


 



 
महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2021-22 

 

11. िवशेष अ यास 
पा वर्भमूी 
11.1 कोिवड-19 महामारी सन 2020 मध्ये  शतकातील जागितक आप ीच्या अभतूपवूर् वरुपात उ¤Ëभवली.  पिहला कोिवड-19 
बािधत रूग्ण चीन मधील वहूान शहरात िडसबर,2019 मध्ये आढळून आला.  िद.11 माचर्, 2020 रोजी जागितक  आरोग्य  संघटनेने  
कोिवड-19 साथीला जागितक महामारी घोिषत केले.  महामारीवर िनयंतर्ण िमळवण्यासाठी सिकर्य संिनरीक्षण, रुग्णांचा लवकरात 
लवकर शोध घेणे, िवलगीकरण, रूग्णाच्या संपकार्त आले यांचा शोध घेणे आिण महामारीच्या सारास ितबंध करण्यासाठी सरुिक्षत 
अंतर व खबरदारीचे उपाय अवलंिबणे हेच धोरण त्या वेळेस यवहायर् होते.  संसगार्च्या सारास ितबंध करण्यासाठी लॉकडाऊन, शाळा 
तसेच अत्याव यक सेवा वगळता इतर यवसाय बंद करणे, वासांवर िनबध यासारख्या िविवध उपाययोजना जगभरातील िविवध देशांनी 
ि वकार या.  राज्यात कोिवड-19 चा पिहला रूग्ण िद.9 माचर्, 2020 रोजी पणेु येथे आढळला.  राज्य शासनाने साथरोग अिधिनयम, 
1897 च्या तरतदुी अंमलात आण यामळेु कोिवड-19 रोगाची लक्षणे आढळले या संशियत रूग्णांना सक्तीने रूग्णालयात दाखल करणे 
शक्य झाले.  कदर् शासनाने िद.23 माचर्, 2020 च्या मध्यरातर्ी पासनू संपणूर् देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केली.  या महामारीचा 
समाजातील सवर् घटकांवर पिरणाम झा यामळेु सामािजक व आिर्थक सम या उ¤Ëभव या. िवशेषत: गरीब, वृ , िद यांग, यवुक, 
इत्यादींवर याचा पिरणाम झाला. कोिवड-19 महामारीचा समाजाच्या सामािजक व आिर्थक बाबींवर झालेला पिरणाम अ यासण्यासाठी 
अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन यांनी ‘कोिवड-19 च्या महामारीमळेु राज्यातील जनतेच्या आरोग्य, िशक्षण व 
जीवनमानावर झालेला पिरणाम’ या िवषयावर एतदथर् पाहणी घेतली.  

11.1.1 राज्यात सावर्जिनक, खासगी व धमार्दाय सं थांच्या रुग्णालयांमाफर् त कोिवड-19 च्या उपचाराकिरता आरोग्य सिुवधा परुिवण्यात 
आ या. कोिवड-19 संसगार्चे संभा य कारण, उपचारासाठी उपल ध झालेली सवार्त निजकची वै कीय सिुवधा, शासकीय सिुवधांमध्ये 
औषधे/ जेवणाची उपल धता, उपचारादर यान रेमडेिसवीर इंजेक्शन/ ऑिक्सजन/ हिटलेटरची आव यकता, कोिवड-19 च्या उपचारांवर 
झालेला खचर्, वसन िवकार, मधमेुह, उच्च रक्तदाब, दय िवकार, िकडनी िवकार, कॅन्सर, इत्यादी सहआजार असले या यक्तींची 
ि थती, या बाबींिवषयक मािहती संकिलत करण्यात आली. 

