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साराांश 
 
शाश्वत ववकास 2030 हा उपक्रम साध्य करण्याच्या हेतनेू राज्य शासनाने शाश्वत ववकास ध्येयाांचे 

सांस्थात्मकीकरण करण्यासाठी राज्य प्रशासकीय आराखड्यात अनेक पावले उचलली आहेत.  

शासनामार्फ त राबववण्यात येणाऱ्या योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी साांगड घालणे हे या 

अनषुांगाने उचलेले महत्वाचे पाऊल आहे.  सवफ शासकीय ववभागाांना ‘महाराष्ट्र योजना कायफक्रम मावहती 

व्यवस्थापन प्रणाली’ (MP-SIMS) पोर्फलच्या ‘शाश्वत ववकास ध्येये’ (SDG) या र्बॅच्या माध्यमातनू 

प्रत्येक योजनेसाठी लाग ूहोणारी शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षये याांची नोंद करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या 

आहेत.  अशा प्रकारे योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी घातलेली साांगड याांचा आढावा घेऊन 

त्यात सधुारणा करण्यात आल्या आहेत. योजनाांची ध्येयाांशी व लक्षयाांशी साांगड घालनू त्यावर आधावरत 

ववश्लेषणात्मक अहवाल तयार केला असनू, यामध्ये ववभागवनहाय शाश्वत ववकास ध्येयाांशी व लक्षयाांशी 

योजनाांची घातलेली साांगड तसेच प्रत्येक शाश्वत ववकास ध्येयाांसाठी योगदान  देणाऱ्या ववभागाांबाबत 

मावहती वदली आहे.   
 

शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घालण्याच्या प्रवक्रयेत, वनती आयोगाने साांगड घातलेल्या कें द्र 

परुस्कृत योजना आवण शाश्वत ववकास ध्येये- अांमलबजावणी व समन्वय कें द्राने साांगड घातलेल्या सन 

2020-21 या वषातील राज्यस्तरीय योजना वमळून एकूण 1659 योजनाांचा समावेश आहे. या अभ्यासातनू 

या सवफ योजना 17 शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या साध्यासाठी सहाय्यभतू ठरत असल्याचे वदसनू आले आहे.  

शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या एकूण 169 लक्षयाांपैकी 128 लक्षयाांशी या योजनाांची साांगड घातली आहे.   
 

या अभ्यासामध्ये असेही वनदशफनास आले आहे की, पढुील पाच शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची 

सवात जास्त वेळेस साांगड घातली गेली आहे. शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 4 - गणुवत्तापणूफ वशक्षण, शाश्वत 

ववकास ध्येय क्र. 10 - ववषमता कमी करणे, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 2 - उपासमारी नष्ट्र् करणे, शाश्वत 

ववकास ध्येय क्र. 8 - चाांगले काम व आर्थथक वधृ्दी आवण शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 16 - शाांतता, न्याय व 

सशक्त सांस्था. वकृ्षरोपणासांबांधीच्या योजना बहुताांश ववभागाांमार्फ त  राबववल्या गेल्याने शाश्वत ववकास 

ध्येय क्र. 13 - हवामान बदलासांबांधी कृती व शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 15 - जवमनीवरील जीवन याांची 

अनकु्रम े 36 व 35 ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहे. त्याचप्रमाणे, जवळपास सवफच ववभागाांमध्ये 

कमफचारी प्रवशक्षण आवण ई-प्रशासनासांबांधी योजना असल्याने शाश्वत ववकास ध्येय क्र. - 16 शाांतता, न्याय 

व सशक्त सांस्था या ध्येयाची 42 ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहे.  या तीन शाश्वत ववकास 

ध्येयाांवशवाय शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 8 - चाांगले काम व आर्थथक वधृ्दी, शाश्वत ववकास ध्येय क्र.  10 - 

ववषमता कमी करणे, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 4- गणुवत्तापणूफ वशक्षण, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 9 - 

उद्योग, नावीन्यपणूफता व पायाभतू सवुवधा, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 1 - दावरद्रय वनमूफलन, शाश्वत ववकास 

ध्येय क्र.  2 - उपासमारीचे समळू उच्चार्न, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 5 -स्री-परुुष समानता आवण शाश्वत 
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ववकास ध्येय क्र. 6 - शदु्ध पाणी व स्वच्छता या शाश्वत ववकास ध्येयाांची 20 पेक्षा जास्त ववभागाांशी साांगड 

घातली गेली आहे.  शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 10 - ववषमता कमी करणे, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 2 - 

उपासमारीचे समळू उच्चार्न आवण शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 4 - गणुवत्तापणूफ वशक्षण या ध्येयाांशी सवात 

जास्त योजनाांची साांगड घातली गेली आहे.    
 

शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घातलेल्या योजनाांच्या वनयतव्ययाांची ध्येयाांमध्ये ववभागणी 

करण्याची योग्य पध्दती अजनू अांवतम झालेली नसल्याने, शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घातलेल्या 

योजनाांचे ववश्लेषण करताना योजनाांसाठीचा वनयतव्यय ववचारात घेतलेला नाही.   
 

शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड घालनू केलेला ववश्लेषणात्मक अहवाल शाश्वत 

ववकास ध्येयाांवर आधावरत ववभागाांचे गर् तयार करणे, शाश्वत ववकास ध्येयाांवर आधावरत अथफसांकल्प 

तयार करणे, राज्य वनदेशक आराखड्याच्या सहाय्याने शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या प्रगतीचे सांवनयांरण आवण 

शाश्वत ववकास ध्येयावर आधावरत र्लवनष्ट्पत्ती मलू्यमापन अशा शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या 

सांस्थात्मकीकरणाशी वनगडीत कामाांसाठी सहाय्यभतू ठरेल. 
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प्रकरण - एक 

योजनाांची साांगड घालण्याबाबतचा आढावा 
 

सांयकु्त राष्ट्रसांघाच्या सवफ 193 सदस्य राष्ट्राांनी वद. 25 सप्र्ेंबर, 2015 रोजी झालेल्या 70 व्या 

सवफसाधारण सभेत ‘शाश्वत ववकासासाठीचा अजेंडा - 2030’ (Agenda for Sustainable 

Development-2030) स्वीकारला आहे. या शाश्वत ववकास अजेंडा-2030 उपक्रमाांतगफत 17 शाश्वत 

ववकास ध्येये, त्या अांतगंत असलेली 169 लक्षये व्यक्ती, समदृ्धी, शाांतता, भागीदारी व वसुांधरा याकवरता 

वनधावरत करण्यात आली आहेत.  या शाश्वत ववकास ध्येयाांमध्ये दावरद्रय, उपासमार, आरोग्य व वशक्षणाचा 

दजा सधुार ते हवामान बदल या सारख्या ववववध जागवतक आव्हानाांचा समावेश आहे. शाश्वत ववकास 

ध्येयाांमध्ये सन 2030 पयंत जगाला शाश्वततेकडे नेण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली ठोस व पवरवतफनीय 

पावले उचलण्याचे वनश्श्चत केले आहे.  सध्याच्या व पढुील वपढ्ाांच्या मानवी व पयावरणीय हक्क 

सांरक्षणासाठी वनश्श्चत केलेली ही ध्येये म्हणजे, सवफ देशाांनी व सांबांवधताांनी एकमेकाांच्या साहाय्याने 

एकवरतवरत्या येऊन ठोस कृती करण्यासाठीचे माध्यम आहे.   

शाश्वत ववकास ध्येये जागवतक असली तरी त्याांचे यश हे ती ध्येये स्थावनक श्स्थतींना अनसुरुन 

कशा प्रकारे आखली आहेत व अांगीकारली आहेत यावर अवलांबनू आहे.  या 17 शाश्वत ववकास 

ध्येयाांतगंत असलेली लक्षये देशात साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक, सांस्थात्मक व स्थावनक या तीनही 

स्तराांवर ठोस राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरावर सहकायाची कृती आवश्यक आहे. शाश्वत ववकास ध्येयाांशी 

वनगडीत बहुताांश ववषय हे राज्यघर्नेच्या सातव्या अनसुचूीमधील राज्य सचूी ककवा समवती सचूीमधील 

आहेत. त्यामळेु, शाश्वत ववकास ध्येये साध्य करण्याची प्राथवमक जबाबदारी ही राज्याांवर असल्याचे वदसनू 

येते. 

 

 

 

 

 

 

 चित्र १: शाश्वत चिकासािी १७ ध्येये 
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1.1 शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या सांस्थात्मकीकरणाची आवश्यकता  

कें द्र तसेच राज्य शासनाच्या धोरण आखणी, वनणफय प्रवक्रया व अांमलबजावणी प्रवक्रयेत शाश्वत 

ववकास ध्येये अांगीकारणे हे प्रथमदशफनी महत्वाकाांक्षी व श्क्लष्ट्र् असे वार्ते. 

तथावप, शाश्वत ववकास ध्येये ही 

● शाश्वत ववकासाच्या मागावर जाण्यासाठी अांवगकारावयाचा आराखडा परुववतात 

● प्रभावी सांवादासाठी व धोरण अांमलबजावणीसाठी समान माध्यम परुववतात 

● राजकीय पवरश्स्थती व धोरण प्रवक्रया बदलत असताना देखील राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर 

ववकासासाठीच्या दीघफकालीन कायफक्रमास चालना देतात 

● ध्येयावर आधावरत वनयोजन करुन प्राधान्यक्रम वनश्श्चत करण्यास सहाय्य करतात  

● सध्या चाल ू असलेल्या व नवीन शासकीय योजनाांचे ससूरुीकरण करून गणुात्मक 

वनष्ट्कषांच्या मापनासाठी सहाय्य करतात 

● जगासमोरील अवतमहत्वाच्या समस्याांना सामोरे जाण्यासाठी सावफजवनक-खाजगी 

सहभागासह सवफ सांबांवधताांना एकवरत आणतात 
 

1.2 शाश्वत ववकास ध्येयाांची राज्यातील स्स्थती 

महाराष्ट्र हे देशातील सांपन्न राज्यापैकी एक असनू, मुांबई ही देशाची आर्थथक राजधानी आहे. 

महाराष्ट्राच्या स्थलू राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर सन 2019-20 मध्ये श्स्थर ककमतीनसुार 5.0 र्क्के होता, 

स्थलू राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये राज्याचा 14.3 र्क्के वहस्सा आहे. सन 2012 मध्ये महाराष्ट्राचा मानव ववकास 

वनदेशाांक इतर राज्याांच्या तुलनेत जास्त म्हणजे 0.752 

होता. तथावप, दावरद्रय, उपासमार, स्री-परुुष समानता 

आवण शाश्वत शहरे हे कचतेचे ववषय आहेत. ववववध 

भागधारकाांकडून प्राधान्याने व्यवधान आवश्यक 

असलेल्या क्षेराांसाठी व्यापक आवण बहुआयामी असलेली 

शाश्वत ववकास ध्येये  महाराष्ट्रात ववशेष महत्वाची 

ठरतात. 

 शाश्वत ववकास ध्येयाांबाबत होत असलेली 

देशातील प्रगती तसेच, कें द्र व राज्य शासनाकडून या 

अनषुांगाने होत असलेल्या कायफवाहीचे अवलोकन 

करण्यासाठी वनती आयोगाने शाश्वत ववकास ध्येये वनदेशाांक 

ववकवसत केला आहे. सदर वनदेशाांक हा देशाची व  

राज्यस्तरावरील एकवरत प्रगती आवण सामावजक, आर्थथक व 

पयावरणववषयक सद्यश्स्थती दशफववतो. आतापयंत वनती आयोगाने शाश्वत ववकास ध्येये वनदेशाांकावर तीन 

 

वचर २: SDG India Index 2020-21 मधील 
गणुाांनसुार राज्याांची श्स्थती 
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अहवाल प्रकावशत केले असनू, सन 2020-21 च्या वतसऱ्या अहवालात 17 ध्येये, 70 लक्षये व 115 

वनदेशक समाववष्ट्र् केले आहेत. महाराष्ट्र हा 70 गणुाांकनासह 9 व्या क्रमाांकावर असनू, फ्रां र् रनर 

वगफवारीमध्ये  मोडतो. भारताचे सरासरी गणुाांकन 66 आहे.              

शाश्वत ववकास ध्येये सन 2030 पयंत साध्य करण्यासाठी राज्य शासन कवर्बध्द असनू, राज्य 

योजना व वनणफय प्रवक्रयेमध्ये त्याांचा समावेश करण्यात येत आहे. शाश्वत ववकास ध्येये साध्य करण्याच्या 

दषृ्ट्र्ीने ग्रामस्तरापासनू राज्यस्तरापयंत सक्षम सांस्थाांची रचना वनमाण करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक 

पावले उचलली आहेत.  

शाश्वत ववकास ध्येयाांनी ठरवून वदल्याप्रमाणे राज्याच्या सवांगीण ववकासाचा दीघफकालीन आराखडा 

तयार करण्यासाठी शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य श्व्हजन 2030’ हा दस्तावेज तयार केला आहे. तसेच, सध्या 

राबववण्यात येणाऱ्या योजनाांचा शाश्वत ववकास ध्येये साध्य करण्यावर कसा प्रभाव पडतो हे जाणनू 

घेण्यासाठी, राज्य वनयोजनात, तसेच सांसाधनाांच्या वार्पात व वनणफय प्रवक्रयेत शाश्वत ववकास ध्येये 

प्रस्थावपत करण्यासाठी राज्यस्तरीय व वजल्हास्तरीय योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी साांगड 

घालण्यात आली आहे.  

राज्य व वजल्हा स्तरावर शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या प्रगती मापनासाठी राज्य वनदेशक आराखडा व 

वजल्हा वनदेशक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सोबतच वजल्हास्तरीय योजना कायफक्रमाांशी साांगड 

घातलेल्या शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांबाबतची आकडेवारी घेण्यासाठी i-PAS ही सांगणक प्रणाली 

वापरण्यात येत आहे. वनयोजन ववभागामार्फ त शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या अनषुांगाने 27 अवतमागास 

तालकु्याांसाठी र्ार्ा समाज ववज्ञान सांस्थेकडून (Tata Institute of Social Sciences-TISS) सकू्षम ववकास 

आराखडे तयार केले जात आहेत. 

 या सवफ उपाययोजनाांवशवाय वनणफय प्रवक्रयेत शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या समावेशाबाबत सवफ 

शासकीय अवधकारी/कमफचारी याांच्या क्षमतावधृ्दीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ‘महाराष्ट्रात शाश्वत 
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ववकास ध्येयाांच्या सांस्थात्मकीकरणासाठी क्षमतावधृ्दी’ या ववषयावर दोन वदवसीय राज्यस्तरीय कायफशाळा 

एवप्रल, 2019 मध्ये घेण्यात आली. तसेच, सन 2019 मध्ये यवुनसेर् या सांस्थेच्या सहभागासह वजल्हास्तरीय 

अवधकाऱ्याांसाठी, वनयोजन प्रवक्रयेचे एकरीकरण योग्य पध्दतीने व्हावे व शाश्वत ववकास ध्येयाांची 

वजल्हास्तरावर ओळख व्हावी यासाठी ‘i-PAS व शाश्वत ववकास ध्येये’ यावर कायफशाळा आयोवजत 

करण्यात आली. तसेच, यशदा या राज्यस्तरीय प्रवशक्षण सांस्थेच्या सहाय्याने अथफ व साांश्ख्यकी 

सांचालनालयाच्या समुारे 1400 अवधकारी/कमफचाऱ्याांसाठी शाश्वत ववकास ध्येयाांवर एक वदवसीय 

ऑनलाईन प्रवशक्षण घेण्यात आले. वनवासी समन्वयक, सांयकु्त राष्ट्र याांच्या कायालयाच्या सहकायाने सरुु 

झालेल्या ॲक्शन रुम रू् वरड्युस पॉवर्ी मार्फ त चाल ूझालेले शाश्वत ववकास ध्येयाचे काम पढेु नेण्यासाठी,  

वद. 3 वडसेंबर, 2020 रोजी राज्य शासनाने वनयोजन ववभागाच्या अथफ व साांश्ख्यकी सांचालनालया अांतगफत 

‘शाश्वत ववकास ध्येये- अांमलबजावणी व समन्वयन कें द्र’ (SDG-ICC) स्थावपत केले आहे.  

1.3 शाश्वत ववकास ध्येयाांची राज्य योजनाांशी साांगड 

राज्य योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी साांगड घालणे हा शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या 

सांस्थात्मकीकरणासाठीच्या महत्वाच्या पैलूांपैकी एक आहे. शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड 

घातल्यामळेु शासनास खालील बाबी करणे शक्य आहे. 

⮚ प्रत्येक ववभागाशी सांलग्न असलेली शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षये ओळखणे 

⮚ प्रत्येक शाश्वत ववकास ध्येयाांतगफत लक्षयाांच्या साध्यासाठी ववववध ववभाग व त्याांच्यामार्फ त 

राबववल्या जाणाऱ्या योजना ओळखणे 

⮚  सांबांवधत शाश्वत ववकास ध्येयाांतगफत लक्षये साध्य करण्यासाठी योजनाांच्या पयाप्ततेबाबत 

पवरक्षण  करून पढुील योग्य त्या दरुुस्त्या करण्यास मदत करणे 

⮚ र्लवनष्ट्पत्तीच्या दशृ्ष्ट्र्कोनातनू योजनाांच्या प्रभावी अांमलबजावणीच्या व्यहूरचना व कायफपध्दती 

याांची पवरणामकारकतेने जोडणी करण्याचे मागफ व माध्यम ओळखणे 

शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घालण्याच्या प्रवक्रयेत, वनती आयोगाने साांगड घातलेल्या कें द्र 

परुस्कृत योजना आवण शाश्वत ववकास ध्येये- अांमलबजावणी व समन्वय कें द्राने साांगड घातलेल्या सन 

2020-21 या वषातील राज्यस्तरीय योजना वमळून एकूण 1659 योजनाांचा समावेश आहे. सवफ शासकीय 

ववभागाांना महाराष्ट्र योजना कायफक्रम ‘मावहती व्यवस्थापन प्रणाली’ (MP-SIMS) पोर्फलवरील शाश्वत 

ववकास ध्येयाांसाठीच्या र्बॅवर ध्येये व लक्षयाांबाबतची मावहती भरण्यासाठी सवूचत केले आहे. या प्रवक्रयेने 

राज्य योजनेचे शाश्वत ववकास ध्येयाांशी आपोआप जोडले जाणे सवुनश्श्चत केले आहे. शाश्वत ववकास 

ध्येये व लक्षये याांच्याशी योजनाांची साांगड घालण्याबाबत ओळख करून देण्यासाठी एवप्रल, 2019 मध्ये 

राज्यस्तरीय कायफशाळेत एक सर ठेवण्यात आले होते. ‘शाश्वत ववकास ध्येये- अांमलबजावणी व समन्वयन 

कें द्र’ (SDG-ICC), अथफ व साांश्ख्यकी सांचालनालय, वनयोजन ववभाग याांचेमार्फ त ऑक्र्ोबर, 2021 मध्ये 

सहा एकवदवसीय कायफशाळाांचे आयोजन करण्यात आले होते.  या कायफशाळाांमध्ये सवफ सांबांवधताांना शाश्वत 
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ववकास ध्येयाांची ओळख, शाश्वत ववकास ध्येये प्रगती मापनाचे सांबांवधत ध्येयाशी वनगडीत वनदेशक आवण 

शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांची योजनाांशी साांगड घालण्याबाबतचे वनकष याबाबत मावहती देण्यात आली. 

1.4 शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड घालण्याबाबतचे वनकष 

 शाश्वत ववकास ध्येये व त्याअांतगफत असलेल्या लक्षयाांची व्याप्ती ववस्ततृ असल्याने योजनाांची 

त्याांच्याशी साांगड घालताना काही सांवदग्धता अस ूशकते. प्रत्येक योजनेचे वववशष्ट्र् शाश्वत ववकास ध्येये व 

लक्षयाशी साांगड घालताना योग्य कारण आहे याची खारी करण्यासाठी, वनयोजन ववभागाने मागफदशफक तत्वे 

म्हणनू वववनदेवशत वनकष घालनू वदले आहेत. यामळेु सदर प्रवक्रया केवळ पारदशफकच नसनू 

र्लवनष्ट्पत्तीसधु्दा सारख्याच प्रकारची असल्याची सवुनश्श्चती होते. हे वनकष समजनू घेण्यासाठी खाली 

उदाहरणाांसह वनकष ववशद केले आहेत. 

1.4.1  योजनाांची साांगड घालण्याबाबतचा सववसाधारण वनकष 

⮚ योजनेचा उदे्दश: योजनेच्या अपेवक्षत र्लवनष्ट्पत्तीच्या आधारावर ध्येये व लक्षयाांची साांगड 

घालण्यात आली आहे. 

उदा. अनसुवूचत जातीच्या मलुींना सायकल वार्प योजना: मलुींना शाळेत जाण्यासाठी सरुवक्षत 

साधन उपलब्ध करून देणे, त्याांची उपश्स्थती सवुनश्श्चत करणे व गळतीचे प्रमाण कमी करणे हे या 

योजनेचे उविष्ट्र् आहे. त्यामळेु सदर योजनेची खालील लक्षयाांशी साांगड घातली आहे. 

● लक्षय 4.1: सावफवरक वशक्षणाची सवुवधा 

● लक्षय 5.1: मवहलाांबाबतचे सवफ प्रकारचे भेदभाव दरू करणे 

● लक्षय 10.2: ववषमता कमी करणे 

⮚ योजनेतील घटक : अपेवक्षत र्लवनष्ट्पत्तीसाठी एखाद्या योजनेतील सहाय्यभतू ठरणाऱ्या अनेक 

घर्काांनसुार सदर योजनेची सवफ सांबांवधत ध्येये व लक्षयाांशी साांगड घालण्यात आली आहे. 

उदा. नागरी सवुवधा परुववण्यासाठी ग्रामपांचायतींना ववशेष अनदुान योजना.  

सदर योजनेची खालील लक्षयाांशी साांगड घातली आहे. 

● लक्षय 6.1: स्वच्छ पाणी परुवठा 

● लक्षय 6.2: स्वच्छता सवुवधाांची उपलब्धतता 

● लक्षय 7.1: वकर्ायतशीर दरात उजेची उपलब्धतता 

● लक्षय 9.1: दजेदार, ववश्वासाहफ , शाश्वत व श्स्थतीस्थापक पायाभतू सवुवधा 

⮚ योजनेत अांतर्भवत पैलभ : ववकासाच्या बहुआयामी पैलूांवर लक्ष कें वद्रत करणाऱ्या योजना 

राबवल्यामळेु इतर अनेक उविष्ट्रे् साध्य होतात. सदर योजनाांची साांगड घालताना योजनेच्या मळू 

उविष्ट्र्ाांसोबत साध्य होणाऱ्या इतर पवरणामाांचा देखील ववचार करण्यात आला आहे 

             उदा. झोपडपट्टी हर्ववणे व तेथील रवहवाश्याांचे पनुवफसन करणे       

             सदर योजनेची खालील लक्षयाांशी साांगड घातली आहे. 
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● लक्षय 11.1: परेुशी सरुवक्षत व परवडण्याजोगी घरे 

● लक्षय 11.3: एकाश्त्मक व शाश्वत मानवी वस्ती वनयोजन आवण व्यवस्थापन 

● लक्षय 11.6: हवा गणुवते्तवर ववशेष भर आवण नागरी व इतर कचरा व्यवस्थापन 

            यावशवाय सदर योजना खालील इतर लक्षयाांच्या पतूफतेसाठी मदत करते. 

● लक्षय 6.10: सरुवक्षत व वकर्ायतशीर दरात पेयजल 

● लक्षय 6.2: स्वच्छता सवुवधाांची उपलब्धतता 

● लक्षय 7.1: वकर्ायतशीर, ववश्वासाहफ व आधवुनक उजा सेवाांची उपलब्धता  

● लक्षय 1.5: गरीब आवण वांवचत लोकाांची पयावरणीय, सामावजक व आर्थथक आपत्तीमळेु 

होणारी असरुवक्षतता कमी करणे 

⮚ योजनेचा प्रकार: योजनेचा ववत्तीय स्रोत जर अनसुवूचत जाती घर्क कायफक्रम, आवदवासी घर्क 

कायफक्रम ककवा वबगर आवदवासी उपयोजनाांमधनू व योजना ही वैयश्क्तक ककवा समहू लाभाथींसाठी 

असल्यास (सदर योजना क्षेर ववकासाची नसेल तर) सदर योजनेची ध्येय क्र. 10 शी साांगड घातली 

गेली आहे.  

