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राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

ध्येय क्र. 1: सर्व स्त्र्रुपातील सार्वनरक र्दानरद्रय (गरीबी) िािीसे करणे 

लक्ष्य 1.1  प्रनतनर्दि 1.25 डॉलरिूि कमी रकमेमध्ये उर्दरनिर्ाि करणारे लोक म्िणिू अलीकडेच गणिा केली असल्याप्रमाणे, सार्वनरक निकाणांच्या सर्व 
लोकांचे सि 2030 पयंत आत्यंनतक र्दानरद्रय र्दरू करणे 

एम.1.1.1 अ) राष्ट्रीय दाररद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकाांचे प्रमाण (टक्केवारी) 
ब) राज्यस्तरीय दाररद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकाांचे प्रमाण (टक्केवारी) 

निती आयोग 

एम.1.1.2  दानिद्रय तफावतीचे प्रमाण (टक्के) निती आयोग 
लक्ष्य 1.2  राष्ट्रीय व्याखयांिसुार, र्दानरद्रयात रािणाऱ्या सर्व र्योगटांतील परुूष, स्त्स्त्रया र् बालके यांचे प्रमाण सि 2030 पयंत नकमाि निम्म्यार्र आणणे 

- 
लक्ष्य 1.3 तळागाळासि सर्व स्त्तरांतील लोकांसािी राष्ट्रीयर्दषृ्ट्या समनूचत सामानिक सरुक्षा यंरणा र् उपाययोििा राबनर्णे आनण सि 2030 पयंत गरीब 

र् र्दबुवल घटकांतील लोकांपयंत त्या व्यापक प्रमाणात पोिोचर्ण्याचे उनिष्ट्ट साधणे 

एम.1.3.1  महात्मा जोनतिाव फुले जि आिोग्य योजिा आनण आयषु्यमाि भाित – प्रधािमंत्री जि आिोग्य योजिा या 
अंतगगत समानवष्ट असलेल्या कुट ंबाची टक्केवािी  

सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.1.3.2  एकात्ममक बाल  रवकास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे प्रमाण मनहला बाल नवकास नवभाग, 
महािाष्र शासि 
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एम.1.3.3  महाममा र्ाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजर्ार हमी कायदा व राज्य योजनाांतर्गत रोजर्ाराची मार्णी करणाऱ्या लोकाांशी 
रोजर्ार परुरवलेलयाांचे प्रमाण 

 नियोजि नवभाग (िोजगाि हमी 
योजिा), महािाष्र शासि 

एम.1.3.4  बकँ- दवुा कायगक्रमाांतर्गत जोडणी झालेलया स्वसहाय्यता र्टाांचे प्रमाण िाबार्ग 
एम.1.3.5  प्रधानमांत्री मातमृव वांदना योजना  व जननी सरुक्षा योजना या खालील सामारजक सरुक्षेचे लाभ प्राप्त करणाऱ्या 

लोकाांचे एकूण लाभासाठी पात्र लोकाांशी प्रमाण (टक्के) 
मनहला बाल नवकास नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.1.3.6  शासन अनदुारनत वधृ्दाश्रम/डेकेअर कें द्राांच्या माध्यमातनू सांस्थाममक सहाय्य प्राप्त झालेलया ज्येष्ट्ठ नार्ररकाांचे 
प्रमाण  

सामानजक न्याय व सक्षमीकिण 
नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.1.3.7  सांजय र्ाांधी रनराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य रनवतृ्ती वेतन, इांरदरा र्ाांधी राष्ट्रीय वधृ्दापकाळ  रनवतृ्तीवेतन, 
इांरदरा र्ाांधी राष्ट्रीय रवधवा  रनवतृ्ती वेतन, इांरदरा र्ाांधी राष्ट्रीय रदवयाांर्जन  रनवतृ्तीवेतन, राष्ट्रीय कुटूांबलाभ योजना 
व अटल  रनवतृ्ती वेतन योजनेखाली लाभ प्राप्त झालेलया लाभार्थ्यांची सांख्या 

सामानजक न्याय व सक्षमीकिण 
नवभाग,  व  नवत्त नवभाग, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 1.4 सि 2030 पयंत सर्व परुूष र् स्त्स्त्रयांिा, नर्शेषत: गरीब आनण र्दबुवल घटकांिा आर्थिक संसाधिे तसेच मलूभतू सेर्ा, िमीि आनण इतर 
स्त्र्रूपातील मालमते्तची मालकी र् र्ारसा िक्क, िैसर्थगक साधिसंपत्ती, यिोनचत िर्ीि तंरज्ञाि आनण सकू्ष्म नर्त्तपरुर्ठ्यासि नर्त्तीय सेर्ा यांर्र मालकी 

िक्क र् नियंरण नमळण्याचा समाि िक्क असेल याची सनुिस्त्चचती करणे 
एम.1.4.1  अ. घराच्या आवारात सरुरक्षत व परेुशा रपण्याच्या पाण्याची सोय असलेलया लोकाांची टक्केवारी 

ब. नळाद्वारे पाणी परुवठा होणाऱ्या कुटूांबाांची टक्केवारी 
(एम.6.1.1 प्रमाणे) 

िाष्रीय सांख्ययकीय पाहणी 
कायालय, भािताचे महाप्रबंधक यांचे 
कायालय, जल जीवि अनभयाि 

एम.1.4.2  शौचालय सनुवधा असलेल्या कुट ंबांची टक्केवािी 
(एम.6.2.1अ प्रमाणे) 

िाष्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता 
पाहणी, पाणीपिुवठा व स्वच्छता 
नवभाग, महािाष्र शासि 



 महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

3 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

एम.1.4.3  वीज परुवठा उपलब्ध असलेलया कुटूांबाांचे प्रमाण 
(एम.7.1.1 प्रमाणे)  

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 
        

एम.1.4.4  बेघि असलेल्या लोकांचे एक ण लोकसंययेशी प्रमाण (टक्के)  भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

एम.1.4.5  प्रनत हजाि लोकसंययेमागे अिसु नचत वानणख्ययक बकँांमधील खात्यांची संयया (ठेवी व कजग खाते धािक) भाितीय निझर्वहग  बकँ / िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 

एम.1.4.6  दरूध्वनी आरण /ककवा भ्रमणध्वनी असलेलया लोकाांची टक्केवारी भाितीय द  िसंचाि नियामक 
प्रानधकिण, महािाष्र टेनलफोि निगम 
मया., भाित संचाि निगम मया., 
भाित ब्रॉर्बरँ् िेटवकग  नलनमटेर्, 
संचाि आनण मानहती तंत्रज्ञाि 
मंत्रालय, भाित सिकाि 

एम.1.4.7  अ. राज्यातील इंटरिेट र्ापरकत्यांची संखया  
ब.  एकूण ग्रामपंचायतींपैकी इंटरिेट सनुर्धा आनण /ककर्ा सामानयक सेर्ा कें द्र सनुर्धा असलेल्या 
ग्रामपंचायतींचे प्रमाण  

भाितीय द  िसंचाि नियामक 
प्रानधकिण, महािाष्र टेनलफोि निगम 
नल., भाित संचाि निगम नल., भाित 
ब्रॉर्बरँ् िेटवकग  नलनमटेर्, संचाि 
आनण मानहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय, 
भाित सिकाि 

लक्ष्य 1.5 सि 2030 पयंत, गरीब र् असरुनक्षत पनरस्त्स्त्ितीत रािणाऱ्या लोकांिा आत्मनिभवर करणे आनण र्ातार्रणाशी संबंनधत असलेल्या तीव्र घटिांमळेु 
आनण इतर आर्थिक, सामानिक र् पयार्रणनर्षयक आघातामळेु र् आपत्तीमळेु िोणारी बाधा र् असरुनक्षतता कमी करणे 
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एम.1.5.1  महापरू, अरतदषु्ट्काळ इमयादीसारख्या  नैसर्गर्क आपत्तींमध्ये ममृयमूखुी पडलेलयाांची सांख्या 
(एम.11.5.1 व एम. 13.1.1 प्रमाणे) 

िायय / नजल्हा आपत्ती र्वयवस्थापि 
प्रानधकिण 

लक्ष्य 1.अ.  सर्व स्त्तरार्रील गनरबी िष्ट्ट करण्यासािीच्या कायवक्रम र् धोरणांची अंमलबिार्णी करण्यासािी, नर्कसिशील रे्दश, नर्शेषत: अल्प नर्कनसत 
रे्दश यांच्या कनरता पयाप्त र् संभाव्य साधिे परुनर्ण्याच्यार्दषृ्ट्टीिे र्ाढीर् नर्कासात्मक सिकायामधिू, नर्नर्ध स्रोतांमधिू, मित्र्पणूव संसाधिे उभारण्याची 

सनुिस्त्चचती करणे 

एम.1.अ.1  एकूण शासकीय खचापैकी सामारजक सेवाांवर (रशक्षण, आरोग्य, सावगजरनक रवतरण सेवा, सामारजक न्याय, 
आरदवासी  रवकास, मरहला व बाल  रवकास) झालेलया खचाचे प्रमाण 

नवत्त नवभाग, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 1.ब.  र्दानरद्रय निमूवलिाच्या कायामध्ये र्र्थधत गुंतर्णकूीस सिाय्यभतू िोण्यासािी, गनरबानभमखु आनण कलग संरे्र्दिशील नर्कास कायवतंरे आधानरत 
राष्ट्रीय, प्रारे्दनशक र् आंतरराष्ट्रीय स्त्तरांर्र एक निकोप धोरणात्मक आराखडा तयार करणे 

एम.1.ब.1  एक ण अथग संकल्पापैकी ललगाधानित अथगसंकल्पासाठी  निख्चचत केलेल्या िकमेचे प्रमाण नवत्त नवभाग, महािाष्र शासि 
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ध्येय क्र 2 : उपासमार िष्ट्ट करणे, अन्ि सरुक्षा र् सधुानरत पोषण आिार साध्य करणे आनण शाचर्त 
शेतीला चालिा रे्दणे 

लक्ष्य 2.1 सि 2030 पयंत उपासमारी िष्ट्ट करणे तसेच िर्िात नशशूंसि सर्व र्योगटातील सर्व लोकांिा नर्शेषत: गरीब आनण अत्यंत र्दबुवल स्त्स्त्ितीत 
रािणाऱ्या इतर सर्व लोकांिा र्षवभर सरुनक्षत, पोषक र् परेुसे अन्ि नमळण्याची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.2.1.1  पाच विाखालील कमी वजिाच्या बालकांची टक्केवािी एकाख्त्मक बाल नवकास सेवा 
योजिा, मनहला व बाल नवकास 
नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.2.1.2  राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अरधरनयम, 2013 व वन नेशन वन रेशन काडग या अांतर्गत लाभ रमळणाऱ्या लोकाांची 
टक्केवारी 

अन्ि, िागिी पिुवठा आनण ग्राहक 
संिक्षण नवभाग, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 2.2 सि 2030 पयंत सर्व प्रकारचे कुपोषण िष्ट्ट करणे त्याचबरोबर सि 2025 पयंत पाच र्षांखालील, र्ाढ खुंटलेल्या र् अशक्त बालकांबाबतची 
आंतरराष्ट्रीय स्त्तरार्र संमत केलेली लक्ष्ये साध्य करणे आनण पौगंडार्स्त्िेतील मलुी, गभवर्ती मनिला, स्त्तिर्दा माता र् र्योर्धृ्र्द व्यक्ती यांच्या पोषण 

नर्षयक गरिांची पतूवता करणे 

एम.2.2.1  पाच विांखालील खुिटी वाढ असलेल्या बालकांची टक्केवािी 
  

एम.2.2.2  अ. पाच वषांखालील कृश बालकाांची टक्केवारी 
ब.  अरत तीव्र कुपोषणाने बारधत बालकाांची टक्केवारी 
क.  मध्यम तीव्र कुपोषणाने बारधत बालकाांची टक्केवारी 

एकाख्त्मक बाल नवकास सेवा 
आयकु्तालय, महािाष्र शासि, 
िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण, 
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एम.2.2.3   सवगसाधािणपेक्षा कमी (18.5नक. ग्र.ॅ प्रनत चौ. मी.) बॉर्ी मास इंरे्क्स असणाऱ्या ख्स्त्रयांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 

एम.2.2.4  वय विे 15 ते 49 वयोगटातील िक्ताक्षय (11 ग्र.ॅ प्रनत र्ीएल) असलेल्या गिोदि ख्स्त्रयांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 

लक्ष्य 2.3 सि 2030 पयंत िमीि, इतर उत्पार्दक साधिसंपत्ती र् निनर्ष्ट्टी, ज्ञाि, नर्त्तीयसेर्ा, बािारपेिा आनण मलू्यर्धविाच्या र् शेतीतर रोिगाराच्या 
संधी खारीशीर आनण समाितेिे उपलब्ध करूि रे्दऊि त्याद्वारे अन्िधान्याचे अल्प उत्पार्दकांच्या नर्शेषत: मनिला, मळू रनिर्ासी शेतकरी कुटंुब, पशुपालक 

र् मच्छीमार यांच्या कृनष उत्पार्दकतेत आनण त्यांच्या उत्पन्िामध्ये र्दपु्पटीिे र्ाढ करणे 

एम.2.3.1  र्हू, ताांदळू, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, हरभरा व तरू याांची उमपादकता (प्ररत हेक्टर रकलो) कृिी आयकु्तालय , महािाष्र शासि 

 एम.2.3.2   कृिी क्षेत्राचे प्रनत कामगाि स्थ ल िायय म ल्य वधृ्दी अथग व सांख्ययकी संचालिालय, 
महािाष्र शासि 

लक्ष्य 2.4 सि 2030 पयंत ज्या उत्पार्दकता र् उत्पार्दि र्ाढर्तील, पयार्रण व्यर्स्त्िा राखण्यात मर्दत करतील, िर्ामाि बर्दल, प्रनतकूल िर्ामाि, 
अर्षवण, परू र् इतर आपत्ती यांमध्ये िळूर्िू घेण्याची क्षमता र्ाढर्तील आनण िमीि र् मातीचा र्दिा उत्तरोत्तर सधुारतील अशा शाचर्त अन्ि उत्पार्दि 

पध्र्दतीची सनुिस्त्चचती करणे आनण प्रनतसार्दक्षम कृषी पद्धती राबनर्णे 

एम.2.4.1  निर्ववळ  नपकाखालील क्षेत्राचे लागवर्ीखालील क्षेत्राशी प्रमाण (टक्के) कृिी नवभाग तसेच महस ल नवभाग, 
महािाष्र शासि  

एम.2.4.2  मदृ आिोग्यकार्ग नवतनित केलेल्या शेतकऱ्यांची टक्केवािी 
(एम. 12.2.3 प्रमाणे)  

कृिी नवभाग, महािाष्र शासि 
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लक्ष्य 2.5  सि 2020 पयंत, राष्ट्रीय, प्रारे्दनशक र् आंतरराष्ट्रीय स्त्तरांर्रील सयुोग्य व्यर्स्त्िापि केलेले आनण नर्नर्धता असलेले नबयाणे र् रोप पेढ्या 
यांच्या माध्यमातूि नबयाणे, लागर्डीयोग्य र्िस्त्पती आनण शेती योग्य ििार्रे र् पाळीर् प्राणी र् तत्संबंनधत र्न्य प्रिाती यांची ििकुीय नर्नर्धता नटकर्णे, 
तसेच आंतराष्ट्रीय मान्यतेिसुार, ििकुीय संसाधिांच्या आनण संलग्ि पारंपनरक ज्ञािाच्या र्ापरातूि नमळालेल्या लाभाची योग्य र् न्याय्य नर्भागणी िोण्याची 

सनुिस्त्चचती करणे 

- 
लक्ष्य 2.अ.  नर्कसिशील रे्दशांमध्ये, नर्शेषत: अल्पनर्कनसत रे्दशांमध्ये कृनष-उत्पार्दक क्षमता र्ाढनर्ण्याच्या उिेशािे, ग्रामीण पायाभतू सनुर्धा, कृनष 

संशोधि र् नर्स्त्तार सेर्ा, तंरज्ञाि नर्कास आनण रोप र् पशुधि ििकुपेढ्या या के्षरांमध्ये र्ाढीर् आंतरराष्ट्रीय सिकाराच्या माध्यमातूि गुंतर्णकू र्ाढनर्णे 

एम.2.अ.1  कृिी क्षेत्राच्या एक ण स्थ ल म ल्य-वधृ्दीत कृिी नवियी संशोधि व नवकासावि झालेल्या खचाची टक्केवािी कृिी आयकु्तालय,  पशसंुवधगि 
आयकु्तालय, दगु्धर्वयवसाय नवभाग, 
मत्स्यर्वयवसाय नवभाग, नवत्त नवभाग 
व अथग व सांख्ययकी संचालिालय, 
महािाष्र शासि 

लक्ष्य 2.ब.  र्दोिा नर्कास चचा फेरीच्या िािीरिाम्याला अिसुरूि समन्याय प्रभार्ांसि कृनष नियातीर्रील सर्व प्रकारची अिरु्दािे आनण नियात 
उपाययोििा यांचे एकाच रे्ळी समांतरपणे उच्चाटि करूि त्याद्वारे िागनतक कृषी बािापेिांमधील व्यापार नर्षयक निबंध र् रटुी र्दरुूस्त्त करणे र् त्यांिा 