11.1.2 कोिवड-19 महामारीच्या काळात शाळा, महािव ालये आिण इतर शैक्षिणक सं था बंद होत्या.  िव ाथ्यार्ंच्या िशक्षणात सातत्य 
राखण्यासाठी शासनाने मािहती तंतर्ज्ञानाचा भावी वापर केला.  िविवध शैक्षिणक संकेत थळे, पोटर्ल आिण शैक्षिणक अॅपच्या माध्यमातनू 
'घरातनू िशक्षण' ही संक पना राबवण्यात आली.  ऑनलाइन िशक्षण सिुवधा, वापरलेली साधने (मोबाईल, टबॅ, संगणक), इंटरनेटचा 
वापर, ऑनलाइन िशक्षणादर यान येणाऱ्या सम या, इत्यादी बाबींिवषयक मािहती संकिलत करण्यात आली. 

11.1.3 लॉकडाऊन कालावधीत अत्याव यक सेवा वगळता सवर् शासकीय व खाजगी कायार्लये, यवसाय, कारखाने व दकुाने बंद 
होती.  आिर्थक घडामोडींवर पिरणाम झा यामळेु मजीवी, यावसाियक, शेतकरी, इत्यादींच्या उत्पन्नावर पिरणाम झाला.  या पाहणीत 
शेती व शेतीशी संबंिधत कामासाठी शेतमजरुांची उपल धता, शेतमालाच्या िवकर्ीसाठी येणाऱ्या सम या, वेतन/ िनयिमत मजरुीवर झालेला 
पिरणाम, वतःच्या यवसायांवर झालेला पिरणाम, घेतलेले आिर्थक सहा य, इत्यादी बाबींिवषयक मािहती संकिलत करण्यात आली. 

पाहणी प ती 
11.2 कोिवड-19 िनबधांमळेु आिण कालमयार्दा िवचारात घेऊन निजकच्या कालावधीत झाले या रा टर्ीय नमनुा पाहणीच्या (रानपा) 
78 या फेरीसाठी उपल ध असले या नमनुा यादीमधनू 800 नमनुा घटक एतदथर् पाहणीकिरता िनवडण्यात आले.  अि तत्वात असलेली 
रानपा 78 या फेरीची घरयादी एतदथर् पाहणीकिरता कुटंुबांची िनवड करण्यासाठी वापरण्यात आली.  माहे ऑग ट ते स टबर,2021 या 
कालावधीत पाहणीचे के्षतर्काम करण्यात आले.  पाहणीसाठी मािहती संकिलत करण्याचा संदभर् कालावधी, कोिवड-19 महामारीच्या 
सरुुवातीपासनू हणजे माचर्, 2020 पासनू ते कुटंुबाला भेट देण्याच्या आधीच्या िदवसापयतचा होता.  अन्वेषक व मािहती देणाऱ्यांच्या 
सरुके्षच्या दृ टीने सरुिक्षत अंतराचे मानक व सवर् खबरदारीच्या उपायांचे पालन करून पाहणी घेण्यात आली.  या पाहणीमध्ये संकिलत 
झालेली मािहती पणूर्पणे कुटंुबातील मािहती देणाऱ्या यक्तीने परुिवले या मौिखक मािहतीवर आधारीत आहे. सांिख्यकीय प तीनसुार 
नमनुा िनवड केलेली असली तरीही पाहणी प तीतील अंगभतू मयार्दा व तर्टुी िन कषार्ंमध्ये अस ूशकतात. 

11.2.1 एतदथर् पाहणीअतंगर्त गर्ामीण भागातील 310 गावे व नागरी भागातील 490 अबर्न े म स ह (यएुफएस) घटक अशा एकूण 
800 घटकांमध्ये पाहणी घेण्यात आली.  त्येक घटकामधनू 20 कुटंुबांकडून मािहती घेण्यात आली असनू एकूण 16,000 कुटंुबांची 
मािहती संकिलत करण्यात आली.  कुटंुबांची िनवड करताना कुटंुबात िकमान एक कोिवड-19 बािधत यक्ती असले या कुटंुबाला 
ाधान्य देण्यात आले.   
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11.2.2 या पाहणीमध्ये सवर्साधारणपणे एकतर् राहणाऱ्या आिण एकाच वयंपाकघरातनू जेवण घेणाऱ्या यक्तींचा समहू हणजे कुटंुब 
होय (रानपा पाहणीमध्ये वापर या जाणाऱ्या कुटंुबाच्या याख्येनसुार).  यामध्ये कुटंुबाच्या तात्परुत्या वरुपात अन्यतर् राहणाऱ्या यक्तीचा 
(ज्याचा कुटंुबातील अनपुि थतीचा एकूण कालावधी सहा मिहन्यांपेक्षा कमी आहे) समावेश आहे. तथािप कुटंुबाकडे तात्परुत्या वरुपात 
िनवास असले या अ यागत अथवा पाहुण्या यक्ती (ज्यांचा कुटंुबातील वा त याचा कालावधी सहा मिहन्यांपेक्षा कमी आहे) यांना 
पाहणीतनू वगळण्यात आले आहे.  िनि चत संरचनेमध्ये वा त यास असणाऱ्या कुटंुबांची मािहती पाहणीत संकिलत करण्यात आली  
आहे.  

