय घेतील तसेच मांडळ तीन मजहन्याांनी व गरजने सार बठैक घेऊन 
आढावा घेऊन ग्राम सामाजजक पजरवततन फाउांडेशन FCRA आजण AOA मधील तरत दीन सार कायत 
करेल.  

ब) अांमलबजावणी यांत्रणा :- 
1) राज्य अजभयान व्यवस्थापन कक्ष 

● सांचालक मांडळाचे सदस्य सजचव अथात म ख्य कायतकारी अजधकारी (CEO)  हे राज्य अजभयान 
व्यवस्थापन कक्षाच ेप्रशासकीय प्रम ख राहतील.  

● म ख्य कायतकारी अजधकारी (CEO)  या पदावर कॉपोरेट/ शासकीय क्षेत्रातील व्यक्तीची जनवड 
करण्याचे अजधकार कां पनीच्या AOA मधील तरत दीप्रमाणे सांचालक मांडळास राहतील.  



शासन जनणतय क्रमाांकः व्हीएसटीएफ-2019/प्र.क्र.187/योजना-3 

 

पषृ्ठ 11 पैकी 8  
 

● जमशन महाग्राम मधील जनवडलेली क्षते्र,े प्रकल्प व उपक्रमाांचा जवचार करून योग्य ते मन ष्ट्यबळ 
उपलब्ध करून घेऊन सांचालक मांडळाने घेतलेल्या जनणतयाची अांमलबजावणी करणे.  

● राज्य, जजल्हा व ताल का कक्षातील अजधकारी, कमतचाऱयाांची जनवड करणे, सामाजजक दाजयत्व जनधी 
जमळजवणे, प्रकल्पाच ेअांदाजपत्रक, जनयोजन, अांमलबजावणी, सांजनयांत्रण व म ल्यमापन करणे इ. 

●  जमशन महाग्राम च्या अांमलबजावणीसाठी राज्यस्तर, जजल्हास्तर व ताल का स्तरावर 
आवश्यकतेन सार मन ष्ट्यबळ घेण्यात येईल. तसेच मन ष्ट्यबळावरील खचत कापोरेट कां पन्याांच्या 
सामाजजक दाजयत्व जनधीमधून सी.एस.आर. कायद्याच्या तरत दीन सार भागजवण्यात येईल.  

● ग्राम सामाजजक पजरवततन फाउांडेशनसाठी बह आयामी भागीदारी जवकजसत करण्यासाठी आवश्यक 
मन ष्ट्यबळ घेणे.   

काये :-  
i. सामाजजक दाजयत्व 

जनधी उभारणी 
(Fostering Corporate 
Social Responsibility 
Fund) 

जमशन महाग्राम अांतगतत उपक्रमाांसाठी जनधीची उपलब्धता 
जनजरृत करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे  ,जवजवध भागीदारी 
बठैकास उपव्स्थत राहणे व बठैका आयोजजत करणे ,
बह आयामी भागीदारी जवकजसत करणे .  

ii. क्षमता बाांधणी  
(Capacity Building) :  

जमशन महाग्राम अांतगतत समाजवष्ट्ट सवत भागधारकाांची जवजवध 
बठैका, कायतशाळा, मेळाव,े क्षेत्रभटेी इ. माध्यमातून क्षमता 
बाांधणी करणे. 

iii. माजहती जशक्षण व सांवाद 
(IEC) : 

जमशन महाग्राम अांतगतत राज्यात राबजवण्यात येणाऱया जवजवध 
योजनाांबाबत जनजागृती, प्रचार-प्रजसध्दी करण्यासाठी 
माजहती, जशक्षण व सांवाद च्या जवजवध उपक्रमाांचा जस े मास 
जमजडया, आऊटडोर जमजडया, सोशल जमजडया, ग्र प जमजडया, 
आांतरव्यक्ती सांवाद, पारांपारीक जमजडया, इ. उपक्रमाांचा 
यथोचीत वापर करणे. 

iv. सांजनयांत्रण व म ल्यमापन 
(Monitoring & 
Evaluation):  