उदा. अनसुवूचत जाती व नवबौध्द भुमीवहन मजरुाांना जमीन वार्प 

⮚ साांस्ययकी व कायवक्रम अांमलबजावणी मांत्रालयाचा राष्ट्रीय वनरे्दशक आराखडा : राष्ट्रीय 

वनदेशक आराखडा ही शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या अांमलबजावणीचे वनयतकावलक सांवनयांरण 

करणारी वनदेशकाांची यादी आहे. योजनाांची  शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घालताना लक्षयाांचे 

काही पैल ू अधोरेवखत करण्यासाठी राष्ट्रीय वनदेशक आराखड्यामधील वनदेशाांकाांना मागफदशफक 

म्हणनू ववचारात घेण्यात आले आहे.  

उदा.  लक्षय 9.1 साठी वनधारीत केलेल्या राष्ट्रीय वनदेशक हा ग्रामीण भागातील जनतेला ते राहत 

असलेल्या वठकाणाच्या 2 वकमी च्या आत बारमाही रस्त्याची सवुवधा उपलब्धतेबाबत आहे. 

त्यामळेु ग्रामीण रस्ते, जोड रस्ते व वजल्हा रस्तेबाबत योजनाांची लक्षय 9.1 (दजेदार, ववश्वासाहफ, 

शाश्वत व श्स्थतीस्थापक पायाभतू सवुवधा) शी साांगड घातली आहे. 

⮚ शाश्वत ववकास ध्येयावर कोणताही प्रर्ाव नसणे (प्रर्ावहीनता) (No impact): जर 

एखादी योजना आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही वनकषाांमध्ये बसत नसेल आवण एखाद्या 

योजनेच्या उविष्ट्र्ाचा शाश्वत ववकास ध्येये आवण त्याच्या सांबांवधत लक्षयाांवर थेर् असा पवरणाम 

जाणवत नसेल, तर अशा योजनाांना शाश्वत ववकास ध्येयाांवर कोणताही प्रभाव नसणाऱ्या 

(प्रभावहीनता) (No impact) योजना असे म्हर्ले आहे. 

उदा. शासकीय ववश्रामगहृाांचे बाांधकाम 

र्ीप : येथे स्पष्ट्र्पणे नमदू करण्यात येते की, जेव्हा एखादी योजना शाश्वत ववकास ध्येयासांदभात 

प्रभावहीन (वनष्ट्प्रभ) आहे’ असे  सांबोधले जाते, तेव्हा सदर योजनेचा कोणत्याही शाश्वत ववकास 



 
                                                                                                                              

                                                                                 

9 

 

                      महाराष्ट्र शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड अहवाल 2021 

ध्येये ककवा लक्षयाांवर साांगड घालता येईल असा थेर् पवरणाम वदसनू येत नाही. सदर योजनेचा वनधी 

कमी करण्यात यावा असे यामधनू सवूचत करण्याचा कोणताही हेत ूनाही. 

1.4.2 वववशष्ट्ट ध्येय व लक्षयाांचे योजनेशी साांगड घालण्याचे वनकष: 

 काही ध्येये व लक्षयाांची व्याप्ती मोठी असल्याने सरु्सरु्ीत व समसरुाने साांगड घालण्याची प्रवक्रया 
व्हावी या हेतनेू वववशष्ट्र् वनकष तयार करण्यात आले आहेत. 

⮚ शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 1 शी साांगड : दावरद्रय वनमूफलन 

● शाश्वत ववकास ध्येयाचे लक्षय 1.1:  वांवचत गर् आवण/ ककवा दावरद्र्य रेषेखालील 
लाभधारकाांसाठीच्या उत्पन्न वाढीबाबतच्या योजनाांची साांगड या लक्षयासोबत घालण्यात 
आली आहे. 
उदा1 आवदवासी शेतकरी कुरू्ांबाांना दावरद्रय रेषेबाहेर आणण्यासाठी सहाय्य योजना  

● शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 1.2: केवळ उत्पन्न ववचारात न घेता दावरद्रयाच्या 
बहुआयामाांशी वनगडीत योजनाांची लक्षय 1.2 शी साांगड घातली आहे 

      उदा. मानव ववकास वनदेशाांक सधुारणे 
⮚ शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 10 शी साांगड : ववषमता कमी करणे 

‘ववकासापासनू कोणीही मागे राहू नये’ या धोरणाशी ससुांगत आवण व्यश्क्तगत ककवा एकवरतवरत्या 
वांवचत गर्ासाठी कें द्रीत योजनाांचा यात समावेश केला आहे. 

● शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 10.1 शी साांगड : अनसुवूचत जाती घर्क योजना/आवदवासी 
घर्क योजना/वबगर आवदवासी घर्क योजना अांतगफत उत्पन्नाची साधने वनमाण 
करण्यासाठी वा उत्पन्न वाढववण्यासाठीच्या योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 10.1 
शी साांगड घातली आहे.  
उदा. अनसुवूचत जातीच्या कुरु्ांबाांना शेळ्या व बोकड वार्प 

● शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 10.2 शी साांगड : अनसुवूचत जाती घर्क योजना/आवदवासी 
घर्क/वबगर आवदवासी घर्क योजना अांतगफत सामावजक, आर्थथक व राजकीय 
सक्षमीकरण व समावेशनाचा हेत ूअसलेल्या योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 10.2 
शी साांगड घातली आहे. 
उदा. मच्छीमार सहकारी सांस्थाांना अनदुान (अनसुवूचत जाती घर्क योजना) 

⮚ शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 16.6 शी साांगड 
● शासनाच्या 40 ववभागाांमध्ये कमफचाऱ्याांना प्रवशक्षण देणाऱ्या व ई-प्रशासनाचे धोरण 

जलदगतीने पढेु नेण्यासांबांधी योजना आहेत. या सवफ योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 
16.6 (सवफ स्तराांवर प्रभावी, जबाबदार व पारदशफकपणे काम करणाऱ्या सांस्था ववकवसत 
करणे) शी साांगड घातली आहे 

                                                   
1 केवळ योजनाांची साांगड घालनू देण्याच्या दषृ्ट्र्ीने प्रत्येक वनकषाांसाठी उदाहरण वदले 
आहेत. याचा अथफ असा नाही की, त्या योजनाांची अन्य लक्षयाांशी साांगड घालता येत नाही. 
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उदा. ववत्त ववभागातील ई-प्रशासन प्रकल्प व गहृ-पोलीस खात्याच्या योजनेंतगफत न्यायालये 
व कारागहृाांमध्ये श्व्हडीओ कॉन्र्रकसग सवुवधा परुववणेबाबत योजना 

⮚ शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 17 शी साांगड 

 शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 17 शी योजनाांची साांगड घालण्याच्या प्रवक्रयेत ववचारात न 
घेतलेली लक्षये 
 कमी ववकवसत देश आवण छोरे् विपकल्प असणारे ववकसनशील देश  याांच्या गरजाांशी 

सांबांवधत आहेत, ती ववचारात घेण्यात आलेली नाहीत. 
उदा. शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 17.5 - कमी ववकवसत देशाांकवरता गुांतवणकुीस  
चालना देणाऱ्या राजवर्ींचा श्स्वकार करणे व त्याांचे कायान्वयन करणे 

 आांतरराष्ट्रीय सहकायफ व वैश्श्वक दषृ्ट्र्ीकोन अधोरेवखत करतात.  
उदा. शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 17.16-बहुववध-वहतधारक भागीदाऱ्याांनी 
गौरवलेल्या शाश्वत ववकासासाठी जागवतक भागीदारीत वाढ करणे जेणेकरून सवफ 
देशाांमधील, खास करून ववकसनशील देशाांमधील शाश्वत ववकासाचे ध्येय साध्य 
करण्यासाठी ज्ञान, ववशेषज्ञता, तांरज्ञान आवण ववत्तीय सांसाधनाांची जमवाजमव करणे 
याबाबी ववभागनू घेता येतील 

 राज्य योजनाांची या ध्येयाांतगफत लक्षयाांशी साांगड घालताना लक्षयाांमध्ये केवळ आांतरराष्ट्रीय 
स्तरावरील सहकायावर भर नसनू देशाांतगफत भागीदारीला देखील महत्व वदले आहे अशा 
बाबींचा ववचार करण्यात आला आहे. 
 ग्राम सामावजक पवरवतफन अवभयान या योजनेची लक्षय 17.17 (भागीदाऱ्याांमधील 

अनभुव व सांसाधनाांच्या व्यहूरचनाांवर उभारलेल्या प्रभावी अशा सावफजवनक, 
सावफजवनक-खाजगी व नागरी सांस्थाांमधील भागीदाराांना प्रोत्साहन व चालना देणे) शी 
साांगड घातली आहे. 

 मावहतीचा ओघ सधुारणाऱ्या आवण सांवनयांरण आराखड्याशी सांबांवधत योजनाांची लक्षय 
17.18 (ववश्वासाहफ  मावहतीची उपलब्धतता वाढववणे) शी साांगड घालण्यात आली आहे. 
उदा. राज्य रचनेची साांश्ख्यकी आराखड्याची अांमलबजावणी 

 

1.4.3 ववशेष बाब   

➢ वकृ्षारोपण व सांवधफनासांबांधीच्या योजनाांची साांगड 
 शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 13.2 (राष्ट्रीय धोरणे, आराखडे व वनयोजन यामध्ये 

हवामानववषयक बदलाच्या सांबांधात उपाययोजनाांचे एकवरकरण करणे) शी साांगड घातली 
आहे कारण हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्याच्या हेतनेू वकृ्षारोपणावर वनश्श्चत वनधी 
खचफ करण्यात यावा असा धोरणात्मक वनणफय घेण्यात आला आहे 

 शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 15.2 (सन 2020 पयंत सवफ प्रकारच्या वनाांच्या शाश्वत 
व्यवस्थापनाच्या कायान्वयनास चालना देणे, वकृ्षतोड थाांबववणे, अवनत वनाांची पनुस्थापना 
करणे आवण जगभरात वकृ्षारोपण व पनुवफनीकरणात भरीव वाढ करणे) शी साांगड 
घालण्यात आली आहे कारण सदर योजना राज्याचे हरीतक्षेर वाढववण्यास सहाय्य 
करतात. 
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1.4.4 वववशष्ट्ट लक्षयाांची योजनाांशी साांगड न घालण्याबाबतचे वनकष 

 अनषुांवगक योजना नसणे 
 ववस्ततृ व दीघफकालीन लक्षयाांशी वववशष्ट्र् योजनेची साांगड घालणे शक्य नाही 

उदा. शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 12.1 (शाश्वत वापर व उत्पादनाशी सांबांवधत कायफक्रमाांचा 
दहा वषांचा आकृतीबांध कायाश्न्वत करणे, सवफच देश कायफवाही करीत असनू 
ववकसनशील देशाांमधील ववकास व क्षमता ववचारात घेता, ववकवसत देशाांनी यात पढुाकार 
घेणे) 

 काही पवूफ अर्ींची पतूफता झाल्यास अनेक योजना दीघफ कालावधीमध्ये काही लक्षयाांच्या 
साध्याकवरता सहाय्य करतात. तथावप, अशा सवफ योजनाांची त्या लक्षयाांशी साांगड घालणे 
अयोग्य होईल. सदर बाब र्ाळण्यासाठी या लक्षयाांची कुठल्याही योजनाांशी साांगड घातलेली 
नाही. 
उदा. शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 8.1 (राष्ट्रीय पवरश्स्थतीनसुार दरडोई आर्थथक वदृ्धी श्स्थर 
ठेवणे आवण ववशेषत: कमी ववकवसत देशाांमध्ये दरवषी वकमान सात र्क्के देशाांतगफत स्थलू 
उत्पन्नातील वाढ श्स्थर ठेवणे) 

 आांतरराष्ट्रीय सहकायफ व जागवतक दशृ्ष्ट्र्कोन यावर भर देणाऱ्या लक्षयाांशी राज्यस्तरीय योजनेची 
साांगड घातलेली नाही 
उदा. शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 17.13 (सांपणूफ धोरण समन्वयन आवण धोरण ससुांगती यासह 
जागवतक स्थलू अथफशास्रीय श्स्थरतेमध्ये सधुार करणे) 

 कमी ववकवसत देश व छोर्ी बेरे् असलेले ववकसनशील देश यामधील गरजाांच्या बाबतीत ते 
आपल्या देशाशी वनगडीत नसल्याने त्याांना योजनाांच्या साांगड प्रवक्रयेत ववचारात घेतलेले नाही. 
उदा. शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 11.क (स्थावनक सावहत्याचा वापर करून शाश्वत व श्स्थतीसापेक्ष 
इमारती बाांधण्यामध्ये ववत्तीय व ताांवरक सहाय्यासह कमी ववकवसत देशाांना मदत करणे) 
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                      महाराष्ट्र शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड अहवाल 2021 

प्रकरण - 2 

शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड: र्दषृ्ट्टीके्षप 

2.1  साांगड घातलेल्या लक्षयाांची ध्येयवनहाय ववर्ागणी 

एकूण 48 ववभागाांमार्फ त अांमलबजावणी होत 

असलेल्या 1,659 योजना सवफ 17 शाश्वत 

ववकास ध्येये व त्याअांतगफत वनधावरत 169 

लक्षयाांपैकी 128 लक्षये साध्य करण्यासाठी 

सहाय्यभतू ठरतात. शाश्वत ववकास ध्येय क्र.-1 

दावरद्रय वनमूफलन, ध्येय क्र.-3 चाांगले आरोग्य व 

क्षेमकुशलता, ध्येय क्र.-4 गणुवत्तापणूफ वशक्षण, 

ध्येय क्र.-5 कलग समानता आवण ध्येय क्र.-6 

स्वच्छ पाणी व स्वच्छता या ध्येयाांतगफत वनधावरत केलेल्या सवफ लक्षयाांशी योजनाांची साांगड घातली 

गेली आहे (आलेख 2.अ).  साांगड घातलेल्या व न घातलेल्या लक्षयाांची सांपणूफ यादी पवरवशष्ट्र्-1 

मध्ये वदली आहे.   
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आलेख ३ 

एकूण 169 लक्षयाांपैकी, समुारे 41 

लक्षये ही कमी ववकवसत देश/छोट्या 

बेर्ाांचे ववकसनशील देश याांच्यासाठी 

कें द्रीत असल्याने योजनाांची साांगड 

घालताना त्याांचा ववचार केलेला नाही. 

(आलेख 2.ब) 

 

2.2 शाश्वत ववकास ध्येयाांनसुार साांगड घातलेल्या योजनाांची राज्यस्तरावरील ववर्ागणी 

शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 4 ची सवात जास्त वेळा (15 र्क्के) योजनाांशी साांगड घातली आहे. 
त्याखालोखाल शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 10 (14 र्क्के) व शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 8 (13 र्क्के) याांचेशी 
साांगड घातली आहे (आलेख 3).   

 
 

2.3 शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी साांगड घातलेले ववर्ाग व योजना 

शाश्वत ववकास ध्येये ही एकमेकाांशी मोठ्या प्रमाणावर वनगडीत व जोडली गेलेली असल्याने एक 

ध्येय साध्य करण्यासाठी अनेक ववभागाांना एकवरतपणे योगदान देण्याची गरज दशफववते. म्हणजेच कोणतेही 

एक शाश्वत ववकास ध्येय साध्य करणे ही केवळ  एका ववभागाची जबाबदारी नसणार आहे. ‘शाश्वत 

ववकास अजेंडा 2030’ (Agenda for Sustainable Development 2030) साध्य करावयाचा असल्यास 
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ववभागा-ववभागाांमधील सहकायफ, तसेच सवफ ववभागाांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक आहे. (आलेख 4 

व 5).  

 
 

1. शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 16 (शाांतता, न्याय व सशक्त सांस्था) ची सवात जास्त ववभागाांशी साांगड 
घातली गेली आहे, कारण बहुताांश ववभागाांच्या ई-प्रशासन प्रकल्प व अवधकारी/ कमफचारी याांच्या 
प्रवशक्षणासांबांधी योजना आहेत. या योजना ववशेषत: शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 16.6 (सवफ 
स्तराांवर पवरणामकारक, जबाबदार व पारदशफक पध्दतीच्या सांस्था ववकवसत करणे) शी वनगडीत 
आहेत. 39 ववभागाांच्या 121 अशा योजनाांची या लक्षयाशी साांगड घातली आहे.  

2. शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 13 (हवामान बदलासांबांधी कृती) व शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 15 
(जवमनीवरील जीवन) याांची लक्षणीय ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहे. एकूण 26 ववभाग हे 
त्याांच्या ववभागासाठी वनश्श्चत केलेल्या वार्थषक अथफसांकश्ल्पय तरतदुीपैकी 0.5 र्क्के वनधी वकृ्ष 
लागवड व सांवधफनाशी वनगडीत योजनाांवर खचफ करतात. हवामान बदलाचा प्रभाव कमी 
करण्यासाठी वकृ्ष लागवडीवरील खचफ हा धोरणात्मक वनणफय घेण्यात आला आहे त्यामळेु या  
योजनाांची साांगड शाश्वत ववकास ध्येय लक्षय 13.2 शी घातली गेली आहे. तसेच  या योजना 
राज्यात हरीत क्षेर वाढववण्यास मदत करतात त्यामळेु या योजनाांची साांगड शाश्वत ववकास ध्येय 
लक्षय 15.2 शी केली आहे.  
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3. शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 10 (ववषमता कमी करणे) सोबत 27 ववभागाांच्या 300 पेक्षा जास्त 

योजनाांची साांगड घातली  गेली आहे. या ध्येयाचा ववस्तार मोठा असनू यात आर्थथक बाबतीत 

मागासलेल्या 40 र्क्के लोकाांचे आर्थथक उत्थान, सवांचा समावेश आवण सक्षमीकरण, 

भेदभावाबाबत असलेल्या चालीवरतींचे वनमूफलन आवण सामावजक सरुक्षेबाबत उपाययोजनाांची 

अांमलबजावणी याांचा समावेश आहे. राज्य घर्नेच्या कल्याणकारी राज्य या तत्वाला अनसुरून 

दबुफल घर्काांच्या कल्याणासाठी ववववध योजनाांची अांमलबजावणी राज्यात होत असते. अशा 

योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 10 (ववषमता कमी करणे) सोबत साांगड घातलेली आहे. 

यातील बहुताांश योजना या अनसुवूचत जाती, अनसुवूचत जमाती, वदव्याांग व्यक्ती व ततृीयपांथी गर् 

या वांवचत घर्काांच्या सामावजक व राजकीय समावेशनाबाबत असल्याने शाश्वत ववकास ध्येय 

लक्षय 10.2 मध्ये वनधावरत केलेल्या बाबींची पतूफता करतात.   

4. ध्येय क्र. 4 ची (गणुवत्तापणूफ वशक्षण) 25 ववभागाांच्या ववववध योजनाांशी साांगड घातली गेली आहे. 

या योजना पवूफ प्राथवमक ते उच्च वशक्षण स्तरावरील शैक्षवणक गरजाांच्या ववववध पैलूांशी वनगडीत 

आहेत. यामध्ये व्यवसाय वशक्षण, कौशल्य ववकास कायफक्रम, ववववध वशष्ट्यवतृ्त्या व शैक्षवणक 

पायाभतू सवुवधाांसाठी सहायक अनदुाने याांचा समावेश आहे. 

5. ध्येय क्र. 8 (चाांगले काम व आर्थथक वदृ्धी) मधील सकू्षम, लघ ुव मध्यम उद्योगाांना तांरज्ञान सधुार व 

ववत्तीय सहाय्य याांचेशी वनगडीत योजना, प्रवशक्षण व रोजगार वनर्थमती, कामगार हक्क सांरक्षण, 

शाश्वत पयफर्न व ववत्तीय सांस्थाांचे सक्षमीकरण यासांबांधी योजना असलेल्या 31 ववभागाांची लक्षय 

8.3 (ववत्तीय सहाय्यात वाढ) व लक्षय 8.9 (शाश्वत पयफर्न) याांचेशी साांगड घातली आहे. 
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2.4  ववर्ागाांशी साांगड घातलेल्या शाश्वत ववकास ध्येयाांची सांयया 

एखाद्या ववभागाच्या योजनाांची ववववध लक्षयाांशी साांगड घालणे शक्य आहे. त्यामळेु एक ववभाग 

ववववध शाश्वत ववकास ध्येयाांवर प्रभाव पाडू शकतो. सामावजक न्याय ववभागाची सवात जास्त 

ध्येयाांसोबत साांगड घातली गेली आहे. कारण या ववभागामार्फ त ववस्ततृ प्रभाव असलेल्या ववववध 

योजना राबववल्या जात आहेत. उदा. सांजय गाांधी वनराधार अनदुान योजना या योजनेची शाश्वत 

ववकास ध्येय क्र. 1, 3, 5 व 10 याांच्याशी साांगड घातली आहे. मागासवगीयाांसाठी व्यावसावयक 

वशक्षण (मागणीनसुार प्रवशक्षण) या योजनेची शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 4, 8 व 10 शी साांगड 

घातली आहे. राष्ट्रीय कृवष ववकास योजनेचा अनसुवूचत जाती घर्क योजनेतील घर्क ही योजना 

सामावजक न्याय ववभागामार्फ त राबववण्यात येत असल्याने शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 2 व 10 

याांच्याशी साांगड घातली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर सामावजक न्याय योजना ही 

अनसुवूचत जाती/ नवबौद्धाांच्या वस्तीसधुार या योजनेशी वनगडीत असल्याने वतची शाश्वत ववकास 

ध्येय क्र. 6, 7, 9 व 10 याांच्याशी साांगड घातली आहे (आलेख 6). 
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प्रकरण - 3 

शाश्वत ववकास ध्येयाांनसुार ववर्ागाांची ववर्ागणी 
 

या प्रकरणामध्ये ववववध शाश्वत ववकास ध्येये साध्य करण्यासाठी कोणते ववभाग एकवरतपणे 

योगदान देत आहेत याची मावहती वदली आहे. यासाठी ववववध ववभागाांच्या योजनाांची  शाश्वत ववकास 

ध्येयाांशी घातल्या गेलेल्या साांगड याबाबत र्क्केवारीचा ववचार केला आहे. प्रत्येक ध्येयाांतगफत ववभागाांची 

ववभागणी ही साांगड घातल्या गेलेल्या लक्षयाांच्या वारांवारतेवर आधावरत आहे.  

उदा. पणूफ साांगड घालावयाच्या प्रवक्रयेमध्ये शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 1 ची 215 वेळेस साांगड घातली गेली 

आहे (सदर ध्येयाांतगफत आलेली लक्षये 215 वेळा साांगड घातली गेली आहेत). परांतु, ध्येय क्र. 1 ला परूक 

अशा सवात जास्त योजना सामावजक न्याय ववभागाच्या आहेत व सदर ध्येयाशी अशा योजनाांची 85 वेळेस 

साांगड घातली गेली आहे. पवरणामी, आपण असे म्हण ूशकतो की, शाश्वत ववकास ध्येय क्र. 1 च्या साांगड 

घातल्या गेलेल्या लक्षयाांच्या एकूण वारांवारीतेपैकी  सामावजक न्याय ववभागाच्या योजनाांिारा साांगड घातल्या 

गेलेल्या लक्षयाांची वारांवावरता 40 र्क्के आहे. 
 

या प्रकरणामध्ये प्रत्येक शाश्वत ववकास ध्येयाचे ववस्ततृ ववश्लेषण हे आलेख व तक्त्याच्या 

माध्यमातनू वदले आहे.  

             अ) पवहला आलेख हा शाश्वत ववकास ध्येयासाांठी ववभागाांची ववभागणी दशफववतो.  

ब) दसुरा तक्ता हा त्या ध्येयाांतगफत असलेल्या लक्षयाांची वकती वेळेस ववभागाांशी साांगड घातली 

गेली आहे हे  साांगतो .  