पाहणीचे िन कषर् 
11.3 कोिवड-19 महामारीचा आरोग्यावर झालेला पिरणाम याबाबत काही महत्त्वाचे िन कषर् : 

 कोिवड-19 बाधा झाले या यक्तींमध्ये सवार्त जा त यक्ती 30-44 वष वयोगटातील (31.6 टक्के) होत्या, त्याखालोखाल 
45-59 वष वयोगटातील (29.6 टक्के) आिण 60 वष व त्यावरील वयोगटातील यक्ती (18.3 टक्के) होत्या 

 

 गर्ामीण भागातील 13.8 टक्के व नागरी भागातील 18.2 टक्के यक्तींनी संसगार्चे कारण मािहत नस याचे न दिवले  
तक्ता 11.2 न दिवले या संसगार्च्या कारणानसुार यक्तींची टक्केवारी 

(टक्के) 
न दिवलेले संसगार्चे कारण गर्ामीण नागरी 

लग्न आिण इतर समारंभांना उपि थत राहणे 8.9 4.6 
अंत्यसं काराला उपि थत राहणे 3.1 1.5 
लग्न/समारंभ/अंत्यिवधी यितिरक्त गदीर्च्या िठकाणी बािधत यक्तीच्या संपकार्त 30.2 20.5 
कामाच्या िठकाणी बािधत यक्तीच्या संपकार्त 20.8 30.8 
कुटंुबातील बािधत सद य 25.1 34.3 
इतर+ 11.9 8.3 
एकूण 100.0 100.0 

+ इतर मध्ये मा क, सिॅनटायझर वापर व सरुिक्षत अंतर याबाबत दक्षता न घेणे, वासादर यान व इतर कारणे इत्यादींचा समावेश आहे. 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

तक्ता 11.1 पाहणी केलेली कुटंुबे व कुटंुबातील यक्तींची संख्या 
(संख्या) 

तपशील गर्ामीण नागरी गर्ामीण + नागरी 
पाहणी केले या कुटंुबांची संख्या 6,200 9,800 16,000 
पाहणी केले या कुटंुबांमधील यक्तींची संख्या 26,867 39,881 66,748 
कुटंुबातील िकमान एक यक्ती कोिवड-19 बािधत असले या  
पाहणी केले या कुटंुबांची संख्या 

3,535 5,700 9,235 

पाहणी केले या कोिवड-19 बािधत  यक्तींची संख्या 5,296 9,260 14,556 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 
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 गर्ामीण भागातील 81.7 टक्के व नागरी भागातील 84.2 टक्के लक्षणांसहीत कोिवड-19 बािधत यक्ती न दिवण्यात आ या 
 गर्ामीण भागातील 98.4 टक्के व  नागरी भागातील 99.1 टक्के यक्तींनी कोिवड-19 साठी अलॅोपथॅी उपचारांना ाधान्य िदले 

 महामारीच्या काळात कोिवड-19 बािधत यक्तींपैकी बहुतेक यक्तींनी शासकीय रूग्णालय/ शासकीय कोिवड कदर्/ शासकीय 
िवलगीकरण कदर्ांमध्ये उपचार घेतले.  

