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महाराष्ट्राचे नेततृ्व 

महाराष्ट्राच्या नेततृ्वाला नत मस्तक होऊन मी आज 
तुमच्यासमोर उभा आहे

माझा महाराष्ट्र कसा असावा हे ववचार मी माांडणार
आहे



महत्वाचे मुद्दे
शिक्षण / उच्च व तांत्र शिक्षण आणण प्रशिक्षण 

आरोग्य 
सुरक्षक्षत जनता भयमुक्त महाराष्ट्र

गततमान न्याय 
नगरववकास आणण गहृतनमााण 

डडजजटल महाराष्ट्र 
सामाजजक न्याय

युवक आणण क्रीडा कल्याण 
सुरक्षक्षत नारी, सिक्तबालक 

पयाटन 
प्रदषूणमुक्त महाराष्ट्र

मुांबईचा नगरववकास 
कृषी 

शसांचन आणण पाणी
ग्रामववकास 

प्रकािमय महाराष्ट्र 
उद्योगी महाराष्ट्र 

रोजगार / श्रमिक्ती

आपत्ती व्यस्थापन 
सहकारची नाळ 
वन आणण जांगल

माय मराठी 
आर्थाक तनयोजन/ ववकें द्रीकरण 

सुिासन 





अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान

४० 2014

2000



वतामान









राष्ट्रभक्तीचा







महाराष्ट्र

ववदारक जस्तथी



ववदारक जस्तथी



उच्च शिक्षणाच्या ववकासाचे महत्त्वाचे तत्व

विस्तार सिवस्मािेक्षता गिुित्ता



ववस्तार



सिवस्मािेक्षता



सिवस्मािेक्षता



गुणवत्ता



गुणवत्ता





अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान

महाराष्ट्र



अस्वस्थ वतामान

पररपोषक





पीपीपीपीद्वारे सवा





सुरक्षक्षत जनता - भयमुक्त महाराष्ट्र



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



मुलभूत बदल





















नगरववकास आणण गहृतनमााण



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



काय आवश्यक 





, 
जीडीपीचा १ टक्काही 
खचव होत

पीपीपीपी







पीपीपीपी









अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



चार



• अनलोंक झालेली ककां मत िासन महसूलात





•

•

•

• (Elevated Road Corridor)



कें द्र सरकारशी समन्िय
साधून 



प्रत्येक महानगर पाशलकेला “स्माटा शसटी” मध्ये 
पररवतीत करणार

गोरेगाव - मुलुांड शलांक रोड ववकशसत करणार

इस्ट वेस्ट corridor ववकशसत करणार

मुांबई करता वप ांजाल - दमणगांगा नदीजोड प्रकल्प
• १५०० MLD पाणी MMR िते्रात
• ८५६ mld पाणी मुांबईत 

शमठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प
• साबरमती काठा च्या धरतीवर

महत्त्वाचे प्रकल्प 





अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान







व उवाररत









अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



अस्िस्थ ितवमान



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान

शस ांचनाचा अनुिेष:
ववदभा: ११ लाख हेक्टर
मराठवाडा: ५ लाख हेक्टर



















अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान







क्लस्टर



महाराष्ट्र



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान

महाराष्ट्र



अस्वस्थ वतामान











महाराष्ट्र



अस्वस्थ वतामान

महाराष्ट्रात 

50%



अस्वस्थ वतामान



अस्वस्थ वतामान



नागपूर, चांद्रपूर, अकोला, अमरावती, औरांगाबाद, लातूर, 
जळगाव, नाशिक, सोलापूर, साांगली

पोटा

























महाराष्ट्र



डीजीटल महाराष्ट्राचा पाया नीट बाांधणे गरजेचे
मूलभूत प्रश्न १: सांगणकीकरण करण्याआधी हे 
प्रश्न ववचारा?

सरकारने ही activity करणे गरजेचे आहे का? E.g. 
Octroi

ववशिष्ट्ट खात्याची ककां वा कायाालयाची गरज 
आहे का याचे एक अनाग्रही ववश्लेषण करा

• तो ववकशसत देिाांमध्ये अजस्तत्वात 
आहे का?

ते खाते खरच आजच्या तारखेला उपयुक्त आहे
का?

वरच्या गोष्ट्टीांचा अहवाल घ्या आणण 
"सांगणकीकृत" करण्या ऐवजी आपण तो 
department बांद करण्याचा ववचार केला पाहहजे, 
असा तनणायच खरा गव्हनान्स ठरेल



मूलभूत प्रश्न २: आपण नागररकाला सक्षम करतो आहे की 
त्याला त्रास देत आहे?

• आपण नागररकाांना xerox प्रत सत्यावपत करण्यासाठी 
राजपत्रत्रत अर्धकारी ककां वा नोटरी कड ेजायला साांगतो?

• अजा फॉमा मध्ये १०० हठकाणी माहहती ववचाल्री जात ेआणण 
गरज असत ेफक्त १० हठकाणी माहहती भरण्याची. 

• देयक प्रकक्रया सोपी आणण सोयीस्कर होण्यासाठी काही प्लान
आहे का? 

• नागररकाांना ककती हदवसात सेवा शमळेल याचे काही वेळा 
पत्रक हदले जात ेका?

• आपण एक एसएमएस, ईमेल ककां वा फोन कॉल करून अजााची
जस्थती नागररका पयतं पोहचुवू िकतो का?
• आपण courier द्वारे certificate पोहचुवू िकतो का

नागररकाांना मानाने जगता यावे आणण िासन नागररकाांसाठी आहे 
ही भावना तनमााण करणे जरुरी आहे, हेच आमचे ध्येय आहे

डीजीटल महाराष्ट्राचा पाया नीट बाांधणे गरजेचे



७/१२ उत्तराचे चे उदहरि घ्या

• ७/१२ उतारा कोणाला लागतो?
• ९० % केसेस मध्ये िासनाला

• ७/१२ उतारा कोण देतो? 
• िासन

कायद्यात तरतुदीची गरज आहे. जर कोणतहेी certificate
िासनाचे एक खात ेदेत असेल आणण तत्याची गरज दसुर् या 
खात्याला असेल तर नागररकाांनी त्रास किाला. Department to 
department प्रकक्रया झाली पाहहजे

माझ ेववजन: एलीशमनेटेड िासन



































ववदभााला टायगर कां री व नागपूरला टायगर कॅवपटल म्हणून ववकशसत करणार 



महाराष्ट्र







































Vision Website: HTTP://WWW.VISIONMAHARASHTRA.IN

Vision Anthem: Jaag Gadya Tu Jaag Jara
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Disclaimer
The content in this presentation is a copyright of the author and his team of experts. Various
sources including government reports, census, district administration reports, data from reputed
research / consulting organizations has been used and reference provided where appropriate.

The content cannot be replicated without consent. The images used in this presentation are
predominantly from the public domain (World Wide Web) and is deemed to be a public picture.
Some pictures are copyrighted and have been bought legitimately. All pictures are for
representational purpose only
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