 

  





†×ŸÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“Öê ×®Ö´ÖæÔ»Ö®Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 
50 ™üŒÛúµÖÓÖ®Öß ‘Ö™ü×¾ÖÞÖê

ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß“Öß 
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß

¦üÖ×¸ü¦üµÖ ×®Ö´ÖãÔ»Ö®ÖÖ“µÖÖ 
µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö®Öß 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Öê ˆ³ÖÖ¸üÞÖê

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖßµÖ, †ÖÙ£ÖÛú †Ö×ÞÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôêû ÆüÖêÞÖÖ¸üß 
†ÃÖã¸ü×õÖŸÖŸÖÖ Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö 
†ÖÙ£ÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ                                                                            
ÃÖ´ÖÖ®Ö ÆüŒÛú

ÝÖ¸üß²Ö ŸÖÃÖê“Ö ×Ã¡ÖµÖÖÓÛú¸üßŸÖÖ 
¬ÖÖê¸üÞÖ †Ö¸üÖÜÖ›êü †ÖÜÖÞÖê

»ÖõµÖ                        1.1 »ÖõµÖ                        1.2 »ÖõµÖ                        1.3 

»ÖõµÖ                        1.4 »ÖõµÖ                        1.5 »ÖõµÖ                        1.† 

»ÖõµÖ                       1.²Ö 

¤üÖ×¸ü¦üµÖ ×®Ö´ÖæÔ»Ö®Ö

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.1



23
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

152
µÖÖê•Ö®ÖÖ

7
»ÖõµÖê

215
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ÝÖÏÖ´Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.1 (¤üÖ×¸ü¦üµÖ ×®Ö´ÖæÔ»Ö®Ö) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¾Ö ®ÖÖÝÖ¸üß ³ÖÖÝÖÖŸÖ ˆ¤ü¸ü×®Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö®Öê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞµÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ,ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, 
†Ö¸üÖêÝµÖ ×¾Ö´ÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ®Ö¾Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ×®Ö¤ìü¿ÖÖÓÛú ÃÖã¬ÖÖ¸üÞµÖÖÃÖÖšüß µÖÖê•Ö®ÖÖ,†Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö, 

¾ÖÓ×“ÖŸÖ »ÖÖêÛúÖÓÃÖÖšüß“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ÃÖã¸üõÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ¸üÖ•µÖ ¾Ö Ûëú¦ü µÖÖê•Ö®ÖÖ

ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü



 
                                                                                                                              

                                                                                 

23 

 

                      महाराष्ट्र शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड अहवाल 2021 

ध्येय क्र. 1: र्दावरद्रय वनमभवलन  

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 
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अ.क्र. लक्षये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.अ 1.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड 
घातली  गेली आहे 

30 26 66 51 36 3 3 

        
1 कृषी   2  3   
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 3 3 2 

 
4 

  
3 सहकार 

    
6 

  
4 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण   1 1    
5 वने 

   
3 

   
6 गहृवनमाण    1    
7 इतर मागास बहुजन कल्याण 

   
1 

   
8 कामगार   3  1   
9 पणन 

  
1 

    
10 अल्पसांख्याांक ववकास 1 

  
3 

   
11 वनयोजन 1 3  3   3 
12 वनयोजन (रोजगार हमी योजना) 3 3 6 2 2 

  
13 सावफजवनक आरोग्य 

  
13 1 

   
14 मदत व पनुवफसन    1 3   
15 ग्राम ववकास 4 2 2 4 2 

  
16 शालेय वशक्षण 

 
2 2 

 
1 

  
17 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता 16 12 32 18 6 1  
18 आवदवासी ववकास 

  
2 4 

 
1 

 
19 नगर ववकास 1 1  1  1  
20 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण 

इतर मागासवगफ कल्याण    
1 

   
21 जलसांपदा 

   
1 2 

  
22 पाणी परुवठा व स्वच्छता 

   
1 

   
23 मवहला व बालववकास 1 

  
5 6 

  
  

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



”ûÖê™üµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖ¾Ö¸ü †®®Ö 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖÓ“Öß
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúŸÖÖ ¾Ö ˆŸ¯Ö®®Ö
¤ãü¯¯Ö™ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        2.3 

ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ Ûãú¯ÖÖêÂÖÞÖÖ“ÖÖ 
®ÖÖµÖ®ÖÖ™ü

»ÖõµÖ                       2.2 

ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ÃÖã¸ü×õÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖêÂÖÛú 
†®®ÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ 

»ÖõµÖ                        2.1 

»ÖõµÖ                        2.4 

†®®Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖŸÖ •Ö®ÖãÛúßµÖ 
¾Öî×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¸üÖÜÖÞÖê

»ÖõµÖ                        2.5 

ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, 
Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö 
•Ö®ÖãÛúßµÖ ¯Öêœüà´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖê 
ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú 

»ÖõµÖ                        2.† 

»ÖõµÖ                        2.Ûú 

Ûéú×ÂÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÛú ×®Ö²ÖÕ¬Ö, 
²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¡Öã™üß ¾Ö 
×®ÖµÖÖÔŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ 
†£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        2.²Ö  

ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü ®ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖê

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.2

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ †®®Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¾Ö 
»Ö¾Ö×“ÖÛú Ûéú×ÂÖ ¯Ö¬¤üŸÖß

†®®Ö¬ÖÖ®µÖÖÓÃÖÖšüß ×Ã£Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü
¯ÖêšüÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß šü¸üÖ×¾ÖÛú 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¸üÞÖê



21
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

355
µÖÖê•Ö®ÖÖ

7
»ÖõµÖê

458
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú. 2 ( ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü ®ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖê ) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖÞÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÛãúŒÛãú™ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö, ´ÖŸÃµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ¤ãüÝ¬Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ, ×¯ÖÛú ×¾Ö´ÖÖ, 
±ú»ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, †®®Ö ÃÖã¸üõÖÖ †Ö×ÞÖ †®®Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ

Ûéú×ÂÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü
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ध्येय क्र. 2: उपासमारीचे समभळ उच्चाटन 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 
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ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 

 

अ.क्र. 

लक्षये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.अ 2.क 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड 
घातली  गेली आहे 10 25 279 59 7 76 2 

         
1 कृषी 1 1 47 22 4 27 

 
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 

 
1 89  

3 31 
 

3 लाभके्षर ववकास प्रावधकरण 
  

2     
4 सहकार  

  
9     

5 ऊजा  
  

6     
6 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण 3     

1 2 
7 वने   3 1 

   
8 पणन 

  
5     

9 वनयोजन 
 

1 3 3 
 

2 
 

10 
वनयोजन (रोजगार हमी योजना)   7 4 

 
1 

 
11 सावफजवनक आरोग्य  1      
12 सावफजवनक बाांधकाम (रस्ते)      

1 
 

13 मदत व पनुवफसन 
  

2 2 
   

14 ग्राम ववकास 
  

2 1 
 

4 
 

15 शालेय वशक्षण 4 3 
     

16 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  2 2 53 7 
 

9 
 

17 मदृ व जलसांधारण   12 4 
   

18 वस्रोद्योग   1     
19 आवदवासी ववकास 

 
1 3     

20 जलसांपदा 
  

35 15 
   

21 मवहला व बालववकास  15      
  



†ÃÖÓÃÖÝÖÔ•Ö®µÖ ¸üÖêÝÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö 
ÆüÖêÞÖÖ¸êü ´ÖéŸµÖæ Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê ¾Ö 
´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú †Ö¸üÖêÝµÖÖÃÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                        3.4 

ÃÖÓÃÖÝÖÔ•Ö®µÖ ¸üÖêÝÖÖÓ¿Öß »ÖœüÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                        3.3 

¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔÜÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ-
´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö 
†ÃÖê ÃÖÝÖôêû ´ÖéŸµÖã Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.2 

´ÖÖŸÖÖ ´ÖéŸµÖæ ¤ü¸ü Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.1 

ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖÛú †Ö¸üÖêÝµÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú 
ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÖ¬µÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.8 

»ÖîØÝÖÛú ¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ×¾ÖÂÖµÖÛú
†Ö¸üÖêÝµÖ ¿ÖãÁÖãÂÖÖ, Ûãú™ãÓü²Ö×®ÖµÖÖê•Ö®Ö 
¾Ö ×¿ÖõÖÞÖ µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖÛú Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.7 

¸üÃŸÖê †¯Ö‘ÖÖŸÖÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ
•ÖÜÖ´Öà“Öê ¾Ö ´ÖéŸµÖãÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ 
Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.6 

†Ó´Ö»Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖê¾Ö®ÖÖÃÖ 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü

»ÖõµÖ                        3.5 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêÝµÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×¾Ö×¢ÖµÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ 
¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê †Ö×ÞÖ †Ö¸üÖêÝµÖ×¾ÖÂÖµÖÛú 
´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 
ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       3.Ûú 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ¾Ö ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖê †Ö×ÞÖ ¯Ö¸ü¾Ö›üÞµÖÖ
•ÖÖêÝµÖÖ »ÖÃÖß ¾Ö †ÖîÂÖ¬Öê 
ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÞÖê

»ÖõµÖ                        3.²Ö  

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú †Ö¸üÖêÝµÖ ÃÖÓ‘Ö™ü®Öê“µÖÖ 
ŸÖÓ²ÖÖÜÖã ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 
†Ö¸üÖÜÖ›üµÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß 
Ûú¸üÞÖê.

»ÖõµÖ                        3.† 

‘ÖÖŸÖÛú ¸üÃÖÖµÖ®Öê ¾Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÞÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö 
ÆüÖêÞÖÖ¸êü ´ÖéŸµÖã ¾Ö †Ö•ÖÖ¸ü 
Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.9 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú †Ö¸üÖêÝµÖ •ÖÖê×ÜÖ´ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ 
¬ÖÖêŒµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖã“Ö®ÖÖ ¤êüÞµÖÖ“µÖÖ 
¯ÖÏÞÖÖ»ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        3.› 

“ÖÖÓÝÖ»Öê †Ö¸üÖêÝµÖ ¾Ö õÖê´ÖÛãú¿Ö»Ö

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.3



12
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

151
µÖÖê•Ö®ÖÖ

13
»ÖõµÖê

202
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú. 3 (“ÖÖÓÝÖ»Öê †Ö¸üÖêÝµÖ ¾Ö õÖê´ÖÛãú¿Ö»Ö) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê 

†Ö¸üÖêÝµÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖê¾ÖÖÓ“Öê ÃÖõÖ´ÖßÛú¸üÞÖ,  †Ö¸üÖêÝµÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖê¾ÖÖ, »ÖÃÖßÛú¸üÞÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö µÖÖÓ“Öê¿Öß ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü®Ö
×®ÖÝÖ›üßŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú ²ÖÖ»Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¸üÖêÝµÖ †×³ÖµÖÖ®Ö, †ÖµÖãÂµÖ´ÖÖ®Ö ³ÖÖ¸üŸÖ, 

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê •Ö®Ö †Ö¸üÖêÝµÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üÜµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ

ÃÖÖ¾ÖÔÖ×®ÖÛú †Ö¸üÖêÝµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü
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अ.
क्र. 

लक्षये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.अ 3.ब 3.क 3.ड 
लक्षयाांशी 
वकती वेळेस 
साांगड घातली  
गेली आहे 

14 19 16 19 5 5 13 74 2 2 2 22 9 

                   

1 गहृ (पोलीस)         1          

2 गहृ (पवरवहन) 
     

2 
           

3 कामगार 
       

1          

4 वैद्यकीय 
वशक्षण व 
औषधी द्रव्ये    

3 
   

11 
    

  13 1 

5 वनयोजन 1 1 
    

2 2          

6 सावफजवनक 
आरोग्य 

5 5 11 6 1 2 9 40 2 1 2 5 7 

7 ग्राम ववकास       1           

8 शालेय वशक्षण 
     

1 
           

9 सामावजक 
न्याय व ववशेष 
सहाय्य्यता  

1 1 5 8 3 
  

18 
  

1     1 

10 मदृ व 
जलसांधारण     

1 
 

1 
     

    
 

11 आवदवासी 
ववकास  

1 
     

1 
    

    
 

12 मवहला व 
बालववकास 7 11  2         

  4 
 

  ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ¯ÖæÞÖÔ ×¿ÖõÖÞÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.4

´ÖÖê±úŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ¾Ö 
´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú ×¿ÖõÖÞÖ

»ÖõµÖ                        4.1 »ÖõµÖ                       4.2 »ÖõµÖ                       4.3 »ÖõµÖ                       4.4 

»ÖõµÖ                       4.5 »ÖõµÖ                       4.6 »ÖõµÖ                       4.7 »ÖõµÖ                       4.† 

»ÖõµÖ                       4.²Ö »ÖõµÖ                      4.Ûú 

ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ¯ÖæÞÖÔ ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú 
×¿ÖõÖÞÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖÓ¬Öß

×Ûú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸ü ¤ü¸üÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖü,
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¾Ö ˆ““Ö 
×¿ÖõÖÞÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖÓ¬Öß

†ÖÙ£ÖÛú ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú 
ÛúÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ 
ÃÖÓÜµÖêŸÖ ¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖê

×¿ÖõÖÞÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“ÖÖ 
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ®ÖÖÆüßÃÖÖ Ûú¸üÞÖê ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖÛú ÃÖÖõÖ¸üŸÖÖ ¾Ö

ÃÖÓÜµÖÖÓÛú®Ö 
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ  ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖÛú 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúŸ¾ÖÖÛú×¸üŸÖÖ ×¿ÖõÖÞÖ

ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú ¾Ö ÃÖã¸ü×õÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÞÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÛú×¸üŸÖÖ ˆ““Ö
×¿ÖõÖÞÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢µÖÖ 
¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ¯ÖæÞÖÔ ×¿ÖõÖÛúÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

25
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

347
µÖÖê•Ö®ÖÖ

10
»ÖõµÖê

495
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.4 (ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ¯ÖæÞÖÔ ×¿ÖõÖÞÖ) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê

ÃÖÖõÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ, ÃÖ´ÖÝÖÏ ×¿ÖõÖÖ †×³ÖµÖÖ®Ö, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ““ÖŸÖ¸ü ×¿ÖõÖÞÖ †×³ÖµÖÖ®Ö ÃÖÖ¸üÜµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ †Ö×ÞÖ ¿ÖÖôûÖ, 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê, ×¿ÖõÖÛúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ, ¾ÖÃÖ×ŸÖÝÖéÆêü, ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ, 

¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ×¿ÖõÖÞÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 4: गणुवत्तापभणव वशक्षण 
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अ.क्र. लक्षये 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.अ 4.ब 4.क 
लक्षयाांशी वकती वेळेस 
साांगड घातली  गेली 
आहे 

93 11 89 47 99 2 70 59 1 13 

            
1 कृषी 

  
6 

 
2 

     
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य 

व्यवसाय   1 1    1   
3 साांस्कृवतक कायफ 

      
2 

   
4 पयावरण व वातावरणीय 

बदल       
1 

   
5 वने 

   
1 

  
1 

   
6 उच्च वशक्षण 1  31 1 8  10 7  

1 
7 गहृ (पोलीस)  

      
1 

   
8 इतर मागास बहुजन 

कल्याण 
5 

 
6 

 
10 

  
2   

9 कामगार       1    
10 मराठी भाषा  

      
2 

   
11 वैद्यकीय वशक्षण व औषधी 

द्रव्ये   6        
12 अल्पसांख्याांक ववकास 1  6 6 8   3   
13 वनयोजन 2 2  2   1 3   
14 सावफजवनक आरोग्य 

      
1 

   
15 ग्राम ववकास 

   
2 3 

 
1 

   
16 शालेय वशक्षण 35 2  2 9 2 5 5  

8 
17 कौशल्य ववकास व 

उदयोजकता   
7 14 2 

  
5  

2 

18 सामावजक न्याय व ववशेष 
सहाय्य्यता  18 1 10 5 24  2 9  

1 

19 क्रीडा 
      

34 
   

20 तांर वशक्षण 
  

11 5 6 
 

3 11 1 
 

21 वस्रोद्योग 
   

1 
      

22 आवदवासी ववकास 15 
 

8 4 8 
 

3 7  
1 

23 नगर ववकास 
    

1 
  

1   
24 ववमकु्त जाती, भर्क्या 

जमाती आवण इतर 
मागासवगफ कल्याण 

15 
 

4 3 18 
 

1 5   

25 मवहला व बालववकास 1 6  1 2  1 1   
  ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



Ø»ÖÝÖ ÃÖ´ÖÖ®ÖŸÖÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.5

´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ´Öã»Öà ²Ö§ü»Ö“ÖÖ 
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ®ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        5.1 

´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ´Öã»Öà“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 
ÆüÖêÞÖÖ¸êü †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ÆüÖêÞÖÖ¸üß 
×¯Öôû¾ÖÞÖæÛú ®ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        5.2 

•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖß®Öê ÆüÖêÞÖÖ¸üß »ÖÝ®Ö ¾Ö
•Ö®Ö®Öë×¦üµÖ ×¾Ö“”êû¤ü®ÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ 
†×®ÖÂ™ü ¯ÖÏ£ÖÖ ®ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        5.3 

×¾Ö®ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ 
ÃÖê¾Öê“Öê ´ÖÖê»Ö šü¸ü×¾ÖÞÖê ¾Ö ‘Ö¸üÝÖãŸÖß 
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¾ÖÖ™æü®Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                       5.4 

®ÖêŸÖéŸ¾Ö ¾Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê´Ö¬µÖê 
¯ÖæÞÖÔ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞµÖÖ“Öß ÜÖÖ¡Öß 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        5.5 

¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü®Ö †Ö¸üÖêÝµÖ ¾Ö ÆüŒÛú 
ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                       5.6 

†ÖÙ£ÖÛú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Öê, Ã£ÖÖ¾Ö¸ü 
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ»ÖÛúß ¾Ö 
×¾Ö×¢ÖµÖ ÃÖê¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ®Ö 
ÆüŒÛú ×´ÖôûÞÖê

»ÖõµÖ                       5.† 

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ®ÖŸÖê“Öß ¬ÖÖê¸üÞÖê 
¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß µÖÖêÝµÖ ÛúÖµÖ¤êü 
µÖÖÓ“ÖÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       5.Ûú  

ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ«üÖ¸êü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖõÖ´ÖßÛú¸üÞÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ 
¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                        5.²Ö 



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

21
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

125
µÖÖê•Ö®ÖÖ

9
»ÖõµÖê

141
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö Ûú»µÖÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.5 (  ) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê Ø»ÖÝÖ ÃÖ´ÖÖ®ÖŸÖÖ

´ÖÖ—Öß Ûú®µÖÖ ³ÖÖÝµÖÁÖß µÖÖê•Ö®ÖÖ, ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ®ÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖ ¤êü‰ú®Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ÃÖõÖ´ÖßÛú¸üÞÖ, 
×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ®ÖÖ ×¾Ö×¢ÖµÖ ÃÖÆüÖµµÖ µÖÖ ÃÖÖ¸üÜµÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ×Ûú¿ÖÖê¸ü¾ÖµÖß®Ö ´Öã»Öß ¾Ö ²ÖÖ×»ÖÛúÖÓ“µÖÖ 

†Ö¸üÖêÝµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ¾Ö ˆ““Ö ×¿ÖõÖÞÖÖŸÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 5: ललग समानता 
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अ.क्र
. 

लक्षये 
5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

5.
6 

5.
अ 

5.
ब 

5.
क 

लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  
गेली आहे 20 11 3 2 2 71 17 3 13 

     
 

   
 

 
1 

पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 
   

 
 

4
4  

 
3 

2 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण    
1 1   

 
 

3 उच्च वशक्षण 2 
  

 
   

 
 

4 गहृ (पोलीस)  
 

3 
 

 
   

2 
 

5 उद्योग    
 

 2  
 

 
6 इतर मागास बहुजन कल्याण    

 
 2  

 
 

7 कामगार  1  
 

   
 

 
8 ववधी व न्याय 

 
1 

 
 

   
 

 
9 अल्पसांख्याांक ववकास 1 

  
 

 
2 

 
 2 

10 वनयोजन 
   

 
   

 1 
11 सावफजवनक आरोग्य 1   

 
  10  

 
12 ग्राम ववकास 

   
 

 
4 1 1 3 

13 शालेय वशक्षण 2 
  

 
 

1 
 

 
 

14 कौशल्य ववकास व उदयोजकता    
 

 1  
 

 
15 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  4   

1 1 7 2  1 
16 क्रीडा 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
17 तांर वशक्षण 2 

  
 

 
1 

 
 

 
18 आवदवासी ववकास    

 
   

 1 
19 नगर ववकास  1  

 
   

 
 

20 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण इतर 
मागासवगफ कल्याण 

3 
  

 
   

 
 

21 मवहला व बालववकास 5 4 3  
 

6 4  2 

  ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



ÃÖã¸ü×õÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸ü¾Ö›üÞµÖÖ•ÖÖêÝÖê 
¯ÖêµÖ•Ö»Ö

»ÖõµÖ                        6.1 

ˆ‘Ö›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÆüÖÝÖÞÖ¤Ö¸üß ²ÖÓ¤ü 
Ûú¸üÞÖê ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖê“µÖÖ ÃÖÖêµÖß 
¯Öã¸ü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                       6.2 

¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖ“ÖÖ 
ÃÖã¸ü×õÖŸÖ ¯Öã®Ö¾ÖÖÔ¯Ö¸ü

»ÖõµÖ                       6.3 

¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÔõÖ´ÖŸÖê 
´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÝÖÖê›üµÖÖ 
¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       6.4 

‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²ÖÖ•Ö¾ÖÞÖß

»ÖõµÖ                       6.5 

¯ÖÖÞµÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ¾Ö •ÖŸÖ®Ö 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       6.6 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¾Ö 
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       6.† 

¯ÖÖÞÖß ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛúÖÓ“µÖÖ 
ÃÖÆü³ÖÖÝÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       6.²Ö  

Ã¾Ö“”û ¯ÖÖÞÖß ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.6



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

21
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

137
µÖÖê•Ö®ÖÖ

8
»ÖõµÖê

182
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.6 (Ã¾Ö“”û ¯ÖÖÞÖß ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê

Ã¾Ö“”û ³ÖÖ¸üŸÖ †×³ÖµÖÖ®Ö, ÃÖÓŸÖ ÝÖÖ›üÝÖê ²ÖÖ²ÖÖ ÝÖÏÖ´Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †×³ÖµÖÖ®Ö, ÃÖã¸ü×õÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸ü¾Ö›üÞµÖÖ•ÖÖêÝµÖÖ 
¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ, ¯ÖÖÞÖß ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸ü, ¯ÖÖÞÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö,¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÛúÖ´Ö 

µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 6: शदु्ध पाणी आवण स्वच्छता 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

                        

  

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.क्र. 