 शासकीय सिुवधांमध्ये परुव या जाणाऱ्या अन्नपदाथार्ंबाबत समुारे 95 टक्के यक्ती समाधानी होत्या 
 शासकीय सिुवधांमध्ये समुारे 89 टक्के यक्तींना मोफत औषधे िमळाली आिण 10 टक्के यक्तींना अंशतः मोफत औषधे 

िमळाली 
तक्ता 11.4  दीघर् कालावधीसाठी उपचार घेतले या िठकाणानसुार कोिवड-19 बािधत यक्तींची टक्केवारी 

(टक्के) 
उपचाराचे िठकाण गर्ामीण नागरी 

शासकीय रूग्णालय/ शासकीय कोिवड कदर्/ शासकीय 
िवलगीकरण कदर् 38.8 34.7 

खाजगी रूग्णालय / खाजगी कोिवड कदर् 23.1 22.3 

गहृिवलगीकरण 38.1 43.0 
एकूण 100.0 100.0 

आधार: अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

 गहृिवलगीकरणामधील कोिवड-19 बािधत यक्तींपैकी,  

• गर्ामीण भागातील समुारे 77.8 टक्के आिण नागरी भागातील समुारे 67.1 टक्के यक्तींनी डॉक्टरांची उपचारासाठी 
त्यक्ष भेट घेतली 

• गर्ामीण भागातील 13.9 टक्के आिण नागरी भागातील 16.0 टक्के यक्तींनी िमतर् व नातेवाईकांमाफर् त डॉक्टरांनी 
िलहून िदलेली औषधे घेतली 

• गर्ामीण भागातील 4.8 टक्के आिण नागरी भागातील 15.4 टक्के यक्तींनी डॉक्टरांकडून ऑनलाइन उपचार घेतले  

 गर्ामीण भागातील एकूण 5,296 कोिवड-19 बािधत यक्तींपैकी,  
• 699 यक्तींना रेमडेिसवीर इंजेक्शनची आव यकता भासली 

• 1,117 यक्तींना ऑक्सीजनची आव यकता भासली 

• 556 यक्तींना हिटलेटरची आव यकता भासली   

• 33 यक्तींना कोिवड-19 च्या उपचारादर यान टोिसिलझमुबॅ/ इटोिलझमुबॅ इंजेक्शनची आव यकता भासली 

• 9 यक्तींना यकुोरमायकोिसस आजाराची लागण झाली 
• 6 यक्तींना कोिवड-19 ची दोनदा लागण झाली 

तक्ता 11.3   कोिवड-19 उपचारासाठी वै कीय सिुवधा उपल ध झाले या िठकाणानसुार न दिवले या बािधत यक्तींची   
 टक्केवारी 

(टक्के) 
वै कीय सिुवधेचे िठकाण गर्ामीण नागरी 

िनवासा थानाच्या  गावात/ शहरात  35.7 91.6 
शेजारच्या गावात/ शहरात 24.3 4.1 
तालकु्याच्या िठकाणी 26.4 1.6 
िज ात 11.4 1.4 
दसुऱ्या िज ात 2.1 1.1 
दसुऱ्या राज्यात 0.1 0.2 
एकूण 100.0 100.0 

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 
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 नागरी भागातील एकूण 9,260 कोिवड-19 बािधत यक्तींपैकी,  
• 1,235 यक्तींना रेमडेिसवीर इंजेक्शनची आव यकता भासली 

• 1,940 यक्तींना ऑक्सीजनची आव यकता भासली  

• 756 यक्तींना हिटलेटरची आव यकता भासली 

• 56 यक्तींना कोिवड-19 च्या उपचारादर यान टोिसिलझमुबॅ/ इटोिलझमुबॅ इंजेक्शनची आव यकता 
भासली 

• 7 यक्तींना यकुोरमायकोिसस आजाराची लागण झाली 
• 24 यक्तींना कोिवड-19 ची दोनदा लागण झाली  