प्रनतबंध करणे 
- 

लक्ष्य 2. क. अन्िाच्या नकमतीमधील आत्यंनतक अस्त्स्त्िरतेर्र मयार्दा आणण्यास मर्दत िोण्यासािी अन्िाची बािारपेि आनण त्यार्र आधानरत आर्थिक 
बािारपेि ह्ांचे योग्य कामकाि आनण बािार र् अन्िसािानर्षयक मानितीची योग्य रे्ळेर्र उलब्धतता िोईल याच्यासािी खारीशीर उपाययोििा करणे 

एम.2.क.1  ई–माकेट अंतगगत िोंदणी झालेल्या कृिी बाजािांची टक्केवािी महािाष्र िायय कृिी पणि महामंर्ळ 
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ध्येय क्र.3 : सर्व र्योगटातील लोकांसािी उत्तम आरोग्याची सनुिस्त्चचती करणे आनण चांगल्या 
िीर्िमािास चालिा रे्दणे 

लक्ष्य 3.1 सि 2030 पयंत माता मतृ्यचेू िागनतक प्रमाण र्दर लाख िीनर्त िन्मांमागे 70 पयंत कमी करणे 

एम.3.1.1  माता मतृ्य ुप्रमाण (प्रती लाख जीनवत जन्मांमागे) भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

एम.3.1.2  कुशल आिोग्य सेवक/सेनवकांमाफग त झालेल्या प्रसतुींची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण, 
सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.1.3  िििी सरुक्षा योििेंतगवत लाभार्थ्यांची संखया (सर्दर योििा र्दानरद्रय रेषेखालील तसेच अिसुनूचत िाती 
र् िमातींसािी लाग)ू 

सावगजनिक आिोग्य नवभाग 

एम.3.1.4  वय विे 15 ते  49 या वयोगटातील जीनवत बालकास जन्म देणाऱ्या व मागच्या गिोदिपणात चाि लकवा त्यापेक्षा 
जास्त वेळेस प्रसतुीप वग आिोग्यसेवा  प्राप्त झालेल्या ख्स्त्रयांची टक्केवािी (मागील पाच विांच्या कालावधीतील) 

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण  

एम.3.1.5  एकूण अंर्दानित प्रसतुींपैकी रुग्णालये / प्रसतुीगिृात झालेल्या प्रसतुींची टक्केर्ारी आिोग्य र्वयवस्थापि मानहती प्रणाली, 
आिोग्य आनण कुटंुब कल्याण 
मंत्रालय 
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लक्ष्य 3.2  सि 2030 पयंत िर्िात नशश ूआनण पाच र्षांखालील बालकांचे टाळता येण्यािोगे मतृ्य ूिांबनर्णे आनण त्यासािी सर्व रे्दशांिी िर्िात 
मतृ्यरू्दराचे प्रमाण र्दर ििार िीनर्त िन्मामागे 12 पयंत र् पाच र्षांखालील बालकांया मतृ्यरु्दराचे प्रमाण  र्दर ििार िीनर्त िन्मामागे 25 पयंत कमी करणे 

एम.3.2.1  पाच विांखालील बालकांचा मतृ्यदुि (प्रती हजाि जीनवत जन्मांमागे) भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय, 
िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 

एम.3.2.2  िवजात नशश चा मतृ्यदुि (प्रती हजाि जीनवत जन्मांमागे) भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय, 
िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 

एम.3.2.3  प णगत: लसीकिण (बीसीजी, गोवि व पेन्टार्वहलॅेंटच्या तीि मात्रा) झालेल्या 12 ते 23 मनहिे वयाच्या बालकांची 
टक्केवािी 

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 

लक्ष्य 3.3 सि 2030 पयंत एड्स, क्षयरोग, निर्ताप आनण र्दलुवनक्षत असणारे उष्ट्णकनटबंधीय रोगांचा फैलार् िांबनर्णे आनण कानर्ळ (निपटॅायटीस), 
पाण्यामळेु पसरणारे रोग र् इतर संसगविन्य रोगांशी मकुाबला करणे 

एम.3.3.1  बानधत िसलेल्या  प्रती हजाि लोकांपैकी िर्वयािे एचआयर्वही बानधतांची संयया सावगजनिक आिोग्य नवभाग 

एम.3.3.2  प्रती लाख लोकांमागे क्षयिोग बानधतांचे (incidence) प्रमाण  सावगजनिक आिोग्य नवभाग, गणिा 

एम.3.3.3  प्रती हजाि लोकांमागे नहवताप बानधतांचे (incidence) प्रमाण सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.4  प्रती लाख लोकांमागे कानवळ-ब उच्च प्राबल्यता (prevalence) दि  सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 
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एम.3.3.5  र्ेंग्यमुळेु मतृ्यमुखुी पर्लेल्यांचे प्रमाण सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.6   नचकुिगिुीया बानधतांचे प्रमाण सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.7    क्षयिोगाचा मतृ्य ुदि सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.8  हत्तीिोगाच्या बानधतांचे प्रमाण सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.9  कुष्ठिोगाच्या िवीि केसेसमध्ये गे्रर्-2 च्या केसेसचे प्रमाण (प्रती 10 लाखांमागील दि) सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.10  एचआयर्वही प्राबल्यता (prevalence) दि (टक्के) सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.3.3.11   कोनर्ड-19 आिाराचा  प्राबल्यता (prevalence) र्दर (टक्के) सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 

3.4 सि 2030 पयंत प्रनतबंध र् उपचार आनण मािनसक आरोग्य र् के्षमकुशलता यार्र भर रे्दऊि असंसगविन्य रोगांमळेु िोणारे अकाली मतृ्यचेू प्रमाण 
एक ततृीयांशपयंत कमी करणे 

एम.3.4.1  ककग रोर्, आघात, मधमेुह, इमयादींसारख्या असांसर्गजन्य आजाराने ममृयमुखुी पडलेलयाांची सांख्या सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
महािाष्र शासि 
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एम.3.4.2  प्रती लाख लोकसंययेमागे आत्महत्येमळेु मतृ्यमुखुी पर्लेल्यांचा दि िायय गनु्हे अनभलेख कायालय 

एम.3.4.3  एकूण प्रािनमक आरोग्य कें द्र र् उपकें द्रांपैकी आरोग्यर्धविी कें द्रात रुपांतर झालेल्या प्रािनमक आरोग्य 
कें द्र र् उपकें द्रांची टक्केर्ारी 

आिोग्य आनण कुटंुब कल्याण 
मंत्रालय,  आिोग्य सेवा 
संचालिालय, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 3.5 अंमली औषधी द्रव्यांचा र्दरुुपयोग आनण र्दारुचा घातक र्ापर यासारखया अंमली पर्दािांच्या र्ापरास प्रनतबंध करार्याच्या र् त्यार्र उपचार 
करार्याच्या उपाययोििा बळकट करणे 

एम.3.5.1   वय विे 15 ते 49 या वयोगटाच्या दारू नपणाऱ्या लोकांपैकी आठवड्यात ि एकदा दारू नपणाऱ्या 15 ते 49 विे 
वयोगटातील परुुि व  ख्स्त्रयांची टक्केवािी 

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 

एम.3.5.2  र्वयसिमकु्ती कें द्रात उपचाि घेतलेल्यांची संयया सामानजक न्याय आनण नवशेि 
सहाय्य नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.3.5.3 दारू  नपणाऱ्या लोकांची टक्केवािी (15 ते 54 विे वयोगटाचे परुुि व 15 ते 49 विे वयोगटाच्या ख्स्त्रया) िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण                  

लक्ष्य 3.6 सि 2020 पयंत, रस्त्ते अपघातांमळेु िोणाऱ्या र्दखुापती आनण मतृ्य ूयांचे िागनतक प्रमाण निम्म्यािे कमी करणे 

एम.3.6.1  िस्ता दघुगटिेत दखुापत झालेल्या/ मतृ्यमुखुी पर्लेल्यांची संयया (प्रती लाख लोकसंययेमागे) 
(एम.11.2.2 प्रमाणे) 

िायय गनु्हे अनभलेख कायालय 

लक्ष्य 3.7 सि 2030 पयंत लैंनगक आनण प्रिोत्पार्दिनर्षयक आरोग्य सेरे्बरोबरच कुटंुब नियोिि, मानिती र् नशक्षण नमळण्याची सनुिस्त्चचती करणे आनण 
प्रिोत्पार्दि आरोग्याचा राष्ट्रीय ध्येयधोरणे र् कायवक्रमांमध्ये अंतभार् करणे 
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एम.3.7.1  सध्या लग्ि झालेल्या (15 ते 49 विे वयोगटाच्या ) व  आधनुिक कुट ंब नियोजि पध्दतीचा वापि किणाऱ्या 
ख्स्त्रयांची टक्केवािी 
(एम. 3.8.1 व एम. 5.6.1 प्रमाणे) 
                                             

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण                  

एम.3.7.2  एकूण ििि र्दर भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

एम.3.7.3 15 ते 19 विे वयोगटातील आई झालेल्या  लकवा  गिोदि िानहलेल्या  ख्स्त्रयांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण                  

एम.3.7.4  रुग्णालये / प्रस तीगहृात जन्म झालेल्यांची टक्केवािी (पाच विे कालावधी) सावगजनिक आिोग्य नवभाग,  
महािाष्र शासि,िाष्रीय ग्रामीण 
आिोग्य अनभयाि 

लक्ष्य 3.8 नर्त्तीय िोखीम संरक्षणासि आरोग्यसेरे्चे सार्वनरकीकरण साध्य करणे, र्दिेर्दार अत्यार्चयक आरोग्यसेर्ा नमळणे आनण सर्ांिा सरुनक्षत, प्रभार्ी, 
गणुर्त्तापणूव र् परर्डण्यािोगी अत्यार्चयक औषधे र् लसी नमळणे 

एम.3.8.1 सध्या लग्ि झालेल्या (15 ते 49 विे वयोगटाच्या) व  आधनुिक कुट ंब नियोजि पध्दतीचा वापि किणाऱ्या 
ख्स्त्रयांची टक्केवािी 
(एम.3.7.1 व एम. 5.6.1 प्रमाणे) 

िाष्रीय ग्रामीण आिोग्य अनभयाि                    

एम.3.8.2  िाष्रीय आिोग्य यंत्रणेकरे् नवनशष्ट कालावधीत क्षयिोगािे बानधत असल्याची िोंद झालेल्यांपैकी क्षयिोगावि 
यशस्वीिीत्या उपचाि (प णगत: बिे झालेले व उपचाि प णग केलेले) घेतलेल्यांची टक्केवािी 

िाष्रीय क्षयिोग नियंत्रण कायगक्रम 
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एम.3.8.3  एचआयर्वही बानधत वयस्क व मलुांपैकी एचआयर्वहीवि सध्या उपचाि चाल  असलेल्यांची टक्केवािी आिोग्य आनण कुटंुब कल्याण 
मंत्रालय (िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य 
सवेक्षण)                       

एम.3.8.4   15 ते 49 विे वयोगटाच्या पुरुि व ख्स्त्रयांबाबत उच्च िक्तदाबाचा प्राबल्यता दि (टक्केवािी) िाष्रीय ग्रामीण आिोग्य अनभयाि                   

एम.3.8.5  15 ते 49 विे वयोगटाच्या मधमेुह असलेल्या लोकांपैकी उपचाि प्राप्त झालेल्या लोकांची टक्केवािी िाष्रीय ग्रामीण आिोग्य अनभयाि                   

एम.3.8.6   15 ते 49 विे वयोगटाच्या गभाशयाच् या तपासयाया केलेल्या ख्स्त्रयांची टक्केवािी िाष्रीय ग्रामीण आिोग्य अनभयाि                   

एम.3.8.7   15 ते 49 विे वयोगटाच्या व कोणत्याही प्रकािच्या तंबाख चे सेवि किणाऱ्या परुुि व ख्स्त्रयांची टक्केवािी 
(एम. 3.अ.1 प्रमाणे) 

िाष्रीय ग्रामीण आिोग्य अनभयाि                   

एम.3.8.8 प्रती दहा हजाि लोकसंययेमागे एक ण र्ॉक्टि, िसेस व कुशल दाईंची संयया 
(एम.3.क.1 प्रमाणे) 

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण, 
वैद्यकीय नशक्षण आनण संशोधि 
संचालिालय, महािाष्र िायय िनसिंग 
आनण पिॅामेनर्कल नशक्षण मंर्ळ 

लक्ष्य 3.9 सि 2030 पयंत, घातक रसायिे तसेच िर्ा, िल र् मरृ्द प्रर्दषूण यापासिू िोणारे मतृ्य ूर् आिार मोठ्या प्रमाणात कमी करणे 

एम.3.9.1  अिावधािािे नविबाधेमळेु मतृ्यमुखुी पर्लेल्यांचा दि (प्रती लाख लोकसंययेमागे) िायय गनु्हे अनभलेख कायालय 

एम.3.9.2  15 ते 49 विे वयोगटातील दम्यािे आजािी असल्याचे िोंदलेल्या परुुि व  ख्स्त्रयांचे प्रमाण (टक्केवािी) िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण            
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लक्ष्य 3.अ.  योग्य असेल त्याप्रमाणे, सर्व रे्दशांमध्ये िागनतक आरोग्य संघटिेच्या तंबाख ूनियंरणाबाबतच्या आराखड्याची अनधक सक्षमपणे अंमलबिार्णी 
करणे 

एम.3.अ.1    15 ते 49 विे वयोगटाच्या व कोणत्याही प्रकािच्या तंबाख चे सेवि किणाऱ्या परुुि व ख्स्त्रयांची टक्केवािी 
(एम. 3.8.7 प्रमाणे) 

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण            

लक्ष्य 3.ब.  प्रामखुयािे, नर्कसिशील रे्दशांिा भेडसार्णाऱ्या संसगविन्य आनण असंसगविन्य रोगांर्रील लसी र् औषधे यांचे संशोधि र् नर्कास 
करण्यासािी सिाय्य करणे. ज्यात सार्विनिक आरोग्याच्या संरक्षण करण्यासािीच्या लर्नचकतेच्या संबंधात बौस्त्ध्र्दक मालमत्ता िक्काच्या व्यापाराशी संबंनधत 
आनण सार्विनिक असलेल्या पैलूंच्या संबंधातील करारातील संपणूव तरतरु्दींचा र्ापर करण्याच्या नर्कसिशील रे्दशांच्या िक्कास मान्यता नर्दलेली आिे अशा 
नरप्स करारािसुार आरोग्य यासंबंधात र्दोिा घोषणापरािसुार परर्डण्यािोगी अत्यार्चयक औषधे र् लसी परुनर्णे आनण नर्शेषत: सर्ांसािी औषधे परुनर्णे 

एम.3.ब.1 वैद्यकीय संशोधि  नवभागासाठी अथगसंकल्पात केलेली तित द (` कोटी) सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
वैद्यकीय नशक्षण आनण संशोधि 
संचालिालय, नवत्त नवभाग, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 3.क.  नर्कसिशील रे्दशांमध्ये नर्शेषत: कमीत कमी नर्कनसत रे्दशांमध्ये आनण छोटे  नद्वपकल्प असलेल्या नर्कसिशील राज्यामध्ये, आरोग्यासंबंधीच्या 
नर्त्तपरुर्ठ्यात भरीर् र्ाढ करणे र् तसेच आरोग्यनर्षयक मिषु्ट्यबळाची िेमणकू करणे, त्यांिा प्रनशक्षण रे्दणे  र् ते आरोग्यसेरे्त नटकूि राितील याकडे 

लक्ष रे्दणे 
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राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

एम.3.क.1  प्रती दहा हजाि लोकसंययेमागे एक ण र्ॉक्टि, िसेस व कुशल दाईंची संयया 
(एम.3.8.8 प्रमाणे) 

आिोग्य आनण कुटंुब कल्याण 
मंत्रालय (िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य 
सवेक्षण),  वैद्यकीय नशक्षण आनण 
संशोधि संचालिालय, िनसिंग आनण 
पिॅामेनर्कल नशक्षण मंर्ळ, महािाष्र 
िायय  

एम.3.क.2  आरोग्य क्षेत्रात शासनाने खचग केलयाची (चाल ूव भाांडवली खचग ) स्थलू राज्य उमपन्नाशी  टक्केवारी नवत्त नवभाग व अथग व सांख्ययकी 
संचालिालय, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 3.ड. सर्व रे्दशांची, नर्शेषत: नर्कसिशील रे्दशांची राष्ट्रीय र् िागनतक आरोग्य नर्षयक िोखमींचे व्यर्स्त्िापि करण्यासािी, लर्कर चेतार्णी 
रे्दण्यासािी आनण िोखीम कमी करण्यासािी क्षमतार्धृ्र्दी करणे 

- 
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राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

ध्येय क्र.4 : सर्ांसािी सर्व समारे्शक र् समन्यायी र्दिेर्दार नशक्षणाची सनुिस्त्चचती करणे आनण 
आिीर्ि नशक्षणाच्या संधींिा चालिा रे्दणे 

लक्ष्य 4.1   सि 2030 पयंत अिरुूप र् प्रभार्ी नशक्षणाच्या फलनिष्ट्पत्तीसािी सर्व मलुी आनण मलुांिा पणूवपणे नि:शुल्क, समन्यायी र् गणुर्त्तापणूव 
प्रािनमक आनण माध्यनमक नशक्षण पणूव करण्याची, िेणेकरूि, नशक्षणािंतर ससंुगत र् पनरणामकारक शैक्षनणक फलनिष्ट्पत्ती िोईल याची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.4.1.1  निर्ववळ पटसंययाप्रमाण (दि शेकर्ा)  
अ) प्राथनमक नशक्षण प्रमाण   
ब) उच्च प्राथनमक आनण  
क) माध्यनमक नशक्षण 

शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.4.1.2  प्राथनमक, उच्च प्राथनमक, माध्यनमक नशक्षणाबाबतचे समायोनजत निर्ववळ पटसंयया प्रमाण (दि शेकर्ा) शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.4.1.3  उच्च माध्यनमक नशक्षण घेणाऱ्यांचे स्थ ल पटसंययेशी प्रमाण (दि शेकर्ा) शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.4.1.4 इयत्ता नतसिी, पाचवी, आठवी व दहावी प णग केलेल्या नवद्यार्थ्यांिी िाष्रीय स्तिावि निख्चचत केलेली नकमाि 
गणुवत्ता पातळी गाठलेल्या नवद्यार्थ्यांचे प्रमाण 

शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.4.1.5  प्राथनमक, उच्च प्राथनमक आनण माध्यनमक श्रेणीत अंनतम विात प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थ्यांचे प्रमाणे (दि शेकर्ा) शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.4.1.6  इयत्ता पनहलीत प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थ्यांपैकी प्राथनमक/उच्च प्राथनमक/ माध्यनमक स्तिाच्या शेवटच्या श्रेणीपयिंत 
प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थ्यांचे प्रमाण 

शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 
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एम.4.1.7  शाळाबाह्य नवद्यार्थ्यांचे गणुोत्ति (प्राथनमक, उच्च प्राथनमक, माध्यनमक आनण उच्च माध्यनमक) शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 4.2 सि 2030 पयंत सर्व मलुी र् मलुे प्रािनमक नशक्षणासािी तयार व्िारे् म्िणिू त्यांिा र्दिेर्दार बाल्यार्स्त्िा नर्कास, काळिी र् परू्व प्रािनमक 
नशक्षण नमळत असल्याची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.4.2.1  अनधकृत प्राथनमक प्रवेशाच्या एक विग आधी सिुनचत नशक्षणात सहभागाचा दि (दि शेकर्ा) मनहला आनण बाल नवकास नवभाग,  
एकाख्त्मक बाल नवकास सेवा, 
महािाष्र शासि 

एम.4.2.2  प वग बाल्यावस्थेतील नशक्षणातील एक ण पटसंयया प्रमाण मनहला आनण बाल नवकास नवभाग,  
एकाख्त्मक बाल नवकास सेवा, 
महािाष्र शासि 

लक्ष्य 4.3   सि 2030 पयंत सर्व मनिला र् परुूषांिा परर्डणाऱ्या आनण र्दिेर्दार अशा तांनरक, व्यार्सानयक आनण उच्चनशक्षणाच्या समाि उपलब्धतेची 
सनुिस्त्चचती करणे 

एम.4.3.1  अ) उच्च रशक्षण  
ब) तांत्ररशक्षण  
क) वयावसारयक रशक्षण व  
ड) वैद्यकीय रशक्षण यासाठी  प्रवेश घेतलेलया रवद्याथी/रवद्याथीनींचे प्रमाण 

a) उच्च शालेय नशक्षण नवभाग. 
b) र्वयावसानयक नशक्षण नवभाग 
c)कौशल्य नवकास नवभाग, महािाष्र 
शासि 
d) वैद्यकीय नशक्षण संचालिालय, 
महािाष्र शासि                 
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एम.4.3.2  अ) उच्च रशक्षणाकररता स्थलू पटसांख्या प्रमाण (दर शेकडा) 
ब) राष्ट्रीय प्रारवण्य रशष्ट्यवतृ्ती घेणाऱ्या रवद्यार्थ्यांची सांख्या 

उच्च आनण तंत्रनशक्षण नवभाग, 
महािाष्र शासि,  अनखल भाितीय 
तंत्रनशक्षण पनििद                   

लक्ष्य 4.4   सि 2030 पयंत ज्यांच्याकडे रोिगार, उत्तम िोकरी र् उपक्रमशीलता यासािी तांनरक र् व्यार्सानयक कौशल्यासि अिरुूप कौशल्ये आिेत 
अशा यरु्कांच्या र् प्रौढांच्या संखयेत र्ाढ करणे 

एम.4.4.1  15 ते 29 र्षे र्योगटातील यरु्कांपैकी अल्प ककर्ा र्दीघव कालार्धीच्या प्रनशक्षण योििेखाली 
प्रमाणपरधारक यरु्कांची टक्केर्ारी 

कौशल्य नवकास आनण उद्योजकता 
मंत्रालय, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 4.5 सि 2030 पयंत नशक्षणातील लैंनगक तफार्त र्दरू करणे, आनण नर्कलांग व्यक्ती, मलूनिर्ासी, र्दबुवलस्त्स्त्ितीतील बालके यांसि र्दबुवल घटकांसािी 
सर्व स्त्तरातील नशक्षण आनण व्यार्सानयक प्रनशक्षण समाि पद्धतीिे उपलब्ध िोत असल्याची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.4.5.1  अ) रदवयाांर् मलुाांचे पटसांख्या प्रमाण (दर शेकडा) 
ब) वस्तीशाळाांमध्ये प्रवेश घेतलेलया रवद्यार्थ्यांची सांख्या 

शालेय नशक्षण नवभाग,   अपंग 
र्वयक्ती आयकु्तालय, महािाष्र 
शासि, 

एम.4.5.2  स्त्री-परुूि समािता निदेशांक 
अ) प्राथनमक नशक्षण 
ब) माध्यनमक नशक्षण 
क) उच्च माध्यनमक नशक्षण 
र्) उच्च नशक्षण  

शालेय नशक्षण नवभाग, 
उच्च आनण तंत्रनशक्षण, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 4.6 सि  2030 पयंत सर्व यरु्क र् यरु्ती आनण अनधकानधक प्रौढांिी साक्षरता आनण अंकओळखीची नकमाि पातळी गािल्याची सनुिस्त्चचती करणे 
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एम.4.6.1  यवुकांचा साक्षिता दि ( 15 ते 24 विे वयोगट) (टक्के) भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय, 
िाष्रीय िमिुा पाहणी 

एम.4.6.2  प्रौढ साक्षरता र्दर (15 र्षांर्रील) भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय, 
िाष्रीय िमिुा पाहणी 

लक्ष्य 4.7 सि 2030 पयंत सर्व िर्नशनक्षतांिीं शाचर्त नर्कासास प्रचालिा रे्दण्यासािी आर्चयक असे ज्ञाि आनण कौशल्ये संपानर्दत केले असल्याची 
सनुिस्त्चचती करणे. यामध्ये शाचर्त नर्कास र् शाचर्त िीर्िमाि, मािर्ीिक्क, कलगसमािता, शांतता र् अकिसेच्या संस्त्कृतीचे प्रचालि,िागनतक िागनरकत्र्, 

सांस्त्कृनतक नर्नर्धतेबिलची िाणीर् र् आर्दरभार् आनण संस्त्कृतीचे शाचर्त नर्कासातील योगर्दाि यासंबंधीच्या नशक्षणाचा अंतभार् िोतो 
- 

लक्ष्य 4. अ बालक, नर्कलांग आनण कलग संरे्र्दिशील शैक्षनणक सनुर्धांची निर्थमती र् त्यांचे अद्ययार्तीकरण करणे आनण सर्ांसािी सरुनक्षत, अकिसक, 
सर्वसमारे्शक र् प्रभार्ी अध्ययि र्ातार्रण परुनर्णे 

एम.4.अ.1  अ) खालील मलूभतू सरुवधा असलेलया प्राथरमक शाळाांची टक्केवारी 
i) वीज  
ii) शैक्षरणक उदे्दशाांसाठी सांर्णक  
iii) रदवयाांर्ासाठी उतरता रस्ता 
iv) रदवयाांर्ाांकररता शौचालय  
v) रपण्याचे स्वच्छ पाणी  
vi) स्वच्छता सरुवधा vii) हात धणु्याची वयवस्था viii) रवद्यार्गथनींसाठी स्वतांत्र शौचालय 

शालेय नशक्षण नवभाग, महािाष्र 
शासि 
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ब) खालील मलूभतू सरुवधा असलेलया माध्यरमक व उच्च माध्यरमक शाळाांची टक्केवारी 
i) वीज  
ii) शैक्षरणक उदे्दशाांसाठी सांर्णक  
iii) रदवयाांर्ासाठी उतरता रस्ता 
iv) रदवयाांर्ाांकरता शौचालय  
v) रपण्याचे पाणी  
vi) स्वच्छता सरुवधा vii) हात धणु्याची वयवस्था viii) रवद्यार्गथनींसाठी  स्वतांत्र शौचालय 

लक्ष्य 4. ब  सि 2020 पयंत, नर्कनसत रे्दशामधील आनण इतर नर्कसिशील रे्दशांमधील व्यार्सानयक प्रनशक्षण आनण मानिती-संरे्दश प्रसारण तंरज्ञाि, 
तांनरक, अनभयांनरकी र् रै्ज्ञानिक कायवक्रम यांसि उच्चनशक्षणामध्ये प्ररे्शासािी नर्कसिशील रे्दशांसािी, नर्शेषत:   कमी नर्कनसत रे्दशांसािी नर्कसिशील 

छोटे बेट असलेल्या राज्यासािी र् ऑफ्रीकि रे्दशांसािी िागनतक पातळीर्र उपलब्ध असलेल्या नशष्ट्यर्तृ्तीच्या संखयेत लक्षणीय र्ाढ करणे 

एम.4.ब.1  अिसुनूचत िाती र् िमातीच्या नर्द्यार्थ्यांसािी असलेल्या भारत सरकारची नशष्ट्यर्तृ्ती, अिसुनूचत िाती, 
िमाती, नर्मकु्त र् भटक्या िमाती र् नर्शेष मागासर्गाच्या नर्द्यार्थ्यांसािी असलेल्या नर्रे्दशी 
नशक्षणासािीची नशष्ट्यर्तृ्ती तसेच अल्पसंखयाक नर्द्यार्थ्यांची नशष्ट्यर्तृ्ती घेणाऱ्या एकूण नर्द्यार्थ्यांची 
संखया 

उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग, 
आनदवासी नवकास नवभाग, 
सामानजक न्याय आनण नवशेि 
सहाय्य नवभाग, महािाष्र शासि 
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ध्येय क्र. 5 : स्त्री-परुुष समािता साध्य करणे आनण सर्व मनिला र् मलुींचे सक्षमीकरण करणे    

लक्ष्य 5.1. सगळीकडे सर्व मनिला र् मलुींच्या बाबतीत सर्व प्रकारचे भेर्दभार् र्दरू करणे 
एम.5.1.1  प्रनत लाख ख्स्त्रयांमागे ख्स्त्रयांवि होणाऱ्या गनु्ह्याचे प्रमाण िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 
एम.5.1.2  प्रनत लाख ख्स्त्रयांमागे हंुर्ाबळीच्या घटिा घर्लेल्यांचे विगभिातील प्रमाण िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 
एम.5.1.3  जन्मवेळेस असलेले स्त्री-परुुि प्रमाण भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय,  

आिोग्य आनण कुटंुब कल्याण 
मंत्रालय - आिोग्य र्वयवस्थापि 
मानहती प्रणाली 

लक्ष्य 5.2 तस्त्करी आनण लैंनगक आनण इतर प्रकारच्या शोषणासि सार्विनिक आनण खािगी के्षरात सर्व मनिला आनण मलुींर्र िोणारे सर्व प्रकारचे 
अत्याचार र्दरू करणे 

एम.5.2.1  कॅलेंर्ि विात एक ण घर्लेल्या गनु्ह्यांमध्ये मनहलांवि झालेल्या अत्याचािाबाबतचे गनु्ह्यांचे प्रमाण (टक्के) िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 
एम.5.2.2  प्रनत लाख ख्स्त्रयांमागे विगभिात लैंनगक अत्याचािास सामोिे जावे लागलेल्या ख्स्त्रयांचे प्रमाण िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 
एम.5.2.3  कॅलेंर्ि विात मनहलांवि झालेल्या अत्याचािाबाबतच्या गनु्ह्यापैकी िवऱ्याकर् ि लकवा त्याच्या िातेवाईकांकर् ि 

झालेल्या क्र ि कृत्यांबाबतचे / शािीनिक अत्याचािाचे प्रनत लाख प्रमाण  
िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 

एम.5.2.4  कॅलेंर्ि विात अत्याचाि झालेल्या बालकांबाबत झालेल्या गनु्ह्यांपैकी मलुींवि झालेल्या लैंनगक अत्याचािाचे 
प्रमाण (टक्के) 

िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 

एम.5.2.5  कॅलेंर्ि विात एक ण बालकांच्या झालेल्या अिैनतक र्वयापािामध्ये बळी पर्लेल्या एक ण बालकांपैकी मलुींचे 
प्रमाण (टक्के) 

िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 



महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

22 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

एम.5.2.6  पतीकर् ि  शािीनिक / लैंनगक अत्याचाि झालेल्या 15 ते 49 विे वयोगटातील ख्स्त्रयांचे प्रमाण िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण  
एम.5.2.7  बालकांतील स्त्री-परुुि प्रमाण (वय 0 ते 6 विे) भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

लक्ष्य 5.3    बालनर्र्ाि, िबरर्दस्त्तीिे नर्र्ाि करणे आनण मनिलांच्या िििेंनद्रयांचे नर्च्छेर्दि करणे यांसारखया सर्व अनिष्ट्ट प्रिा िष्ट्ट करणे 
एम.5.3.1  अत्याचाि झालेल्या बालकांबाबत िोंदवलेल्या एक ण गनु्ह्यांपैकी बालनववाह प्रनतबंध कायदा  (18 विे वयाच्या 

आत होणािे बालनववाह) अंतगगत झालेल्या दार्वयांशी प्रमाण (टक्के) 
िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 

एम.5.3.2  वयाच्या 18 र्वया विी लग्ि झालेल्या 20 ते 24 विे वयोगटातील ख्स्त्रयांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण  
लक्ष्य 5.4   सार्विनिक सेर्ा पायाभतू सोयीसनुर्धा आनण सामानिक संरक्षणनर्षयक धोरणे यांच्या तरतरु्दींद्वारे मोफत संगोपि (काळिी) र् घरगतुी कामे 
यांिा मान्यता रे्दणे आनण त्याचे मलू्यमापि करणे आनण राष्ट्रीयर्दषृ्ट्या उनचत अशापद्धतीिे घरांमधील र् कुटंुबामधील िबाबर्दारीचे र्ाटप करण्यास चालिा 

रे्दणे 

एम.5.4.1  एक ण वेळेपैकी नविामोबदला असलेले घिगतुी काम व कुट ं नबयांची काळजी घेयायासाठी र्वयतीत केलेल्या वेळेचे 
प्रमाण 

टाइम यजु सवेक्षण,                  
सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय 

लक्ष्य 5.5   रािकीय, आर्थिक आनण सार्विनिक िीर्िात निणवय घेण्याच्या सर्व स्त्तरार्र प्रनतनिधीत्र् करण्यासािी मनिलांचा संपणूव र् सक्रीय सिभाग 
आनण त्यांिा समाि संधी उपलब्ध करूि नर्दल्याबाबत सनुिस्त्चचती करणे 

एम.5.5.1   संसद, नवधीमंर्ळ व स्थानिक स्विायय संस्थांमध्ये निवर् ि आलेल्या ख्स्त्रयांचे एक ण निवर् ि आलेल्या 
प्रनतनिधींशी प्रमाण (टक्के) 
(10.2.2, 16.7.1 प्रमाणे) 

िायय निवर्ण क आयोग, ग्रामीण 
नवकास नवभाग, िगिनवकास 
नवभाग, महािाष्र िायय 

एम.5.5.2 र्वयवस्थापकीय पदांवि काम किणाऱ्या ख्स्त्रयांचे प्रमाण कें द्र सिकािी कमगचािी गणिा, 
कमगचािी मास्टि रे्टाबेस 
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एम.5.5.3   नवधीमंर्ळ व स्थानिक स्विायय संस्थांमध्ये निवर्ण क लढनवणाऱ्या एक ण उमेदवािांपैकी  ख्स्त्रयांचे प्रमाण िायय निवर्ण क आयोग, ग्रामीण 
नवकास नवभाग, िगिनवकास 
नवभाग, महािाष्र िायय 

लक्ष्य 5.6 लोकसंखया र् नर्कास यासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय पनरषरे्दचा कृती कायवक्रम र् बीकिग प्लॅटफॉमव फॉर ऍक्शि आनण त्यांच्या आढार्ा पनरषर्दांच्या 
पनरणामात्मक र्दस्त्तऐर्िािसुार मान्य, लैंनगक आनण प्रििि स्त्र्ास्त्र्थ्य र् प्रििि अनधकारांसािीच्या सार्वनरक उपलब्धतेची योििा करणे  

एम.5.6.1 सध्या लग्ि झालेल्या (15 ते 49 विे) वयोगटाच्या आधनुिक कुट ंब नियोजि पध्दतीचा वापि किणाऱ्या ख्स्त्रयांची 
टक्केवािी 
(एम.3.7.1 व एम.3.8.1 प्रमाणे)  

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण  

एम.5.6.2   15 ते 49 विे वयोगटातील नववाहीत असलेल्या ख्स्त्रयांिी कुट ंब नियोजिाची साधिे उपलब्ध् ाा ि झालेल्या 
ख्स्त्रयांची टक्केवािी  

िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण  

एम.5.6.3  एचआयर्वही/एर्स् या आजािाबाबत योग्य मानहती असणाऱ्या  15 ते 24 विे वयोगटातील लोकांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण  
लक्ष्य 5.अ.    मनिलांिा आर्थिक संसाधिामध्ये समाि िक्क त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय कायद्यािसुार िमीि आनण इतर स्त्र्रूपातील मालमत्ता, नर्त्तीय सेर्ा, 

र्ारसा प्राप्त संपत्ती, आनण िैसर्थगक साधिसंपत्ती यामध्ये मालकी िक्क र् नियंरण रे्दण्यासािी सधुारणा िाती घेणे 

एम.5.अ.1  मनहला वनहतीधािक खातेदािांची संयया कृिी आयकु्तालय, महस ल नवभाग, 
महािाष्र शासि 

एम.5.अ.2 सावगजनिक कामार्वयनतनिक्त  इति अिौपचानिक काम किणाऱ्या मजिुांची (स्त्री-परुुिनिहाय) मज िी (प्रनत नदि 
रुपये) 

सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय 

एम.5.अ.3  सावगजनिक कामार्वयनतनिक्त इति अिौपचानिक  कामात ि नमळणािी सिासिी कृिी मजिुी  (प्रनत नदि रुपयात) सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय 

एम.5.अ.4 बकेँशी जोर्णी झालेल्या स्वयंसहायता गटांपैकी केवळ मनहलांसाठी असलेल्या स्वयं सहायता गटांची संयया िाबार्ग 
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लक्ष्य 5. ब.  मनिलांचे सक्षमीकरण करण्यास चालिा रे्दण्यासािी सिाय्यभतू तंरज्ञािाचा, नर्शेषत: मानिती र् संपे्रषण तंरज्ञािाचा र्ापर र्ाढनर्णे 

- 

लक्ष्य 5. क.  सर्व स्त्तरार्र सर्व मनिला र् मलुींच्या लैंनगक समाितेस र् सक्षमीकरणास चालिा रे्दण्यासािी निकोप धोरणे र् अंमलबिार्णी योग्य कायरे्द 
करणे र् त्यांिा बळकटी रे्दणे 

- 
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ध्येय क्र. 6 : सर्ांसािी पाणी र् स्त्र्च्छता यांची उपलब्धता र् शाचर्त व्यर्स्त्िापि यांची सनुिस्त्चचती 
करणे 

लक्ष्य 6.1.   सि 2030 पयंत िागनतक स्त्तरार्र सर्ांसािी सार्वनरक र् समन्यायपणे सरुनक्षत आनण परर्डण्यािोगे पेयिल नमळण्याचे उनिष्ट्ट साध्य करणे 

एम.6.1.1  अ) घराच्या आवारात सरुरक्षत व परेुशा रपण्याच्या पाण्याची सोय असलेलया लोकसांख्येची टक्केवारी 
ब) नळाद्वारे पाणीपरुवठा होणाऱ्या कुटुांबाांची टक्केवारी 
(एम. 1.4.1 प्रमाणे)  

िाष्रीय िमिुा पाहणी, भािताचे 
महाप्रबंधक यांचे कायालय, जल 
जीवि नमशि 

एम.6.1.2  नपयायाच्या पायायाचे सधुानित स्त्रोत वापिणाऱ्यांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण, 
भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

लक्ष्य 6.2.  सि 2030 पयंत सर्ांसािी पयाप्त र् समन्यायपणे स्त्र्च्छता र् आरोग्यर्दायी सनुर्धा नमळण्याचे, िागणर्दारी मकु्ततेचे आनण यासंर्दभातील 
मनिला आनण मलुी तसेच र्दबुवलपनरस्त्स्त्ितीतील लोकांच्या गरिांकडे नर्शेष लक्ष रे्दण्याचे उनिष्ट्ट साध्य करणे 

एम.6.2.1  अ) शौचालय सरुवधा उपलब्ध असलेलया कुटूांबाांची टक्केवारी  (एम.1.4.2 प्रमाणे)           
ब) स्वत:ची शौचालय सरुवधा असलेलया कुटूांबाांची टक्केवारी 

िाष्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता 
सवेक्षण, भािताचे महाप्रबंधक यांचे 
कायालय, िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य 
सवेक्षण 

एम.6.2.2  हागणदािीमकु्तीचे लक्ष्य साध्य किणाऱ्या नजल्ह्यांची टक्केवािी नपयायाचे पाणी आनण स्वच्छता 
नवभाग 
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एम.6.2.3  मलुींसाठी स्वतंत्र शौचालय सनुवधा असलेल्या शाळांची टक्केवािी िाष्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता 
सवेक्षण / शालेय नशक्षण नवभाग, 
महािाष्र शासि 

लक्ष्य 6.3  सि 2030 पयंत पाण्याचा र्दिा सधुारण्याकनरता िलप्रर्दषूण कमी करणे, घिकचऱ्याचे प्रभार्ी नियोिि, घातक रसायिे र् पर्दािव यांचे प्रमाण 
कमी करणे र्प्रनक्रया ि केलेल्या सांडपाण्याचे प्रमाण निम्म्यािे कमी करणे तसेच सांडपाण्यार्र प्रनक्रया करूि त्याचा सरुनक्षत पिुर्ापर करण्याचे प्रमाण 

िागनतकस्त्तरार्र र्ाढर्णे 

एम.6.3.1 एकूण रनमाण होणाऱ्या साांडपाण्यापैकी प्ररक्रया केलया जाणाऱ्या साांडपाण्याची टक्केवारी महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ / 
महापानलका प्रशासि संचालिालय 

एम.6.3.2 कें द्रीय प्रदिुण नियंत्रण मंर्ळाच्या निकिांप्रमाणे सांर्पाणी प्रनक्रया किणाऱ्या उद्योगांची (अनत प्रदनुित 
उद्योग/मोठ्या प्रमाणात प्रद िण किणािे उद्योग/लाल प्रकािात वगगवािी केलेले उद्योग ) टक्केवािी 

महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

एम.6.3.3  एक ण सांर्पाणी निर्षमतीच्या तलुिेत सांर्पाणी प्रनक्रया क्षमतेची टक्केवािी 
अ) घिगतुी क्षेत्र  
ब) औद्योनगक क्षेत्र   

महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ / 
िगिपनििद प्रशासि संचालिालय 

लक्ष्य 6.4   सि 2030 पयंत, सर्व के्षरांतील पाणी र्ापराच्या कायवक्षमतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात र्ाढ करणे आनण पाण्याची टंचाई र्दरू करण्यासािी पाण्याचा 
शाचर्त उपसा र् परुर्िा करण्याची सनुिस्त्चचती करणे तसेच पाणी टंचाईची झळ सोसणाऱ्या लोकांच्या संखयेत मोिया प्रमाणात घट करणे 

एम.6.4.1  भ जल उपलब्धतेच्या तलुिेत पायायाच्या उपचयाची टक्केवािी 
 (एम.12.2.2 प्रमाणे) 

भ जल सवेक्षण आनण नवकास 
संस्था, महािाष्र शासि 

एम.6.4.2  दिर्ोई पाणी साठवण क्षमता (प्रनत र्वयक्ती/घिमीटि) भ जल सवेक्षण आनण नवकास 
संस्था, महािाष्र शासि 
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एम.6.4.3 दिर्ोई पायायाची उपलब्धता (प्रनत र्वयक्ती/घिमीटि) भ जल सवेक्षण आनण नवकास 
संस्था, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 6.5.   सि 2030 पयंत उनचत असेल त्याप्रमाणे सीमेपलीकडील (आंतरराज्यीय/आंतराष्ट्रीय) सिकायातूि सर्व स्त्तरांर्र एकात्मीक 
िलसंपर्दाव्यर्स्त्िापिाची अंमलबिार्णी करणे 

- 

लक्ष्य 6.6.   सि 2020 पयंत पर्वत, र्िे, पाणिळ िनमिी, िद्या, िलाशये र् तळे यांसि पाण्याशी संबंनधत असलेल्या पनरसंस्त्िांचे संरक्षण र् िति करणे 

एम.6.6.1  एक ण गट/मंर्ळ/तालकु्यांपैकी अनतनिक्त भ जल उपसा झालेल्यां गट/मंर्ळ/तालकु्यांची टक्केवािी महािाष्र सदु ि संवेदि उपयोजि कें द्र 
लक्ष्य 6. अ. सि 2030 पयंत िलसांधारण, नर्प्लर्ण, पाण्याची कायवक्षमता, साांडपाणी प्रनक्रया, पिुभवरण र् पिुर्ापर तंरज्ञाि यासि पाणी र् स्त्र्च्छता 

याच्याशी संबंनधत असलेल्या उपक्रमाांमध्ये र् कायवक्रमांमध्ये  नर्कसिशील रे्दशांिा आंतरराष्ट्रीय सिकार र् क्षमता बाांधणी सिाय्य करण्याबाबतचा नर्स्त्तार 
करणे 

- 

लक्ष्य 6.ब.   िल र् स्त्र्च्छता व्यर्स्त्िापि सधुारणा करण्यामध्ये स्त्िानिक लोकांच्या सिभागासािी सिाय्य करणे र् बळकटी रे्दणे 

एम.6.ब.1  पाणी र्ापर संस्त्िांच्या अखत्यारीत आलेल्या कसनचत लाभ नर्कास के्षराची टक्केर्ारी जलसंपदा नवभाग., महािाष्र शासि 
एम.6.ब.2  ग्राम पाणी व स्वच्छता सनमत्या असलेल्या गावांची टक्केवािी ग्राम नवकास नवभाग, महािाष्र 

शासि 
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ध्येय क्र. 7 : सर्ांसािी नकफायतशीर, नर्चर्ासािव, शाचर्त र् आधनुिक उिेची उपलब्धता सनुिस्त्चचत 
करणे 

लक्ष्य 7.1 सर्ासािी परर्डण्यािोगी, खारीर्दायक शाचर्त र् आधनुिक उिा उपलब्धतेची प्ररे्शाची सनुिस्त्चचती करणे.  
एम.7.1.1  नवजेची सनुवधा उपलब्ध असलेल्या कुट ंबांची टक्केवािी  

(एम.1.4.3 प्रमाणे)  
िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण,  
भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

एम.7.1.2 स्वयंपाकासाठी स्वच्छ उजेचे स्त्रोत वापिणाऱ्या कुट ंबांची टक्केवािी िाष्रीय कौटंुनबक आिोग्य सवेक्षण 
लक्ष्य 7.2   सि 2030 पयंत, िागनतक संनमश्र उिेमध्ये अक्षय्य उिांच्या (िर्ीकरण योग्य) निचचयात भरीर् र्ाढ करणे 

एम.7.2.1  एक ण स्थानपत वीज निर्षमतीमध्ये िवीकिणीय उजेचा नहस्सा  उजा नवभाग, महािाष्र शासि व 
महािाष्र उजा नवकास संस्था, 

लक्ष्य 7.3   सि 2030 पयंत, ऊिेच्या कायवक्षमतेत सधुारणा करण्याचा िागनतक र्दर र्दपु्पट करणे 
- 

लक्ष्य 7. अ.  सि 2030 पयंत अक्षय्य (िर्ीकरणयोग्य) ऊिा, ऊिाकायवक्षमता आनण अद्ययार्त र् स्त्र्च्छिीर्ाष्ट्म ऊिा तंरज्ञाि यासि स्त्र्च्छ ऊिा 
संशोधि र् तंरज्ञाि सलुभपणे नमळण्यासािीआंतरराष्ट्रीय सिकायव र्ाढनर्णे, आनण ऊिेच्या संबंधातील पायाभतू सोयी र्ऊिा तंरज्ञाि यात गुंतर्णकुीसािी 

चालिा (उते्तिि) रे्दणे 

- 

लक्ष्य 7. ब.  सि 2030 पयंत सर्व नर्कसिशील रे्दशांमध्ये, नर्शेषत: कमी नर्कनसत रे्दशांमध्ये र् छोटी बेटे असलेल्या आनण भरेू्स्त्ष्ट्टत नर्कसिशील 
राज्यांमध्ये सर्ांसािी आधनुिक र् शाचर्त ऊिा सेर्ा परुनर्ण्यासािी पायाभतू सोयींचा नर्स्त्तार करनण तंरज्ञाि अद्ययार्त करणे 

एम.7.ब.1  नर्द्यतुीकरण झालेल्या गार्ांची टक्केर्ारी उजा नवभाग, महािाष्र शासि 
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ध्येय 8 : सर्ांसािी शाचर्त, सर्वसमारे्शक र् शाचर्त आर्थिक र्सृ्त्ध्र्द, पणूव र् उत्पार्दक रोिगार र् 
प्रनतष्ट्िापरू्वक काम यांिा चालिा रे्दणे  

लक्ष्य 8.1   राष्ट्रीय पनरस्त्स्त्ितीिसुार र्दरडोई आर्थिक र्ाढ स्त्स्त्िर िेर्णे आनण नर्शेषत: कमी नर्कनसत रे्दशांमध्ये प्रनतर्षी नकमाि 
7 टक्के स्त्िलू रे्दशांतगवत उत्पन्ि र्ाढ कायम िेर्णे 

एम.8.1.1  दरडोई स्थलू राज्य उमपन्नाचा वार्गषक वधृ्दीदर अथग व सांख्ययकी संचालिालय 

लक्ष्य 8.2   उच्चमलू्य-र्र्थधत आनण कामगार सघि के्षरांर्र भर रे्दऊि उत्पार्दि साधिांमध्ये नर्नर्धता, अद्ययार्त तंरज्ञाि र् िर्िर्ीि कल्पिांद्वारे आर्थिक 
उत्पार्दकतेचा उच्चस्त्तर गािणे 

एम.8.2.1  दि िोजगािीत र्वयक्तीमागील स्थ ल िायय उत्पन्िाचा वार्षिक वधृ्दीदि  अथग व सांख्ययकी संचालिालय 

एम.8.2.2  बांधकाम के्षराचा र्ार्थषक र्धृ्र्दीर्दर अथग व सांख्ययकी संचालिालय 

एम.8.2.3  वस्त  निमाण क्षेत्राचा वार्षिक वधृ्दीदि अथग व सांख्ययकी संचालिालय 

एम.8.2.4  कृिी क्षेत्राचा वार्षिक वधृ्दीदि अथग व सांख्ययकी संचालिालय 

लक्ष्य 8.3 उत्पार्दक उपक्रम, प्रनतष्ट्िापरू्वक रोिगार निर्थमती, उद्योिकता, सिविशीलता र् िार्ीन्यपणूव उपक्रम यांिा सिाय्यभतू िरणारी नर्कासानभमखुधोरणे 
आखण्यासचालिा रे्दणे, आनण नर्त्तीय सेर्ा पोिचनर्ण्यासि सकू्ष्म, लघ ुआनण मध्यम आकाराच्या उद्योग उपक्रमांच्या िडणघडणीस र् त्यांच्या र्ाढीसािी 

उते्तिि रे्दणे 
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एम.8.3.1  एकूण कामर्ाराांमध्ये अकृषक क्षेत्रात र्ुांतलेलया कामर्ाराांची टक्केवारी (बाांधकाम क्षेत्र वर्ळून ) सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय, िाष्रीय 
िमिुा पाहणी-73 वी पाहणी  

एम.8.3.2  ऑिलाईि उद्योग आधाि िोंदणीखाली िोंदणी झालेल्या स क्ष्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांची संयया उद्योग नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.8.3.3  स्टाटग अप इंनर्या अंतगगत सरुु झालेल्या स्टाटग अपची संयया उद्योग नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.8.3.4 स क्ष्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांकर्ील देय कजग भाितीय निझर्वहग  बकँ, िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 

लक्ष्य 8.4   2030 पयंत शाचर्त उपभोग र् उत्पार्दिाच्या 10 र्षीय आराखड्यािसुार साधिसंपत्तीच्या र्ापरआनण उत्पार्दि यांच्या कायवक्षमतेमध्ये 
सधुारणाकरणे तसेच आर्थिक र्दृ्धीमळेु िोणारा पयार्रणऱ्िास कमी करणे आनण यासािी नर्कनसत रे्दशांिी पढुाकार घेणे 

एम.8.4.1  दिर्ोई जीवाचम इंधि वापि (नक. ग्र.ॅ) पेरोनलयम आनण िैसर्षगक वाय  
मंत्रालय, भाित सिकाि 

एम.8.4.2  एक ण निमाण झालेला कचिा व त्यापैकी पिुवापि केलेला कचिा यांचे प्रमाण  महापानलका प्रशासि संचालिालय, 
महािाष्र शासि, महािाष्र प्रद िण 
नियंत्रण मंर्ळ 

लक्ष्य 8.5   सि 2030 पयंत यरु्क र् नर्कलांग व्यक्ती यांसि सर्व मनिला र् परुुष यांच्यासािी पणूवरे्ळ र् उत्पार्दक रोिगार र् प्रनतष्ट्िापरू्वक काम उपलब्ध 
करूि रे्दणे आनण समाि मलू्याच्या कामासािी समाि रे्ति रे्दणे 

एम.8.5.1  कायगबल सहभागी प्रमाण (टक्के) सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय, भािताचे 
महाप्रबंधक यांचे कायालय 
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एम.8.5.2  नियनमत/िैसर्षगक िोजगािामध्ये परुुि-ख्स्त्रयांिी नमळवलेली वेति/मजिुी (रु. दिर्ोई) सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय 

एम.8.5.3  सावगजनिक सेवेमध्ये नदर्वयांग िोजगािीत र्वयक्तींची संयया सामान्य प्रशासि नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.8.5.4  सामानजक सिुक्षा योजिांतगगत लाभ नमळत असलेल्या नदर्वयांग जिांची संयया अपंग र्वयक्तींचे आयकु्तालय, 
महािाष्र शासि 