जमशन महाग्राम अांतगतत राज्य, जवभाग, जजल्हा, ताल का व 
ग्राम पांचायत स्तरावर उपक्रमाांचे सांजनयांत्रण व म ल्यमापन 
करणे. 

v. शासन व कापोरेट 
कां पन्या याांच्यामध्ये 
समन्वय -  
(Coordination) आजण 
शासनास धोरणात्मक 
जनणतय घेण्यास मदत 

जमशन महाग्राम मधील उपक्रमाांच्या प्रभावी 
अांमलबजावणीसाठी शासनाचे जवजवध जवभाग व कापोरेट 
कां पन्याांसोबत समन्वय साधणे. जमशन महाग्राम अांतगतत 
प्रस्ताजवत कृजत कायतक्रमाव्दारे शासनास धोरणात्मक जनणतय 
घेण्यास मदत करणे. 
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करणे (Policy inputs 
to Government)   :  

2) विभागीय अजभयान पजरषद (Regional Mission Council) :- 

जमशन महाग्रामच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी जवभागीय आय क्त हे अध्यक्ष व उप आय क्त 
(जवकास) हे सदस्य सजचव असलेल्या जवभागीय अजभयान पजरषदे मध्ये शासनाच्या सांबांजधत जवभागाच े
जवभागीय जवभाग प्रम ख/अजधकारी पजरषदेच े सदस्य राहतील. जवभागीय अजभयान पजरषदेच्या 
जतमाही बठैका होतील. 
काये: जवभागस्तरावर अजभयानातील जवजवध योजनाांच्या कृतीसांगम, कायतक्रम जनयोजन, 
अांमलबजावणी, सांजनयांत्रण व मूल्यमापन करणे, शासकीय कायतक्रम व योजना याांची साांगड घालून 
शारॄत जवकासाच ेजनयोजन करणे, व जजल्हा अजभयान पजरषदेने केलेल्या कामाचा आढावा घेणे. 

3) जजल्हा अजभयान पजरषद (District Mission Council)  
जमशन महाग्रामच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी जजल्हाजधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली व 

म ख्य कायतकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद याांच ेसहअध्यक्षतेखाली जजल्हास्तरावर जजल्हा अजभयान 
पजरषदेची स्थापना करण्यात येईल. शासनाच्या सांबांजधत जवभागाचे जजल्हा जवभाग प्रम ख अजधकारी 
पजरषदेचे सदस्य असतील. जजल्हा अजभयान पजरषदेच्या माजसक बठैका होतील. उप-म ख्य 
कायतकारी अजधकारी (ग्राम पांचायत) हे जजल्हा पजरषद व जजल्हा जनयोजन अजधकारी हे 
जजल्हाजधकारी कायालयासाठी जमशन महाग्रामचे नोडल अजधकारी म्हणनू काम पाहतील.  
काये: जजल्हा अजभयान पजरषदेच्या माध्यमातून जवजवध योजनाांच्या कृतीसांगम, कायतक्रम जनयोजन, 
अांमलबजावणी, सांजनयांत्रण व मूल्यमापन करणे, शासकीय कायतक्रम व योजना याांची साांगड घालून 
शारॄत जवकासाच ेजनयोजन करणे, व ताल का व ग्राम पांचायत अजभयान पजरषदेने केलेल्या कामाचा 
आढावा घेणे. 

4) ताल का अजभयान पजरषद (Block Mission Council)  
ताल कास्तरावर गट जवकास अजधकारी हे अध्यक्ष व तहजसलदार याांच्या सहअध्यक्षतेखाली 

ताल का अजभयान पजरषदेची स्थापना करण्यात येईल. ग्रामपांचायतींच्या जवकास कामाांमध्ये स स त्रता 
आणण्याचे काम ही पजरषद करेल.   
काये: जजल्हा अजभयान पजरषदेच्या मागतदशतनाखाली जवजवध योजनाांच्या कृतीसांगम, कायतक्रम 
जनयोजन, अांमलबजावणी, सांजनयांत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी ग्राम जवकास आराखडा जवकजसत 
करणे, शासकीय कायतक्रम व योजना याांची साांगड घालून जमशन महाग्राम मधील उपक्रमान सार 
आराखड्याची अांमलबजावणी करणे.   