 गर्ामीण भागातील 21.7 टक्के आिण नागरी भागातील 16.5 टक्के यक्तींना  कोिवड-19 करीता मोफत उपचार िमळाले  
 गर्ामीण भागातील 48.9 टक्के आिण नागरी भागातील 52.1 टक्के यक्तींनी  कोिवड-19 उपचाराकिरता ` 10,000 पयत खचर् 

के याचे न दिवले 
 गर्ामीण भागातील 16.6 टक्के आिण नागरी भागातील 15.5 टक्के यक्तींनी कोिवड-19 उपचाराकिरता ` 10,000 ते    

` 50,000 पयत खचर् के याचे न दिवले  
 गर्ामीण भागातील 12.8 टक्के आिण नागरी भागातील 15.9 टक्के यक्तींनी कोिवड-19 उपचाराकिरता ` 50,000 पेक्षा 

जा त खचर् के याचे न दिवले 
 एकूण 14,556 कोिवड-19 बािधत यक्तींपैकी 588 यक्ती अत्याव यक सेवेतील कमर्चारी होते.  

 

 गर्ामीण भागातील कोिवड-19 ने मतृ्य ूझाले या 133 यक्तींपैकी,  
• 43.5 टक्के यक्तींना उच्च रक्तदाब/ दयिवकार होता 

• 32.3 टक्के यक्तींना मधमेुह होता 

• 17.3 टक्के यक्तींना वसनिवकार होता 

 

तक्ता 11.5  कोिवड-19 बािधत यक्तींची लसीकरणानसुार टक्केवारी 
(टक्के) 

बािधत गर्ामीण नागरी 
लसीकरणापवूीर् 92.2 91.7 
लसीचा पिहला डोस घेत यानंतर 7.3 7.3 
लसीचे दोन डोस घेत यानंतर 0.5 1.0 
एकूण 100.0 100.0 

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

तक्ता 11.6  अत्याव यक सेवेतील  कोिवड-19 बािधत कमर्चाऱ्यांची टक्केवारी 
(टक्के) 

सेवेचा कार अत्याव यक सेवेतील कमर्चारी 
वै कीय के्षतर्/ रुग्णालय कमर्चारी 33.0 
पोिलस 26.7 
शासिकय सेवा 20.1 
इतर अत्याव यक सेवा 20.2 
एकूण 100.0 

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 
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 नागरी भागातील  कोिवड-19 ने मतृ्य ूझाले या 236 यक्तींपैकी,  
• 43.5 टक्के यक्तींना उच्च रक्तदाब/ दयिवकार होता 

• 39.4 टक्के यक्तींना मधमेुह होता 

• 10.6 टक्के यक्तींना वसनिवकार होता  

 लॉकडाऊन कालावधीत कुटंुबातील सहआजार असले या यक्तींबाबत, 

• गर्ामीण भागातील समुारे 45.5  टक्के कुटंुबे आिण नागरी भागातील 37.8 टक्के कुटंुबांनी डॉक्टरना त्यक्ष भेट देऊन 
औषधोपचार घेत याचे न दिवले 

• गर्ामीण भागातील समुारे 5.0  टक्के कुटंुबे आिण नागरी भागातील 7.3  टक्के कुटंुबांनी डॉक्टरांनी दरूध्वनीवरुन िदले या 
स यानसुार औषधोपचार घेत याचे न दिवले  

• गर्ामीण भागातील समुारे 46.5  टक्के कुटंुबे आिण नागरी भागातील 53.5 टक्के कुटंुबांनी िनयिमत औषधे चाल ू
ठेव यामळेु वै कीय मदतीची आव यकता भासली नस याचे न दिवले 

 वत: केिम टकडून औषधे खरेदी केली िंकवा घरगतुी उपचार घेतले या एकूण कुटंुबांपैकी,  गर्ामीण भागातील 70 टक्के कुटंुबे 
आिण नागरी भागातील 81 टक्के कुटंुबांनी ताप, खोकला व सदीर् यांसारख्या िकरकोळ आजारांकरीता  औषधे खरेदी के याचे 
न दिवले 

