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6. सं थां ारे िव  परुवठा व भांडवली बाजार 
6.1      आिर्थ क िवकास हा मखु्यत्वे करून िव ीय सं था, िव ीय बाजार आिण िव ीय सेवा यांचा समावेश असले या सबुध्द िव ीय 
णालीवर अवलंबनू असतो. िव ीय णाली, उत्पादक हेतनेू िनधीची उलाढाल व भावी वापर या ारे भांडवल िनिर्म तीस सहा य करून 
चांग या परता याचे आ वासन देत असते. बकँा, नॉन-बिँंकग िव ीय कंपन्या, यचु्यअुल फंड, िवमा कंपन्या, इत्यादी िव ीय सं था या 
िव ीय संसाधनांची उलाढाल आिण मध्यम व िदघर्कालीन गुंतवणकुीत िव ीय सेवा दान करण्याचे मखु तर्ोत आहेत.  

बकँींग सं था 
6.2  बकँींग सं थांमध्ये अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांचे मो ा माणावर योगदान असनू त्यांच्या कामाच्या वरूपावरून त्यांचे 
वगीर्करण सावर्जिनक के्षतर्ातील बकँा ( टेट बकँ ऑफ इंिडया व इतर रा टर्ीयकृत बकँा), ादेिशक गर्ामीण बकँा, खाजगी बकँा, िवदेशी 
बकँा, इत्यादी असे करण्यात आले आहे. राज्यात िद. 31 माचर्, 2022 रोजी एकूण 13,220 अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांची कायार्लये 
कायर्रत असनू त्यापैकी 24 टक्के गर्ामीण भागात आिण 24 टक्के िनम-नागरी भागातील आहेत. िद. 30 स टबर, 2022 रोजी राज्यात 
ित लाख लोकसंख्येमागे बकँ कायार्लयांची संख्या 10.66 होती तर आिखल भारत तरावर ती 11.08 होती. 

6.3 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी देशातील एकूण ठेवी आिण थलू कजर् यामधे राज्याचा िह सा सवार्िधक असनू तो अनकुर्मे  
21.0 टक्के व 26.0 टक्के आहे. िद. 31 माचर् 2022 पयत, एकूण ठेवीत गतवषीर्च्या तलुनेत 14.6 टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील 
अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या दरडोई एकूण ठेवी व दरडोई थलू कजर् िद. 30 स टबर, 2022 रोजी अनकुर्मे ` 2,83,313 व  
` 2,80,979 होती तर अिखल भारतासाठी तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे ` 1,26,712 व ` 94,747 होती. राज्यातील अनसुिूचत 
वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी व कज तक्ता 6.1 मध्ये िदले आहे, तर मािलका पिरिश ट 6.1 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 6.1  राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी व कज 
  (िद. 31 माचर् रोजी) 

तपशील 
गर्ामीण  िनम-नागरी  नागरी  एकूण 

2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 
बकँ कायार्लये 
(संख्या) 3,186 3,199  3,146 3,142  6,828 6,879  13,160 13,220 
            

ठेवी   
(` '000 कोटी) 99.06 103.68  196.55 208.40  2,757.84 3,188.90  3,053.45 3,500.98 
            

कज  
(` '000 कोटी) 62.29 66.56  111.41 125.39  2,722.04 2,990.96  2,895.74 3,182.91 
            

कजर्-ठेवी माण 
(टक्के) 62.9 64.2  56.7 60.2  98.7 93.8  94.8 90.9 

आधार : भारतीय िरझ हर्  बकँ     

6.4 िद. 30 स टबर, 2022 रोजी ित लाख लोकसंख्येमागे एटीएम संख्या 23.23 होती तर अिखल भारत तरावर ती  
18.44 होती. राज्यातील एकूण 29,269 एटीएमपैकी 63.9 टक्के नागरी भागातील आहेत. 

6.5 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्याचे कजर्-ठेवी माण 90.9 टक्के तर अिखल भारत तरावर 71.9 टक्के होते. राज्यातील 
अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील एकूण ठेवी व थलू कजार्ंमध्ये सावर्जिनक के्षतर्ातील बकँांचा िह सा अनकुर्मे 50.4 टक्के व   
43.9 टक्के आिण खाजगी बकँांचा िह सा अनकुर्मे 37.8 टक्के व 48.7 टक्के होता. बकँ गट िनहाय राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक 
बकँांमधील ठेवी व कज तक्ता 6.2 मध्ये िदली आहे. 

 

 

 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

90 

 

6.6 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्यातील एकूण ठेवींमध्ये चाल,ू बचत व मदुत ठेवींचा िह सा अनकुर्मे 15.0 टक्के, 22.4 टक्के व 
62.6 टक्के होता. खाते कारानसुार राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी तक्ता 6.3 मध्ये िद या आहेत.  