लक्षये 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.अ 6.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड 
घातली  गेली आहे 

47 37 8 40 32 7 1 10 

          
1 कृषी   1 6 2 1  

1 
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य 

व्यवसाय 1        
3 लाभक्षेर ववकास प्रावधकरण 

    
2 

  
1 

4 पयावरण व वातावरणीय बदल 
  

3 
  

4 1  
5 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक 

सांरक्षण  
1 

      
6 वने      1   
7 गहृवनमाण 2 2 

      
8 अल्पसांख्याांक ववकास 1 2 

      
9 वनयोजन 5 4 

 
1 

    
10 वनयोजन (रोजगार हमी योजना)    2     
11 मदत व पनुवफसन 1 1  1     
12 ग्राम ववकास 1 3 1 

    
1 

13 सामावजक न्याय व ववशेष 
सहाय्य्यता  

8 7 
 

1 2 1 
  

14 मदृ व जलसांधारण 
   

19 5 
  

1 
15 वस्रोद्योग   1      
16 आवदवासी ववकास 1 1 

 
1 

    
17 नगर ववकास 8 8 1      
18 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती 

आवण इतर मागासवगफ कल्याण 2 2       
19 जलसांपदा 8   8 19   

3 
20 पाणी परुवठा व स्वच्छता 8 5 1 1 2 

  
3 

21 मवहला व बालववकास 1 1 
      

  
ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



†Ö¬Öã×®ÖÛú ˆ•Öì“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß 
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ

»ÖõµÖ                        7.1 

®Ö¾ÖßÛú¸üÞÖßµÖ ˆ•Öì“Öß •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú 
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß 
¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                        7.2 

ˆ•ÖÖÔ ÛúÖµÖÔõÖ´ÖŸÖê“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ¤ãü¯¯Ö™ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        7.3 

Ã¾Ö“”û ˆ•ÖìÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö, 
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛúßÃÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê 

»ÖõµÖ                       7.† 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÛú¸üßŸÖÖ 
ˆ•ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü 
Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       7.²Ö  

×Ûú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸ü ¾Ö Ã¾Ö“”û ˆ•ÖÖÔ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.7



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

13
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

58
µÖÖê•Ö®ÖÖ

3
»ÖõµÖê

67
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ˆ•ÖÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.7 (×Ûú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸ü ¾Ö Ã¾Ö“”û ˆ•ÖÖÔ) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê

 ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß ÃÖÖî¸ü ÛéúÂÖß ¯ÖÓ¯Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÛéúÂÖß ¯ÖÓ¯ÖÖ“Öê ×¾ÖªãŸÖßÛú¸üÞÖ, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖÛúÖÃÖÖšüß ÝÖòÃÖ ¾Ö ÃÖÖî¸ü ÛãúÛú¸ü“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, 
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖµÖÖêÝÖòÃÖ ¾Ö ÜÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, †¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üÛú ˆ•ÖìÃÖÖšüß ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¸êüÂÖÞÖ, 

´ÖÆüÖ×®Ö×´ÖŸÖá®ÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÆüÖµµÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 7: परवडण्याजोगी आवण स्वच्छ ऊजा 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

                          

  

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.क्र. 
लक्षये 7.1 7.2 7.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  गेली आहे 51 12 4 
     1 ऊजा  13 6 4 

2 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण 1 
  

3 वने 1   
4 गहृवनमाण 2 

  
5 अल्पसांख्याांक ववकास 1   
6 वनयोजन 3 1 

 
7 मदत व पनुवफसन 2   
8 ग्राम ववकास 2 1 

 
9 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  6 2  
10 आवदवासी ववकास 1 

  
11 नगर ववकास 7   
12 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण इतर मागासवगफ 

कल्याण 2   
13 जलसांपदा 10 2 

 
  ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



†ÖÙ£ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúŸÖêÃÖÖšüß 
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, †ªÖµÖÖ¾ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö 
¾Ö ®Ö¾Ö®Ö¾Öß®Ö Ûú»¯Ö®ÖÖ †ÖÞÖÞÖê

»ÖõµÖ                        8.2 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ †ÖÙ£ÖÛú ¾Öé¬¤üß

»ÖõµÖ                        8.1 

®ÖÖêÛú·µÖÖÓ“µÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö
ˆ¯ÖÛÎú´Ö ¾ÖÖœüàÃÖÖšüß ¬ÖÖê¸üÞÖÖÓ®ÖÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                        8.3 

ˆ¯Ö³ÖÖêÝÖ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö µÖÖ´Ö¬Öß»Ö 
ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÛúÖµÖÔõÖ´ÖŸÖê
´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        8.4 

µÖã¾ÖÛúÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü, ×¿ÖõÖÞÖ 
¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ

»ÖõµÖ                        8.6 

ÃÖ´ÖÖ®Ö ¾ÖêŸÖ®ÖÖÃÖÆü ¯ÖæÞÖÔ ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü 
¾Ö “ÖÖÓÝÖ»Öê ÛúÖ´Ö

»ÖõµÖ                        8.5 

†Ö¬Öã×®ÖÛú ÝÖã»ÖÖ´Ö×ÝÖ¸üß,†®Öî×ŸÖÛú 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¾Ö ²ÖÖ»Ö´Ö•Öã¸üß ÃÖÓ¯Ö×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                        8.7 

ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÆüŒÛúÖ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ 
¾Ö ÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ÃÖã¸ü×õÖŸÖ 
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ

»ÖõµÖ                        8.8 

ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ²ÖÑØÛúÝÖ, ×¾Ö´ÖÖ 
¾Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖ

»ÖõµÖ                      8.10 

±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¾Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
¯ÖµÖÔ™ü®ÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ

»ÖõµÖ                        8.9 

¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
†®Öã¤üÖ®Ö / ×®Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü

»ÖõµÖ                      8.† 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖºþÞÖÖÓ“µÖÖ 
¸üÖê•ÖÝÖÖ¸üÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖÜÖ›üÖ 
×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       8.²Ö  

“ÖÖÓÝÖ»Öê ÛúÖ´Ö ¾Ö †ÖÙ£ÖÛú ¾Öé¬¤üß

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.8



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

31
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

252
µÖÖê•Ö®ÖÖ

8
»ÖõµÖê

275
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ÛúÖî¿Ö»µÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö ˆªÖê•ÖÛúŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.8 (“ÖÖÓÝÖôêû ÛúÖ´Ö ¾Ö †ÖÙ£ÖÛú ¾Öé¬¤üß) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•Ö®Ö ÛúÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ˆªÖê•ÖÛúŸÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÃÖõÖ´ÖßÛú¸üÞÖ, Ã™üÖ™Ôü-†¯Ö 
ÝÖÏÖ´Ö ˆªÖê•ÖÛúŸÖÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, ´Ö×Æü»ÖÖ ˆªÖê•ÖÛúÖÓÃÖÖšüß µÖÖê•Ö®ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ¸üÛúÖ¸ ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ 

³ÖÖÝÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö, ¯ÖµÖÔ™ü®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö µÖÖÓÃÖÖ¸üÜµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 8: चाांगल्या र्दजाचे काम आवण आर्थथक वाढ 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

                                         

  

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.क्र. लक्षये 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड 
घातली  गेली आहे 9 115 13 56 3 10 61 7 

          
1 कृषी 

 
2 

      
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य 

व्यवसाय  14       
3 सहकार  1 7      6 
4 साांस्कृवतक कायफ 

 
1 

    
12 

 
5 ऊजा   3       
6 वने 

 
1 

 
1  

2 3 
 

7 सामान्य प्रशासन 1      4  
8 गहृ (पोलीस)  

 
1 

      
9 गहृ (पवरवहन)       1  
10 उद्योग 1 9 

 
2     

11 इतर मागास बहुजन कल्याण 
 

3 
 

4     
12 कामगार 

    
2 8 

  
13 मराठी भाषा  

      
1 

 
14 पणन 

 
6 

      
15 अल्पसांख्याांक ववकास 

 
3 

 
9     

16 वनयोजन 
 

4 
 

3   
14 1 

17 वनयोजन (रोजगार हमी योजना) 
  

3 
     

18 सावफजवनक बाांधकाम (इमारती)       1  
19 मदत व पनुवफसन 

    
1 

   
20 ग्राम ववकास  7  3   4  
21 कौशल्य ववकास व उदयोजकता 1 4 

 
7     

22 सामावजक न्याय व ववशेष 
सहाय्य्यता  

1 23 6 11   
2 

 
23 मदृ व जलसांधारण    1     
24 क्रीडा 

      
1 

 
25 तांर वशक्षण 

   
3     

26 वस्रोद्योग 4 18 1 
     

27 पयफर्न  
      8  

28 आवदवासी ववकास 
 

2 
 

8   
1 

 
29 नगर ववकास 

 
2 

 
1   

9 
 

30 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती 
आवण इतर मागासवगफ कल्याण  5  3     

31 मवहला व बालववकास   3      
 



ˆªÖêÝÖ, ®ÖÖ×¾Ö®µÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.9

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ, ÃÖõÖ´Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú
¯ÖÖµÖÖ³ÖãŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        9.1 

ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú ¾Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
†ÖêªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                        9.2 

×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 
¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                        9.3 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ˆªÖêÝÖ ¾Ö 
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê

»ÖõµÖ                        9.4 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ¾Ö 
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖŸÖ 
ÃÖã¬ÖÖ¸ü

»ÖõµÖ                       9.5 »ÖõµÖ                       9.† 

¤êü¿ÖÖÓ´ÖÝÖÔŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö 
×¾ÖÛúÖÃÖÖŸÖ ¾Ö †ÖîªÖê×ÝÖÛú 
¾Öî×¾Ö¬µÖŸÖêÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ

»ÖõµÖ                       9.²Ö  

´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÞÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖÛú Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                       9.Ûú 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÛú×¸üŸÖÖ 
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 
×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

24
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

176
µÖÖê•Ö®ÖÖ

6
»ÖõµÖê

183
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ˆªÖêÝÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.9 (ˆªÖêÝÖ,®Ö×¾Ö®µÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖ×¾Ö¬ÖÖ)ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

¸üÃŸÖê, ¯Öã»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×®ÖÙ´ÖŸÖß¿Öß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ˆ¤üÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß ÝÖÏÖ´Ö ÃÖ›üÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖõÖ»ÖÝÖÏÃŸÖ õÖê¡ÖÖŸÖ 
¸üÃŸÖê •ÖÖê›üÞÖß ¯ÖÏÛú»¯Ö, Ã´ÖÖ™Ôü ¿ÖÆü¸êü, ´Öê™ÒüÖê ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ®ÖÖÝÖ¸üß ¯ÖÖµÖÖ³ÖãŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ 
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ÃÖ´ÖãÆü ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üßÃÖÖšüß »Ö‘Öã ²ÖÓ¤ü¸üÖÓ“Öß ²ÖÖÓ¬ÖÞÖßÃÖÖ¸üÜÖê ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö
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ध्येय क्र. 9: उद्योग, नावीन्यपभणवता आवण पायार्भत सवुवधा 
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अ.क्र
. 

लक्षये 9.1 9.2 9.3 9.4 9.अ 9.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  
गेली आहे 

108 12 57 4 1 1 

        
1 

पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 8 
 

1 
   

2 सहकार  1 
 

7 2 
  

3 ऊजा  
 

3 
    

4 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण 1      
5 सामान्य प्रशासन 3 1 

  
1 1 

6 गहृ (पोलीस)    1    
7 गहृ (पवरवहन) 8 

     
8 उद्योग 3 3 5 

   
9 इतर मागास बहुजन कल्याण   2    
10 पणन 

  
2 

   
11 अल्पसांख्याांक ववकास 2  3    
12 वनयोजन 12 

 
2 

   
13 

वनयोजन (रोजगार हमी योजना) 1 
     

14 सावफजवनक बाांधकाम (रस्ते) 9 
     

15 मदत व पनुवफसन 1 
     

16 ग्राम ववकास 13 
     

17 कौशल्य ववकास व उदयोजकता 
  

2 
   

18 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  3  14    
19 वस्रोद्योग 1 5 14 2 

  
20 पयफर्न  5      
21 आवदवासी ववकास 3 

     
22 नगर ववकास 31 

     
23 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण 

इतर मागासवगफ कल्याण 
2 

 
4 

   
 पाणी परुवठा व स्वच्छता 1      

  
ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¤æü¸ü Ûú¸üÞÖê

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.10

ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú,†ÖÙ£ÖÛú 
¾Ö ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖŸÖêÃÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ

»ÖõµÖ                      10.2

ˆŸ¯Ö®®ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ Ûú´Öß 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      10.1 

ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖÓ¬Öß ¾Ö 
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ®ÖÂ™üŸÖÖ 

»ÖõµÖ                      10.3 

ÃÖ´ÖÖ®ÖŸÖêÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖÖ¸êü 
×¾Ö¢ÖßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ¬ÖÖê¸üÞÖ 
†Ó×ÝÖÛúÖ¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      10.4

»ÖõµÖ                      10.6 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ×¾Ö¢ÖßµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü 
¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ 
×®ÖµÖ´Ö®Ö

»ÖõµÖ                     10.5 

ÃÖã×®ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¬ÖÖê¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     10.7 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÛú×¸üŸÖÖ  
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾Ö ×¾Ö³Öê¤üÛúÖ¸üß 
¾ÖÖÝÖÞÖæÛú

»ÖõµÖ                     10.† 

»ÖõµÖ                      10.²Ö  

Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¢Ö 
¯ÖÏêÂÖÞÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÜÖ“ÖÔ 
Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     10.Ûú 

×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê 
×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖœüß¾Ö 
¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬ÖßŸ¾Ö

†»¯Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 
×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ ¾Ö ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

27
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

374
µÖÖê•Ö®ÖÖ

5
»ÖõµÖê

475
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ®µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.10 (×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¤æü¸ü Ûú¸üÞÖê)  ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ×¤ü¾µÖÖÓÝÖ ¾µÖŒŸÖà®ÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÆüÖµµÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÖÕÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ, †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ‘Ö¸üÛãú»Ö 

µÖÖê•Ö®ÖÖ, Ûú®µÖÖ¤üÖ®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 10: ववषमता कमी करणे 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 
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अ.क्र. लक्षये 10.1 10.2 10.3 10.4 10.7 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  
गेली आहे 

103 335 14 22 1 

       1 कृषी 4 7 
   

2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 25 26 
   

3 सहकार  1 1 
   

4 ऊजा   2    
5 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण 

 
1 

  
1 

6 वने 1 1    
7 उच्च वशक्षण 

 
4 

   
8 उद्योग 2 3    
9 इतर मागास बहुजन कल्याण 3 17 

 
1 

 
10 कामगार  1 2   
11 पणन 

   
1 

 
12 अल्पसांख्याांक ववकास 2 20    
13 वनयोजन 

 
3 

   
14 वनयोजन (रोजगार हमी योजना) 3 

    
15 सावफजवनक आरोग्य 

 
7 

 
2 

 
16 मदत व पनुवफसन  1 1   
17 ग्राम ववकास 6 9 

 
1 

 
18 शालेय वशक्षण  12    
19 कौशल्य ववकास व उदयोजकता 1 3 

   
20 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  43 146 9 11  
21 क्रीडा 

 
1 

   
22 तांर वशक्षण  1    
23 वस्रोद्योग 2 2 

   
24 आवदवासी ववकास 3 29  4  
25 नगर ववकास 1 1 

   
26 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण इतर 

मागासवगफ कल्याण 
2 29 

   
27 मवहला व बालववकास 4 8 2 2 

 
  ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¿ÖÆü¸êü ¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.11

ÃÖã¸×õÖŸÖ ¾Ö ×Ûú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸ü 
ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ

»ÖõµÖ                      11.1 

×Ûú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸ü ¾Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
¾ÖÖÆüŸÖæÛú ÃÖê¾ÖÖ

»ÖõµÖ                      11.2 

ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú ¾Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
®ÖÖÝÖ¸üßÛú¸üÞÖ

»ÖõµÖ                      11.3 

•ÖÝÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÓÃÛéú×ŸÖÛú ¾Ö 
®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ •ÖŸÖ®Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      11.4 

ÃÖã¸ü×õÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú Æü×¸üŸÖ
¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú •ÖÖÝÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß 
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      11.7

ÃÖõÖ´Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú 
×¾ÖÛúÖÃÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö

»ÖõµÖ                      11.† 

®ÖîÃÖÙÝÖÛú †Ö¯Ö¢Öà“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ 
¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      11.5 

¿ÖÆü¸üÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ“ÖÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ 
¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      11.6 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾Ö ×Ã£ÖŸÖßÃÖÖ¯ÖêõÖ 
‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê 
†»¯Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ 
ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     11.Ûú 

ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö 
†Ö¯ÖŸÛúÖ»Öß®Ö •ÖÖêÜÖß´Ö Ûú´Öß 
Ûú¸üÞÖê µÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖê¸üÞÖÖÓ“Öß 
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß

»ÖõµÖ                      11.²Ö  



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

17
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

89
µÖÖê•Ö®ÖÖ

9
»ÖõµÖê

121
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.11 (¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¿ÖÆü¸êü ¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖ)  ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

Ã´ÖÖ™Ôü ¿ÖÆü¸êü ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ®ÖÝÖ¸üÖêŸ£ÖÖ®Ö ´ÖÆüÖ†×³ÖµÖÖ®ÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ´Öê™ÒüÖê¸êü»Ö ÃÖÖ¸üÜµÖÖ ¿ÖÆü¸üß ¾ÖÖÆüŸÖæÛú ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ 
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ: —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ÃÖã¬ÖÖ¸ü / ¯Öã®ÖÙ¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö´ÖÓ¡Öß †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ×Ûú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸üü ¤ü¸üÖŸÖß»Ö 

ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÝÖ¸ü ¾Ö®Ö ˆªÖ®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 11: शाश्वत शहरे आवण समरु्दाय 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 
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अ.क्र. 
लक्षये 

11.
1 

11.
2 

11.
3 

11.
4 

11.
5 

11.
6 

11.
7 

11.
अ 

11.
ब 

लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड 
घातली  गेली आहे 

21 30 18 20 3 15 7 2 5 

           1 साांस्कृवतक कायफ    13      
2 पयावरण व वातावरणीय बदल 

     
1 

   
3 वने      1 1   
4 उच्च वशक्षण 

   
1 

     
5 गहृ (पवरवहन)  5        
6 गहृवनमाण 2 

 
1 

     
1 

7 अल्पसांख्याांक ववकास 1         
8 वनयोजन 

 
1 

 
2 

     
9 सावफजवनक बाांधकाम (रस्ते)  1        
10 मदत व पनुवफसन 

    
2 

   
2 

11 ग्राम ववकास 1       1 2 
12 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  4 

  
1 

   
1 

 
13 पयफर्न  

  
2 1 

     
14 आवदवासी ववकास 

   
1 

     
15 नगर ववकास 11 23 15 1 1 13 6 

  
16 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण 

इतर मागासवगफ कल्याण 1         
17 पाणी परुवठा व स्वच्छता 1         
  

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



×¾Ö¾ÖêÛúß ˆ¯Ö³ÖÖêÝÖ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.12

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖÛú 
†Ö¸üÖÜÖ›ü¶Ö“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      12.1 

®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö  ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü

»ÖõµÖ                      12.2 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¤ü¸ü›üÖê‡Ô 
ÆüÖêÞÖÖ¸üß †®®Ö ®ÖÖÃÖÖ›üß 
×®Ö´´µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÞÖÞÖê

»ÖõµÖ                      12.3 

¸üÃÖÖµÖ®Öê ¾Ö ™üÖÛúÖ‰ú ¾ÖÃŸÖæ µÖÖÓ“Öê 
×ÆüŸÖÛúÖ¸üÛú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      12.4 

Ûú“Ö¸üÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ 
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖ¾Ö¸ü Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      12.5 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö 
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖŸÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÛÓú¯Ö®µÖÖÓ®ÖÖ  
¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ Ûú¸üÞÖê 

»ÖõµÖ                      12.6 »ÖõµÖ                     12.7 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ •Öß¾Ö®Ö ¿Öî»Öß 
×¾ÖÂÖµÖÛú  †ÖÛú»Ö®ÖÖ»ÖÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                      12.8 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖÖšüß 
×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú
¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú õÖ´ÖŸÖÖ 
¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     12.† 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¯ÖµÖÔ™ü®ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖ
ÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö 
†Ó´Ö»Ö²ÖÖ•Ö¾ÖÞÖß

»ÖõµÖ                      12.²Ö  

ˆ¬ÖôûÜÖÖê¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö 
¤êüÞÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö 
¤ãüÂ¯Ö¾Öé¢Öß ®ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖê
 

»ÖõµÖ                     12.Ûú 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú 
ÜÖ¸êü¤üß“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖà®ÖÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ 
¤êüÞÖê



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

16
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

77
µÖÖê•Ö®ÖÖ

5
»ÖõµÖê

80
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ¾Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.12 (×¾Ö¾ÖêÛúß ˆ¯Ö³ÖÖêÝÖ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö)  ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

¾Ö®Ö ¾Ö ¦ü¾µÖ Ûú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö,†®®Ö ®ÖÖÃÖÖ›üß Ûú´Öß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞÖÖ¸üß ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß ÛéúÂÖß 
¾Ö †®®Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ,´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖ«üÖ¸êü ³Öæ×¾ÖÛúÖÃÖ, •Ö»ÖÃÖÖõÖ¸üŸÖÖ ¾Ö •Ö»Ö•ÖÖÝÖéŸÖß ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö, 

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ •ÖÖÝÖéŸÖß, ×¿ÖõÖÞÖ, ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ ²Ö¤ü»Ö ÛéúŸÖß µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 12: वववेकी उपर्ोग आवण उत्पार्दन 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 



महाराष्ट्र शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड अहवाल 2021 
 

68 

 

अ.क्र. लक्षये 12.2 12.3 12.4 12.8 12.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  
गेली आहे 

62 6 7 4 1 

       1 कृषी 14 2 2 
  

2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 1 1 
   

3 लाभक्षेर ववकास प्रावधकरण 1 
  

1 
 

4 सहकार    1   
5 साांस्कृवतक कायफ 

    
1 

6 पयावरण व वातावरणीय बदल 1  2 2  
7 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण 

 
1 

   
8 वने 4   1  
9 वनयोजन 2 2 

   
10 वनयोजन (रोजगार हमी योजना) 2 

    
11 मदत व पनुवफसन 1 

    
12 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  6     
13 मदृ व जलसांधारण 22 

    
14 वस्रोद्योग   1   
15 जलसांपदा 7 

    
16 पाणी परुवठा व स्वच्छता 1  1   

  
ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÛéúŸÖß

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.13

Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ¾Ö 
®ÖîÃÖÙÝÖÛú †Ö¯Ö¢Öà¿Öß †®ÖãÛæú»Ö®Ö 
Ûú¸üÞµÖÖ“Öß õÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö »Ö¾Ö×“ÖÛúŸÖÖ 
¥üœü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      13.1 

Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß 
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ¬ÖÖê¸üÞÖê ¾Ö 
×®ÖµÖÖê•Ö®Ö µÖÖÓ“Öê ‹Ûú×¡ÖÛú¸üÞÖ 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      13.2

Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÆüÖ®ÖÖÓ®ÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖõÖÞÖ ¤êüÞÖê 
¾Ö õÖ´ÖŸÖÖ¾Öé¨üß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      13.3 

Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö²Ö¤ü»Ö ×¾ÖÂÖµÖÛú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü
“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ †Ö¸üÖÜÖ›ü¶Ö“Öß 
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß Ûú¸üÞÖê.

»ÖõµÖ                     13.†

Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö²Ö¤ü»ÖÖÃÖÓ¬Öß“Öê ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö 
¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖÃÖÖšüß õÖ´ÖŸÖÖ
¾Öé¨üß²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ µÖÓ¡ÖÞÖÖÓ®ÖÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê.