एम.8.5.5  15 ते 24 विे वयोगटातील बेिोजगाि र्वयक्तींची टक्केवािी िाष्रीय सांख्ययकी कायालय, 
सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय   

लक्ष्य 8.6   सि 2020 पयंत रोिगार, नशक्षण र् प्रनशक्षण ि घेतलेल्या यरु्कांच्या संखयेत मोठ्या प्रमाणात घट करणे 
एम.8.6.1  बेिोजगािीचा दि ( 15 ते 24 विे वयोगट) िाष्रीय सांख्ययकी कायालय, 

सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय   

एम.8.6.2  15 ते 24 विे वयोगटातील तरुणांपैकी नशक्षण ि घेणाऱ्या, िोजगाि िसलेल्या लकवा प्रनशक्षण घेत िसलेल्यांचे 
प्रमाण (टक्के) 

िाष्रीय सांख्ययकी कायालय, 
सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय   

लक्ष्य 8.7   रे्िनबगारी, आधनुिक गलुामनगरी आनण मािर्ी तस्त्करी त्यांचे उच्चाटि करण्यासािी तातडीिे प्रभार्ी उपाययोििा करणे आनण अनतशय 
अयोग्य अशा बालमिरुीच्या प्रिा, त्यांची सैन्यात भरती र् र्ापर यार्र बंर्दी घालणे आनण 2025 पयंत सर्व प्रकारची बाल मिरुी िांबनर्णे 

एम.8.7.1  मािवी तस्किीच्या प्रकिणांची संयया (प्रनत लाख लोकसंययेमागे) िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 
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एम.8.7.2  बालमजिुीमध्ये गुंतलेल्या मलुांचे प्रमाण कामगाि नवभाग, महािाष्र शासि/ 
भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

लक्ष्य 8.8   स्त्िलांतरीत कामगार, नर्शेषत: स्त्िलांतरीत मनिला आनण ज्यांिा अस्त्स्त्िर रोिगारआिे अशा सर्व कामगारांच्या कामगार िक्कांचे संरक्षण करणे 
आनण त्यांच्यासािी सरुनक्षत र् संरनक्षत कामाचे र्ातार्रण निमाण िोण्यासािी चालिा रे्दणे 

एम.8.8.1  राज्य कामगार नर्मा कायद्यांतगवत येणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण  कामगाि नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.8.8.2  स्थलांतिीत मज िांची टक्केवािी भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 

एम.8.8.3  कािखान्यांमध्ये झालेल्या अपघातांची संयया औद्योनगक सिुक्षा व आिोग्य 
संचालिालय, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 8.9   सि 2030 पयंत रोिगार निमाण करणाऱ्या र् स्त्िानिक संस्त्कृती र् उत्पार्दिे यांिा चालिा रे्दणाऱ्या शाचर्त पयवटिालाप्र चालिा रे्दण्यासािी 
धोरणे तयार करणेआनण धोरणांची अंमलबिार्णी करणे 

एम.8.9.1  मागील विाच्या तलुिेत प्रवाशांच्या (देशांतगगत व नवदेशी) संययेतील शेकर्ा बदल पयगटि नवभाग., महािाष्र शासि 
भाित पयगटि अहवाल 

लक्ष्य 8.10  सर्ांिा बकँींग, नर्मा आनण नर्त्तीय सेर्ा नमळण्यासािी र् ती के्षरेअनधक नर्स्त्ततृ करण्यासािी रे्दशांतगवत नर्त्तीय संस्त्िांिा प्रोत्सािि रे्दणे र् 
संस्त्िांची क्षमता मिबतू करणे 

एम.8.10.1  प्रधािमंरी िि धि योििेअंतगवत उघडलेल्या नकमाि नशलकीची मयार्दा िसलेल्या खात्यांची संखया भाितीय निझर्वहग  बकँ, िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 

एम.8.10.2  अिसु नचत वानणख्ययक बकँामधील खात्यांची संयया (जमा व कजग खाते धरुि) (प्रनत हजाि लोकसंययेमागे) (एम. 
1.4.5 प्रमाणे) 

भाितीय निझर्वहग  बकँ, िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 
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एम.8.10.3  प्रनत लाख लोकसंययेमागे बकँ शाखांची संयया भाितीय निझर्वहग  बकँ, िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 

एम.8.10.4  प्रनत लाख लोकसंययेमागे एटीएमची संयया भाितीय निझर्वहग  बकँ, िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 

एम.8.10.5 अ) प्रधािमंरी िीर्ि ज्योती योििा  
ब) प्रधािमंरी िीर्ि सरुक्षा योििा  
क) गोपीिाि मुंडे शेतकरी अपघात नर्मा योििा या अंतगवत लाभार्थ्यांची संखया 

नवत्त नवभाग, महािाष्र शासि, िायय 
स्तिीय बकँसग सनमती, निझर्वहग  बकँ 
ऑफ इंनर्या 

लक्ष्य 8.अ.  कमी नर्कसिशील रे्दशांसािी व्यापार संबंनधत तांनरक सिाय्यासािी एकात्मीकआराखड्यासिनर्कसिशील रे्दशांसािी, नर्शेष करूि कमी 
नर्कनसत रे्दशांसािी व्यापार सिाय्यासािीची मर्दत र्ाढनर्णे 

- 

लक्ष्य 8. ब.   सि 2020 पयंत यरु्कांिा रोिगार उपलब्ध करूि रे्दण्यासािी एक िागनतक धोरण नर्कनसत करणे र् कायास्त्न्र्तकरणे आनण आंतरराष्ट्रीय 
कामगार संघटिांच्या िागनतक रोिगार िरार्ाची अंमलबिार्णी करणे 

- 

 

  



महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

34 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

ध्येय क्र. ९ : स्थिती थिापक पायाभतू सवुिधा तयार करणे, सिव समािेशक ि शाश्ित 
औद्योविकीकरणास चालना देणे ि नाविन्य पणूवता जोपासणे 

लक्ष्य 9.1   नकफायतशीरपणा र् सर्ांसािी सिि उपलब्ध ता याबाबी कें द्रस्त्िािी िेऊि प्रारे्दनशक आनण सीमे पलीकडील पायाभतू सोयी सनुर्धांसि आर्थिक 
नर्कास र् सखुकर मािर्ी िीर्ि यांिा सिाय्य करण्यासािी र्दिेर्दार, नर्चर्सिीय, शाचर्त र् स्त्स्त्ितीस्त्िापक पायाभतू सनुर्धांचा नर्कास करणे 

एम.9.1.1  बारमाही रस्मयाांनी जोडलया रे्लेलया ग्रामीण वस्मयाांची टक्केवारी ग्राम नवकास नवभाग, महािाष्र 
शासि 

एम.9.1.2  अ) महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामांडळाच्या बस सेवेद्वारे वाहतकू केलेलया प्रवाशाांची प्ररतरदन सांख्या महािाष्र िायय पनिवहि महामंर्ळ 
ब) दर रदवशी रेलवेद्वारे वाहतकू होणाऱ्या प्रवाशाांची सांख्या  (उपनर्रीय रेलवे वाहतकू वर्ळून मध्ये िेल्वे, पख्चचम िेल्वे, दनक्षण 

मध्य िेल्वे 
क) दर रदवशी उपनर्रीय रेलवे, मेरो व मोनोरेलद्वारे  वाहतकू होणाऱ्या प्रवाशाांची सांख्या मध्ये िेल्वे, पख्चचम िेल्वे, दनक्षण 

मध्य िेल्वे, महािाष्र मेरो िेल्वे निगम   
ड) दर रदवशी जलवाहतकूीद्वारे होणारी प्रवासी वाहतकू जवाहिलाल िेहरू पोटग रस्ट, मुंबई 

पोटग रस्ट 
इ) दर रदवशी हवाईमार्ाद्वारे होणारी प्रवासी वाहतकू भाितीय नवमाितळ प्रानधकिण 
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ई) दर रदवशी भपूषृ्ट्ठ रेलवे, जल व हवाईवाहतकुीद्वारे होणारी माल वाहतकू  महािाष्र िायय मागग पनिवहि 
महामंर्ळ, जवाहिलाल िेहरू पोटग 
रस्ट, मुंबई पोटग रस्ट,भाितीय 
नवमाितळ प्रानधकिण,महािाष्र 
मेिीटाईम बोर्ग, मध्य िेल्वे, पख्चचम 
िेल्वे, दनक्षण मध्ये िेल्वे 

एम.9.1.3  सार्विनिक र्ाितूक सेर्ा व्यर्स्त्िेद्वारे िोडणी केलेल्या शिरांची टक्केर्ारी (एम. 11.2.1 प्रमाणे) सवग महािगिपानलका, महािाष्र 
िायय मागग पनिवहि महामंर्ळ, 
िगिपनििद 

लक्ष्य 9.2   सर्वसमारे्शक आनण शाचर्त औद्योनगकरणास चालिा रे्दणे आनण 2030 पयंत राष्ट्रीय पनरस्त्स्त्ितीिसुार औद्योनगक रोिगाराच्या आनण 
रे्दशांतगवत  स्त्िलू उत्पन्िाच्या निचचयामध्ये मित्र्पणूव र्ाढ करणे आनण अल्पनर्कनसत रे्दशांमध्ये त्यांचा निस्त्सा र्दपु्पट करणे 

एम.9.2.1  औद्योनगक के्षराची स्त्िलू राज्य उत्पन्िात  टक्केर्ारी अथग व सांख्ययकी संचालिालय 
एम.9.2.2   एकूण रोजर्ारामध्ये वस्तरूनमाण क्षेत्रात काम करणाऱ्या रोजर्ाराांचे प्रमाण (टक्के)  सांख्ययकी आनण कायगक्रम 

अंमलबजावणी मंत्रालय 
(नियतकानलक कामगाि दल 
सवेक्षण)         आर्षथक गणिा लकवा 
िाष्रीय िमिुा सवेक्षण 
(संघनटत/असंघनटत क्षेत्र)  

लक्ष्य 9.3   नर्शेष करूि नर्कसिशील रे्दशांमध्ये लघ ुउद्योग आनण इतर उद्योगांिा नमळणाऱ्या नर्त्त सेर्ा, परर्डण्यायोग्य किव यांच्या उपलब्धतेत र्ाढ 
करणे आनण त्यांचे मलू्य साखळी आनण बािर पेिेत एकीकरण करणे 
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एम.9.3.1  उद्योग के्षराच्या एकूण स्त्िलू राज्य मलू्यर्नृद्ध त असंघटीत के्षराचे प्रमाण (टक्के) सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय (National 
Accounts Division) अथग व 
सांख्ययकी संचालिालय 

एम.9.3.2  एक ण कजामध्ये स क्ष्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांिा नमळणाऱ्या कजाचे प्रमाण भाितीय निझर्वहग  बकँ /िाययस्तिीय 
बकँसग सनमती 

लक्ष्य 9.4 सि2030 पयंत, सर्व रे्दशांिी आपल्या क्षमतेिसुार शाचर्त औद्योनगकीकरणासािी पायाभतू सनुर्धांचा र्दिा र्ाढनर्णे आनण उद्योग अद्ययार्त 
करणे, संसाधि र्ापराची कायवक्षमता र्ाढनर्णे आनणस्त्र्च्छ र् पयार्रणपरूक तंरज्ञाि र् औद्योनगक प्रनक्रया अंगीकारणे 

- 

लक्ष्य 9.5  सि 2030 पयंत, सर्व रे्दशांमध्ये नर्शेष करुि, नर्कसिशील रे्दशांमध्ये रै्ज्ञानिक संशोधिात र्ाढ करणे, औद्योनगक के्षरांच्या तांनरक 
क्षमतेचेअद्ययार्तीकरण करणे, त्याचबरोबर िव्या कल्पिांिा उते्तिि रे्दणे आनण संशोधि आनण नर्कासके्षरातील मिषु्ट्यबळाची प्रत्येकी 1 र्दशलक्ष लोकांमागे 

संखया र्ाढनर्णे आनण सार्विनिक र् खािगी संशोधि आनण नर्कास खचाला चालिा रे्दणे 

- 

लक्ष्य 9.अ.  ऑफ्रीकि रे्दशांिा निम्ि नर्कनसत रे्दशांिा भरेू्स्त्ष्ट्टत नर्कसिशील रे्दशांिा आनण लिाि बेट असलेल्या नर्कसिशील राज्यांिा नर्त्त परुर्िा 
तंरज्ञाि र् तांनरक सिाय्ययात र्ाढ करूि त्याद्वारे नर्कसिशील रे्दशांमध्ये शाचर्त र् स्त्स्त्ितीस्त्िापकपायाभतू सनुर्धांचा नर्कास सकुर करणे 

- 

लक्ष्य 9.ब.   इतर गोष्ट्टींबरोबरच औद्योनगक नर्नर्धता र् नर्के्रय र्स्त्तंूची मलू्यर्ाढ यासािी नितार्ि धोरणात्मक र्ातार्रणाची सनुिस्त्चचती करण्यास 
नर्कसिशील रे्दशांमध्ये स्त्र्रे्दशी तांनरक नर्कास संशोधि र् िव्या कल्पिा यांिा सिाय्य करणे 

- 
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लक्ष्य 9.क. सि 2020 पयंत अल्पनर्कनसत रे्दशांमध्ये मानिती आनण प्रसारण तंरज्ञाि उपलब्ध करण्यात लक्षणीयरीत्या र्ाढ करणे आनण सार्वनरक र् 
परर्डण्यायोग्य इंटरिेट सेर्ा उपलब्ध करूि रे्दण्यासािी प्रयत्ि करणे 

एम.9.क.1  एक ण लोकसंययेपैकी इंटििेट सनुवधा प्राप्त असणाऱ्यांची टक्केवािी (एम. 1.4.7 प्रमाणे) भाितीय द  िसंचाि नियामक 
प्रानधकिण 
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ध्येय क्र. १० : देशाांतिवत आवण देशा-देशाांमधील असमानता दरू करणे 

लक्ष्य 10.1   सि 2030 पयंत तळाच्या 40 टक्के लोकसंखयेच्या उत्पन्िामध्ये सातत्यपणूव आनण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अनधक र्दरािे र्ाढ करणे र् ती कायम 
िेर्णे 

एम.10.1.1 तळातील 40 टक्के लोकसंयया व एक ण लोकसंययेमध्ये घिगतुी खचाचा दिर्ोई वधृ्दीदि सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय / अथग व 
सांख्ययकी संचालिालय 

एम.10.1.2 कुट ंबांचे उपभोग्य बाबींविील घिगतुी खचाचा नगिी गणुांक (प्रमाण) सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय / अथग व 
सांख्ययकी संचालिालय 

लक्ष्य 10.2   सि 2030 पयंत र्य, कलग, नर्कलांगता, रं्श, कूळ, ,मळू, धमव ककर्ा आर्थिक र्ा इतर कोणत्यािी बाबींचा आधार ि घेता, सर्ांच्या 
सामानिक, आर्थिक र् रािकीय समारे्शास चालिा रे्दणे र् सर्ांचे सक्षमीकरण करणे 

एम.10.2.1 दिर्ोई घिगतुी खचाच्या मध्यकाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी खचग असणाऱ्या लोकसंययेची टक्केवािी  सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय / अथग व 
सांख्ययकी संचालिालय 

एम.10.2.2  संसद, िायय नवधीमंर्ळ व स्थानिक स्विायय संस्थांमध्ये निवर् ि आलेल्या एक ण जागांमध्ये ख्स्त्रयांचे प्रमाण 
(एम.5.5.1, एम.16.7.1 प्रमाणे) 

िायय निवर्ण क आयोग, ग्राम 
नवकास नवभाग, महािाष्र शासि  
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एम.10.2.3  संसद, िायय नवनधमंर्ळ आनण स्थानिक स्विायय संस्थांमध्ये निवर् ि आलेल्या अिसु नचत जाती/जमातीच्या 
र्वयक्तींचे प्रमाण   
(एम. 16.7.2 प्रमाणे)  

िायय निवर्ण क आयोग, ग्राम 
नवकास नवभाग, महािाष्र शासि  

लक्ष्य 10.3  भेर्दभार्कारी कायरे्द, धोरणे र् प्रिा बंर्द करणे र् त्यासंबंधात उनचत कायरे्द, धोरणे र् कारर्ाई यांस चालिा रे्दऊि समाि संधीचीसनुिस्त्चचती 
करणे आनण पनरणामांमधील असमािता र्दरू करणे 

- 

लक्ष्य 10.4   धोरणांचा नर्शेषत: नर्त्तीय, रे्तिनर्षयक र् सामानिक संरक्षणनर्षयक धोरणांचा स्त्र्ीकार करणे, आनण सातत्यपरू्वक प्रयत्िातूि अनधकानधक 
समािता साध्य करणे 

एम.10.4.1  पेसा कायद्यांतगवत राज्यातील असलेल्या ग्रामपंचायत के्षरामध्ये रािणाऱ्या  एकूण आनर्दर्ासी लोकांची 
टक्केर्ारी 

आनदवासी नवकास नवभाग, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 10.5   िागनतक नर्त्तीय बािारपेिा आनण संस्त्िांचे नर्नियमि र् संनियंरण यामध्ये सधुारणा करणे, आनण अशा नर्नियमांची अंमलबिार्णी अनधक 
काटेकोरपणे करणे 

