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महारा  शासनाचा 

यवुायवुायवुायवुा मािहतीमािहतीमािहतीमािहती दतूदतूदतूदतू 

युिनसेफ या सहकायान े रा य शासनाचे उ  िश ण िवभागआिण तं  िश ण 

िवभाग यां या य  सहभागान े मािहती व जनसंपक महासंचालनालय ‘ युवा मािहती 
दतू’ हा उप म हाती घेत आह.े िविवध शाखांम ये पदवी व पद ु र िश ण 

घेणा या महािव ालयातील युवकांमाफत शासक य योजनांची मािहती तािवत 
लाभा यापयत थेटपण े पोहचिवणे ह े‘ युवा मािहती दतू’ उप माचे वैिश  आह.े 

आजिमतीला शासक य योजनां या मािहतीचा सार हा मु य वे वृ प ,े 

दरूिच वाणी वािह या आिण रेिडओ यां यामाफत केला जातो. सोशल मीिडयाचा 
होणारा उपयोग मया दत व पाचा आह.े िशवाय, शासक य योजनांचे ब तांश 

तािवत लाभाथ  ह े अधिशि त, दा र यरेषेखालील आिण दगुम भागातील अस याने 
वृ प ,े दरूिच वाणीसंच अथवा रेिडओ ही मा यमे ते वापरतात असे नाही. 
तािवत लाभा यापयत न पोहचणा या शासक य योजना दहुेरी संवादातनू 
यां यापयत भावीपणे पोहचिव यासाठी रा यातील समाजकायाची आवड असले या 
उ साहीत ण वगाचे सहा य घे याचा ‘ युवा मािहती दतू’ या उप माचा मह वाचा 
उ ेश आह.े रा यात ६ हजारपे ा जा त महािव ालये आहते. या महािव ालयाम ये 

एकूण सुमारे २३ लाख पे ा जा त िव ाथ  िशकत आहते. यापैक  कमान ५ ते 
७ ट े  िव ाथ  हणजे कमान १ लाख युवक या उप मात सहभागी होतील अशी 
अपे ा आह.े 

 

योजनचेीयोजनचेीयोजनचेीयोजनचेी अंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणी: 

� येक महािव ालयातील सहभागीिव ा यामागे१ ‘ मागदशक’ नेम यात येईल. 

� या योजने या अंमलबजावणीसाठी िवशेष मोबाईल अॅि लकेशन तयार कर यात 
आले आह.े या मोबाईल  लीकेशनम ये येक महािव ालयातील मागदशक, 

सम वयक आिण सहभागीयुवक यांचे अकाऊंट असेल. याचबरोबर 
युवकांनीलाभा याना ावयाची मािहती भर याची सोय असेल. 

� महािव ालयातील िव ाथ  वत: या  लीकेशनवर वत: या नावाची न दणी 
क  शकतात. 

� युवकांनी लाभा याना कोण या योजनांची मािहती ावी याकरीता तपिशल 

सांगणारा मजकूर/ ि हडीओ/ एफए यू दे यात आलेला असेल. यािशवाय 



योजनेचा लाभ घे यासाठी आव यक असणारी कागदप ,े अजाचे नमुने संबंिधत 
शासक य कायालयाचा संपक तपिशल मािहती दलेली असेल. 

� तािवत लाभा याची भेट घेत यानतंर ‘ युवा मािहती दतू’ ह े या 
लाभा याचा तपिशल आप या मोबाईलमधील  लीकेशनम ये न दिवतील या 
तपिशलानुसार संबंिधत योजनांची मािहती  लीकेशनमधनू घेऊन लाभा याना 
समजून सांगतील. 

� लाभा याना ह े  लीकेशन डाउनलोड कर यासाठी मािहती दतू े रत 
करतील. या  लीकेशनला शासनाचे इतर  लीकेशनदेखील जोड यात आले 

अस याने सव योजना, उप मांची मािहती लाभा याना एकाच ठकाणी िमळणे 

श य होणार आह.े 
� मािहती व जनसंपक महासंचालनालय आिण मािहती दतू यांम ये संदशेांची 
देवाणघेवाण, िश ण, पुनिवलोकन या  लीकेशनमाफत होईल. 

� मागदशक, सम वयक, मािहती दतू, तािवत लाभाथ  या सवाची न दणी 
मोबाईल मांकाशी िनगडीत असेल. 

� या योजनेची  मािहती  युवकांमाफत  तािवत लाभा याना ावयाची 
आह,े या योजनेची िनवड महासंचालनालय ह े सव िवभागांशी चचा 
के यानंतर करेल. 