»ÖõµÖ                     13.²Ö  



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

36
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

59
µÖÖê•Ö®ÖÖ

4
»ÖõµÖê

70
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ¾Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.13 (Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÛéúŸÖß) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»Ö ÛéúŸÖß µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Ö¯Ö¢Öà¿Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¬ÖÖêÛúÖ Ûú´Öß 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ÃÖë¤üÖ‡Ô †Ö¸üÖÜÖ›ü¶Ö“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖÞÖß, Æü×¸üŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ †×³ÖµÖÖ®Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ 

†´ÖÓ»Ö²Ö•ÖÖÞÖß ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ¾ÖéõÖÖ¸üÖê¯ÖÞÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 13: हवामान बर्दलासांबांधी कृती 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

 

  
सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.क्र. लक्षये 13.1 13.2 13.3 13.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  गेली आहे 15 41 11 3 
      1 कृषी 1 1 1 

 
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय 1    
3 लाभके्षर ववकास प्रावधकरण 

  
1 

 
4 सहकार  

 
1 

  
5 ऊजा   1   
6 पयावरण व वातावरणीय बदल 1 1 3 

 
7 ववत 

 
1 

  
8 वने 1 6 2 1 
9 गहृ (पोलीस)  1 

   
10 गहृ (पवरवहन) 1    
11 गहृवनमाण 

 
1 

  
12 उद्योग 

 
1 

  
13 कामगार  1   
14 ववधी व न्याय 

 
1 

  
15 मराठी भाषा  

 
1 

  
16 पणन  1   
17 वैद्यकीय वशक्षण व औषधी द्रव्ये 

 
1 

  
18 अल्पसांख्याांक ववकास  1   
19 सावफजवनक आरोग्य 

 
1 

  
20 सावफजवनक बाांधकाम (रस्ते) 

 
1 

  
21 मदत व पनुवफसन 5 3 4  
22 महसलू 

 
1 

  
23 ग्राम ववकास 1 1 

 
1 

24 शालेय वशक्षण  1   
25 कौशल्य ववकास व उदयोजकता 

 
1 

  
26 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  1 2  1 
27 मदृ व जलसांधारण  2   
28 तांर वशक्षण 

 
1 

  
29 वस्रोद्योग  1   
30 पयफर्न  

 
1 

  
31 आवदवासी ववकास 

 
1 

  
32 नगर ववकास  1   
33 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती आवण इतर मागासवगफ 

कल्याण  1   
34 जलसांपदा 2 1   35 पाणी परुवठा व स्वच्छता 

 
1 

  
36 मवहला व बालववकास 

 
1 

  
  

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö 
¯Öã®ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     14.2 

ÃÖÖÝÖ¸üß ¯ÖÏ¤æüÂÖÞÖ Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     14.1 

´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸üß †Ö´»ÖßÛú¸üÞÖ 
Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     14.3 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß

»ÖõµÖ                     14.4

†´ÖÖ¯Ö ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üßÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †®Öã¤üÖ®Öê ²ÖÓ¤ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     14.6

×Ûú®ÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖ“Öê 
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö

»ÖõµÖ                     14.5 

ÃÖÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¯Ö¤êü“µÖÖ ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÆüÖêÞÖÖ¸êü †ÖÙ£ÖÛú 
»ÖÖ³Ö ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                     14.7 

´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖêÝµÖÖÛú×¸üŸÖÖ 
¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú –ÖÖ®Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                     14.†

†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´Öã¦ü ÛúÖµÖªÖ“Öß 
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß

»ÖõµÖ                     14.Ûú 

»ÖÆüÖ®Ö ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸ÖÓ®ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ

»ÖõµÖ                     14.²Ö 

¯ÖÖÞµÖÖÜÖÖ»Öß»Ö •Öß¾Ö®Ö / •Ö»ÖÃÖéÂ™üß

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.14



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

6
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

46
µÖÖê•Ö®ÖÖ

5
»ÖõµÖê

49
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö, ¤ãüÝ¬Ö×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö×ÞÖ ´ÖŸÃµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.14 (¯ÖÖÞµÖÖÜÖÖ»Öß»Ö •Öß¾Ö®Ö / •Ö»ÖÃÖéÂ™üß) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

¾Ö®ÖßÛú¸üÞÖÖ«üÖ¸êü ×Ûú®ÖÖ¸ü¯Ö¼üß“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞÖê, ÛúÖÓ¤üôû¾Ö®Ö †Ö×ÞÖ ¯ÖÏ¾ÖÖôû ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö, ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üÛú 
¯Ö¨üŸÖß®Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ ´Ö“”ûß´ÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖ, ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üßÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖŸÖ 

†Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÓ¤ü¸üüÖÓ“Öê †Ö¬Öã×®ÖÛúßÛú¸üÞÖ
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ध्येय क्र. 14: पाण्याखालील जीवन 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

 

 

 

अ.क्र. लक्षये 14.1 14.2 14.4 14.5 14.ब 
लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड घातली  गेली 
आहे 

1 6 1 2 39 

       
1 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य व्यवसाय   1  30 

2 पयावरण व वातावरणीय बदल 1 2  1  
3 वने 

 
2 

   
4 वनयोजन 

    
2 

5 सावफजवनक बाांधकाम (रस्ते)  1  1  
6 सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य्यता  

 
1 

  
7 

  

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 





•Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö •Öß¾Ö®Ö

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.15

•Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ³Öæ³ÖÖÝÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ 
ÝÖÖê›üµÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê 
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ¾Ö ¯Öã®ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      15.1 

¾Ö®Ö ®ÖÂ™üŸÖÖ £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÞÖê ¾Ö 
†¾Ö®ÖŸÖ ¾Ö®ÖÖÓ“Öß ¯Öã®ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö®ÖÖ
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.2 

¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖ £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÞÖê †Ö×ÞÖ 
†¾Ö®ÖŸÖ •Ö×´Ö®Öß“Öß ¯Öã®ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö®ÖÖ
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.3 

¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®ÖÖ“Öß ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.4 

®ÖîÃÖÙÝÖÛú †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¾Ö •Öî¾Ö
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“Öê •ÖŸÖ®Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.5 

¾ÖÓ¿Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÝÖŸÖ Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖæ®Ö 
×´ÖôûÞÖÖ·µÖÖ »ÖÖ³ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö®µÖÖµÖß¯ÖÞÖê 
¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öß ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¸üÞÖê ¾Ö †¿ÖÖ 
Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÞÖê ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÃÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê 

»ÖõµÖ                     15.6 

ÃÖÓ¸ü×õÖŸÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà“µÖÖ ×¿ÖÛúÖ¸ü ¾Ö 
ŸÖÃÛú¸üß“Öê ×®Ö´ÖæÔ»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.7 

†ÖÛÎú´ÖÛú ˆ¯Ö·µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà“ÖÖ 
•Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸ü 
ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                     15.8 

¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖêŸÖ 
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ µÖÖ 
´Öã¤ËüªÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.9 

•Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê 
ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ¾Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü 
µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¢ÖßµÖ Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ´Ö¬µÖê 
¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.† 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾Ö®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖÃÖÖšüß 
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê ¾Ö 
×¾Ö¢Ö¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     15.²Ö  

×¿ÖÛúÖ¸ü ¾Ö ŸÖÃÛú¸üß²ÖÖ²ÖŸÖ 
•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖœüÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                     15.Ûú 



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

35
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

102
µÖÖê•Ö®ÖÖ

11
»ÖõµÖê

134
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
¾Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.15 (•Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö •Öß¾Ö®Ö) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü ™üÖµÖÝÖ¸ü, ¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü ‹×»Ö±Óú™ü ÃÖÖ¸üÜµÖÖ ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûú×¸üŸÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 15: जवमनीवरील जीवन 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

                        

  

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.
क्र. 

लक्षये 
15.
1 

15
.2 

1
5
.
3 

15
.4 

15
.5 

15
.6 

15
.7 

15
.9 

15
.अ 

15
.ब 15.क 

लक्षयाांशी वकती वेळेस साांगड 
घातली  गेली आहे 

6 70 1
2 1 20 5 9 5 2 2 2 

             1 कृषी 
 

3 3 
        

2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य 
व्यवसाय  

3 1 
        

3 सहकार  
 

1 
         

4 पयावरण व वातावरणीय बदल 2 
          

5 ववत 
 

1 
         

6 अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक 
सांरक्षण  1          

7 वने 2 22 4 1 17 5 7 3  2 2 
8 गहृ (पोलीस)  

 
1 

         
9 गहृ (पवरवहन)  1          
10 गहृवनमाण 

 
1 

         
11 उद्योग  1          
12 कामगार 

 
1 

         
13 ववधी व न्याय  1     1     
14 मराठी भाषा  

 
1 

         
15 पणन  1          
16 वैद्यकीय वशक्षण व औषधी 

द्रव्ये  1          
17 अल्पसांख्याांक ववकास  1          
18 वनयोजन 

 
1 

     
2 

   
19 सावफजवनक आरोग्य  1          
20 सावफजवनक बाांधकाम (रस्ते) 1 1 

      
1 

  
21 महसलू  1          
22 ग्राम ववकास 

 
1 

      
1 

  
23 शालेय वशक्षण  1          
24 कौशल्य ववकास व 

उदयोजकता  1          
25 सामावजक न्याय व ववशेष 

सहाय्य्यता   9 1  3  1     
26 मदृ व जलसांधारण  4 3         
27 तांर वशक्षण 

 
1 

         
 वस्रोद्योग  1          
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अ.
क्र. लक्षये 15.

1 
15
.2 

1
5
.
3 

15
.4 

15
.5 

15
.6 

15
.7 

15
.9 

15
.अ 

15
.ब 

15.क 

28 पयफर्न  
 

1 
         

29 आवदवासी ववकास 
 

1 
         

30 नगर ववकास 
 

1 
         

31 ववमकु्त जाती, भर्क्या जमाती 
आवण इतर मागासवगफ 
कल्याण 

 1          

32 जलसांपदा 1 1          
33 पाणी परुवठा व स्वच्छता 

 
1 

         
34 मवहला व बालववकास  1          
  

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 





¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ, ®µÖÖµÖ ¾Ö ÃÖõÖ´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.16

ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      16.1

×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû, ×¯Öôû¾ÖÞÖæÛú, 
†®Öî×ŸÖÛú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¾Ö ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸üÖ
¯ÖÖÃÖæ®Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ

»ÖõµÖ                      16.2 

ÛúÖµÖªÖ“µÖÖ †Ó´Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖßÃÖ 
“ÖÖ»Ö®ÖÖ ¾Ö ÃÖ´Ö®µÖÖµÖÖ“Öß 
ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖß

»ÖõµÖ                      16.3

ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÝÖã®ÆêüÝÖÖ¸üß, †¾Öî¬Ö 
×¾Ö¢ÖßµÖ ¾Ö ¿ÖÃ¡ÖÖÓ“Öß 
¤êü¾ÖÖÞÖ‘Öê¾ÖÖÞÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ »ÖœüÖ

»ÖõµÖ                      16.4 

»ÖÖ“Ö ¾Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ 
Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      16.5 

¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÛúÖ¸üÛú, •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾Ö 
¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß

»ÖõµÖ                      16.6 

¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üÖŸ´ÖÛú, ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÛú ¾Ö 
¯ÖÏÖ×ŸÖ×®Ö¬ÖßÛú ×®ÖÞÖÔµÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖÓ“Öß 
ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      16.7 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃÖã¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß 
³ÖÖÝÖß¤üÖ¸üß ÃÖõÖ´Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      16.8

ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖêôûûÜÖ¯Ö¡Öê 
¯Öã¸ü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                      16.9 

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê“Öß ¾Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ 
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö †²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¸üÖÜÖÞµÖÖ“Öß 
ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖß

»ÖõµÖ                    16.10

ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß 
†Ö×ÞÖ †ÖÓŸÖÛú¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÝÖã®ÊÖÓ-
×¾Öºþ¨ü »ÖœüÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ²ÖôûÛú™üßÛú¸üÞÖ

»ÖõµÖ                     16.† 

³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ ÛúÖµÖ¤êü ¾Ö 
¬ÖÖê¸üÞÖÖÓ®ÖÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¾Ö 
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß

»ÖõµÖ                     16.²Ö  



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

42
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

177
µÖÖê•Ö®ÖÖ

10
»ÖõµÖê

220
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ÝÖéÆü ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.16 (¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ, ®µÖÖµÖ ¾Ö ÃÖõÖ´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¸ü×õÖŸÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †×³ÖµÖÖ®ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓÃÖÖšüß •Ö»Ö¤ü ×®Ö¾ÖÖ›üÖ ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ, 
×®Ö³ÖÔµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú ²ÖÖ»Ö ÃÖÓ¸üõÖÞÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÜÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖõÖ»ÖÝÖÏÃŸÖ 

õÖê¡ÖÖŸÖ ÃÖã¸ü×õÖŸÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ ÜÖ“ÖÔ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß“Öê ‡Ô-ÃÖã¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö, ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ“Öê 
²ÖôûÛú™üßÛú¸üÞÖ (¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ), ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖß, ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖê ‡ŸµÖÖ¤üß µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 16: शाांती, न्याय आवण बळकट सांस्था 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

                        

  

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.
क्र. 

लक्षये 
16.
1 

16.
2 

16.
3 

16.
4 

16.
6 

16.
7 

16.
9 

16.
1 

16.
अ 

16.
ब 

लक्षयाांशी वकती 
वेळेस साांगड 
घातली  गेली 
आहे 

14 6 28 3 121 10 1 24 11 2 

  
          

1 कृषी 
    

3 
  

1 
  

2 पशसुांवधफन, दगु्ध व 
मत्स्य व्यवसाय     

4 
  

1 
  

3 सहकार  
    

2 
     

4 साांस्कृवतक कायफ 
    

2 
     

5 पयावरण व 
वातावरणीय बदल     

1 
  

1 
  

6 ववत्त 
    

2 
     

7 अन्न, नागरी 
परुवठा व ग्राहक 
सांरक्षण     

5 
     

8 वने 
    

3 
     

9 सामान्य प्रशासन 
    

10 
  

2 
  

10 उच्च वशक्षण 
    

2 
     

11 गहृ (पोलीस)  7 2 18 2 3 
   

8 
 

12 गहृ (पवरवहन) 
    

2 
     

13 गहृवनमाण 
    

2 
     

14 उद्योग 
    

2 
     

15 मावहती तांरज्ञान  
    

3 1 
    

16 
कामगार 

  
2 

 
4 
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अ.
क्र. 

लक्षये 
16.
1 

16.
2 

16.
3 

16.
4 

16.
6 

16.
7 

16.
9 

16.
1 

16.
अ 

16.
ब 

लक्षयाांशी वकती 
वेळेस साांगड 
घातली  गेली 
आहे 

14 6 28 3 121 10 1 24 11 2 

17 ववधी व न्याय 3 1 4 
 

2 
     

18 महाराष्ट्र 
ववधानमांडळ 
सवचवालय     

2 
     

19 मराठी भाषा  
    

2 
     

20 पणन 
    

1 
     

21 वैद्यकीय वशक्षण व 
औषधी द्रव्ये     

2 
     

22 अल्पसांख्याांक 
ववकास     

1 
  

1 
  

23 वनयोजन 1 
  

1 8 1 
  

1 
 

24 सावफजवनक 
आरोग्य     

2 
     

25 सावफजवनक 
बाांधकाम (रस्ते)     

2 
     

26 प्रवसद्धी 
       

1 
  

27 महसलू 
    

8 
     

28 ग्राम ववकास 
    

4 2 
 

1 
  

29 शालेय वशक्षण 
    

3 
     

30 कौशल्य ववकास व 
उदयोजकता     

6 
     

31 सामावजक न्याय व 
ववशेष सहाय्य्यता  

2 
 

3 
 

6 
  

10 2 2 
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अ.
क्र. 

लक्षये 
16.
1 

16.
2 

16.
3 

16.
4 

16.
6 

16.
7 

16.
9 

16.
1 

16.
अ 

16.
ब 

लक्षयाांशी वकती 
वेळेस साांगड 
घातली  गेली 
आहे 

14 6 28 3 121 10 1 24 11 2 

32 मदृ व जलसांधारण 
    

3 4 
    

33 क्रीडा 
 

1 
        

34 तांर वशक्षण 
    

2 
     

35 वस्रोद्योग 
    

1 
     

36 पयफर्न  
       

1 
  

37 आवदवासी ववकास 
  

1 
 

2 
  

1 
  

38 नगर ववकास 
    

4 
  

1 
  

39 ववमकु्त जाती, 
भर्क्या जमाती 
आवण इतर 
मागासवगफ 
कल्याण 

    
2 

     

40 जलसांपदा 
    

2 2 
    

41 पाणी परुवठा व 
स्वच्छता     

2 
     

42 मवहला व 
बालववकास 

1 2 
  

4 
 

1 3 
  

43 गहृ (पोलीस)  1 
 

12 1 4 
 

9 
   

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



¬µÖêµÖÖÓÃÖÖšüß ³ÖÖÝÖß¤üÖ¸üß

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.17

¤êü¿ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö´ÖÖ 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Öê 
ˆ³ÖÖ¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      17.1 

†×¬ÖÛéúŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ-
ÃÖÓ²Ö¬Öß“µÖÖ ²ÖÖÓ¬Öß»ÖÛúß“Öê 
ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ¯ÖÞÖê ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖµÖê Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      17.2 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÃÖÖšüß 
×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“Öß •Ö´Ö¾ÖÖÖ´Ö¾Ö 
Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     17.3 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ Ûú•ÖÔ 
×Ã£Ö¸üŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ 
´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                     17.4 

×¾Ö–ÖÖ®Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö ®ÖÖ×¾Ö®µÖŸÖÖ 
²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖßÛú¸üÞÖ 
ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß –ÖÖ®ÖÖ“Öê 
†Ö¤üÖ®Ö¯ÖÏ¤üÖ®Ö ¾Ö ÃÖÆüÛúÖµÖÔ

»ÖõµÖ                      17.6 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖŸÖê¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ 
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                     17.7 

†»¯Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓÛú×¸üŸÖÖ 
×¾Ö–ÖÖ®Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö ®ÖÖ×¾Ö®µÖŸÖê
²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ õÖ´ÖŸÖÖ¾Öé¨üß 
ÃÖõÖ´Ö Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      17.8

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖÖÓ“µÖÖ 
õÖ´ÖŸÖÖ ¾Öé¨üàÝÖŸÖ Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                      17.9 

×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ“Öß 
×®ÖµÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                    17.11 

†»¯Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓÛú×¸üŸÖÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ×®Ö²ÖÕ¬Ö Æü™ü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                    17.12 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃÖæõ´Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ 
Ã£ÖîµÖÖÔ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                    17.13

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖê¸üÞÖ 
ÃÖãÃÖÓÝÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                    17.14 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖÖÓÃÖÖšüß 
µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß 
Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ®ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ 
†Ö¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê

»ÖõµÖ                    17.15 

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖëŸÖÝÖÔŸÖ 
ÜÖã»Öß, ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ ¾Ö 
ÃÖ´Ö®µÖÖµÖß †¿ÖÖ ²ÖÆãü¯ÖõÖßµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖà®ÖÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞÖê

»ÖõµÖ                    17.10 

†»¯Ö×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 
ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                     17.5 

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖšüß 
•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ³ÖÖÝÖß¤üÖ¸üß ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                    17.16 

¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÝÖß¤üÖ¸üÖÓÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö

»ÖõµÖ                   17.17

¯ÖÏÝÖŸÖß ´ÖÖ¯Ö®ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“ÖÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖ

»ÖõµÖ                    17.19 

×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔü †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß 
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê

»ÖõµÖ                    17.18



ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

17
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

43
µÖÖê•Ö®ÖÖ

8
»ÖõµÖê

48
¾ÖêôêûÃÖ »ÖõµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÝÖ›ü

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
 ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖ ÛÎú.17 (¬µÖêµÖÖÓÃÖÖšüß ³ÖÖÝÖß¤üÖ¸üß) ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓÝÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß šüôûÛú ¾Öî×¿ÖÂ™êü

µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öê  ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö®Ö, ÃÖ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖ‰ú»Öê, ÃÖÖÓ×ÜµÖÛúß µÖÓ¡ÖÞÖê“Öê  ÃÖõÖ´ÖßÛú¸üÞÖ, ×®ÖµÖÖÔŸÖ¾ÖÖœü 
¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ
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ध्येय क्र. 17: ध्येयाांसाठी र्ागीर्दारी 

शाश्वत ववकास ध्येये व त्या अांतगफत लक्षयाांशी साांगड घातलेल्या ववभागाांची ववभागणी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदर शाश्वत ववकास ध्येये वकती वेळा ववभागाांशी साांगड घातली गेली आहेत याचे प्रमाण र्क्केवारीत दशफववते 
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अ.
क्र. 

लक्षये 17.
1 

17.
3 

17.
6 

17.1
1 

17.1
4 

17.1
7 

17.1
8 

17.1
9 

लक्षयाांशी वकती वेळेस 
साांगड घातली  गेली 
आहे 

2 1 1 3 2 8 21 10 

          1 कृषी 
  

1 
    

3 
2 पशसुांवधफन, दगु्ध व मत्स्य 

व्यवसाय      1 7  
3 लाभक्षेर ववकास 

प्रावधकरण      
1 

  
4 सहकार  

   
1 

    
5 साांस्कृवतक कायफ 

     
3 

  
6 पयावरण व वातावरणीय 

बदल     
1 

 
1 

 
7 सामान्य प्रशासन 

    
1 

   
8 उद्योग    2     
9 वनयोजन 

      
7 6 

10 सावफजवनक आरोग्य       1  
11 सावफजवनक बाांधकाम 

(रस्ते)  1    2   
12 महसलू 

      
1 

 
13 ग्राम ववकास 1 

    
1 

  
14 सामावजक न्याय व ववशेष 

सहाय्य्यता        2  
15 मदृ व जलसांधारण       1  
16 आवदवासी ववकास 

      
1 1 

17 नगर ववकास 1        
 

ववभागवनहाय साांगड घातलेल्या लक्षयाांची सांख्या 



×¾Ö³ÖÖÝÖ×®ÖÆüÖµÖ ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖ ¬µÖêµÖÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖÝÖÞÖß
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प्रकरण - 4 

शाश्वत ववकास ध्येयाांची ववर्ागाांनसुार ववर्ागणी 
 

प्रत्येक ववभागाच्या योजना शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या पतूफतेसाठी करत असलेल्या उपाययोजना 

स्पष्ट्र् करतात. सदर प्रकरणात प्रत्येक ववभागाकडून कोणत्या महत्त्वाच्या शाश्वत ववकास ध्येयाांवर काम 

चाल ू आहे, याबाबत ववश्लेषण वदले आहे. तसेच, सदर शाश्वत ववकास ध्येयाांतगफत कोणकोणती लक्षये 

ववचारात घेतली आहेत, याचे ववश्लेषणसदु्धा वदले आहे. 

4.1.1 ववभागाांची शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी साांगड घालताना वापरलेली पद्धत  

 ववभागामार्फ त राबववण्यात येणाऱ्या योजनाांची एक ककवा एकापेक्षा जास्त शाश्वत ववकास ध्येयाांशी 

साांगड घालण्यात आली आहे. पवरणामी, एका वववशष्ट्र् शाश्वत ववकास ध्येयावर ववभागाने वकती 

लक्ष कें वद्रत केले आहे, हे जाणनू घेण्यासाठी ववभागाांतगफत शाश्वत ववकास ध्येयाांची ववभागणी 

पवरगवणत करण्यात आली आहे.  

 ववभागाांतगफत शाश्वत ववकास ध्येयाांची ववभागणी जाणनू घेण्यासाठी एकूण सवफ शाश्वत ववकास 

ध्येयाांची घातल्या गेलेल्या साांगाडपैकी एक शाश्वत ववकास ध्येय वकती वेळा साांगड घातले गेले 

आहे, याचे प्रमाण पवरगवणत करण्यात आले आहे. उदा. कृषी ववभागाांतगफत 174 वेळेस शाश्वत 

ववकास ध्येयाांची साांगड घालण्यात आली आहे. या 174 वेळेस साांगड घातल्या गेल्यापैकी,  

ध्येय क्र.  2  (उपासमार नष्ट्र् करणे) ची 102 वेळेस (58.6 र्क्के) साांगड घातली गेली आहे. 

त्यामळेु सदर ध्येय हे कृषी ववभागासाठी महत्त्वाचे ध्येय ठरले आहे. अशाच प्रकारे इतर शाश्वत 

ववकास ध्येयाांची ववभागणी पवरगवणत करण्यात आली आहे.  

 यामळेु ववभागाांच्या कोणत्या योजना कोणत्या लक्षयाशी वनगडीत आहेत, कोणत्या लक्षयाांशी नाहीत 

हे स्पष्ट्र् होते. लक्षयवनहाय मावहतीच्या ववश्लेषणावरून कोणत्या ध्येयाांवर लक्ष कें वद्रत करावे याचे 

सकू्षम आकलन होते. 

 प्रत्येक ववभागाच्या एकूण योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या लक्षयाांशी घातलेली साांगड 

याबाबतची मावहती Bar Chart मध्ये दशफववण्यात आलेली आहे. 
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पढुील वाटचाल   

सवफ ववभागाांच्या योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षयाांशी घातलेली साांगड हा व्यापक उपक्रम आहे. 

यामध्ये शाश्वत ववकास 2030 अजेंडाच्या पवरपतूीसाठी सद्यश्स्थतीत योजलेल्या उपाययोजनाांचे यथाथफ दशफन 

घडते. या ववश्लेषणामधनू पढेु येणारे वनष्ट्कषफ हे शाश्वत ववकास ध्येयाांच्या सांस्थात्मकीकरणाच्या सांदभात 

पढुील वदशा व कृती याबाबत मागफदशफन करतात.   

 सवफसाधारणपणे वेगवेगळ्या शासकीय ववभागाांशी शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षये कशाप्रकारे 

सांबांवधत आहेत याची कल्पना या अहवालामळेु वमळते. यामळेु ववभागाांना भववष्ट्यातील त्याांच्या योजनाांची 

शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घालण्यास मदत होईल. शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड 

घालण्याची प्रवक्रया सांस्थात्मक करण्यासाठी, महाराष्ट्र योजना मावहती व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये           

(MP-SIMS) मावहतीच्या नोंदणीकवरता जबाबदार असलेल्या सांबांवधत ववभागाांच्या अवधकारी/कमफचाऱ्याांना 

साांगड घालण्याच्या प्रवक्रयेबिल सजग करणे आवश्यक आहे. योजनाांची साांगड घालण्यासाठी वदलेले 

तपशीलवार वनकष हे यापढेु मागफदशफक ठरतील.   