- 

लक्ष्य 10.6   अनधक प्रभार्ी, नर्चर्सिीय, उत्तरर्दायी आनण अनधमान्यता असणाऱ्या संस्त्िा निमाण व्िाव्यात यार्दषृ्ट्टीिे िागनतक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक र् 
नर्त्तीय संस्त्िांमधील निणवय-प्रनक्रयेत नर्कसिशील रे्दशांिा र्ाढीर् प्रनतनिनधत्र् रे्दण्याची आनण भनूमका मांडण्याची सनुिस्त्चचती करणे 

- 

लक्ष्य 10.7   सनुियोनित आनण सवु्यर्स्त्िानपत स्त्िलांतर धोरणांची अंमलबिार्णी करण्यासि लोकांचे सवु्यर्स्त्स्त्ित, सरुनक्षत, नियनमत आनण िबाबर्दारीिे 
स्त्िलांतर र् चलिशीलता सकुर करणे 

- 
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लक्ष्य 10. अ.  िागनतक व्यापार संघटिाकरारांिसुार, नर्कसिशील रे्दश, नर्शेष करूि कमी नर्कनसतरे्दश यांच्याकनरता नर्शेषर् रे्गळी र्ागणकू रे्दण्याच्या 
धोरणांची अंमलबिार्णी करणे 

- 

लक्ष्य 10. ब.  ज्या रे्दशांमध्ये अनधकतर गरि आिे तेिे आनण नर्शेषकरूि कमी नर्कनसत रे्दश, आनफ्रकि रे्दश, लिाि बेट असलेले नर्कसिशील रे्दश 
आनण भरेू्स्त्ष्ट्टत नर्कसिशील रे्दश यांच्या राष्ट्रीय योििांच्या र् कायवक्रमांच्याअिसुार िेट नर्रे्दशी गुंतर्णकुीसि अनधकृत नर्कास सिाय्य आनण नर्त्तीय निधी 

रे्दण्यास प्रोत्सािि रे्दणे 

- 

लक्ष्य 10. क.   सि 2030 पयंत स्त्िलांतनरतांच्या नर्त्तपे्रषण व्यर्िाराचा खचव  3 टक्क्यांपेक्षा कमी करणे आनण 5 टक्क्यांपेक्षा अनधक खचव असलेली 
नर्त्तपे्रषण मागव (कॉनरडॉर) काढूि टाकणे 

- 

 

  



 महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

41 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

ध्येय क्र. ११ : शहरे आवण मानिी िसाहती सिव समािेशक, सरुवित, स्थिती थिापक ि शाश्ित बनविणे 

लक्ष्य 11.1    सि 2030 पयंत सर्ांसािी पयाप्त, सरुनक्षत आनण परर्डणारी घरे आनण मलूभतू सेर्ा नमळण्याची आनण झोपडपट्टयांचा र्दिा र्ाढ 
करण्याची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.11.1.1  झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नार्री लोकसांख्येची टक्केवारी भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 
एम.11.1.2  मलूभतू सनुर्धा उपलब्ध असलेल्या झोपडपट्टयांची टक्केर्ारी भािताचे महाप्रबंधक यांचे कायालय 
एम.11.1.3  अ) प्रधािमंरी आर्ास योििेअंतगवत बांधण्यात आलेल्या सर्दनिकांची संखया     

ब) म्िाडा र् नसडको यांिी बांधलेल्या सर्दनिकांची संखया  
क) अिसुनूचत िाती, िमाती र् िर् बौध्र्दांसािी बांधण्यात आलेल्या सर्दनिकांची संखया 

महािाष्र शहि आनण औद्योनगक 
नवकास महामंर्ळ,महािाष्र 
गहृनिमाण आनण क्षेत्र नवकास 
प्रानधकिण, ग्रामीण नवकास नवभाग, 
झोपर्पट्टी पिुवगसि प्रानधकिण 

लक्ष्य 11.2   सि 2030 पयंत मखुयतः सार्विनिक र्ाितकुीमध्ये उल्लेखिीय नर्स्त्तार करुि रस्त्ते सरुक्षा सधुारणे, र्दबुवल पनरस्त्स्त्ितीत असलेल्या मनिला, 
बालके, नर्कलांग व्यक्ती आनण र्दृ्ध व्यक्ती यांच्या गरिांकडे नर्शेष लक्ष रे्दऊि सर्ांसािी सरुनक्षत परर्डण्यािोगी सलुभ आनण कायम र्ाितूक सेर्ा 

परुनर्णे 

एम.11.2.1  अ) सावगजरनक वाहतकू वयवस्था असलेलया शहर/नर्राांचे प्रमाण                    
ब) सावगजरनक वाहतकू वयवस्था उपलब्ध असलेलया नार्री लोकसांख्येची टक्केवारी  (एम.9.1.3 प्रमाणे) 

संबंनधत महािगिपानलका आनण 
िगि पनििदा / िगिपनििद प्रशासि 
संचालिालय 

एम.11.2.2  िस्ते अपघातात मतृ्यमुखुी/जखमी झालेल्या लोकांचे प्रनत लाख प्रमाण 
(एम.3.6.1 सािखाच)  

िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र 
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लक्ष्य 11.3   2030 पयंत सर्व रे्दशांमध्ये सर्वसमारे्शक आनण शाचर्त शिरीकरण आनण मािर्ी र्साितींचे सिभागी, एकास्त्त्मक र् शाचर्त नियोिि आनण 
व्यर्स्त्िापियांची क्षमता र्ाढनर्णे 

एम.11.3.1  एकात्ममक रवकास आराखडा असणाऱ्या शहराांची टक्केवारी िगिनवकास नवभाग 
लक्ष्य 11.4 िागनतक संस्त्कृती आनण िैसर्थगक र्ारसा यांचे संरक्षण र् सरुक्षा यासािी िोस प्रयत्ि करणे 

एम.11.4.1  जार्रतक साांस्कृरतक व नैसर्गर्क वारसा, रकलले, राज्य वारसा योजना, इमयादी अांतर्गत असलेली वारसा 
स्थळे/इमारतींची सांख्या 

िायय पिुातत्व नवभाग, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 11.5 सि 2030 पयंत, पाण्यासंबनधत असलेल्या िैसर्थगक आपत्तीसि इतर सर्व आपत्तीमळेु झालेल्या मतृ्यूंचे प्रमाण र् बानधत लोकांची संखया 
लक्षणीयरीत्या कमी करणेआनण आपत्तीमळेु िेट झालेल्या आर्थिक िकुसािात घट करणे तसेच गरीब र् आपत्तीप्रर्ण लोकांच्या संरक्षणार्र भर रे्दणे 

एम.11.5.1  महापरू, अरतदषु्ट्काळ इमयादीसारख्या  नैसर्गर्क आपत्तींमध्ये ममृयमूखुी पडलेलयाांची सांख्या   
(एम. 1.5.1 व एम. 13.1.1 प्रमाणे)  

िायय आपत्ती र्वयवस्थापि प्रानधकिण 

लक्ष्य 11.6   सि 2030 पयंत िरे्ची गणुर्त्ता आनण मिापानलका र् इतर घि कचरा व्यर्स्त्िापियाकडे नर्शेष लक्ष रे्दऊि शिरांचा पयार्रणार्र िोणारा 
र्दरडोई प्रनतकूल पनरणाम कमी करणे 

एम.11.6.1  घिकचिा गोळा किणाऱ्या संस्थांद्वािे नियनमतपणे कचिा संकलि केल्या जाणाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाण महािगिपानलका, िगिपनििद 
प्रशासि संचालिालय, पाणीपिुवठा 
व स्वच्छता नवभाग, महािाष्र शासि 

एम.11.6.2  शहिांतील अनतस क्ष्म कणांची (पीएम 2.5 आनण पीएम 10) वार्षिक सिासिी पातळी (लोकसंयया भािीत) महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 
एम.11.6.3  अनतस क्ष्म कणांचे (पीएम 2.5 आनण पीएम 10) वार्षिक सिासिी पातळीपेक्षा जास्त प्रमाण असलेल्या नदवसांची 

संयया  
महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

एम.11.6.4  100 टक्के घिांमध ि कचिा गोळा होणाऱ्या प्रभागांची टक्केवािी महािगिपानलका/  िगिपनििद 
प्रशासि संचालिालय/ िगि पनििदा 
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एम.11.6.5   निमाण होणाऱ्या एक ण घिकचऱ्यापैकी प्रनक्रया होणाऱ्या घिकचऱ्याची टक्केवािी महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 
लक्ष्य 11.7   सि 2030 पयंत नर्शेषत: मनिला र् बालके, र्योर्दृ्ध व्यक्ती आनण नर्कलांग व्यक्ती यांच्यासािी सरुनक्षत सर्वसमारे्शक र् सलुभ िनरत र् 

सार्विनिक िागा सार्वनरकपणे नमळण्याची तरतूर्द करणे 

- 

लक्ष्य 11.अ.   राष्ट्रीय र् प्रारे्दनशक नर्कास नियोििाचे बळकटी करणे करूि त्याद्वा रेशिरी, निमशिरी र् ग्रामीण के्षरांमध्ये आर्थिक, सामानिक र् 
पयार्रणीयर्दषृ्ट्या चांगली िोडणी करण्यासािी सिाय्य करणे 

- 

लक्ष्य 11.ब.  सि 2020 पयंत, समारे्शाच्या नर्दशेिे एकास्त्त्मक धोरणांचा स्त्र्ीकार र् योििांची अंमलबिार्णी करणाऱ्या ,  संसाधिांची कायवक्षमता , 
िर्ामािातील बर्दलाचे उपशमि आनण त्याच्याशी िळुर्िू घेण्याची प्रनक्रया, आपत्ती संरे्र्दिशीलता आनण सेंर्दाई आपत्तीनर्षयक धोके कमी करण्यासािीची 

चौकट 2015-30 िसुार सर्व पातळयांर्र समग्र आपत्ती व्यर्स्त्िापि यांची अंमलबिार्णी करणाऱ्या शिरांची र् मािर्ी र्स्त्त्यांची संखया र्ाढनर्णे 

- 

लक्ष्य 11. क. स्त्िानिक सानित्याचा र्ापर करूि शाचर्त र् स्त्स्त्ितीस्त्िापक इमारती बांधण्यामध्ये नर्त्तीय र् तांनरक सिाय्य करूि त्याद्वारे अल्पनर्कनसत 
रे्दशांिा सिाय्य करणे 

- 
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ध्येय क्र. १२ : शाश्ित िापर ि उत्पादन प्रवक्रया सवुनस्श्चत करणे 

लक्ष्य 12.1   शाचर्त उपभोग र् उत्पार्दिाशी संबंनधत कायवक्रमांचा 10 र्षाचा आकृनतबंध कायास्त्न्र्त करणे, सर्वच रे्दश कायवर्ािी करत असिू, 
नर्कसिशील रे्दशांमधील नर्कास र् क्षमता नर्चारात घेता नर्कनसत रे्दशांिी यात पढुाकार घेणे 

- 

लक्ष्य 12.2   सि 2030 पयंत, िैसर्थगक स्त्रोतांचे शाचर्त व्यर्स्त्िापि र् पणूव कायवक्षमतेिे र्ापर साध्य करणे 
एम.12.2.1  र्िके्षरात रािणाऱ्या लोकांिी र्दरर्षी र्दरडोई काढलेले िळण/सरपण फॉिेस्ट सर्वहे ऑफ इंनर्या- इंनर्या 

स्टेट ऑफ फॉिेस्ट निपोटग 
एम.12.2.2  उपलब्ध भिूलापैकी भिूल उपचयाची टक्केर्ारी  

(एम.6.4.1 प्रमाणे)  
भ जल सवेक्षण आनण नवकास 
संस्था, महािाष्र शासि 

एम.12.2.3  मरृ्द आरोग्यकाडव नर्तनरत केलेल्या शेतकऱ्यांची टक्केर्ारी 
(एम.2.4.2 प्रमाणे)  

कृिी नवभाग, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 12.3  सि 2030 पयंत नकरकोळ नर्के्रते र् ग्रािक पातळीर्रील िगभरातील अन्िाची र्दरडोई िासाडी िी अध्यार्र आणणे आनण उत्पार्दिािंतरच्या 
अपव्ययासि उत्पार्दि र् परुर्िासाखळयांमधील अन्िाचा अपव्यय कमी करणे 

एम.12.3.1  तणृधान्ये, कडधान्ये आरण तेलरबयाांची दरडोई उपलब्धता सांख्ययकी आनण कायगक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय / अथग व 
सांख्ययकी संचालिालय 

एम.12.3.2  कें द्र आनण  िाययाच्या साठवण कें द्रातील गह  व तांदळाच्या उत्पादिािंति साठवण क व नवतिणातील िासार्ी व 
गळती  

अन्ि, िागिी पिुवठा आनण ग्राहक 
संिक्षण नवभाग 
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लक्ष्य 12.4  सि 2020 पयंत, संमत आंतरराष्ट्रीय कृती आराखड्यािसुार रसायिांचे आनण सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे त्यांच्या िैर्साखळीमध्ये 
पयार्रणीयर्दषृ्ट्या नितकारक व्यर्स्त्िापि साध्य करणे आनण मािर्ी आरोग्य र् पयार्रणार्र िोणारा त्यांचा र्दषु्ट्पनरणाम कमीत कमी करण्याकनरता त्यांचे 

िर्ा, पाणी र् िनमिीमध्ये िोणारे उत्सिवि लक्षणीयनरत्या कमी करणे 

एम.12.4.1 निमाण िोणाऱ्या घातक कचऱ्यापैकी प्रनक्रया िोणाऱ्या घातक कचऱ्याचे प्रमाण (टक्के) महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

लक्ष्य 12.5   सि 2030 पयंत प्रनतबंध, कपात , पिुप्रवनक्रया र् पिुर्ापराच्या माध्यमातूि कचरा निर्थमतीत लक्षणीय घट करणे 

एम.12.5.1  कचऱ्याचा पिुवापि किणाऱ्या प्रकल्पांची संयया िगिपनििद प्रशासि संचालिालय, 
महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

एम.12.5.2 कचिा नवलगीकिण पद्धती  वापिणाऱ्या महािगिपानलकांची संयया िगिपनििद प्रशासि संचालिालय, 
महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

लक्ष्य 12.6  कंपन्यांिा, नर्शेष करुि मोठ्या र् बिुराष्ट्रीय कंपन्यांिा, शाचर्त पद्धतींचा आनण त्यांच्या अिर्ाल साखळीमध्ये सातत्यपणूव मानितीचे 
एकरीकरण करण्याचा अगंीकार करण्यासािी प्रोत्सानित करणे 

- 

लक्ष्य 12.7  राष्ट्रीय धोरणे र् प्राधान्यक्रम यांस अिसुरूि शाचर्त अशा सार्विनिक खरेर्दी व्यर्िारांचे प्रचालि करणे 

- 

लक्ष्य 12.8   सि 2030 पयंत, सर्व व्यक्तींमध्ये शाचर्त नर्कासानर्षयी र् निसगाशी ससंुगत अशा िीर्िशैली नर्षयी िागतृी करणे आनण त्यांिा तत्संबंधी 
मानिती नमळेल याची सनुिस्त्चचती करणे 

- 

लक्ष्य 12. अ.   उत्पार्दि र् उपभोग यामधील अनधक शाचर्त अशा पद्धतींकडे र्ाटचाल करण्यासािी त्यांची रै्ज्ञानिक र् तांनरक क्षमता मिबतू 
करण्यासािी नर्कसिशील रे्दशांिा पािबळ रे्दणे 

- 
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लक्ष्य 12. ब.   रोिगार निर्थमती करणाऱ्या आनण स्त्िानिक संस्त्कृती र् उत्पार्दिांिा चालिा रे्दणाऱ्या शाचर्त पयवटिाकनरता शाचर्त नर्कास पनरणामांचे 
संनियंरण करण्यासािी साधिे नर्कनसत करणे र् त्यांची अंमलबिार्णी करणे 

- 

लक्ष्य 12. क.  राष्ट्रीय पनरस्त्स्त्ितीिसुार, बािारातील नर्पयास िष्ट्ट करूि त्याद्वारे उधळखोर र्ापरास प्रोत्सािि रे्दणाऱ्या, निर्ाचम इंधिार्रील कुचकामी 
अिवसिाय्यांचे ससुरूीकरण करणे, सोबतच कर आकारणीची  पिुरवचिा करूि त्याद्वारे आनण अशा िािीकारक अिव  सिाय्यांचे पयार्रणीय र्दषु्ट्पनरणाम 
प्रर्दर्थशत करण्यासािी निस्त्चचती करण करणे, सोबतच नर्कसिशील रे्दशांमधील गरीब आनण बानधत समिूांचे संरक्षण िोईल अशानरतीिे, त्यांच्या नर्नशष्ट्ट 

गरिा आनण स्त्स्त्िती लक्षात घेऊि त्यांच्या नर्कासार्रील संभाव्य र्दषु्ट्पनरणाम कमी करणे 

एम.12.क.1  प्रनत घटक िीर्ाचम इंधि र्ापरामागे नमळणारे अिरु्दाि  अन्ि, िागिी पिुवठा आनण ग्राहक 
संिक्षण नवभाग, महािाष्र शासि 

 

  



 महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

47 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

ध्येय क्र. १३ : हिामानातील बदल ि त्याांचे दषु्पवरणाम याांचा सामना करण्यासाठी तात्काळ कृती करणे 