5) ग्रामपांचायत अजभयान पजरषद (Village Mission Council)  



शासन जनणतय क्रमाांकः व्हीएसटीएफ-2019/प्र.क्र.187/योजना-3 

 

पषृ्ठ 11 पैकी 10  
 

सरपांच याांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपांचायत स्तरावर ग्राम अजभयान पजरषद स्थापन करण्यात 
येईल व ग्राम सेवक/ ग्राम जवकास अजधकारी हे या सजमतीचे सदस्य सजचव राहतील. म ख्यत्व ेग्राम 
पांचायत जवकास आराखडा तयार करणे व त्यास ग्रामसभेची मांजूरी व लोकवाटा व रॅमदानासाठी 
मन ष्ट्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे काम ही पजरषद करेल. 

5. जमशन महाग्राम - अथतसहाय 
1. शासनाच्या जवजवध योजनाांच े कृजतसांगम व कापोरेट कां पन्याांच्या सामाजजक दाजयत्व जनधीतनू जमशन 

महाग्रामचे उजिष्ट्टे साध्य करण्यात येतील.  
2. कापोरेट कां पन्या सीएसआर मधून जवेढा जनधी उपलब्ध करून देतील, त्यामधील जवकास जनदेशाांकावर 

शासनाच्या योजना व कायतक्रमाांच्या कृजतसांगमात न प्राधान्याने व कायतक्रमाच्या अटी व शती  जशथील 
करून जनधी उपलब्ध करण्यात येईल. 

6. जमशन महाग्राममधील उपक्रमाांच्या अांमलबजावणीची सजवस्तर मागतदशतक स चना ग्राम सामाजजक पजरवततन 
फाउांडेशन, राज्य अजभयान व्यवस्थापन कक्ष याांचेकडून जनगतमीत करण्यात येतील. 

सदर शासन जनणतय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 202204111127276020 असा आहे. हा आदेश जडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने.  

 (जद.बा.पाटील) 
 अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे सजचव, राजभवन, मलबार जहल, म ांबई. 
2. मा.म ख्यमांत्री याांच ेप्रधान सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
3. सवत मा.मांत्री व मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
4. मा.जवरोधी पक्ष नेता, जवधान सभा/जवधान पजरषद, महाराष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, म ांबई. 
5. मा.जवधानसभा व जवधान पजरषद सदस्य, महाराष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, म ांबई. 
6. मा.म ख्य सजचव याांच ेवरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई. 
7. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता / लेखा पजरक्षण), महाराष्ट्र राज्य-1 व 2, म ांबई/नागपरू. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. मा.अपर म ख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभाग (सवत). 
9. मा.सजचव, (प्रधान मांत्री ग्राम सडक योजना), ग्राम जवकास जवभाग, म ांबई. 
10. सवत जजल्हाजधकारी 
11. सवत म ख्य कायतकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद. 
12. म ख्य कायतकारी अजधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अजभयान बलेापरू, नवी म ांबई. 
13. म ख्य कायतकारी अजधकारी, महाराष्ट्र ग्राम सामाजजक पजरवततन फौंडेशन, म ांबई. 
14. महाराष्ट्र राज्य रस्ते जवकास सांस्था, म ांबई. 
15. सांचालक, अजधदान व लेखाजधकारी, म ांबई. 
16. सांचालक, जनवासी लेखा परीक्षा अजधकारी, म ांबई. 
17. सवत सह सजचव / उप सजचव, ग्राम जवकास जवभाग, म ांबई. 
18. अजतजरक्त सांचालक, एकाव्त्मक ग्रामीण जवकास कायतक्रम कक्ष, बाांधकाम भवन, फोटत, म ांबई. 
19. जनवडनस्ती (कायासन योजना-3)  


		2022-04-11T11:44:44+0530
	DILIP BABASAHEB PATIL