 
⮚ शाश्वत ववकास ध्येयाांमध्ये योगदान देणारे ववववध ववभाग पावहले असता, एका वववशष्ट्र् शाश्वत 

ववकास ध्येयानसुार ववभागाांचे ववषयवनहाय गर् तयार करणे सलुभ होईल. यामळेु 

● वनश्श्चत केलेले शाश्वत ववकास ध्येय साध्य करण्यासाठी ववषयवनहाय गर्ाांसाठी पवरसांवाद, 

कायफशाळेिारे आांतर-ववभागीय सहकायफ दढृ होईल 

● धोरणात्मक समन्वय आवण योजनाांच्या तकफ सांगतीकरणामळेु प्रयत्नाांची विरुक्ती कमी होऊन 

शाश्वत ववकास ध्येये साध्य करताना सांसाधनाचा  इष्ट्र्तम वापर करण्याची सवुनश्श्चती होईल 

⮚ ववववध योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येयाांशी साांगड घालणे, ही शाश्वत ववकास ध्येयाांवर आधावरत 

अथफसांकल्प तयार करण्यासाठी महत्त्वाची पायरी आहे. या अभ्यासामळेु अथफसांकल्पीय तरतदुीमधील 

वकती वनधी एखाद्या वववशष्ट्र् शाश्वत ववकास ध्येयाच्या पतूफतेसाठी वार्प केला जातो हे जाणनू घेण्यास 

मदत होईल. तथावप, हे लक्षात घेतले पावहजे की, जेव्हा एका योजनेची वेगवेगळ्या शाश्वत ववकास 

ध्येयाांशी साांगड घातली जाते, तेव्हा साांगड घातलेल्या ध्येयाांमध्ये खचाचे ववभाजन करणे ही अवघड 

प्रवक्रया आहे. या समस्येचे वनराकरण करण्यासाठी, प्रत्येक साांगड घातलेल्या शाश्वत ववकास 

ध्येयाांवर होणारा योजनेचा गणुात्मक प्रभाव ववचारात घेणे आवश्यक आहे. शाश्वत ववकास 

ध्येयाकवरता करावयाच्या अथफसांकल्पीय तरतदुीसाठी कायफक्षेरातील तज्ञ, सांबांवधत ववभाग आवण इतर 

भागधारक याांमध्ये सखोल ववचार ववनीमय होणे आवश्यक आहे. योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येयाांशी 

साांगड घालण्याचा उपक्रम या चचेचा आधार ठरु शकतो. 
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⮚ या अभ्यासावरून राज्यस्तरावर सांबांवधत योजना नसल्यामळेु काही लक्षयाांशी साांगड घालण्यात 

आलेली नाही याची कल्पना येते. तसेच या शाश्वत ववकास ध्येये व लक्षये याांच्या योजनाांच्या साांगड 

प्रवक्रयेत योजनाांच्या अथफसांकल्पीय तरतदूींचे अवलोकन केल्यानांतर, शाश्वत ववकास ध्येये व 

लक्षयाांच्या पवरपतूफतेसाठी पयाप्त अशी आर्थथक तरतदू आहे ककवा नाही हे ओळखणे शक्य होईल. 

⮚ लक्षयस्तरावर ववभाग आवण योजनाांची साांगड घातल्याने मावहतीचे स्रोत ओळखण्यास मदत होईल, 

ज्यामळेु शाश्वत ववकास 2030 अजेंडा पणूफ करण्याच्यादषृ्ट्र्ीने प्रगतीचे सांवनयांरण करण्यासाठी 

तयार केलेल्या राज्य वनदेशक आराखड्यामध्ये मावहती भरणे शक्य होईल. 

⮚ सवफ राज्यस्तरीय आवण कें द्रपरुस्कृत योजनाांची शाश्वत ववकास ध्येये आवण लक्षयाांशी साांगड 

घालण्यात आल्यास योजनाांचे शाश्वत ववकास ध्येयाांवर आधावरत र्लवनष्ट्पत्तींचे ववश्लेषण करणे 

शक्य होईल. 
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पवरवशष्ट्ट  एक 

शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

ध्येय क्र. 1  
दावरद्रय 
वनमुफलन 

1.1 प्रवतवदन 1.25 डॉलरहून कमी पैशामध्ये उदरवनवाह करणारे लोक म्हणनू 
अलीकडेच गणना केलेली आहे अशा प्रत्येक वठकाणच्या सवफ लोकाांचे सन 2030 
पयंत आत्यांवतक दावरद्रय दरू करणे  

होय 

1.2 राष्ट्रीय व्याख्याांनसुार, दावरद्रयात राहणाऱ्या सवफ वयोगर्ाांतील परुूष, श्स्रया व 
बालके याांचे प्रमाण सन 2030 पयंत वकमान वनम्म्यावर आणणे  

होय 

1.3 तळागाळासह सवफ स्तराांतील लोकाांसाठी राष्ट्रीयदषृ्ट्ट्या समवुचत सामावजक सरुक्षा 
यांरणा व उपाययोजना राबववणे आवण सन 2030 पयंत गरीब व दबुफल घर्काांतील 
लोकाांपयंत त्या व्यापक प्रमाणात पोहोचवण्याचे उविष्ट्र् गाठणे 

होय 

1.4 सन 2030 पयंत सवफ परुूष व मवहलाांना, ववशेषत: गरीब आवण दबुफल घर्काांना 
आर्थथक सांसाधने तसेच मलूभतू सेवा, जमीन आवण इतर स्वरूपातील मालमत्ता व 
वारसा प्राप्त सांपत्ती, नैसर्थगक साधनसांपत्ती, समवुचत नवीन तांरज्ञान आवण सकू्षम ववत्त 
परुवठ्यासह ववत्तीय सेवा याांवर मालकी हक्क व वनयांरण वमळण्याचा समान हक्क 
असेल याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

1.5 सन 2030 पयंत, गरीब व असरुवक्षत पवरश्स्थतीत राहणाऱ्या लोकाांना 
आत्मवनभफर करणे आवण वातावरणाशी सांबांवधत असलेल्या तीव्र घर्नाांमळेु आवण 
इतर आर्थथक, सामावजक व पयावरणववषयक आघातामळेु व आपत्तीमळेु होणारी 
बाधा व असरुवक्षतता कमी करणे 

होय 

1.अ.  सवफ स्तरावरील गवरबी नष्ट्र् करण्यासाठीच्या कायफक्रम व धोरणाांची 
अांमलबजावणी करण्यासाठी, ववकसनशील देश, ववशेषत: अल्प ववकवसत देश 
याांच्या कवरता पयाप्त व सांभाव्य साधने परुववण्याच्यादषृ्ट्र्ीने वाढीव ववकासात्मक 
सहकायामधनू, ववववध स्रोताांमधनू, महत्वपणूफ सांसाधने उभारण्याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

1.ब.  दावरद्रय वनमूफलनाच्या कायामध्ये वर्थधत गुांतवणकूीस सहाय्यभतू होण्यासाठी, 
गवरबावभमखु आवण कलग सांवेदनशील ववकास कायफतांरे आधावरत राष्ट्रीय, प्रादेवशक 
व आांतरराष्ट्रीय स्तराांवर एक वनकोप धोरणात्मक आराखडा तयार करणे 

होय 

ध्येय क्र. 2  
उपासमारीचे 

समळू उच्चार्न 

2.1 सन 2030 पयंत उपासमारी नष्ट्र् करणे तसेच नवजात वशशूांसह सवफ 
वयोगर्ातील सवफ लोकाांना ववशेषत: गरीब आवण अत्यांत दबुफल श्स्थतीत राहणाऱ्या 
इतर सवफ लोकाांना वषफभर सरुवक्षत, पोषक व परेुसे अन्न वमळण्याची सवुनश्श्चती करणे  

होय 

2.2 सन 2030 पयंत सवफ प्रकारचे कुपोषण नष्ट्र् करणे त्याचबरोबर सन 2025 पयंत 
पाच वषांखालील, वाढ खुांर्लेल्या व अशक्त बालकाांबाबतची आांतरराष्ट्रीय स्तरावर 
सांमत केलेली लक्षये साध्य करणे आवण पौगांडावस्थेतील मलुी, गभफवती मवहला, 
स्तनदा माता व वयोवधृ्द व्यक्ती याांच्या पोषण ववषयक गरजाांची पतूफता करणे 

होय 

2.3 सन 2030 पयंत जमीन, इतर उत्पादक साधनसांपत्ती व वनववष्ट्र्ी, ज्ञान, 
ववत्तीयसेवा, बाजारपेठा आवण मलू्यवधफनाच्या व शेतीतर रोजगाराच्या सांधी खारीशीर 
आवण समानतेने उपलब्ध करून देऊन त्यािारे अन्नधान्याचे अल्प उत्पादकाांच्या 
ववशेषत: मवहला, मळू रवहवासी शेतकरी कुरु्ांब, पशपुालक व मच्छीमार याांच्या कृवष 
उत्पादकतेत आवण त्याांच्या उत्पन्नामध्ये दपु्पर्ीने वाढ करणे 

होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

2.4 सन 2030 पयंत ज्या उत्पादकता व उत्पादन वाढवतील, पयावरण व्यवस्था 
राखण्यात मदत करतील, हवामान बदल, प्रवतकूल हवामान, अवषफण, परू व इतर 
आपत्ती याांमध्ये जळूवून घेण्याची क्षमता वाढवतील आवण जमीन व मातीचा दजा 
उत्तरोत्तर सधुारतील अशा शाश्वत अन्न उत्पादन पध्दतीची सवुनश्श्चती करणे आवण 
प्रवतसादक्षम कृषी पद्धती राबववणे 

होय 

2.5  सन 2020 पयंत, राष्ट्रीय, प्रादेवशक व आांतरराष्ट्रीय स्तराांवरील सयुोग्य 
व्यवस्थापन केलेले आवण ववववधता असलेले वबयाणे व रोप पेढ्ा याांच्या माध्यमातनू 
वबयाणे, लागवडीयोग्य वनस्पती आवण शेती योग्य जनावरे व पाळीव प्राणी व 
तत्सांबांवधत वन्य प्रजाती याांची जनकुीय ववववधता वर्कवणे, तसेच आांतराष्ट्रीय 
मान्यतेनसुार, जनकुीय सांसाधनाांच्या आवण सांलग्न पारांपवरक ज्ञानाच्या वापरातनू 
वमळालेल्या लाभाची योग्य व न्याय्य ववभागणी होण्याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

2.अ.  ववकसनशील देशाांमध्ये, ववशेषत: अल्पववकवसत देशाांमध्ये कृवष-उत्पादक 
क्षमता वाढववण्याच्या उिेशाने, ग्रामीण पायाभतू सवुवधा, कृवष सांशोधन व ववस्तार 
सेवा, तांरज्ञान ववकास आवण रोप व पशधुन जनकुपेढ्ा या क्षेराांमध्ये वाढीव 
आांतरराष्ट्रीय सहकाराच्या माध्यमातनू गुांतवणकू वाढववणे 

होय 

2.ब.  दोहा ववकास चचा रे्रीच्या जाहीरनाम्याला अनसुरून समन्याय प्रभावाांसह 
कृवष वनयातीवरील सवफ प्रकारची अनदुाने आवण वनयात उपाययोजना याांचे एकाच 
वेळी समाांतरपणे उच्चार्न करून त्यािारे जागवतक कृषी बाजापेठाांमधील व्यापार 
ववषयक वनबंध व ररु्ी दरुूस्त करणे व त्याांना प्रवतबांध करणे 

नाही 

2. क. अन्नाच्या वकमतीमधील आत्यांवतक अश्स्थरतेवर मयादा आणण्यास मदत 
होण्यासाठी अन्नाची बाजारपेठ आवण त्यावर आधावरत आर्थथक बाजारपेठ ह्ाांचे 
योग्य कामकाज आवण बाजार व अन्नसाठाववषयक मावहतीची योग्य वेळेवर 
उलब्धतता होईल याच्यासाठी खारीशीर उपाययोजना करणे 

होय 

ध्येय क्र. 3 
वनरोगीपणा व 

क्षेमकुशल 

3.1 सन 2030 पयंत माता मतृ्यदूराचे जागवतक प्रमाण दर लाख जीववत जन्मामागे 
70 पयंत कमी करणे  

होय 

3.2  सन 2030 पयंत नवजात वशश ू आवण पाच वषांखालील बालकाांचे र्ाळता 
येण्याजोगे मतृ्य ूथाांबववणे आवण त्यासाठी सवफ देशाांनी नवजात मतृ्यदूराचे प्रमाण दर 
हजार जीववत जन्मामागे 12 पयंत व पाच वषांखालील मतृ्यदुराचे प्रमाण  दर हजार 
जीववत जन्मामागे 25 पयंत कमी करणे 

होय 

3.3 सन 2030 पयंत एड्स, क्षयरोग, मलेवरया आवण दलुफवक्षत असणारे 
उष्ट्णकवर्बांधीय रोगाांचा रै्लाव थाांबववणे आवण काववळ (वहपरॅ्ायर्ीस), पाण्यामळेु 
पसरणारे रोग व इतर सांसगफजन्य रोगाांशी मकुाबला करणे 

होय 

3.4 सन 2030 पयंत प्रवतबांध व उपचार आवण मानवसक आरोग्य व क्षेमकुशलता 
यावर भर देऊन असांसगफजन्य रोगाांमळेु होणारे अकाली मतृ्यचेू प्रमाण एक 
ततृीयाांशपयंत कमी करणे  

होय 

3.5 अांमली औषधी द्रव्याांचा दरुुपयोग आवण अल्कोहोलचा घातक वापर यासारख्या 
अांमली पदाथांच्या वापरास प्रवतबांध करण्याच्या व त्यावर उपचार करण्याच्या 
उपाययोजनाांना बळकर् करणे 

होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

3.6 सन 2020 पयंत, रस्ते अपघाताांमळेु होणाऱ्या दखुापती आवण मतृ्य ू याांचे 
जागवतक प्रमाण वनम्म्याने कमी करणे 

होय 

3.7 सन 2030 पयंत लैंवगक आवण प्रजोत्पादनववषयक आरोग्य सेवेबरोबरच कुरु्ांब 
वनयोजन, मावहती व वशक्षण वमळण्याची सवुनश्श्चती करणे आवण प्रजोत्पादन 
आरोग्याचा राष्ट्रीय ध्येयधोरणे व कायफक्रमाांमध्ये अांतभाव करणे 

होय 

3.8 ववत्तीय जोखीम सांरक्षणासह आरोग्यसेवेचे सावफवरकीकरण साध्य करणे, दजेदार 
अत्यावश्यक आरोग्यसेवा वमळणे आवण सवांना सरुवक्षत, प्रभावी, गणुवत्तापणूफ व 
परवडण्याजोगी अत्यावश्यक औषधे व लसी वमळणे 

होय 

3.9 सन 2030 पयंत, घातक रसायने तसेच हवा, जल व मदृ प्रदषूण यापासनू होणारे 
मतृ्य ूव आजार मोठ्या प्रमाणात कमी करणे 

होय 

3.अ.  योग्य असेल त्याप्रमाणे, सवफ देशाांमध्ये जागवतक आरोग्य सांघर्नेच्या तांबाख ू
वनयांरणाबाबतच्या आराखड्याची अवधक सक्षमपणे अांमलबजावणी करणे 

होय 

3.9 सन 2030 पयंत, घातक रसायने तसेच हवा, जल व मदृ प्रदषूण यापासनू होणारे 
मतृ्य ूव आजार मोठ्या प्रमाणात कमी करणे 

होय 

3.अ.  योग्य असेल त्याप्रमाणे, सवफ देशाांमध्ये जागवतक आरोग्य सांघर्नेच्या तांबाख ू
वनयांरणाबाबतच्या आराखड्याची अवधक सक्षमपणे अांमलबजावणी करणे 

होय 

3.ब.  प्रामखु्याने, ववकसनशील देशाांना भेडसावणाऱ्या सांसगफजन्य आवण 
असांसगफजन्य रोगाांवरील लसी व औषधे याांचे सांशोधन व ववकास करण्यासाठी 
सहाय्य करणे. ज्यात सावफजवनक आरोग्याच्या सांरक्षण करण्यासाठीच्या 
लववचकतेच्या सांबांधात बौश्ध्दक मालमत्ता हक्काच्या व्यापाराशी सांबांवधत आवण 
सावफजवनक असलेल्या पैलूांच्या सांबांधातील करारातील सांपणूफ तरतदुींचा वापर 
करण्याच्या ववकसनशील देशाांच्या हक्कास मान्यता वदलेली आहे अशा वरप्स 
करारानसुार आरोग्य यासांबांधात दोहा घोषणापरानसुार परवडण्याजोगी अत्यावश्यक 
औषधे व लसी परुववणे आवण ववशेषत: सवांसाठी औषधे परुववणे 

होय 

3.क.  ववकसनशील देशाांमध्ये ववशेषत: कमीत कमी ववकवसत देशाांमध्ये आवण 
छोरे्  विपकल्प असलेल्या ववकसनशील राज्यामध्ये, आरोग्यासांबांधीच्या 
ववत्तपरुवठ्यात भरीव वाढ करणे व तसेच आरोग्यववषयक मनषु्ट्यबळाची नेमणकू 
करणे, त्याांना प्रवशक्षण देणे  व ते आरोग्यसेवेत वर्कून राहतील याकडे लक्ष देणे 

होय 

ध्येय क्र. 4  
गणुवत्तापणूफ 

वशक्षण 

4.1   सन 2030 पयंत अनरुूप व प्रभावी वशक्षणाच्या र्लवनष्ट्पत्तीसाठी सवफ मलुी 
आवण मलुाांना पणूफपणे वन:शलु्क, समन्यायी व गणुवत्तापणूफ प्राथवमक आवण माध्यवमक 
वशक्षण देण्याची सवुनश्श्चती करणे 
 

होय 

4.2 सन 2030 पयंत सवफ मलुी व मलेु प्राथवमक वशक्षणासाठी तयार व्हाव ेम्हणनू 
त्याांना दजेदार बाल्यावस्था ववकास, काळजी व पवूफ प्राथवमक वशक्षण वमळत 
असल्याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

4.3   सन 2030 पयंत सवफ मवहला व परुूषाांना परवडणाऱ्या आवण दजेदार अशा 
ताांवरक, व्यावसावयक आवण उच्चवशक्षणाच्या समान उपलब्धतेची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

4.4  सन 2030 पयंत ज्याांच्याकडे रोजगार, उत्तम नोकरी व उपक्रमशीलता यासाठी होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

ताांवरक व व्यावसावयक कौशल्यासह अनरुूप कौशल्ये आहेत अशा यवुकाांच्या व 
प्रौढाांच्या सांख्येत वाढ करणे 
4.5 सन 2030 पयंत वशक्षणातील लैंवगक तर्ावत दरू करणे, आवण ववकलाांग 
व्यक्ती, मलूवनवासी, दबुफलश्स्थतीतील बालके याांसह दबुफल घर्काांसाठी सवफ स्तरातील 
वशक्षण आवण व्यावसावयक प्रवशक्षण समान पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याची 
सवुनश्श्चती करणे 

होय 

4.6 सन  2030 पयंत सवफ यवुक व यवुती आवण अवधकावधक प्रौढाांनी साक्षरता 
आवण अांक ओळखीची वकमान पातळी गाठल्याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

4.7 सन 2030 पयंत सवफ नववशवक्षताांनीं शाश्वत ववकासास प्रचालना देण्यासाठी 
आवश्यक असे ज्ञान आवण कौशल्ये सांपावदत केले असल्याची सवुनश्श्चती करणे. 
यामध्ये शाश्वत ववकास व शाश्वत जीवनमान, मानवीहक्क, कलगसमानता, शाांतता व 
अकहसेच्या सांस्कृतीचे प्रचालन,जागवतक नागवरकत्व, साांस्कृवतक ववववधतेबिलची 
जाणीव व आदरभाव आवण सांस्कृतीचे शाश्वत ववकासातील योगदान यासांबांधीच्या 
वशक्षणाचा अांतभाव होतो 

होय 

4. अ. बालक, ववकलाांग आवण कलग सांवेदनशील शैक्षवणक सवुवधाांची वनर्थमती व 
त्याांचे अद्ययावतीकरण करणे आवण सवांसाठी सरुवक्षत, अकहसक, सवफसमावेशक व 
प्रभावी अध्ययन वातावरण परुववणे 

होय 

4. ब.  सन 2020 पयंत, ववकवसत देशामधील आवण इतर ववकसनशील देशाांमधील 
व्यावसावयक प्रवशक्षण आवण मावहती-सांदेश प्रसारण तांरज्ञान, ताांवरक, अवभयाांवरकी व 
वैज्ञावनक कायफक्रम याांसह उच्चवशक्षणामध्ये प्रवेशासाठी ववकसनशील देशाांसाठी, 
ववशेषत: कमी ववकवसत देशाांसाठी ववकसनशील छोरे् बेर् असलेल्या राज्यासाठी व 
आफ्रीकन देशाांसाठी जागवतक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या वशष्ट्यवतृ्तीच्या सांख्येत 
लक्षणीय वाढ करणे 

होय 

4.4.क.  सन 2030 पयंत ववकसनशील देशाांमध्ये ववशेष करुन अल्पववकवसत 
देशाांमध्ये आवण छोरे् बेर् असलेल्या ववकसनशील देशाांमध्ये अहफता प्राप्त वशक्षकाांच्या 
सांख्येत वाढ करणे आवण यामध्ये ववशेषतः वशक्षकाांच्या प्रवशक्षणासाठी आांतरराष्ट्रीय 
सहकायफ घेणे 

होय 

ध्येय क्र. 5 
कलग समानता 

5.1. सगळीकडे सवफ मवहला व मलुींच्या बाबतीत सवफ प्रकारचे भेदभाव दरू करणे होय 
5.2 तस्करी आवण लैंवगक तसेच इतर प्रकारच्या शोषणासह सावफजवनक आवण 
खाजगी क्षेरात सवफ मवहला आवण मलुींवर होणारे सवफ प्रकारचे अत्याचार दरू करणे 

होय 

5.3  बालवववाह, जबरदस्तीने वववाह करणे आवण मवहलाांच्या जननेंवद्रयाांचे ववच्छेदन 
करणे याांसारख्या सवफ अवनष्ट्र् प्रथा नष्ट्र् करणे 

होय 

5.4  सावफजवनक सेवा पायाभतू सोयीसवुवधा आवण सामावजक सांरक्षणववषयक 
धोरणे याांच्या तरतदुींिारे मोर्त सांगोपन (काळजी) व घरगतुी कामे याांना मान्यता देणे 
आवण त्याचे मलू्यमापन करणे तसेच राष्ट्रीयदषृ्ट्ट्या उवचत अशा पद्धतीने घराांमधील व 
कुरु्ांबामधील जबाबदारीचे वार्प करण्यास चालना देणे 

होय 

5.5  राजकीय, आर्थथक आवण सावफजवनक जीवनात वनणफय घेण्याच्या सवफ स्तरावर 
प्रवतवनधीत्व करण्यासाठी मवहलाांचा सांपणूफ व सक्रीय सहभाग आवण त्याांना समान 

होय 



 
                                                                                                                              

                                                                                 

161 

 

                      महाराष्ट्र शाश्वत ववकास ध्येयाांशी योजनाांची साांगड अहवाल 2021 

शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

सांधी उपलब्ध करून वदल्याबाबत सवुनश्श्चती करणे 
5.6  लोकसांख्या व ववकास यासांबांधीच्या आांतरराष्ट्रीय पवरषदेचा कृती कायफक्रम व 
बीकजग प्लरॅ्र्ॉमफ र्ॉर ऍक्शन आवण त्याांच्या आढावा पवरषदाांच्या पवरणामात्मक 
दस्तऐवजानसुार मान्य, लैंवगक आवण प्रजनन स्वास््य व प्रजनन अवधकाराांसाठीच्या 
सावफवरक उपलब्धतेची योजना करणे 

होय 

5.अ. मवहलाांना आर्थथक सांसाधनामध्ये समान हक्क त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय 
कायद्यानसुार जमीन आवण इतर स्वरूपातील मालमत्ता, ववत्तीयसेवा, वारसा प्राप्त 
सांपत्ती, आवण नैसर्थगक साधनसांपत्ती यामध्ये मालकी हक्क व वनयांरण देण्यासाठी 
सधुारणा हाती घेणे 

होय 

5. ब. मवहलाांचे सक्षमीकरण करण्यास चालना देण्यासाठी सहाय्यभतू तांरज्ञानाचा, 
ववशेषत: मावहती व सांपे्रषण तांरज्ञानाचा वापर वाढववणे 

होय 

5. क. सवफ स्तरावर सवफ मवहला व मलुींच्या लैंवगक समानतेस व सक्षमीकरणास 
चालना देण्यासाठी वनकोप धोरणे व अांमलबजावणी योग्य कायदे करणे व त्याांना 
बळकर्ी देणे 

होय 

ध्येय क्र. 6 
स्वच्छ पाणी व 

स्वच्छता 

6.1 सन 2030 पयंत जागवतक स्तरावर सवांसाठी सावफवरक व समन्यायाने सरुवक्षत 
आवण परवडण्याजोगे वपण्याचे पाणी वमळण्याचे उविष्ट्र् साध्य करणे 