लक्ष्य 13.1  सर्व रे्दशांची िर्ामािाशी संबंनधत संकटे आनण िैसर्थगक आपत्तींशी अिकूुलि साधण्याची क्षमता र् लर्नचकता (रेनसनलयन्स) मिबतू करणे 
एम.13.1.1 महापरू, अरतदषु्ट्काळ इमयादीसारख्या  नैसर्गर्क आपत्तींमध्ये ममृयमूखुी पडलेलयाांची सांख्या   

(एम. 1.5.1 व एम. 11.5.1 प्रमाणे)  
  

िायय/ नजल्हा आपत्ती र्वयवस्थापि 
प्रानधकिण 

लक्ष्य 13.2   राष्ट्रीय धोरणे, िीती आनण नियोिि यामध्ये िर्ामािबर्दलाच्या संबंधातील उपाययोििांचे एकरीकरण करणे 
- 

लक्ष्य 13.3  िर्ामाि बर्दलनर्षयक उपशमि , अिकूूलि, र्दषु्ट्पनरणाम कमी करणे आनण परू्वसचूिा यासंबंधातील नशक्षण, िागतृीमधील र्ाढ र् व्यक्ती र् 
संस्त्िागत क्षमता यांमध्ये सधुारणा करणे 

- 

लक्ष्य 13. अ.   उपयकु्त सौम्यीकरण कृती आनण अंमलबिार्णीतील पारर्दशवकतेच्या संर्दभात नर्कसिशील रे्दशांच्या गरिांिा लक्षात घेऊि त्याकनरता सर्व 
स्रोतांकडूि सि 2020 पयंत र्दरर्षी 100 अब्ि डॉलर एकनरतनरत्या िमा करण्याच्या ध्येयाप्रती, िर्ामािनर्षयक बर्दल पनरषरे्दच्या संयकु्त राष्ट्र 

आराखड्याशी, नर्कनसत रे्दशांच्या बािूंिी व्यक्त करण्यात आलेल्या बांनधलकीचे कायान्र्यि करणे आनण शक्य नततक्या लर्कर िनरत िर्ामाि निधीला 
त्याच्या भांडर्लीकरणाच्या माध्यमातूि पणूवक्षमतेिे कायास्त्न्र्त करणे 

- 

लक्ष्य 13. ब .स्त्स्त्रया, यरु्क र् स्त्िानिक आनण र्दलुवनक्षत समिुांर्र लक्ष कें द्रीत करण्यासि, अल्पनर्कनसतरे्दशांमध्ये र् लिाि बेटे असलेल्या नर्कसिशील 
रे्दशांमध्ये िर्ामािातील बर्दलासंबंधात नियोिि र् व्यर्स्त्िापिासािीची क्षमता र्ाढर्ण्यासािीच्या यंरणेचे प्रचालि करणे 

- 
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ध्येय क्र. १४ : शाश्ित विकासासाठी महासािर, समदु्र ि सािरी थरोताांचे जतन ि शाश्ित िापर 

लक्ष्य 14.1   सि 2025 पयंत, सर्व प्रकारचे सागरी प्रर्दषूण नर्शेष  सागरी भग्िशेष र् पोषकद्रव्य प्रर्दषूण यांसि िनमिीर्रील कायवकृतींपासिू िोणाऱ्या 
प्रर्दषूणास प्रनतबंध करणे र् ते लक्षणीयरीत्या कमी करणे 

एम.14.1.1  सागिी जलाचा गणुवत्ता निदेशांक महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

एम.14.1.2  भिूलातील िराची टक्केर्ारी महािाष्र प्रद िण नियंत्रण मंर्ळ 

लक्ष्य 14.2  सि 2020 पयंत, सागरी र् नकिारी पानरस्त्स्त्िनतकीय संस्त्िांचे, त्यांचे स्त्स्त्िनतस्त्िापकत्र् मिबतू करूि त्याद्वारे मित्र्ाचे र्दषु्ट्पनरणाम 
टाळण्याकनरता शाचर्त व्यर्स्त्िापि र् संरक्षण करणे आनण सर्दढृ र् उत्पार्दिक्षम मिासागराचे उनिष्ट्ट साध्य करण्यासािी त्यांचे पिु:स्त्िापि करण्यासािी 

कृती करणे 
एम.14.2.1  कांदळविाखालील क्षेत्रात झालेल्या बदलाची टक्केवािी वि नवभाग 

लक्ष्य 14.3  सर्व स्त्तरांर्र सखोल आनण व्यापक रै्ज्ञानिक सिकायासि मिासागरी आम्लीकरणाचे पनरणाम शोधिू काढणे र् ते कमीत कमी करणे 
- 

लक्ष्य 14.4   सि 2020 पयंत, मत्स्त्योत्पार्दिाचे पनरणामकारकनरत्या नियमि करणे आनण बेसमुार, बेकायरे्दशीर, अज्ञात आनण अनियंनरत मासेमारी र् 
मत्स्त्यव्यर्सायातील नर्िाशी पद्धती बंर्द करणे आनण ससुाध्य अशा नकमाि कालार्धीत, माशांच्या िैर्गणुधमांद्वारे निस्त्चचत केल्याप्रमाणे अनधकानधक 

शाचर्त उत्पार्दि शक्य िोईल अशा नकमािपातळीर्रील प्रमाणात मत्स्त्यसाठ्याची पिु:स्त्िापिा करण्यासािी नर्ज्ञाि आधानरत व्यर्स्त्िापि योििा कायास्त्न्र्त 
करणे 

- 
लक्ष्य 14.5   सि 2020 पयंत, राष्ट्रीय आनण आतंरराष्ट्रीय कायद्यांशी ससंुगत आनण उत्कृष्ट्ट अशा उपलब्ध रै्ज्ञानिक मानितीच्या आधारे नकमाि 10 

टक्के सागर नकिारी र् सागरी के्षरांचे िति करणे 
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- 
लक्ष्य 14.6   सि 2020 पयंत, क्षमतेपेक्षा अनधक आनण बेसमुार मासेमारीला चालिा रे्दणाऱ्या, मत्स्त्यव्यर्साय अिवसिाय्याच्या प्रकारांिा मिाई करणे, 
बेकायरे्दशीर, अज्ञात र् अनियंनरत मासेमारीला चालिा रे्दणारी अिवसिाय्ये काढूि टाकणे आनण अशी िर्ी अिवसिाय्ये सरुू करणे टाळणे, नर्कसिशील 

आनण अल्पनर्कनसत रे्दश िे िागनतक व्यापारसंस्त्िेच्या मत्स्त्यव्यर्सायांसंबंधात र्ाटाघाटींचा अनर्भाज्य भाग बिारे्त यासािी समनुचत आनण नर्शेष 
पनरणामकारक अशा आनण रै्नर्ध्यार्र आधारलेल्या उपाययोििा निस्त्चचत करणे 

- 
लक्ष्य 14.7   सि 2030 पयंत, मत्स्त्यव्यर्साय, िलचर र् पयवटि याबाबींचे शाचर्त व्यर्स्त्िापि, सागरी स्रोतांच्या शाचर्त र्ापरातूि छोटी बेटे, 

नर्कसिशील राज्ये आनण कमी नर्कनसत रे्दशांिा नमळणाऱ्या आर्थिक लाभांमध्ये र्ाढ करणे 
- 

लक्ष्य 14.अ.   सागरी आरोग्यात सधुारणा करण्याकनरता आनण नर्कसिशील रे्दश, नर्शेषत: छोया बेटांर्रील नर्कसिशील राज्ये आनण कमी नर्कनसत 
रे्दशांमधील सागरी िैर्नर्नर्धतेमध्ये र्ाढीर् भर घालण्यासािी, सागरी तंरज्ञािाच्या िस्त्तांतराबाबत आंतरशासकीय सागर नर्ज्ञाि आयोगाचे निकष र् 

मागवर्दशवक तत्रे् नर्चारात घेऊि, रै्ज्ञानिक ज्ञािात र्ाढ करणे, संशोधि क्षमता नर्कनसत करणे आनण सागरी तंरज्ञाि िस्त्तांतनरत करणे 
- 

लक्ष्य 14. ब.   छोया स्त्र्रूपातील र् यांनरक साधिांनशर्ाय पारंपानरक पद्धतीिे मासेमारी करणाऱ्या मत्स्त्यव्यार्सानयकांिा सागरीस्त्रोत र् बािारपेिांमध्ये 
प्ररे्श उपलब्ध करूि रे्दणे 

एम.14.ब.1  फायबि निइिफोसगर्ग प्लास्टीक बोटी व इति मासेमािी संबंनधत अवजािांच्या खिेदीसाठी पािंपानिक/छोट्या 
स्तिाविील मासेमाऱ्यांिा नदलेली मदत (संयया व िक्कम लाखात) 

मत्स्यर्वयवसाय आयकु्तालय, 
महािाष्र शासि 

लक्ष्य 14. क.   संयकु्त राष्ट्रांमध्ये सिभागी राष्ट्रांसािी संयकु्त राष्ट्रपनरषरे्दिे पानरत केलेले सागरी कायरे्द िे र् सागरी स्त्रोतांचे संरक्षण र् शाचर्त र्ापर 
यांसािी कायरे्दशीर चौकात आिेत र् ज्यांचा समारे्श  "आपल्याला पानििे असलेले भनर्ष्ट्य" च्या सागर पनरच्छेर्द क्रमांक 158मध्ये आिे त्यांची 

अंमलबिार्णी करूि सागर र् सागरी स्त्रोतांच्या शाचर्त र्ापर र् संर्धवि र् त्यासािीचा संर्ार्द र्ाढनर्णे 
- 
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ध्येय क्र. १५ : भभूािािरील पवरसांथिेचे जनत, पनुवथिापना ि शाश्ित िापरास प्रोत्साहन देणे, िनाांचे 
शाश्ितवरत्या व्यिथिापन करणे, िाळिांटीकरणाशी लढा देणे ि ते िाांबविणे आवण भहूानी िाांबविणे 
लक्ष्य 15.1   सि 2020 पयंत, आंतरराष्ट्रीय करारांअंतगवत घालण्यात आलेल्या बंधिांच्या अिषंुगािे, नर्शेषत: र्िे, पाणिळ िमीि, पर्वतीय र् शुष्ट्क 
भभूागामध्ये, िनमिीर्रील र् भभूागांतगवत गोड्या पाण्यातील पनरस्त्स्त्ितीकीसंस्त्िा र् त्यांच्या व्यर्स्त्िांचे संरक्षण, पिु:स्त्िापिा आनण शाचर्त र्ापर यांची 

सनुिस्त्चचती करणे 

एम.15.1.1  एकूण भौर्ोरलक क्षेत्रापैकी वनक्षेत्राचे प्रमाण (टक्केवारी) मयुय विसंिक्षक कायालय, महािाष्र 
शासि 

एम.15.1.2  एक ण भौगोनलक क्षेत्रापैकी संिनक्षत क्षेत्राची टक्केवािी मयुय विसंिक्षक कायालय, महािाष्र 
शासि 

एम.15.1.3  एक ण पाणथळ क्षेत्रापैकी िामसि स्थळांची टक्केवािी मयुय विसंिक्षक कायालय, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 15.2   सि 2020 पयंत सर्व प्रकारच्या र्िांच्या शाचर्त व्यर्स्त्िापिाच्या अंमलबिार्णीचे प्रचालि करणे, अर्ित र्िांची पिु:स्त्िापिा करणे आनण 
िगभरात र्िरोपण र् पिु:र्वि रोपणात लक्षणीय र्ाढ करणे 

एम.15.2.1  विाच्छानदत क्षेत्रातील शेकर्ा बदल मयुय विसंिक्षक कायालय, महािाष्र 
शासि 

एम.15.2.2 नवनवध योजिांतगगत वििोपण केलेले क्षेत्र   (हेक्टि) मयुय विसंिक्षक कायालय, महािाष्र 
शासि 

एम.15.2.3  वकृ्षाच्छानदत क्षेत्राचे एक ण भौगोनलक क्षेत्राशी टक्केवािी मयुय विसंिक्षक कायालय, महािाष्र 
शासि 
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लक्ष्य 15.3   सि 2030 पयंत, र्ाळरं्टीकरणाशी सामिा करणे, र्दषु्ट्काळ, परूआनण र्ाळरं्टीकरणामळेु बानधत झालेल्या िनमिीसि, अर्ित भभूाग र् 
मरेृ्दची पिु:स्त्िापिा करणेआनण अर्ित िमीि मकु्तिग ध्येय साध्य करण्यासािी प्रयत्िांची पराकाष्ट्िा करणे 

एम.15.3.1  एक ण भ क्षेत्रापैकी अवित झालेल्या जनमिीच्या क्षेत्राची टक्केवािी महािाष्र सदु ि संवेदि उपयोजि कें द्र 

लक्ष्य 15.4   सि 2030 पयंत, शाचर्त नर्कासासािी अत्यार्चयक असलेले लाभ उपलब्ध करूि रे्दण्याची पर्वतीय पानरस्त्स्त्िनतकी संस्त्िांची क्षमता र्ाढार्ी 
याकनरतात्यांच्या िैर्रै्नर्ध्यासि त्याचे संरक्षण करण्याची सनुिस्त्चचती करणे 

- 

लक्ष्य 15.5   िैसर्थगक अनधर्ासांची अर्िती कमी करण्यासािी तात्काळ र् लक्षणीय कृती करणे, िैर्नर्नर्धतेची िािी िांबर्णे आनण सि 2020 पयंत 
िामशेष िोत असलेल्या प्रिातींचे संरक्षण करणे र् त्यांचे नर्लोपि िोण्यास प्रनतबंध करणे 

- 

लक्ष्य 15.6 आंतरराष्ट्रीय मान्यतेिसुार अिरु्ांनशक स्रोतांच्या र्ापरातूि नमळणाऱ्या लाभांचे समाि आनण न्याय्य र्ाटप िोईल यासािी र् असे स्त्रोत सिि 
उपलबद्ध िोतील यासािी चालिा रे्दणे 

- 

लक्ष्य 15.7   र्िस्त्पती र् प्राण्यांच्या संरनक्षत प्रिातींची नशकार र् तस्त्करी बंर्द करण्यासािी तात्काळ कृती करणे आनण र्न्यिीर् उत्पार्दिांच्या बेकायरे्दशीर 
मागणी र् परुर्िा याकडे लक्ष रे्दणे 

एम.15.7.1  वन्यजीव सांवधगन कायद्याांतर्गत नोंद झालेलया रशकार व तस्करीच्या प्रकरणाांची सांख्या वि नवभाग, महािाष्र शासि 

लक्ष्य 15.8   सि 2020 पयंत बाह् प्ररे्दशातील आक्रमक उपऱ्या प्रिातीच्या प्रार्दभुार्ास प्रनतबंध करण्यासािी आनण त्यांचा िनमिीर्रील र् िलीय 
पानरस्त्स्त्िनतकी संस्त्िांर्र िोणारा पनरणाम लक्षणीय कमी करण्याकनरता उपाययोििा करणे आनण अशा अग्रक्रमार्रील उपऱ्या प्रिातींचे नियंरण करणे ककर्ा 

त्यांचे निमूवलि करणे 
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- 

लक्ष्य 15.9   सि 2020 पयंत, राष्ट्रीय र् स्त्िानिक नियोिि, नर्कास प्रनक्रया, र्दानरद्र्य निमुवलि ध्येयधोरणे आनण लेखयांमध्ये पानरस्त्स्त्िनतकीसंस्त्िा आनण 
िैर्नर्नर्धता यासंबंधीच्या मलू्यांचा अंतभार् करणे 

- 

लक्ष्य 15. अ. िैर् नर्नर्धता र् पानरस्त्स्त्िनतकी संस्त्िांचे संरक्षण र् त्यांचा शाचर्त र्ापर यासािी सर्व स्रोतांमधिू नर्त्तीय संसाधिे िमर्णे र् त्यात लक्षणीय 
र्ाढ करणे 

- 

लक्ष्य 15. ब.  शाचर्त र्िव्यर्स्त्िापिासािी नर्त्तपरुर्िा करण्याकनरता सर्व स्त्रोतांकडूि र् सर्व स्त्तरांतूि उपयकु्त संसाधिांची िमर्ािमर् करणे आनण 
र्िसंरक्षण र् पिुर्विीकरण करणे यांसि नर्कसिशील रे्दशांिा अशा व्यर्स्त्िापि पद्धतीमध्ये प्रगती करण्यासािी परेुसे प्रोत्सािि रे्दणे 

एम.15.ब.1    एक ण शासकीय खचामध्ये पयाविण संिक्षणावि झालेल्या खचाची टक्केवािी वि नवभाग, नवत्त नवभाग, महािाष्र 
शासि 

लक्ष्य 15. क.  शाचर्त अशा उपिीनर्का संधींचा पािपरुार्ा करण्यासािी स्त्िानिक समिुांची क्षमता र्ाढर्िू त्याद्वारे आनण सोबतच संरनक्षत प्रिातींची 
नशकार र् तस्त्करी यांचा सामिा करण्यासािीच्या प्रयत्िांिा नमळणाऱ्या िागनतक पािबळात र्ाढ करणे 

- 
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ध्येय क्र. १६ : शाश्ित विकासासाठी शाांततापणूव ि समािेशक सांथिाांना प्रचावलत करणे, सिांसाठी न्याय 
परुविणे आवण पवरणामकारक, जबाबदार आवण सिव थतराांिर समािेशक अशा सांथिाची उभारणी करणे 

लक्ष्य 16.1   सर्व निकाणचा, सर्व प्रकारचा किसाचार आनण संबंनधत मतृ्यरू्दर लक्षणीयनरत्या कमी करणे 