 0-5 वष वयोगटातील मलेु असले या कुटंुबांपैकी, गर्ामीण भागातील 72 टक्के कुटंुबांनी आिण नागरी भागातील 77 टक्के 
कुटंुबांनी मलुांचे िनयिमत लसीकरण वेळेवर झा याचे न दिवले 

 संदभर् कालावधीत गभर्वती मिहला असले या कुटंुबापैकी, गर्ामीण तसेच नागरी भागातील समुारे 84 टक्के कुटंुबांनी गभर्वती 
मिहलांची िनयिमत आरोग्यतपासणी/ लसीकरण वेळेवर झा याचे न दिवले  

 गर्ामीण भागातील 60 टक्के कुटंुबांना आिण नागरी भागातील 70 टक्के कुटंुबांना, कुटंुबातील सद यांसाठी आरोग्य िवमा 
पॉिलसी असण्याचे महत्व जाणवले 

 पाहणीमध्ये न दिवले या एकूण 13,789 कोिवड-19 बािधत यक्तींपैकी 844 यक्तींनी कोिवड-19 उपचारांसाठी आरोग्य 
िवमा योजनेचा लाभ घेतला 

 समुारे 70 टक्के कोिवड-19 बािधत यक्तींनी नातेवाईक व िमतर्ांकडून नैितक पािंठबा िमळा याची आिण उपचारादर यान 
शेजारी व नातेवाईकांचा दिृ टकोन सहकायार्चा अस याचे नमदू केले 

कोिवड-19 चा िशक्षणावर झालेला पिरणाम 
11.4 कोिवड-19 चा िशक्षणावर झालेला पिरणाम याबाबत काही महत्त्वाचे िन कषर् :  

 5 वष व त्यावरील वयोगटातील समुारे 85 टक्के िव ाथ्यार्ंनी लॉकडाऊन कालावधीत ऑनलाइन िशक्षण घेतले 

 लॉकडाऊन कालावधीतील ऑनलाइन िशक्षणाबाबत िन कषर् : 

•  गर्ामीण भागातील समुारे 97 टक्के व नागरी भागातील समुारे 90 टक्के िव ाथ्यार्ंनी ऑनलाइन िशक्षणासाठी 
माटर्फोनचा वापर के याचे न दिवले 

•  गर्ामीण भागातील समुारे 98 टक्के व नागरी भागातील समुारे 83 टक्के िव ाथ्यार्ंनी इंटरनेटसाठी मोबाईल डेटाचा 
वापर के याचे न दिवले 

•  समुारे 54 टक्के िव ाथ्यार्ंनी इंटरनेट वारंवार खंिडत होणे ही ऑनलाइन क्लासला उपि थत असताना येणारी 
महत्वाची अडचण अस याचे न दिवले 

•  समुारे 32 टक्के िव ाथ्यार्ंनी ऑनलाइन क्लासला उपि थत असताना सभोवतालच्या आवाजामळेु अ यासावर 
लक्ष किदर्त करणे कठीण होत अस याचे न दिवले 

•  त्यक्ष वगार्त िशकवण्याची सिुवधा उपल ध नस याने संक पना प ट झा या नाहीत असे गर्ामीण भागातील 
समुारे 52 टक्के िव ाथ्यार्ंनी आिण नागरी भागातील समुारे 54 टक्के िव ाथ्यार्ंनी न दिवले  
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•  गर्ामीण तसेच नागरी भागातील 50 टक्के िव ाथ्यार्ंनी ऑनलाइन िशक्षण घेत असताना एकागर्ता कमी होत 
अस याचे न दिवले  

•  गर्ामीण भागातील 28 टक्के आिण नागरी भागातील 32 टक्के िव ाथ्यार्ंनी  दृ टीदोष आिण डोकेदखुी या सम या 
ऑनलाइन िशक्षण घेत असताना उ  भव याचे न दिवले 

कोिवड-19 चा राहणीमानावर झालेला पिरणाम 
11.5 कोिवड-19 चा राहणीमानावर झालेला पिरणाम याबाबत काही महत्त्वाचे िन कषर् : 