� िविवध समाज घटकातील  ( शेतकरी, मिहला, आ दवासी, अ पसं यांक, 

अनुसूिचत जाती, अनसुूिचत जमाती , ये  नाग रक आदी.) असले या 
वैयि क लाभा या कमान ४० योजना, सामुिहक िवकासा या ५ योजना 
आिण थािनक पातळीवर मह वा या ५ योजना अशा एकूण ५० योजनांचा 
समावेश या उप मासाठी केलेले असेल. 
 

कायप तीकायप तीकायप तीकायप ती 
११११) िज हािज हािज हािज हा मािहतीमािहतीमािहतीमािहती अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी: 

या उप माची मािहती हो यासाठी िज हा मािहती अिधका यां या मागदशनाखाली 
िज हा तरीय उ ाटन काय म होणार आह.े यावेळी मागदशक, सम वयक आिण 

मािहती दतू यांची बैठक घे यात येईल. िविवध महािव ालयात कायशाळेचे आयोजन 
क न मागदशक आिण सम वयका या मा यमातून महािव ालयांना या उप मात  
न दणी कर याचे आवाहन कर यात येणार आह.े  
 
 
 
 



 

२२२२) मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक : 
येक महािव ालयात मागदशक नेम यात येणार आहते. मािहती व जनसंपक 

िवभागाकडून दे यात आले या आयडी आिण पासवड या मा यमातून ह े मागदशक 

महािव ालयाची न दणी करतील. महािव ालयातील अ यापक/ ंथपाल/ अधी क/ 

डा िश क यांची  ‘ मागदशक’  हणूनमहािव ालय िनवडकरतील.  

महािव ालयातील िव ा यापैक   इ छुक  मािहती  दतूांची  िनवड  कर याचे  

काम मागदशक करणार आह.े यानसुार  िज हा मािहती अिधका यांशी सम वय 
साधून मािहती दतूाची िनवड कर यात येणार आह.े 

३३३३) सम वयकसम वयकसम वयकसम वयक : 
‘ जनसंपकाची आवड आिण शासक य योजनांची मुलभूत मािहती असणा या तसेच 

िवनामानधन जनसेवा बजावू इि छणा या ची सम वयक हणून िनवड कर यात 
येणार आह.े यासाठी िनकष ठरवून दले जातील. सम वयकाचे काम क  

इि छणा या  मोबाईल  लीकेशनम ये आपली न द करतील. योजनांचा सार 
कर यासाठीचे े  िनवड याचा अिधकार हा मािहती दतुाकडे असणार आह.े मािहती 
दतूा या शंकांचे िनराकरण सम वयक करील. संबंिधत िज हा मािहती अिधकारी 
यां या िज ातील सम वयकाची िनवड करतील. या सम वयकांना एक दवसाचे 

िश ण दले जाईल. मािहती दतू- लाभाथ - िज हा मािहती अिधकारी यां यात त े
सम वय साधतील. 
 
 

४४४४) यवुायवुायवुायवुा मािहतीमािहतीमािहतीमािहती दतूदतूदतूदतू 
� या उप मासाठी वे छेन े तयार असले या/ िनवड यात आले या सुमारे १ 

लाख िव ा याना ६ मिह या या कालावधीसाठी ‘ युवा मािहती दतू’  हणनू 
संबोध यात येईल. 

� या कालावधीत कमान ५० तािवत लाभा या या घरी जाऊन, यां याशी 
संपक साधनू यां यासाठी लाग ू असणा या योजनांची मािहती दतेील. 

� लाभा याशी अथवा यां या प रसराशी िनगिडत िवकास कामांची मािहती 
देऊन संबंिधतां या ित येची न द करतील. 

� या योजने या िस दीक रता सोशल िमिडयाचाही उपयोग कर यात येईल. 

 
 
 
 



ो साहनो साहनो साहनो साहन: 

� ‘ युवा मािहती दतू’ हणून काम के यामुळे रा यशासनाक रता तळागाळा या 
पातळीवर काम कर याची मह वाची संधी युवकांना िमळेल. 

� ‘ युवा मािहती दतू’ अशी ओळख रा यशासना यावतीने यांना दे यात येईल. 

� ठरवून दलेले काम के यानंतर यांना शासनाचे िडिजटल माणप  दे यात 
येईल. 

� या उप मात काम करत असताना सोईचे हावे हणून यांना दैनं दनी, पेन, 
आदी. दे यात येईल. 

यायायाया उप मातनूउप मातनूउप मातनूउप मातनू : 

� कमान १ लाख युवक रा य शासना या कमान ५० योजनां या मािहतीशी 
जोडले जातील. 

� या १ लाख युवकांमाफत कमान ५० लाख तािवत लाभा याशी हणजेच 

कमान २ ते २. ५० कोटी शी शासन जोडले जाईल. 

� युवकां या समाजमा यमातील भावी वापराचा शासक य योजनां या 
सारासाठीलाभहोईल. 

 

000 