होय 

6.2 सन 2030 पयंत सवांसाठी पयाप्त व समन्यायाने स्वच्छता व आरोग्यदायी 
सवुवधा वमळण्याचे आवण उघड्यावर शौचास बसण्याची पद्धत नष्ट्र् करणे आवण 
यासांदभातील मवहला आवण मलुी तसेच दबुफल पवरश्स्थतीतील लोकाांच्या गरजाांकडे 
ववशेष लक्ष देण्याचे उविष्ट्र् साध्य करणे 

होय 

6.3 सन 2030पयंत पाण्याचा दजा सधुारण्याकवरता जल प्रदषूण कमी करणे, 
घनकचऱ्याचे प्रभावी वनयोजन, घातक रसायने व पदाथफ याांचे प्रमाण कमी करणे व 
प्रवक्रया न केलेल्या साांडपाण्याचे प्रमाण वनम्म्याने कमी करणे तसेच साांडपाण्यावर 
प्रवक्रया करून त्याचा  सरुवक्षत पनुवापर करण्याचे प्रमाण जागवतक स्तरावर वाढवणे 

होय 

6.4 सन 2030 पयंत, सवफ क्षेराांतील पाण्याच्या कायफक्षम वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
वाढ करणे आवण पाण्याची र्ांचाई दरू करण्यासाठी पाण्याचा शाश्वत उपसा व परुवठा 
करण्याची सवुनश्श्चती करणे तसेच पाणी र्ांचाईची झळ सोसणाऱ्या लोकाांच्या सांख्येत 
मोठया प्रमाणात घर् करणे 

होय 

6.5 सन 2030 पयंत उवचत असेल त्याप्रमाणे सीमेपलीकडील (आांतरराज्यीय 
/आांतराष्ट्रीय) सहकायातनू सवफ स्तराांवर एकात्मीक जलसांपदा व्यवस्थापनाची 
अांमलबजावणी करणे 

होय 

6.6 सन 2020 पयंत पवफत, वने, पाणथळ जवमनी, नद्या, जलाशये व तळे याांसह 
पाण्याशी सांबांवधत असलेल्या पवरसांस्थाांचे सांरक्षण व जतन करणे 

होय 

6. अ. सन 2030 पयंत जलसांधारण, ववक्षारण, पाण्याची कायफक्षमता, साांडपाणी 
प्रवक्रया, पनुभफरण व पनुवापर तांरज्ञान याांसह पाणी व स्वच्छता याच्याशी सांबांवधत 
असलेल्या उपक्रमाांमध्ये व कायफक्रमाांमध्ये ववकसनशील देशाांना आांतरराष्ट्रीय सहकार 
व क्षमता बाांधणी सहाय्य करण्याबाबतचा ववस्तार करणे 

होय 

6.ब. जल व स्वच्छता व्यवस्थापन सधुारणा करण्यामध्ये स्थावनक लोकाांच्या होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

सहभागासाठी सहाय्य करणे व त्याांना सक्षम करणे 
ध्येय क्र. 7  

परवडण्याजोगी 
आवण स्वच्छ 

ऊजा 

7.1  सन 2030 पयंत सवांना परवडण्याजोगी, खारीशीर आवण अत्याधवुनक ऊजा 
सेवा वमळण्याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

7.2 सन 2030 पयंत, जागवतक सांवमश्र ऊजेमध्ये अक्षय्य ऊजांच्या (नवीकरणयोग्य) 
वहश्श्यात भरीव वाढ करणे 

होय 

7.3  सन 2030 पयंत, ऊजेच्या कायफक्षमतेत सधुारणा करण्याचा जागवतक दर दपु्पर् 
करणे 

नाही 

7. अ.  सन 2030 पयंत अक्षय्य (नवीकरणयोग्य) ऊजा, ऊजा कायफक्षमता आवण 
अद्ययावत व स्वच्छ जीवाष्ट्म ऊजा तांरज्ञान यासह स्वच्छ ऊजा सांशोधन व तांरज्ञान 
सलुभपणे वमळण्यासाठी आांतरराष्ट्रीय सहकायफ वाढववणे, आवण ऊजेच्या सांबांधातील 
पायाभतू सोयी व ऊजा तांरज्ञान यात गुांतवणकुीसाठी चालना (उते्तजन) देणे 

नाही 

7. ब.  सन 2030 पयंत सवफ ववकसनशील देशाांमध्ये, ववशेषत: कमी ववकवसत 
देशाांमध्ये व छोर्ी बेरे् असलेल्या आवण भवूेश्ष्ट्र्त ववकसनशील राज्याांमध्ये सवांसाठी 
आधवुनक व शाश्वत ऊजा सेवा परुववण्यासाठी पायाभतू सोयींचा ववस्तार करणे 
आवण तांरज्ञान अद्ययावत करणे 

होय 

ध्येय क्र. 8  
चाांगल्या दजाचे 

काम आवण 
आर्थथक वाढ 

8.1   राष्ट्रीय पवरश्स्थतीनसुार दरडोई आर्थथक वाढ श्स्थर ठेवणे आवण ववशेषत: कमी 
ववकवसत देशाांमध्ये प्रवतवषी वकमान 7 र्क्के स्थलू देशाांतगफत उत्पन्न वाढ कायम 
ठेवणे 

नाही 

8.2   उच्चमलू्य-वर्थधत आवण कामगारस घनक्षेराांवर भर देऊन उत्पादन साधनाांमध्ये 
ववववधता, अद्ययावत तांरज्ञान व नवनवीन कल्पनाांिारे आर्थथक उत्पादकतेचा 
उच्चस्तर गाठणे 

होय 

8.3 उत्पादक उपक्रम, प्रवतष्ट्ठापवूफक रोजगार वनर्थमती, उद्योजकता, सजफनशीलता व 
नावीन्यपणूफ उपक्रम याांना सहाय्यभतू ठरणारी ववकासावभमखु धोरणे आखण्यास 
चालना देणे, आवण ववत्तीय सेवा पोहचववण्यासह सकू्षम, लघ ु आवण मध्यम 
आकाराच्या उद्योग उपक्रमाांच्या जडणघडणीस व त्याांच्या वाढीसाठी उते्तजन देणे 

होय 

8.4   सन 2030 पयंत शाश्वत उपभोग व उत्पादनाच्या 10 वषीय आराखड्यानसुार 
साधनसांपत्तीच्या वापर आवण उत्पादन याांच्या कायफक्षमतेमध्ये सधुारणा करणे तसेच 
आर्थथक वदृ्धीमळेु होणारा पयावरण ऱ्हास कमी करणे आवण यासाठी ववकवसत 
देशाांनी पढुाकार घेणे 

नाही 

8.5   सन 2030 पयंत यवुक व ववकलाांग व्यक्ती याांसह सवफ मवहला व परुुष 
याांच्यासाठी पणूफ वेळ व उत्पादक रोजगार व प्रवतष्ट्ठापवूफक काम उपलब्ध करून देणे 
आवण समान मलू्याच्या कामासाठी समान वेतन देणे 

होय 

8.6   सन 2020 पयंत रोजगार, वशक्षण व प्रवशक्षण न घेतलेल्या यवुकाांच्या सांख्येत 
मोठ्या प्रमाणात घर् करणे 

होय 

8.7   वेठवबगारी, आधवुनक गलुामवगरी आवण मानवी तस्करी याांचे उच्चार्न 
करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवण अवतशय अयोग्य अशा 
बालमजरुीच्या प्रथा, त्याांची सैन्यात भरती व वापर यावर बांदी घालणे आवण सन 
2025 पयंत सवफ प्रकारची बालमजरुी थाांबववणे 

होय 
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8.8   स्थलाांतरीत कामगार, ववशेषत: स्थलाांतरीत मवहला आवण ज्याांना अश्स्थर 
रोजगार आहे अशा सवफ कामगाराांच्या कामगार हक्काांचे सांरक्षण करणे आवण 
त्याांच्यासाठी सरुवक्षत व सांरवक्षत कामाचे वातावरण वनमाण होण्यासाठी चालना देणे 

होय 

8.9   सन 2030 पयंत रोजगार वनमाण करणाऱ्या व स्थावनक सांस्कृती व उत्पादने 
याांना चालना देणाऱ्या शाश्वत पयफर्नाला प्रचालना देण्यासाठी धोरणे तयार करणे 
आवण धोरणाांची अांमलबजावणी करणे 

होय 

8.10  सवांना बकँींग, ववमा आवण ववत्तीय सेवा वमळण्यासाठी व ती क्षेरे अवधक 
ववस्ततृ करण्यासाठी देशाांतगफत ववत्तीय सांस्थाांना प्रोत्साहन देणे व सांस्थाांची क्षमता 
मजबतू करणे 

होय 

8.अ.  कमी ववकसनशील देशाांसाठी व्यापार सांबांवधत ताांवरक सहाय्यासाठी एकाश्त्मक 
आराखड्यासह ववकसनशील देशाांसाठी, ववशेष करून कमी ववकवसत देशाांकरीता 
व्यापार सहाय्यासाठीची मदत वाढववणे 

नाही 

8. ब. सन 2020 पयंत यवुकाांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी एक जागवतक 
धोरण ववकवसत करणे व कायाश्न्वत करणे आवण आांतरराष्ट्रीय कामगार सांघर्नाांच्या 
जागवतक रोजगार ठरावाची अांमलबजावणी करणे 

नाही 

ध्येय क्र. 9 
उद्योग, 

नावीन्यपणूफता 
आवण पायाभतू 

सवुवधा 

9.1 वकर्ायतशीरपणा व सवांसाठी सहज उपलब्धता याबाबी कें द्रस्थानी ठेऊन 
प्रादेवशक आवण सीमेपलीकडील पायाभतू सोयीसवुवधाांसह आर्थथक ववकास व 
सखुकर मानवी जीवन याांना सहाय्य करण्यासाठी दजेदार, ववश्वसनीय, शाश्वत व 
श्स्थतीस्थापक पायाभतू सवुवधाांचा ववकास करणे 

होय 

9.2 सवफसमावेशक आवण शाश्वत औद्योवगकरणास चालना देणे आवण सन 2030 
पयंत राष्ट्रीय पवरश्स्थतीनसुार औद्योवगक रोजगाराच्या आवण देशाांतगफत स्थलू 
उत्पन्नाच्या वहश्श्यामध्ये महत्वपणूफ वाढ करणे आवण अल्पववकवसत देशाांमध्ये त्याांचा 
वहस्सा दपु्पर् करणे 

होय 

9.3 ववशेष करून, ववकसनशील देशाांमध्ये लघउुद्योग आवण इतर उद्योगाांना 
वमळणाऱ्या ववत्तसेवा, परवडण्यायोग्य कजफ याांच्या उपलब्धतेत वाढ करणे आवण 
त्याांचे मलू्यसाखळी आवण बाजरपेठेत एकीकरण करणे 

होय 

9.4 सन 2030 पयंत, सवफ देशाांनी आपल्या क्षमतेनसुार शाश्वत 
औद्योवगकीकरणासाठी पायाभतू सवुवधाांचा दजा वाढववणे आवण उद्योग अद्ययावत 
करणे,  सांसाधन वापराची कायफक्षमता वाढववणे आवण स्वच्छ व पयावरणपरूक 
तांरज्ञान व औद्योवगक प्रवक्रया अांगीकारणे 

होय 

9.5  सन 2030 पयंत, सवफ देशाांमध्ये ववशेष करुन, ववकसनशील देशाांमध्ये वैज्ञावनक 
सांशोधनात वाढ करणे, औद्योवगक क्षेराांच्या ताांवरक क्षमतेचे अद्ययावतीकरण करणे, 
त्याचबरोबर नव्या कल्पनाांना उते्तजन देणे आवण सांशोधन आवण ववकास क्षेरातील 
मनषु्ट्यबळाची प्रत्येकी 1  दशलक्ष लोकाांमागे सांख्या वाढववणे आवण सावफजवनक व 
खाजगी सांशोधन आवण ववकास खचाला चालना देणे 

नाही 

9.अ.  आफ्रीकन देशाांना, वनम्नववकवसत देशाांना भवूेश्ष्ट्र्त ववकसनशील देशाांना 
आवण लहान बेर् असलेल्या ववकसनशील राज्याांना ववत्तपरुवठा तांरज्ञान व ताांवरक 
सहाय्य यात वाढ करून त्यािारे ववकसनशील देशाांमध्ये शाश्वत व श्स्थतीस्थापक 

होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

पायाभतू सवुवधाांचा ववकास सकुर करणे 
9.ब.   इतर गोष्ट्र्ींबरोबरच औद्योवगक ववववधता व ववके्रय वस्तूांची मलू्यवाढ यासाठी 
वहतावह धोरणात्मक वातावरणाची सवुनश्श्चती करण्यास ववकसनशील देशाांमध्ये 
स्वदेशी ताांवरक ववकास सांशोधन व नव्या कल्पना याांना सहाय्य करणे 

होय 

9.क. सन 2020 पयंत अल्पववकवसत देशाांमध्ये मावहती आवण प्रसारण तांरज्ञान 
उपलब्ध करण्यात लक्षणीयरीत्या वाढ करणे आवण सावफवरक व परवडण्यायोग्य 
इांर्रनेर् सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे 

नाही 

ध्येय क्र. 10 
ववषमता कमी 

करणे 

10.1 सन 2030 पयंत तळागाळातील 40 र्क्के लोकसांख्येच्या उत्पन्नामध्ये 
सातत्यपणूफ आवण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अवधक दराने वाढ करणे व ती कायम ठेवणे 

होय 

10.2 सन 2030 पयंत वय, कलग, ववकलाांगता, वांश, कूळ, मळू, धमफ ककवा आर्थथक 
वा इतर कोणत्याही बाबींचा आधार न घेता, सवांच्या सामावजक, आर्थथक व राजकीय 
समावेशास चालना देणे व सवांचे सक्षमीकरण करणे 

होय 

10.3  भेदभावकारी कायदे, धोरणे व प्रथा बांद करणे व त्यासांबांधात उवचत कायदे, 
धोरणे व कारवाई याांस चालना देऊन समान सांधीची सवुनश्श्चती करणे आवण 
पवरणामाांमधील असमानता दरू करणे 

होय 

10.4   धोरणाांचा ववशेषत: ववत्तीय, वेतनववषयक व सामावजक सांरक्षणववषयक 
धोरणाांचा स्वीकार करणे आवण सातत्यपवूफक प्रयत्नातनू अवधकावधक समानता साध्य 
करणे 

होय 

10.5 जागवतक ववत्तीय बाजारपेठा आवण सांस्थाांचे वववनयमन व सांवनयांरण यामध्ये 
सधुारणा करणे, आवण अशा वववनयमाांची अांमलबजावणी अवधक कारे्कोरपणे करणे 

नाही 

10.6   अवधक प्रभावी, ववश्वसनीय, उत्तरदायी आवण अवधमान्यता असणाऱ्या सांस्था 
वनमाण व्हाव्यात, यादषृ्ट्र्ीने जागवतक आांतरराष्ट्रीय आर्थथक व ववत्तीय सांस्थाांमधील 
वनणफय-प्रवक्रयेत ववकसनशील देशाांना वाढीव प्रवतवनवधत्व देण्याची आवण भवूमका 
माांडण्याची सवुनश्श्चती करणे 

नाही 

10.7 सवुनयोवजत आवण सवु्यवस्थावपत स्थलाांतर धोरणाांची अांमलबजावणी 
करण्यासह लोकाांचे सवु्यवश्स्थत, सरुवक्षत, वनयवमत आवण जबाबदारीने स्थलाांतर व 
चलनशीलता सकुर करणे 

होय 

10. अ. जागवतक व्यापार सांघर्ना कराराांनसुार, ववकसनशील देश, ववशेषकरून कमी 
ववकवसत देश याांच्याकवरता ववशेष व वेगळी वागणकू देण्याच्या धोरणाांची 
अांमलबजावणी करणे 

नाही 

10. ब. ज्या देशाांमध्ये अवधकतर गरज आहे तेथे आवण ववशेषकरून अल्पववकवसत 
देश, आवफ्रकन देश, लहान बेर् असलेले ववकसनशील देश आवण भवूेश्ष्ट्र्त 
ववकसनशील देश याांच्या राष्ट्रीय योजनाांच्या व कायफक्रमाांच्या अनसुार थेर् ववदेशी 
गुांतवणकुीसह अवधकृत ववकास सहाय्य आवण ववत्तीय वनधी देण्यास प्रोत्साहन देणे 

नाही 

10. क. सन 2030 पयंत स्थलाांतवरताांच्या ववत्तपे्रषण व्यवहाराचा खचफ  3 र्क्क्याांपेक्षा 
कमी करणे आवण 5 र्क्क्याांपेक्षा अवधक खचफ असलेली ववत्तपे्रषण मागफ (कॉवरडॉर) 
काढून र्ाकणे 

नाही 

ध्येय क्र. 11 11.1 सन 2030 पयंत सवांसाठी पयाप्त, सरुवक्षत आवण परवडणारी घरे आवण होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

शाश्वत शहरे 
आवण समदुाय 

मलूभतू सेवा वमळण्याची आवण झोपडपट्टयाांचा दजा वाढ करण्याची सवुनश्श्चती 
करणे 
11.2 सन 2030 पयंत मखु्यतः सावफजवनक पवरवहनामध्ये उल्लेखनीय ववस्तार करुन 
रस्ते सरुक्षा सधुारणे, दबुफल पवरश्स्थतीत असलेल्या मवहला, बालके, ववकलाांग व्यक्ती 
आवण वदृ्ध व्यक्ती याांच्या गरजाांकडे ववशेष लक्ष देऊन सवांसाठी सरुवक्षत 
परवडण्याजोगी सलुभ आवण शाश्वत पवरवहन सेवा परुववणे 

होय 

11.3 सन 2030पयंत सवफ देशाांमध्ये सवफसमावेशक आवण शाश्वत शहरीकरण आवण 
मानवी वसाहतींचे सहभागी, एकाश्त्मक व शाश्वत वनयोजन आवण व्यवस्थापन याांची 
क्षमता वाढववणे 

होय 

11.4 जागवतक सांस्कृती आवण नैसर्थगक वारसा याांचे सांरक्षण व सरुक्षा यासाठी ठोस 
प्रयत्न करणे 

होय 

11.5 सन 2030 पयंत, पाण्यासांबवधत असलेल्या नैसर्थगक आपत्तीसह इतर सवफ 
आपत्तीमळेु होणाऱ्या मतृ्यूांचे प्रमाण व बावधत लोकाांची सांख्या लक्षणीयरीत्या कमी 
करणे आवण आपत्तीमळेु थेर् आर्थथक नकुसानात घर् करणे तसेच गरीब व आपत्ती 
प्रवण लोकाांच्या सांरक्षणावर भर देणे 

होय 

11.6 सन 2030 पयंत हवेची गणुवत्ता आवण महापावलका व इतर घनकचरा 
व्यवस्थापन याकडे ववशेष लक्ष देऊन शहराांचा पयावरणावर होणारा दरडोई प्रवतकूल 
पवरणाम कमी करणे 

होय 

11.7 सन 2030 पयंत ववशेषत: मवहला व बालके, वयोवदृ्ध व्यक्ती आवण ववकलाांग 
व्यक्ती याांच्यासाठी सरुवक्षत सवफसमावेशक व सलुभ हवरत आवण सावफजवनक जागा 
सावफवरकपणे वमळण्याची तरतदू करणे 

होय 

11.अ. राष्ट्रीय व प्रादेवशक ववकास वनयोजनाचे बळकर्ीकरण करून त्यािारे शहरी, 
वनमशहरी व ग्रामीण क्षेराांमध्ये आर्थथक, सामावजक व पयावरणीयदषृ्ट्ट्या चाांगली 
जोडणी करण्यासाठी सहाय्य करणे 

होय 

11.ब. सन 2020 पयंत, समावेशाच्या वदशेने एकाश्त्मक धोरणाांचा स्वीकार व 
योजनाांची अांमलबजावणी करणाऱ्या,  सांसाधनाांची कायफक्षमता, हवामानातील 
बदलाचे उपशमन आवण त्याच्याशी जळुवून घेण्याची प्रवक्रया, आपत्तीसांवेदनशीलता 
आवण सेंदाई आपत्तीववषयक धोके कमी करण्यासाठीची चौकर् सन 2015-30 नसुार 
सवफ पातळ्याांवर समग्र आपत्ती व्यवस्थापन याांची अांमलबजावणी करणाऱ्या शहराांची 
व मानवी वस्त्याांची सांख्या वाढववणे 

होय 

11.क. स्थावनक सावहत्याचा वापर करून शाश्वत व श्स्थतीस्थापक इमारती 
बाांधण्यामध्ये ववत्तीय व ताांवरक सहाय्य करून त्यािारे अल्पववकवसत देशाांना सहाय्य 
करणे 

नाही 

ध्येय क्र. 12 
वववेकी उपभोग 
आवण उत्पादन 

12.1 शाश्वत उपभोग व उत्पादनाशी सांबांवधत कायफक्रमाांचा 10 वषांचा आकृवतबांध 
कायाश्न्वत करणे, सवफच देश कायफवाही करत असनू, ववकसनशील देशाांमधील 
ववकास व क्षमता ववचारात घेता ववकवसत देशाांनी यात पढुाकार घेणे 

नाही 

12.2 सन 2030 पयंत, नैसर्थगक स्रोताांचे शाश्वत व्यवस्थापन व पणूफ कायफक्षमतेने 
वापर साध्य करणे 

होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

12.3 सन 2030 पयंत वकरकोळ ववके्रते व ग्राहक पातळीवरील जगभरातील 
अन्नाची दरडोई नासाडी ही अध्यावर आणणे आवण उत्पादनानांतरच्या अपव्ययासह 
उत्पादन व परुवठा साखळ्याांमधील अन्नाचा अपव्यय कमी करणे 

होय 

12.4 सन 2020 पयंत, सांमत आांतरराष्ट्रीय कृतीआराखड्यानसुार रसायनाांचे आवण 
सवफ प्रकारच्या कचऱ्याचे त्याांच्या जैवसाखळीमध्ये पयावरणीयदषृ्ट्ट्या वहतकारक 
व्यवस्थापन साध्य करणे आवण मानवी आरोग्य व पयावरणावर होणारा त्याांचा 
दषु्ट्पवरणाम कमीत कमी करण्याकवरता त्याांचे हवा, पाणी व जवमनीमध्ये होणारे 
उत्सजफन लक्षणीयवरत्या कमी करणे 

होय 

12.5 सन 2030 पयंत प्रवतबांध, कपात, पनुप्रफवक्रया व पनुवापराच्या माध्यमातनू 
कचरा वनर्थमतीत लक्षणीय घर् करणे 

नाही 

12.6 कां पन्याांना, ववशेष करुन मोठ्या व बहुराष्ट्रीय कां पन्याांना, शाश्वत पद्धतींचा 
आवण त्याांच्या अहवाल साखळीमध्ये सातत्यपणूफ मावहतीचे एकरीकरण करण्याचा 
अांगीकार करण्यासाठी प्रोत्सावहत करणे 

नाही 

12.7 राष्ट्रीय धोरणे व प्राधान्यक्रम याांस अनसुरून शाश्वत अशा सावफजवनक खरेदी 
व्यवहाराांचे प्रचालन करणे 

नाही 

12.8 सन 2030 पयंत, सवफ व्यक्तींमध्ये शाश्वत ववकासाववषयी व वनसगाशी ससुांगत 
अशा जीवन शैलीववषयी जागतृी करणे आवण त्याांना तत्सांबांधी मावहती वमळेल याची 
सवुनश्श्चती करणे 

होय 

12. अ. उत्पादन व उपभोग यामधील अवधक शाश्वत अशा पद्धतींकडे वार्चाल 
करण्यासाठी त्याांची वैज्ञावनक व ताांवरक क्षमता मजबतू करण्यासाठी ववकसनशील 
देशाांना पाठबळ देणे 

नाही 

12. ब. रोजगार वनर्थमती करणाऱ्या आवण स्थावनक सांस्कृती व उत्पादनाांना चालना 
देणाऱ्या शाश्वत पयफर्नाकवरता शाश्वत ववकास पवरणामाांचे सांवनयांरण करण्यासाठी 
साधने ववकवसत करणे व त्याांची अांमलबजावणी करणे 