एम.16.1.1  दि एक लाख लोकसंययेमागे हेतपुिुस्सि हत्येच्या बळींची संयया िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र, गहृ 
नवभाग,महािाष्र शासि 

एम.16.1.2 मागील 12 मनहन्यात शािीनिक, मािनसक लकवा लैंनगक अत्याचािास सामोिे जावे लागलेल्यांची  प्रनत लाख संयया िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र, गहृ 
नवभाग,महािाष्र शासि 

लक्ष्य 16.2   लिाि मलुांची छळर्णकू आनण शोषण, तस्त्करी आनण सर्व प्रकारची किसा िांबनर्णे 

एम.16.2.1 दि लाख लोकसंययेमागे ललग, वय व शोिणाच्या प्रकािािसुाि मािवी तस्किीतील बळींची संयया िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र, गहृ 
नवभाग,महािाष्र शासि 

एम.16.2.2 बालकांसोबत झालेल्या गनु्ह्यांचे विगभिातील प्रमाण (दि लाख मलुांमागे) िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र, गहृ 
नवभाग,महािाष्र शासि 

लक्ष्य 16.3   राष्ट्रीय र् आंतरराष्ट्रीय पातळीर्र कायद्याचे राज्य आणणे आनण सर्ांिा समाि न्याय उपलब्ध िोईल याची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.16.3.1  प्रनत लाख लोकसंययेमागे न्यायालयांची संयया नवधी व न्याय नवभाग 
एम.16.3.2  प्रनत लाख लोकसंययेमागे सवग स्तिाविील न्यायाधीशांची संयया नवधी व न्याय नवभाग 
एम.16.3.3  तरंुुगातील एक ण कैद्यांपैकी नशक्षेची सिुावणी ि झालेल्या कैद्यांची संयया कािागहृ नवभाग , गहृ 

नवभाग.,महािाष्र शासि 
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लक्ष्य 16.4   सि 2030 पयंत, अरै्ध आर्थिक व्यर्िार आनण शस्त्रास्त्र व्यापार लक्षणीयनरत्या कमी करणे, चोरीच्या मालाची िप्ती/र्सलुी र् नतचा 
परतार्ा िोण्यासािी सक्षमीकरण करणे आनण सर्व प्रकारच्या संघनटत गनु्िेगारीचा सामिा करणे 

एम.16.4.1  शस्त्रास्त्र कायद्यांतगगत िोंद झालेल्या गनु्ह्यांची संयया िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र, गहृ 
नवभाग,महािाष्र शासि 

एम.16.4.2 चोिीला गेलेल्या  व त्यापैकी पित नमळालेल्या मालमते्तची लकमत आनण पित नमळालेल्या मालमते्तची टक्केवािी िायय गनु्हे अनभलेख कें द्र, गहृ 
नवभाग,महािाष्र शासि 

लक्ष्य 16.5   सर्व प्रकारचा भ्रष्ट्टाचार आनण लाचखोरी मोठ्या प्रमाणात कमी करणे 

एम.16.5.1 प्रनत लाख लोकसंययेच्या प्रमाणात लाचलचुपत प्रनतबंधक कायदा आनण भाितीय दंर् संनहता (IPC) च्या संबंनधत 
कलमांिसुाि िोंदनवलेले गनु्हे  

गहृ नवभाग 

लक्ष्य 16.6   सर्व स्त्तरार्र प्रभार्ी, िबाबर्दार आनण पारर्दशवक संस्त्िा नर्कनसत करणे 

एम.16.6.1  िागिीकांिा ऑिलाईि पध्दतीिे पिुनवयायात येणाऱ्या शासकीय सेवांची संयया सामान्य प्रशासि नवभाग, महािाष्र 
िायय लोकसेवा हक्क आयोग 

एम.16.6.2 मानहतीचा हक्क संदभात नवचािलेल्या प्रचिांपैकी  उत्तिे नदली गेल्याची टक्केवािी 
(एम. 16.10.1 प्रमाणे) 

िायय मानहती आयोग 

एम.16.6.3  मानहती अनधकाि कायद्यांतगगत येणाऱ्या संस्थांकरे् दाखल केलेल्या अजांची संयया िायय मानहती आयोग 
लक्ष्य 16.7   सर्व स्त्तरार्र प्रनतसार्दक्षम, समारे्शक, सिभागात्मक आनण प्रनतनिनधक अशा निणवय-प्रनक्रयेची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.16.7.1 अ)  संसद, ब) नवधािमंर्ळ आनण क) स्थानिक स्विायय संस्थांमध्ये मनहलांचे प्रमाण  
(एम. 5.5.1 व एम. 10.2.2 प्रमाणे)  

िायय मानहती आयोग 

एम.16.7.2  अिसु नचत जाती/अिसु नचत जमातींच्या लोकप्रनतनिधींचे एक ण लोकप्रनतनिधींशी प्रमाण  
(एम. 102.3 प्रमाणे)  

िायय मानहती आयोग 
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लक्ष्य 16.8   िागनतक शासि संस्त्िांमध्ये नर्कसिशील रे्दशांचा सिभाग व्यापक र् सर्दढृ करणे 
- 

लक्ष्य 16.9   सि 2030  पयंत, िन्माच्या िोंर्दणीसि सर्ांसािी कायरे्दशीर ओळखपराची तरतूर्द करणे 
एम.16.9.1  जन्मिोंदणीची टक्केवािी सावगजनिक आिोग्य नवभाग, 
एम.16.9.2  आधाि िोंदणी अंतगगत एक ण िोंद झालेल्यांची टक्केवािी भाितीय आधाि ओळख प्रानधकिण 

लक्ष्य 16.10   राष्ट्रीय घटिात्मक तरतरु्दी आनण आंतरराष्ट्रीय करार यािसुार िितेस मानिती उपलब्ध करुि रे्दण्याची आनण मलूभतू स्त्र्ातंत्र्याच्या 
संरक्षणाची सनुिस्त्चचती करणे 

एम.16.10.1  मानहतीचा हक्क संदभात नवचािलेल्या प्रचिांपैकी  प्रनतसाद नदलेल्या प्रचिांची टक्केवािी 
(16.6.2 प्रमाणे) 

िायय मानहती आयोग 

लक्ष्य 16. अ.  किसाचारास प्रनतबंध करणे आनण र्दिशतर्ार्द र् गनु्िेगारी यांच्याशी सामिा करण्यासािी, खास करुि नर्कसिशील रे्दशांमध्ये, सर्व स्त्तरांर्र 
सक्षमीकरणासािी आंतरराष्ट्रीय सिकायाच्या माध्यमातूि संबंनधत राष्ट्रीय संस्त्िांचे बळकटीकरण करणे 

- 

लक्ष्य 16. ब.   शाचर्त नर्कासासािी भेर्दभार् नर्रिीत कायरे्द र् धोरणे यांचे प्रचालि करणे आनण त्यांची अंमलबिार्णी करणे 

- 

 

  



महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

56 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

ध्येय क्र. १७ : शाश्ित विकासासाठी कायान्ियनाच्या साधनाांचे बळकटीकरण करणे आवण जािवतक 
भाविदाराांचे पनुरुज्जीिन करणे 

लक्ष्य 17.1    कर र् इतर मिसलू संकलिासािीची रे्दशांतगवत क्षमता सधुारण्याकनरता नर्कसिशील रे्दशांिा िाम आंतरराष्ट्रीय पािबळ रे्दऊि त्यासि 
रे्दशांतगवत संसाधिांची रे्दर्ाणघेर्ाणाची प्रनक्रया मिबतू करणे 

एम.17.1.1  शासनाच्या एकूण महसलुाची स्थलू राज्य उमपन्नाशी टक्केवारी भाितीय निझर्वहग  बकँ 
लक्ष्य 17.2   नर्कनसत रे्दशांिा त्यांच्या स्त्िलू राष्ट्रीय उत्पन्िाचा 0.7 टक्के निस्त्सा अनधकृत नर्कास सिाय्य म्िणिू नर्कसिशील रे्दशांिा रे्दण्यात यार्ा, 
ज्यातील 0.15 ते 0.20 टक्के भाग िा कमी नर्कनसत रे्दशांिा रे्दण्यात यार्ा, यासोबतच नर्कनसत रे्दशांिी त्यांच्या या अनधकृत नर्कास सिाय्यासंबंधीच्या 
बांनधलकीचे संपणूवपणे कायान्र्यि करण्यात यारे् र् नर्कास सिाय्य रे्दणाऱ्या रे्दशांिी नर्दलेल्या सिाय्याच्या 0.20 टक्के भाग कमी नर्कनसत रे्दशांिा द्यार्ा 

यासािी प्रोत्सािि नर्दले िारे् 

- 

लक्ष्य 17.3   बिुनर्ध स्रोतांमधिू नर्कसिशील रे्दशांसािी अनतनरक्त नर्त्तीय संसाधिांची िमर्ािमर् करणे 

- 

लक्ष्य 17.4   किवपरुर्िा र्ाढनर्ण्यासािी समस्त्न्र्त धोरणांिी , किवमाफी ककर्ा किव पिु:रचिा यापैकी योग्य असेल त्याद्वारे नर्कसिशील रे्दशांिा र्दीघवकाळ 
किव नमळण्यासािी सािाय्य करणे आनण किवबािारी गरीब रे्दशांिा त्यांच्यार्रील किाचा भार कमी करण्यासािी बाह्किव उपलब्ध करूि रे्दणे 

- 

लक्ष्य 17.5   कमी नर्कनसत रे्दशांकनरता गुंतर्णकुीस चालिा रे्दणाऱ्या पद्धतीचा स्त्र्ीकार करणे र् त्याचे कायान्र्यि करणे 
- 



 महाराष्ट्र शाश्वत विकास ध्येये राज्य विर्देशक आराखडा 
 

57 
 

राज्य 
निरे्दशक 
संकेतांक  

राज्य निरे्दशक मानितीचा स्त्रोत 

लक्ष्य 17.6   िागनतक तंरज्ञाि सलुभीकरण यंरणेद्वारे , नर्शेष करूि संयकु्त राष्ट्रांच्या पातळीर्र सध्याच्या यंरणांमध्ये समन्र्य र्ाढर्िू नर्ज्ञाि , तंरज्ञाि 
, िार्ीन्यपणूव उपक्रम आनण परस्त्परांिा मान्य अटींप्रमाणे मानितीची रे्दर्ाणघेर्ाण र्ाढनर्ण्यासािी उत्तर-र्दनक्षण ,  र्दनक्षण-र्दनक्षण आनण नरकोणीय प्रारे्दनशक 

र् आंतरराष्ट्रीय सिकायव र्ाढनर्णे  

- 

लक्ष्य 17.7   परस्त्परांमध्ये सिमती झाल्याप्रमाणे, सर्लतपणूव आनण प्राधान्य असणाऱ्या अशा अटींसि अिकूुल अशा अटींर्र नर्कसिशील रे्दशांमध्ये 
पयार्रणर्दषृ्ट्या नितकारक तंरज्ञािाचा नर्कास, िस्त्तांतरण, प्रचार र् प्रसार यास चालिा रे्दणे 

- 

लक्ष्य 17.8   सि 2017 पयंत कमी नर्कनसत रे्दशांसािी तंरज्ञाि बकँ र् नर्ज्ञाि, तंरज्ञाि आनण िर्ोपक्रमक्षमता बांधणी यंरणेच्या पणूवक्षमतेिे र्ापर करणे 
आनण खासकरूि मानिती र् संपे्रषण तंरज्ञािामध्ये सक्षम बिर्णाऱ्या तंरज्ञािाच्या र्ापरात र्ाढ करणे 

- 

लक्ष्य 17.9   पनरपणूव अशा, उत्तर-र्दनक्षण, र्दनक्षण-र्दनक्षण आनण नरकोणीय सिकायासि, सर्व शाचर्त नर्कास उनिष्ट्टांची अंमलबिार्णी करण्यासािी 
राष्ट्रीय नियोििास पािबळ रे्दण्याकनरता नर्कसिशील रे्दशांमध्ये प्रभार्ी आनण लक्ष्यानधस्त्ष्ट्ित क्षमताबांधणीचे कायान्र्यि करण्यासािी आंतरराष्ट्रीय 

पािबळात र्ाढ करणे 

- 

लक्ष्य 17.10   िागनतक व्यापारसंघटिेच्या र्दोिा नर्कासनर्षय पनरकेअंतगवत झालेल्या र्ाटाघाटींच्या निष्ट्कषांच्या माध्यमातूि, िागनतक व्यापारसंघटिेच्या 
अनधपत्याखालील रै्स्त्चर्क, नियमार्र आधारलेली, खलुी, भेर्दभार्नर्रनित आनण समन्यायी अशा बिुपक्षीय व्यापार पद्धतीचे प्रचालि करणे 

- 
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लक्ष्य 17.11   सि 2020 पयंत, खास करूि कमी नर्कनसत रे्दशांचा िागनतक नियातीमधील निस्त्सा र्दपु्पट करण्याच्यार्दषृ्ट्टीिे नर्कसिशील रे्दशांच्या 
नियातीमध्ये लक्षणीय र्ाढ करणे 

एम.17.11.1  देशातील एकूण रनयातीमध्ये राज्यातनू होणाऱ्या रनयातीचे प्रमाण (टक्के) उद्योग नवभाग 
लक्ष्य 17.12   िागनतक व्यापारसंघटिेच्या निणवयांशी ससंुगतपणे, सर्व कमी नर्कनसत रे्दशांकनरता स्त्िायी आधारार्र करमकु्त आनण राखीर् निस्त्सामकु्त 

बािारसंधींची रे्ळेत अंमलबिार्णी करणे, सोबतच, कमी नर्कनसत रे्दशांकडूि िोणाऱ्या आयातीस लाग ूअसलेले मळू अनधमान्य नियम िे पारर्दशवक, सलुभ 
आनण बािारसनुर्धांच्या उपलब्धतेमध्ये सिभाग िोंर्दर्णारे असतील याची सनुिस्त्चचती करणे 

- 

लक्ष्य 17.13   संपणूव धोरण समन्र्यि आनण धोरण ससंुगती यासि िागनतक स्त्िलू अिवशास्त्रीय स्त्स्त्िरतेमध्ये र्ाढ करणे 

- 

लक्ष्य 17.14  शाचर्त नर्कासासािी धोरण ससंुगतीत र्ाढ करणे 

- 

लक्ष्य 17.15   र्दानरद्रय निमूवलि आनण शाचर्त नर्कासाकनरता धोरण निस्त्चचती र् त्यांची अंमलबिार्णी करण्यासािी प्रत्येक रे्दशाचा धोरण नर्स्त्तार र् 
िेततृ्र् यांचा आर्दर करणे 

- 

लक्ष्य 17.16   मानिती, तंरज्ञाि, कौशल्य आनण नर्त्तीय स्रोत यांची िमर्ािमर् र् रे्दर्ाणघेर्ाण करणाऱ्या बिुनर्ध-नितधारक भानगर्दाऱ्यांिा परूक अशा 
शाचर्त नर्कासासािी िागनतक भानगर्दारीत र्ाढ करणे िेणेकरुि सर्व रे्दशांमधील, खास करुि नर्कसिशील रे्दशांमधील शाचर्त नर्कासाचे ध्येय साध्य 

करण्यासािी सिाय्य िोईल 
एम.17.16.1  शाश्वत रवकास ध्येयाांच्या साध्यासाठी रजलहा सांरनयांत्रण आराखडा असणाऱ्या रजल्ाांची टक्केवारी नियोजि नवभाग 
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लक्ष्य 17.17   भानगर्दाऱ्यांमधील अिभुर् आनण संसाधि परुर्िानर्षयक धोरणे यांर्र उभारलेल्या प्रभार्ी अशा सार्विनिक, सार्विनिक-खािगी आनण 
िागरीसंस्त्िांमधील भानगर्दाऱ्यांिा उते्तिि र् त्यांिा प्रचालिा रे्दणे 

एम.17.17.1  पायाभ त सनुवधांसाठी सावगजनिक खाजगी भागीदािीवि खचग केलेली एक ण िक्कम नवत्त नवभाग 
लक्ष्य 17.18   सि 2020 पयंत, उत्पन्ि, कलग, र्य, िात, र्ांनशकता, स्त्िलांतरस्त्स्त्िती, अपंगत्र्, भौगोनलक स्त्िाि आनण राष्ट्रीय संर्दभातील इतर संबंनधत 
गणुधमांद्वारे कप्पीकृत केलेली नर्चर्सिीय,  उच्चप्रतीच्या र् रे्ळेत उपलब्ध असलेल्या आकडेर्ारीच्या उपलब्धतेत लक्षणीयरीत्या र्ाढ करण्याकनरता कमी 

नर्कनसत , नर्कसिशील छोटी बेटे आनण नर्कसिशील रे्दश यांिा नर्दल्या िाणाऱ्या क्षमताबांधणीसािीच्या पािबळात र्ाढ करणे 

- 

लक्ष्य 17.19   सि 2030 पयंत, नर्कसिशील रे्दशांमधील स्त्िलू रे्दशांतगवत उत्पन्िाला परूक िरणाऱ्या आनण संखयाशास्त्रीय क्षमताबांधणीस पािबळ 
रे्दणाऱ्या शाचर्त नर्कासामधील प्रगतीचे मोिमाप नर्कनसत करण्यासािी नर्द्यमाि प्रनक्रयांर्र भर रे्दणे 

एम.17.19.1  सांख्ययकीय कायगक्रमांसाठी प्रस्तानवत केलेल्या निधीचे प्रमाण नियोजि नवभाग 
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