
                               महाराष्ट्र शासन 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, म ांबई. 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता पायाभतू वषथ 2003 वर आधाररत  

               मे,2017 (अस्थायी) चे ग्राहक ककमती रनदेशाांक 

 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्रातील 74 नागरी व 68 ग्रामीण भागातील 

ननवडलेल्या कें द्ाांतनू अांशकालीन भावसांकलक म्हणनू ननयकु्त केलेल्या भावसांकलकाांमार्थ त 

जीवनावश्यक वसतूांच्या ककमतींबाबतची मानहती साप्तानहक पध्दतीने गोळा करुन दरमहा त्यावर 

आधानरत वेगवेगळे ग्राहक ककमती ननदेशाांक तयार करुन  प्रकानशत करते.  

माहे मे, 2017 कनरता महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकनरता गट आनण उपगट ननहाय 

ग्राहक ककमती ननदेशाांक पनरनशष्ट्ट -1 मध्ये देण्यात आले आहेत. ग्रामीण व नागरी भागासाठी 

सवथसाधारण ननदेशाांक अनकु्रम े266.71  व  256.57  इतका आहे. 

माहे मे, 2017 साठी महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी नवभागातील ग्राहक ककमती ननदेशाांकावर 

आधानरत (मे, 2016 च्या तलुनेत मे , 2017 मध्ये) कबद ूते कबद ूचलन वाढीचा दर अनकु्रमे 0.27 टक्के 

व 0.90 टक्के  होता. ही चलनवाढ मयुयत: ग्रामीण  व नागरी भागातील ‘पान, सपुारी, तंबाखु’ व ‘इंधन 

ददवाबत्ती’ गटातील वाढीमळेु झाली आहे.  माहे एनप्रल, 2017 शी तलुना करता सवथसाधारण 

ननदेशाांकात ग्रामीण भागासाठी 0.51 टक्के  व नागरी भागासाठी 0.44 टक्के इतकी वाढ झाली आहे.   

 सववसाधारण, गट, उपगट दनदेशांकादनहाय चलन वाढीचे दर पदरदशष्ट -2 मध्ये देण्यात आलेले 

आहेत.   

                                                                                                                                                  
                                                                             (दि.व.चौधरी) 
                                                                                                 सहसंचालक (रा.उ.) 

  अथव व सांख्ययकी संचालनालय, 
मुंबई 

 



 
                                                       परररशष्ट्ट - 1  

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता सवथसाधारण गट उपगट रनहाय  
ग्राहक ककमती रनदेशाांक 

                                                            पायाभतू वषव 2003=100 
 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणवन 

 ग्रामीण नागरी 

माचव 
2017 

एनप्रल 
2017 

मे* 
2017 

माचव 
 2017 

एनप्रल 
2017 

मे* 
2017 

 
1    खाद्यपदाथथ   

 अ)  अन्न धान्ये 221.35 224.06 223.17 204.93 203.71 203.81 
 ब)  डाळी 323.82 318.94 316.14 316.20 310.17 307.18 
 क)  दधू व दधूाचे पदाथव 325.57 327.35 328.45 318.98 318.82 320.06 
 ड)  खाद्यतेल 207.72 205.70 205.67 207.67 208.86 207.18 
 इ)  मांस, मासे व अंडी 361.03 362.99 363.38 358.15 358.21 362.28 
 फ)  भािीपाला व फळे 241.95 257.53 271.47 252.78 275.94 286.12 
 ग)  मसाले व मसाल्याचे पदाथव 345.15 336.71 333.15 320.53 307.31 299.77 
 ह)  इतर खाद्यपदाथव  266.91 268.15 268.55 299.19 299.36 299.87 
   एकूण खाद्यपदाथथ  262.29 265.33 267.33 269.40 272.50 274.29 

2   पान,स पारी,तांबाख ूइ. 361.53 364.09 366.06 358.72 361.07 362.63 
3   इांधन व रदवाबत्ती 486.53 490.04 489.79 447.08 450.72 450.83 
4   कापड 136.77 136.92 137.75 144.71 145.07 145.32 
5   सांकीर्ण        

  अ)  वैद्यकीय सेवा    208.20 207.54 208.47 

  ब) दशक्षण व मनोरंिन    182.10 182.11 182.57 

  क) वाहतकू व दळणवळण    172.36 171.59 172.56 

  ड) वैयक्तीक सेवा     224.63 225.72 226.64 

  इ) इतर    219.44 218.86 219.09 
  एकूण सांकीणथ 206.96 206.79 207.56 194.95 194.58 195.30 
  सवथसाधारण रनदेशाांक 263.37 265.37 266.71 253.71 255.45 256.57 

*अस्थायी 
                                     



 
 
 
                                    परररशष्ट्ट – 2 
महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता ग्राहक ककमती रनदेशाांकावर आधाररत  

माहे मे,2017 (अस्थायी)  कररता वार्षषक चलन वाढीचा दर(%) 
       पायाभतू वषथ 2003=100 

.+ 
गट 

 
उपगट 

 
वणवन 

ग्रामीण नागरी 
      

 मे 
  2016 

    
     मे* 
 2017 

                 
चलन  
वाढ 

    
      मे    

 2016 

 
मे* 

2017 

     
चलन 
वाढ 

1    खाद्यपदाथथ   
 अ) अन्न धान्ये 211.20 223.17 5.67 193.85 203.81 5.14 

 ब)  डाळी 449.02 316.14 -29.59 452.21 307.18 -32.07 
 क)  दधू व दधूाचे पदाथव 310.22 328.45 5.88 303.34 320.06 5.51 
 ड)  खाद्यतेल 196.28 205.67 4.78 200.71 207.18 3.22 
 इ)  मांस, मासे व अंडी 348.31 363.38 4.33 351.66 362.28 3.02 
 फ)  भािीपाला व फळे 311.78 271.47 -12.93 317.13 286.12 -9.78 
 ग)  मसाले व मसाल्याचे पदाथव 341.26 333.15 -2.38 313.28 299.77 -4.31 
 ह)  इतर खाद्यपदाथव  251.48 268.55 6.79 286.01 299.87 4.85 
  एकूण खाद्यपदाथथ रनदेशाांक  274.57 267.33 -2.64 279.63 274.29 -1.91 

2   पान,स पारी,तांबाख ूइ.  338.95 366.06 8.00 338.58 362.63 7.10 

3   इांधन व रदवाबत्ती  रनदेशाांक 450.64 489.79 8.69 415.10 450.83 8.61 

4   कापड  137.28 137.75 0.34 144.79 145.32 0.37 

5   सांकीणथ        

  अ) वैद्यकीय सेवा    216.24 208.47 -3.59 

  ब) दशक्षण व मनोरंिन    175.61 182.57 3.96 

  क) वाहतकू व दळणवळण    172.17 172.56 0.23 

  ड) वैयक्तीक सेवा     214.32 226.64 5.75 

  इ) इतर    215.89 219.09 1.48 

  एकूण सांकीणथ 208.50 207.56 -0.45 193.43 195.30 0.97 
  सवथसाधारण गट 265.98 266.71 0.27 254.28 256.57 0.90 

*अस्थायी          