 

तक्ता 6.2  बकँ गट िनहाय राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी व कज 
  (िद. 31 माचर् रोजी) 

बकँ गट 
 

बकँ कायार्लये  
(संख्या) 

 ठेवी 
(`'000 कोटी) 

 कज 
(` '000 कोटी) 

 कजर्-ठेवी माण 
(टक्के) 

2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 
सावर्जिनक 
के्षतर्ातील बकँा 7,760 7,564  1,545.99 1,764.92  1,372.27 1,398.21  88.8 79.2 

िवदेशी बकँा 117 119  334.85 374.31  180.66 204.82  54.0 54.7 
            

ादेिशक गर्ामीण बकँा 739 742  18.16 19.78  10.12 11.72  55.7 59.3 
            

खाजगी बकँा 3,926 4,070  1,140.45 1,324.12  1,320.42 1,551.95  115.8 117.2 
            

लघ ुिव  बकँा 618 671  13.99 16.89  12.27 16.21  87.7 96.0 
सवर् 13,160 13,220$  3,053.44 3,500.98$  2,895.74 3,182.91  94.8 90.9 
आधार :  भारतीय िरझ हर्  बकँ                                                                                                                                                                      $ पेमट बकेँसह 

तक्ता 6.3  खाते कारानसुार राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी 
(िद. 31 माचर् रोजी) 

खाते 
कार 

ठेवी (`'000 कोटी) मागील 
वषार्च्या 
तलुनेत 
एकूण 
ठेवींशी  

शेकडा बदल 

2021  2022 

गर्ामीण िनम-नागरी नागरी एकूण  गर्ामीण िनम-नागरी नागरी एकूण 

चाल ू 5.13 18.71 435.13 458.97  5.73 21.80 497.24 524.77 14.3 
बचत 51.97 92.45 541.27 685.69  55.85 99.11 629.06 784.01 14.3 
मदुत 
ठेवी 

41.96 85.39 1,781.45 1,908.78  42.10 87.50 2,062.60 2,192.19 14.8 

सवर् 99.06 196.55 2,757.84 3,053.45  103.68 208.40 3,188.90 3,500.97 14.7 
आधार : भारतीय िरझ हर्  बकँ 
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6.7 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी एकूण येणे एकूण येणे कजार्पैकी सावर्जिनक के्षतर्ातील बकँांकडील येणे कजर् 51.8 टक्के तर  
त्या खालोखाल खाजगी बकँांकडील येणे कजर् 39.9 टक्के होते. राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांकडील एकूण येणे कजार्पैकी 
22.6 टक्के येणे कजर् वैयिक्तक कजर् कारातील होते. राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांकडील येणे कज तक्ता 6.4 मध्ये िदले 
आहे. राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांकडील यवसाय गट िनहाय येणे कजर् तक्ता 6.5 मध्ये िदले आहे. 
 

 

 6.8 भारतीय िरझ हर्  बकेँने अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांना त्यांच्या कजार्पैकी िविनिर्द ट िह सा ाधान्य के्षतर्ासाठी देण्याचे िनदश िदले 
आहेत. समाजातील वंिचत घटकांना कजर् उपल धतेची सिुनि चती करणे, अथर् यव थेतील रोजगार िनिर्मतीची उच्च क्षमता असले या 
घटकांना परेुशा माणात पतपरुवठा करणे आिण त्या ारे ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनमूर्लनास सहा य करणे, ही ाधान्य के्षतर्ाकिरता कजर् देण्याची उ ी टे 
आहेत. िद. 31 माचर्, 2022 रोजी येणे कजर् ‘कृिष व संलग्न काय’ के्षतर्ाकडून 46.9 टक्के होते तर त्या खालोखाल ‘सू म, लघ ुव मध्यम 
उपकर्म’ के्षतर्ाकडे (37.9 टक्के) होते. राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांनी  ाधान्य के्षतर्ास िदले या अिगर्मांपैकी येणे कजर् तक्ता 
6.6 मध्ये दशर्िवले आहे. 

तक्ता 6.4  राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक 
 बकँांकडील येणे कजर् 

(िद. 31 माचर् रोजी) 

बकँ गट 

येणे कजर् 
(₹ '000 कोटी)  

मागील 
वषार्च्या 

तलुनेत शेकडा 
बदल 2021 2022 

सावर्जिनक 

के्षतर्ातील बकँा 

1,378.15 1,408.41 2.2 

िवदेशी बकँा 168.00 195.29 16.2 

ादेिशक गर्ामीण 

बकँा 

10.12 11.83 16.9 

खाजगी बकँा 936.13 1,085.60 16.0 

लघ ुिव  बकँा 12.40 16.28 31.3 
सवर् 2,504.80 2,717.41 8.5 
आधार : भारतीय िरझ हर्  बकँ 

तक्ता 6.5 राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांकडील 
            यवसाय गट िनहाय येणे कजर् 

(िद. 31 माचर् रोजी) 