 पगारदार/ रोजंदारीवरील यक्तींपैकी,  

•  गर्ामीण भागातील समुारे 29.8 टक्के आिण नागरी भागातील 39.1 टक्के यक्तींनी लॉकडाऊन दर यान काम 
तात्परुते बंद होते परंत ुपणूर्/ अंशत: वेतन/ मजरुी िमळा याचे न दिवले  

•  गर्ामीण भागातील समुारे 47.1 टक्के आिण नागरी भागातील 19.8 टक्के यक्तींनी लॉकडाऊन दर यान काम 
तात्परुते बंद होते व वेतन/ मजरुी ा त झाली नस याचे न दिवले  

 वयंरोजगारीत यक्तींपैकी,  

•  गर्ामीण भागातील समुारे 64.0 टक्के आिण नागरी भागातील 62.0 टक्के यक्तींनी लॉकडाऊनमळेु यवसाय 
तात्परुता बंद अस याचे न दिवले 

•  गर्ामीण भागातील समुारे 32.4 टक्के आिण नागरी भागातील 34.0 टक्के यक्तींनी लॉकडाऊननंतर यवसायात 
बदल केला नस याचे न दिवले 

तक्ता 11.7  कोिवड-19 लॉकडाऊन दर यान महत्वाच्या व तुंवरील खचार्त वाढ झा याचे न दिवले या कुटंुबांची टक्केवारी 
(टक्के) 

वाढीव खचर् गर्ामीण नागरी 
खाण्यािपण्याच्या व त ू 70.2 77.8 
आरोग्य  76.9 80.2 
वच्छता (सिॅनटायझर/ हडँवॉश/ िफनाइल/ साबण, इ.) 90.0 95.1 
कामािनिम  वास 35.5 43.3 
वीज िबल 45.0 49.8 

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

 कोिवड-19 महामारी कालावधीत समुारे 18 टक्के कुटंुबांनी ऑनलाइन िशक्षणासाठी/ घरून काम करण्यासाठी नवीन गझेॅट 
खरेदी के याचे न दिवले 

 ऑनलाइन िशक्षण/ घरुन काम करण्यासाठी नवीन गझेॅट खरेदी केले या कुटंुबांपैकी,  

• गर्ामीण भागातील 99.5 टक्के कुटंुबांनी आिण नागरी भागातील 83.6 टक्के कुटंुबांनी माटर्फोन खरेदी केले 

• गर्ामीण भागातील 2.7 टक्के कुटंुबांनी आिण नागरी भागातील 24.7 टक्के कुटंुबांनी डे कटॉप/ लपॅटॉप/ टबॅ 
खरेदी केले 

 मोबाईल डेटाची सिुवधा न याने घेतले या कुटंुबांपैकी, गर्ामीण भागातील समुारे 97.0 टक्के कुटंुबांनी आिण नागरी भागातील 
70.2 टक्के कुटंुबांनी मखु्यतः ऑनलाइन िशक्षणासाठी सिुवधा घेत याचे न दिवले  

 गर्ामीण भागातील 82.8 टक्के कुटंुबे आिण नागरी भागातील 65.3 टक्के कुटंुबांनी इंटरनेट सिुवधेसाठी मािसक खचार्त  
` 500 पयत वाढ झा याचे न दिवले  

 माचर्, 2020 नंतर लॉकडाऊन दर यान गर्ामीण भागातील 2,786 यक्ती आिण नागरी भागातील 2,917 यक्तींनी कजर् 
घेत याचे न दिवले  

• गर्ामीण भागातील 47 टक्के यक्तींनी आिण नागरी भागातील 60 टक्के यक्तींनी कजर् घेण्याचे मखु्य कारण 
घरखचर् अस याचे न दिवले 
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• गर्ामीण भागातील 28.2 टक्के यक्तींनी आिण नागरी भागातील 24.0 टक्के यक्तींनी कजर् घेण्याचे कारण 
वै कीय खचर्  न दिवले  