होय 

12. क. राष्ट्रीय पवरश्स्थतीनसुार, बाजारातील ववपयास नष्ट्र् करून त्यािारे अपव्ययी 
वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या, वजवाश्म इांधनावरील कुचकामी अथफसहाय्याांचे 
ससुरूीकरण करणे, सोबतच कर आकारणीची पनुरफचना करून त्यािारे आवण अशा 
हानीकारक अथफसहाय्याांचे पयावरणीय दषु्ट्पवरणाम प्रदर्थशत करण्यासाठी 
वनश्श्चतीकरण करणे, सोबतच ववकसनशील देशाांमधील गरीब आवण बावधत 
समहूाांचे सांरक्षण होईल अशावरतीने, त्याांच्या वववशष्ट्र् गरजा आवण श्स्थती लक्षात 
घेऊन त्याांच्या ववकासावरील सांभाव्य दषु्ट्पवरणाम कमी करणे 

नाही 

ध्येय क्र. 13  
हवामान 

बदलासांबांधी 
कृती 

13.1 सवफ देशाांची हवामानाशी सांबांवधत सांकरे् आवण नैसर्थगक आपत्तींशी अनकूुलन 
साधण्याची क्षमता व लववचकता (रेवसवलयन्स) मजबतू करणे 

होय 

13.2 राष्ट्रीय धोरणे, नीती आवण वनयोजन यामध्ये हवामान बदलाच्या सांबांधातील 
उपाययोजनाांचे एकरीकरण करणे 

होय 

13.3 हवामान बदलववषयक उपशमन, अनकूूलन, दषु्ट्पवरणाम कमी करणे आवण 
पवूफसचूना यासांबांधातील वशक्षण, जागतृीमधील वाढ व व्यक्ती आवण सांस्थागत क्षमता 
याांमध्ये सधुारणा करणे 

होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

13.अ. उपयकु्त सौम्यीकरणकृती आवण अांमलबजावणीतील पारदशफकतेच्या सांदभात 
ववकसनशील देशाांच्या गरजाांना लक्षात घेऊन त्याकवरता सवफ स्रोताांकडून सन 2020 
पयंत दरवषी 100 अब्ज डॉलर एकवरतवरत्या जमा करण्याच्या ध्येयाप्रती, 
हवामानववषयक बदल पवरषदेच्या सांयकु्त राष्ट्र आराखड्याशी, ववकवसत देशाांच्या 
बाजूांनी व्यक्त करण्यात आलेल्या बाांवधलकीचे कायान्वयन करणे आवण शक्य 
वततक्या लवकर हवरत हवामान वनधीला त्याच्या भाांडवलीकरणाच्या माध्यमातनू पणूफ 
क्षमतेने कायाश्न्वत करणे 

नाही 

13. ब .श्स्रया, यवुक व स्थावनक आवण दलुफवक्षत समहुाांवर लक्ष कें द्रीत करण्यासह, 
अल्पववकवसत देशाांमध्ये व लहान बेरे् असलेल्या ववकसनशील देशाांमध्ये 
हवामानातील बदलासांबांधात वनयोजन व व्यवस्थापनासाठीची क्षमता 
वाढवण्यासाठीच्या यांरणेचे प्रचालन करणे 

होय 

ध्येय क्र. 14 
पाण्याखालचे 

जीवन 

14.1 सन 2025 पयंत, सवफ प्रकारचे सागरी प्रदषूण खास करून सागरी भग्नशेष व 
पोषकद्रव्य प्रदषूण याांसह जवमनीवरील कायफकृतींपासनू होणाऱ्या प्रदषूणास प्रवतबांध 
करणे व ते लक्षणीयवरत्या कमी करणे 

होय 

14.2 सन 2020 पयंत, सागरी व वकनारी पावरश्स्थवतकी सांस्थाांचे, श्स्थवतस्थापकत्व 
मजबतू करून त्यािारे महत्वाचे दषु्ट्पवरणाम र्ाळण्याकवरता शाश्वत व्यवस्थापन व 
सांरक्षण करणे आवण सदढृ व उत्पादनक्षम महासागराचे उविष्ट्र् साध्य करण्यासाठी 
त्याांचे पनु:स्थापन करण्यासाठी कृती करणे 

होय 

14.3 सवफ स्तराांवर सखोल आवण व्यापक वैज्ञावनक सहकायासह महासागरी 
आम्लीकरणाचे पवरणाम शोधनू काढणे व ते कमीत कमी करणे 

नाही 

14.4 सन 2020 पयंत, मत्स्योत्पादनाचे पवरणामकारकवरत्या वनयमन करणे आवण 
बेसमुार, बेकायदेशीर, अज्ञात आवण अवनयांवरत मासेमारी व मत्स्यव्यवसायातील 
ववनाशी पद्धती बांद करणे आवण ससुाध्य अशा वकमान कालावधीत, माशाांच्या 
जैवगणुधमांिारे वनश्श्चत केल्याप्रमाणे अवधकावधक शाश्वत उत्पादन शक्य होईल 
अशा वकमान पातळीवरील प्रमाणात मत्स्य साठ्याची पनु:स्थापना करण्यासाठी 
ववज्ञान आधावरत व्यवस्थापन योजना कायाश्न्वत करणे 

होय 

14.5 सन 2020 पयंत, राष्ट्रीय आवण आांतरराष्ट्रीय कायद्याांशी ससुांगत आवण 
उत्कृष्ट्र् अशा उपलब्ध वैज्ञावनक मावहतीच्या आधारे वकमान 10 र्क्के सागरवकनारी 
व सागरी क्षेराांचे जतन करणे 

होय 

14.6 सन 2020 पयंत, क्षमतेपेक्षा अवधक आवण बेसमुार मासेमारीला चालना 
देणाऱ्या, मत्स्यव्यवसाय अथफसहाय्याच्या प्रकाराांना मनाई करणे, बेकायदेशीर, अज्ञात 
व अवनयांवरत मासेमारीला चालना देणारी अथफसहाय्ये काढून र्ाकणे आवण अशी नवी 
अथफसहाय्ये सरुू करणे र्ाळणे, ववकसनशील आवण अल्पववकवसत देश हे जागवतक 
व्यापार सांस्थेच्या मत्स्य  व्यवसायाांसांबांधात वार्ाघार्ींचा अववभाज्य भाग बनावेत 
यासाठी समवुचत आवण ववशेष पवरणामकारक आवण वैववध्यावर आधारलेल्या 
उपाययोजना वनश्श्चत करणे 

नाही 

14.7 सन 2030 पयंत, मत्स्यव्यवसाय, जलचर व पयफर्न याबाबींचे शाश्वत 
व्यवस्थापन, सागरी स्रोताांच्या शाश्वत वापरातनू छोर्ी बेरे्, ववकसनशील राज्ये आवण 

नाही 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

कमी ववकवसत देशाांना वमळणाऱ्या आर्थथक लाभाांमध्ये वाढ करणे 
14.अ. सागरी आरोग्यात सधुारणा करण्याकवरता आवण ववकसनशील देश, ववशेषत: 
छोट्या बेर्ाांवरील ववकसनशील राज्ये आवण कमी ववकवसत देशाांमधील सागरी 
जैवववववधतेमध्ये वाढीव भर घालण्यासाठी, सागरी तांरज्ञानाच्या हस्ताांतराबाबत 
आांतरशासकीय सागर ववज्ञान आयोगाचे वनकष व मागफदशफक तत्वे ववचारात घेऊन, 
वैज्ञावनक ज्ञानात वाढ करणे, सांशोधन क्षमता ववकवसत करणे आवण सागरी तांरज्ञान 
हस्ताांतवरत करणे 

नाही 

14. ब. छोट्या स्वरूपातील व याांवरक साधनाांवशवाय पारांपावरक पद्धतीने मासेमारी 
करणाऱ्या मत्स्य व्यावसावयकाांना सागरी स्रोत व बाजारपेठाांमध्ये प्रवेश उपलब्ध 
करून देणे 

होय 

14. क. सांयकु्त राष्ट्राांमध्ये सहभागी  राष्ट्राांसाठी सांयकु्त राष्ट्रपवरषदेने पावरत केलेले 
सागरी कायदे जैवसागरी स्रोताांचे सांरक्षण व शाश्वत वापर याांसाठी कायदेशीर 
चौकर्ी आहेत व ज्याांचा समावेश  "आपल्याला पावहजे असलेले भववष्ट्य" च्या सागर 
पवरच्छेद क्रमाांक 158 मध्ये आहे त्याांची अांमलबजावणी करून सागर व सागरी 
स्रोताांच्या शाश्वत वापर, सांवधफन व त्यासाठीचा सांवाद वाढववणे 

नाही 

ध्येय क्र. 15  
जवमनीवरील 

जीवन 

15.1 सन 2020 पयंत, आांतरराष्ट्रीय कराराांअांतगफत घालण्यात आलेल्या बांधनाांच्या 
अनषुांगाने, ववशेषत: वने, पाणथळ जमीन, पवफतीय व शषु्ट्क भभूागामध्ये, 
जवमनीवरील व भभूागाांतगफत गोड्या पाण्यातील पवरश्स्थतीकी सांस्था व त्याांच्या 
व्यवस्थाांचे सांरक्षण, पनु:स्थापना आवण शाश्वत वापर याांची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

15.2 सन 2020 पयंत सवफ प्रकारच्या वनाांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाच्या 
अांमलबजावणीचे प्रचालन करणे, अवनत वनाांची पनु:स्थापना करणे आवण जगभरात 
वनरोपण व पनु:वफनरोपणात लक्षणीय वाढ करणे 

होय 

15.3 सन 2030 पयंत, वाळवांर्ीकरणाशी सामना करणे, दषु्ट्काळ, परू आवण 
वाळवांर्ीकरणामळेु बावधत झालेल्या जवमनीसह, अवनत भभूाग व मदेृची पनु:स्थापना 
करणे आवण ‘अवनत जमीनमकु्त जग’ ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्नाांची पराकाष्ट्ठा 
करणे 

होय 

15.4 सन 2030 पयंत, शाश्वत ववकासासाठी अत्यावश्यक असलेले लाभ उपलब्ध 
करून देण्याची पवफतीय पावरश्स्थवतकी सांस्थाांची क्षमता वाढावी याकवरता त्याांच्या 
जैववैववध्यासह त्याचे सांरक्षण करण्याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

15.5 नैसर्थगक अवधवासाांची अवनती कमी करण्यासाठी तात्काळ व लक्षणीय कृती 
करणे, जैवववववधतेची हानी थाांबवणे आवण सन 2020 पयंत नामशेष होत असलेल्या 
प्रजातींचे सांरक्षण करणे व त्याांचे ववलोपन होण्यास प्रवतबांध करणे 

होय 

15.6 आांतरराष्ट्रीय मान्यतेनसुार अनवुाांवशक स्रोताांच्या वापरातनू वमळणाऱ्या 
लाभाांचे समान आवण न्याय्य वार्प होईल यासाठी व असे स्रोत सहज उपलब्ध 
होतील यासाठी चालना देणे 

होय 

15.7 वनस्पती व प्राण्याांच्या सांरवक्षत प्रजातींची वशकार व तस्करी बांद करण्यासाठी 
तात्काळ कृती करणे आवण वन्यजीव उत्पादनाांच्या बेकायदेशीर मागणी व परुवठा 
याकडे लक्ष देणे 

होय 
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घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

15.8 सन 2020 पयंत बाह्प्रदेशातील आक्रमक उपऱ्या प्रजातीच्या प्रादभुावास 
प्रवतबांध करण्यासाठी आवण त्याांचा जवमनीवरील व जलीय पावरश्स्थवतकी सांस्थाांवर 
होणारा पवरणाम लक्षणीय कमी करण्याकवरता उपाययोजना करणे आवण अशा 
अग्रक्रमावरील उपऱ्या प्रजातींचे वनयांरण करणे ककवा त्याांचे वनमूफलन करणे 

नाही 

15.9 सन 2020 पयंत, राष्ट्रीय व स्थावनक वनयोजन, ववकास प्रवक्रया, दावरद्र्य 
वनमुफलन ध्येयधोरणे आवण लेख्याांमध्ये पावरश्स्थवतकी सांस्था आवण जैवववववधता 
यासांबांधीच्या मलू्याांचा अांतभाव करणे 

होय 

15. अ. जैवववववधता व पवरश्स्थवतकी सांस्थाांचे सांरक्षण व त्याांचा शाश्वत वापर 
यासाठी सवफ स्रोताांमधनू ववत्तीय सांसाधने जमवणे व त्यात लक्षणीय वाढ करणे 

होय 

15. ब.  शाश्वत वनव्यवस्थापनासाठी ववत्तपरुवठा करण्याकवरता सवफ स्रोताांकडून व 
सवफ स्तराांतनू उपयकु्त सांसाधनाांची जमवाजमव करणे आवण वनसांरक्षण व 
पनुवफनीकरण करणे याांसह ववकसनशील देशाांना अशा व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये प्रगती 
करण्यासाठी परेुसे प्रोत्साहन देणे 

होय 

15. क. शाश्वत अशा उपजीववका सांधींचा पाठपरुावा करण्यासाठी स्थावनक समहुाांची 
क्षमता वाढवून त्यािारे आवण सोबतच सांरवक्षत प्रजातींची वशकार व तस्करी याांचा 
सामना करण्यासाठीच्या प्रयत्नाांना वमळणाऱ्या जागवतक पाठबळात वाढ करणे 

होय 

ध्येय क्र. 16  
शाांती, न्याय 

आवण बळकर् 
सांस्था 

16.1 सवफ वठकाणचा, सवफ प्रकारचा कहसाचार आवण सांबांवधत मतृ्यदूर लक्षणीयवरत्या 
कमी करणे 

होय 

16.2 लहान मलुाांची छळवणकू आवण शोषण, तस्करी आवण सवफ प्रकारची कहसा 
थाांबववणे 

होय 

16.3 राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर कायद्याचे राज्य आणणे आवण सवांना 
समान न्याय उपलब्ध होईल याची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

16.4 सन 2030 पयंत, अवैध आर्थथक व्यवहार आवण शस्रास्र व्यापार 
लक्षणीयवरत्या कमी करणे, चोरीच्या मालाची जप्ती/वसलुी व वतचा परतावा 
होण्यासाठी सक्षमीकरण करणे आवण सवफ प्रकारच्या सांघवर्त गनु्हेगारीचा सामना 
करणे 

होय 

16.5 सवफ प्रकारचा भ्रष्ट्र्ाचार आवण लाचखोरी मोठ्या प्रमाणात कमी करणे नाही 
16.6 सवफ स्तरावर प्रभावी, जबाबदार आवण पारदशफक सांस्था ववकवसत करणे होय 
16.7 सवफ स्तरावर प्रवतसादक्षम, समावेशक, सहभागात्मक आवण प्रवतवनवधक अशा 
वनणफय-प्रवक्रयेची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

16.8 जागवतक शासनसांस्थाांमध्ये ववकसनशील देशाांचा सहभाग व्यापक व सदढृ 
करणे 

नाही 

16.9 सन 2030  पयंत, जन्माच्या नोंदणीसह सवांसाठी कायदेशीर ओळखपराची 
तरतदू करणे 

होय 

16.10 राष्ट्रीय घर्नात्मक तरतदुी आवण आांतरराष्ट्रीय करार यानसुार जनतेस मावहती 
उपलब्ध करुन देण्याची आवण मलूभतू स्वातांत्र्याच्या सांरक्षणाची सवुनश्श्चती करणे 

होय 

16. अ. कहसाचारास प्रवतबांध करणे आवण दहशतवाद व गनु्हेगारी याांच्याशी सामना होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

करण्यासाठी, खासकरुन ववकसनशील देशाांमध्ये, सवफ स्तराांवर सक्षमीकरणासाठी 
आांतरराष्ट्रीय सहकायाच्या माध्यमातनू सांबांवधत राष्ट्रीय सांस्थाांचे बळकर्ीकरण करणे 
16. ब. शाश्वत ववकासासाठी भेदभाव ववरहीत कायदे व धोरणे याांचे प्रचालन करणे 
आवण त्याांची अांमलबजावणी करणे 

होय 

ध्येय क्र. 17  
ध्येयाांसाठी 
भागीदारी 

ववत्त: 
17.1 कर व इतर महसलू सांकलनासाठीची देशाांतगफत क्षमता सधुारण्याकवरता 
ववकसनशील देशाांना ठाम आांतरराष्ट्रीय पाठबळ देऊन त्यासह देशाांतगफत सांसाधनाांची 
देवाणघेवाणाची प्रवक्रया मजबतू करणे 

होय 

17.2 ववकवसत देशाांना त्याांच्या स्थलू राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 0.7 र्क्के वहस्सा अवधकृत 
ववकास सहाय्य म्हणनू ववकसनशील देशाांना देण्यात यावा, ज्यातील 0.15 ते 0.20 
र्क्के भाग हा कमी ववकवसत देशाांना देण्यात यावा, यासोबतच ववकवसत देशाांनी 
त्याांच्या या अवधकृत ववकास सहाय्यासांबांधीच्या बाांवधलकीचे सांपणूफपणे कायान्वयन 
करण्यात यावे व ववकास सहाय्य देणाऱ्या देशाांनी वदलेल्या सहाय्याच्या 0.20 र्क्के 
भाग कमी ववकवसत देशाांना देण्यासाठी प्रोत्साहन वदले जावे 

नाही 

17.3 बहुववध स्रोताांमधनू ववकसनशील देशाांसाठी अवतवरक्त ववत्तीय सांसाधनाांची 
जमवाजमव करणे 

होय 

17.4 कजफपरुवठा वाढववण्यासाठी समश्न्वत धोरणाांनी , कजफमार्ी ककवा कजफ 
पनु:रचना यापैकी योग्य असेल त्यािारे ववकसनशील देशाांना दीघफकाळ कजफ 
वमळण्यासाठी साहाय्य करणे आवण कजफबाजारी गरीब देशाांना त्याांच्यावरील कजाचा 
भार कमी करण्यासाठी बाह् कजफ उपलब्ध करून देणे 

नाही 

17.5 कमी ववकवसत देशाांकवरता गुांतवणकुीस चालना देणाऱ्या पद्धतीचा स्वीकार 
करणे व त्याचे कायान्वयन करणे 

नाही 

तांत्रज्ञान:  
17.6 जागवतक तांरज्ञान सलुभीकरण यांरणेिारे, ववशेषकरून सांयकु्त राष्ट्राांच्या 
पातळीवर सध्याच्या यांरणाांमध्ये समन्वय वाढवून ववज्ञान, तांरज्ञान, नावीन्यपणूफ 
उपक्रम आवण परस्पराांना मान्य अर्ींप्रमाणे मावहतीची देवाणघेवाण वाढववण्यासाठी 
उत्तर-दवक्षण, दवक्षण-दवक्षण आवण वरकोणीय प्रादेवशक व आांतरराष्ट्रीय सहकायफ 
वाढववणे 

होय 

17.7 परस्पराांमध्ये सहमती झाल्याप्रमाणे, सवलतपणूफ आवण प्राधान्य असणाऱ्या 
अशा अर्ींसह अनकूुल अशा अर्ींवर ववकसनशील देशाांमध्ये पयावरणदषृ्ट्र्या 
वहतकारक तांरज्ञानाचा ववकास, हस्ताांतरण, प्रचार व प्रसार यास चालना देणे 

नाही 

17.8 सन 2017 पयंत कमी ववकवसत देशाांसाठी तांरज्ञान बकँ व ववज्ञान, तांरज्ञान 
आवण नवोपक्रमक्षमता बाांधणी यांरणेचा पणूफक्षमतेने वापर करणे आवण खासकरून 
मावहती व सांपे्रषण तांरज्ञानामध्ये सक्षम बनवणाऱ्या तांरज्ञानाच्या वापरात वाढ करणे 

नाही 

क्षमताबाांधणी :  
17.9  पवरपणूफ अशा, उत्तर-दवक्षण, दवक्षण-दवक्षण आवण वरकोणीय सहकायासह, सवफ 
शाश्वत ववकास उविष्ट्र्ाांची अांमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय वनयोजनास पाठबळ 
देण्याकवरता ववकसनशील देशाांमध्ये प्रभावी आवण लक्षयावधश्ष्ट्ठत क्षमताबाांधणीचे 

नाही 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

कायान्वयन करण्यासाठी आांतरराष्ट्रीय पाठबळात वाढ करणे 
व्यापार :   
17.10 जागवतक व्यापार सांघर्नेच्या दोहा ववकासववषय पवरकेअांतगफत झालेल्या 
वार्ाघार्ींच्या वनष्ट्कषांच्या माध्यमातनू, जागवतक व्यापारसांघर्नेच्या 
अवधपत्याखालील वैश्श्वक, वनयमावर आधारलेली, खलुी, भेदभावववरवहत आवण 
समन्यायी अशा बहुपक्षीय व्यापार पद्धतीचे प्रचालन करणे 

नाही 

17.11  सन 2020 पयंत, खासकरून कमी ववकवसत देशाांचा जागवतक वनयातीमधील 
वहस्सा दपु्पर् करण्याच्यादषृ्ट्र्ीने  ववकसनशील देशाांच्या वनयातीमध्ये लक्षणीय वाढ 
करणे 

होय 

17.12 जागवतक व्यापार सांघर्नेच्या वनणफयाांशी ससुांगतपणे, सवफ कमी ववकवसत 
देशाांकवरता स्थायी आधारावर करमकु्त आवण राखीव वहस्सामकु्त बाजारसांधींची 
वेळेत अांमलबजावणी करणे, सोबतच, कमी ववकवसत देशाांकडून होणाऱ्या 
आयातीस लाग ू असलेले मळू अवधमान्य वनयम हे पारदशफक, सलुभ आवण बाजार 
सवुवधाांच्या उपलब्धतेमध्ये सहभाग नोंदवणारे असतील याची सवुनश्श्चती करणे 

नाही 

धोरण आवण सांस्थात्मक ससुांवार्द:  
17.13 सांपणूफ धोरण समन्वयन आवण धोरण ससुांगती यासह जागवतक सकू्षम 
अथफशास्रीय श्स्थरतेमध्ये वाढ करणे 

नाही 

17.14  शाश्वत ववकासासाठी धोरण ससुांगतीत वाढ करणे होय 
17.15 दावरद्रय वनमूफलन आवण शाश्वत ववकासाकवरता धोरण वनश्श्चती व त्याांची 
अांमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक देशाचा धोरण ववस्तार व नेततृ्व याांचा आदर 
करणे 

नाही 

बहुववध-वहतधारक र्ावगर्दाऱ्या:  
17.16 मावहती, तांरज्ञान, कौशल्य आवण ववत्तीय स्रोत याांची जमवाजमव व 

देवाणघेवाण करणाऱ्या बहुववध-वहतधारक भावगदाऱ्याांना परूक अशा शाश्वत 

ववकासासाठी जागवतक भावगदारीत वाढ करणे जेणेकरुन, सवफ देशाांमधील, खासकरुन 

ववकसनशील देशाांमधील शाश्वत ववकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सहाय्य होईल 

नाही 

17.17 भावगदाऱ्याांमधील अनभुव आवण सांसाधन परुवठाववषयक धोरणे याांवर 

उभारलेल्या प्रभावी अशा सावफजवनक, सावफजवनक-खाजगी आवण नागरी सांस्थाांमधील 

भावगदाऱ्याांना उते्तजन व त्याांना प्रचालना देणे 

होय 

आधार सामग्री, सांवनयांत्रण आवण ववश्वसनीयता:  
17.18 सन 2020 पयंत, उत्पन्न, कलग, वय, जात, वाांवशकता, स्थलाांतरश्स्थती, 
अपांगत्व, भौगोवलक स्थान आवण राष्ट्रीय सांदभातील इतर सांबांवधत गणुधमांिारे 
कप्पीकृत केलेली ववश्वसनीय,  उच्चप्रतीच्या व वेळेत उपलब्ध असलेल्या 
आकडेवारीच्या उपलब्धतेत लक्षणीयरीत्या वाढ करण्याकवरता कमी ववकवसत, 
ववकसनशील छोर्ी बेरे् आवण ववकसनशील देश याांना वदल्या जाणाऱ्या क्षमता 
बाांधणीसाठीच्या पाठबळात वाढ करणे 

होय 

17.19 सन 2030 पयंत, ववकसनशील देशाांमधील स्थलू देशाांतगफत उत्पन्नाला परूक 
ठरणाऱ्या आवण सांख्याशास्रीय क्षमता बाांधणीस पाठबळ देणाऱ्या शाश्वत 

होय 
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शाश्वत 
ववकास ध्येय 

लक्षय साांगड 
घातली आहे 

काय?    
(होय/नाही) 

ववकासामधील प्रगतीचे मोजमाप ववकवसत करण्यासाठी ववद्यमान प्रवक्रयाांवर भर देणे 
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