• कजर् घेतले या यक्तींपैकी, गर्ामीण भागातील 72.7 टक्के आिण नागरी भागातील 79.5 टक्के यक्तींनी 
लॉकडाऊन कालावधीत िमतर् व नातेवाईकांकडून कजर् घेत याचे न दिवले 

• कोिवड-19 च्या उपचारासाठी आिर्थक मदत घेतले या यक्तींपैकी, गर्ामीण भागातील 87 टक्के आिण नागरी 
भागातील 85 टक्के यक्तींनी िमतर् व नातेवाईकांकडून आिर्थक मदत घेत याचे न दिवले  

तक्ता 11.8  आिर्थक व व त ू वरूपात मदत ा त झा याचे न दिवले या कुटंुबांची ोतानसुार टक्केवारी 
(टक्के) 

 ोत गर्ामीण नागरी 
शासनाच्या योजना व सहा यता कायर्कर्म 97.1 85.2 
सामािजक सं था/ धमार्दाय सं था/ वैयिक्तक, इत्यादी 22.4 28.9 
िमतर् व नातेवाईक 11.9 6.0 
मालकाकडून 2.9 7.2 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

 पाहणी केले या एकूण 6,200 गर्ामीण कुटंुबांपैकी 4,049 शेतकरी कुटंुबे होती. पाहणी केले या शेतकरी कुटंुबांबाबत काही 
 महत्त्वाचे िन कषर् : 

• कोिवड-19 लॉकडाऊन कालावधीत 46.2 टक्के कुटंुबांनी शेतमजरुांची कमतरता भास याचे न दिवले आिण  
6.0 टक्के कुटंुबांनी गरजेनसुार शेतमजरू उपल ध न झा याचे न दिवले 

• शेतमजरुांची कमतरता/ शेतमजरू उपल ध न झा याचे न दिवले या कुटंुबांपैकी, 69.6 टक्के कुटंुबांनी  कोिवड-19 
संसगार्ची भीती व  20.3 टक्के  कुटंुबांनी लॉकडाऊन मधील संचारबंदी हे कारण न दिवले 

 शेतमालाची िवकर्ी करताना सम या आले या कुटंुबांपैकी,  
• समुारे 68.6 टक्के कुटंुबांनी कमी िंकमतीत कृिष मालाची िवकर्ी के याचे न दिवले 
• समुारे 56.2 टक्के कुटंुबांनी बाजारपेठा बंद अस याचे न दिवले   
• समुारे 55.3 टक्के कुटंुबांनी वाहतकू यव था उपल ध नस याचे न दिवले 
• समुारे 31.4 टक्के कुटंुबांनी मजरू उपल ध नस याचे न दिवले  

 लॉकडाऊन दर यान िबयाणे/ खते/ शेती उपकरणे/ कीटकनाशके वेळेवर उपल ध न झा याचे 57.7 टक्के कुटंुबांनी न दिवले  
 समुारे 53.2 टक्के कुटंुबांनी िबयाणे/ खते/ शेती उपकरणे/ कीटकनाशके च ा दराने खरेदी करावी लाग याचे न दिवले 
 कोिवड-19 महामारीमळेु गर्ामीण भागातनू 245 कुटंुबांनी आिण नागरी भागातनू 653 कुटंुबांनी कुटंुबातील सद य/ कुटंुब यांचे 
 संदभर् कालावधीत थलांतर झा याचे न दिवले.  

तक्ता 11.9  कोिवड-19 मळेु थलांतिरत झा याचे न दिवले या कुटंुबांची कारणानसुार टक्केवारी 
(टक्के) 

कारण गर्ामीण नागरी 
कोिवड-19 च्या भीतीमळेु 49.4 63.4 
कुटंुबाच्या सोबत राहण्यासाठी 36.3 24.8 
लॉकडाऊनमळेु यवसाय  बंद झा यामळेु 29.4 26.0 
लॉकडाऊनमळेु शैक्षिणक सं था बंद झा यामळेु 21.6 13.8 
इतर 25.3 39.2 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

* * * * * 