यवसाय गट / कजार्चा 
कार 

येणे कजर् (₹ '000 कोटी) मागील      
वषार्च्या   
तलुनेत  

शेकडा बदल 
2021 2022 

कृिष व संलग्न काय 102.90 111.55 8.4 
खाण व दगड खाणकाम 30.29 31.62 4.4 
व तिुनमार्ण 454.30 451.02 (-)0.7 
वीज, वाय ूव पाणीपरुवठा 121.57 124.61 2.5 
बांधकाम 196.91 205.15 4.2 
वाहतकू 63.44 63.84 0.6 
यावसाियक व इतर सेवा 183.91 198.80 8.1 
यापार 252.56 227.48 (-)9.9 
िव  परुवठा 506.23 580.15 14.6 
वैयिक्तक कज 525.37 614.17 16.9 
इतर 67.32 109.02 61.9 
सवर् 2,504.80 2,717.41 8.5 
आधार :  भारतीय िरझ हर्  बकँ 

तक्ता 6.6  राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांनी ाधान्य के्षतर्ास िदले या अिगर्मांपैकी येणे कजर् 
(िद. 31 माचर् रोजी) 

 ाधान्य के्षतर् खाते संख्या  ('000)  येणे कजर् (` '000 कोटी) 

2021 2022*  2021 2022* 

 कृिष व संलग्न काय 7,542 8,057  548.74 587.76 
 सू म, लघ ु व मध्यम उपकर्म 3,994 2,680  471.58 475.03 
 िशक्षण 173 168  5.61 5.50 
 गहृिनमार्ण 1,026 1,085  157.12 158.70 
    िनयार्त 3 2  16.73 17.53 
 इतर 1,561 1,785  3.61 8.54 
   सवर् 14,299 13,777  1,203.39 1,253.06 
आधार : भारतीय िरझ हर्  बकँ                                                                                                                                                                  * अ थायी 
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वािर्षक कजर् योजना 

6.9 गर्ामीण भागाच्या आिर्थक िवकासासाठी गर्ाम तरापयत बकँाकडून कजर् उपल धता महत्वाची आहे. भारतीय िरझ हर्  बकेँने 
त्येक गावात कजर् सिुवधा उपल ध करून देण्यासाठी ‘सेवा के्षतर् प त’ तयार केली असनू िज हा हा घटक िनि चत केला आहे. वािर्षक 
कजर् आराखडा ाधान्य व दलुर्िक्षत के्षतर्ांना परेुसा आिण वेळेत कजर्परुवठा होत अस याची सिुनि चती करतो. राज्य तरीय बकँसर् 
सिमतीची िनमंतर्क बकँ राज्याचा वािर्षक कजर् योजना तयार करून संिनयंितर्त करते. बकँ ऑफ महारा टर् या बकेँस राज्याची िनमंतर्क बकँ 
हणनू घोिषत केले आहे. सन 2022-23 साठी राज्याचा ाधान्य के्षतर्ासाठी वािर्षक कजर् योजना ` 5.22 लाख कोटीची आहे. या कजर् 
योजनेमध्ये ‘कृिष व संलग्न काय’ के्षतर्ाचा िह सा 24.1 टक्के आिण ‘सू म, लघ,ु मध्यम उ ोग, खादी व गर्ामो ोग’ के्षतर्ाचा िह सा  
54.5 टक्के आहे. वािर्षक कजर् योजनाअंतगर्त ाधान्य के्षतर्ासाठी राज्यात िवतिरत केलेले कजर् तक्ता 6.7 मध्ये तर िज हािनहाय वािर्षक 
कजर् योजना पिरिश ट 6.2 मध्ये िदली आहे. 

सू म िव  परुवठा 
6.10 रा टर्ीय कृषी व गर्ामीण िवकास बकँ (नाबाडर्) यांचेमाफर् त बेरोजगार िंकवा अ प उत्पन्न असले या यक्तींना/गटांना सु म िव  
परुव ा ारे आिर्थक सेवा दान के या जातात. यात कजर् परुव ासह बचत, िवमा, रक्कम  ह तांतरण, समपुदेशन, इत्यादी अशा िविवध 
अन्य सेवांचा समावेश आहे. ‘ वयंसहा य गट बकँ जोडणी कायर्कर्म’ हा नाबाडर्चा सवार्त मोठा समदुाय आधािरत सू म िव  परुवठा 
उपकर्म आहे. ‘ वयंसहा य गट बकँ जोडणी कायर्कर्म’ अंतगर्त राज्यातील वयंसहा य गटांच्या बचती, कजर्वाटप व थकीत कज तक्ता 
6.8 मध्ये िदली आहेत. 

तक्ता 6.7  वािर्षक कजर् आराख ाअंतगर्त ाधान्य के्षतर्ासाठी राज्यात िवतिरत केलेले कजर् 
 (`'000 कोटी) 

ाधान्य के्षतर् 2021-22  2022-23+ 

 ल य साध्य 
लाभधारक  

(लाख)  ल य साध्य 
लाभधारक  

(लाख) 
कृिष व संलग्न काय 118.92 109.68 74.13  126.06 107.08 69.96 

सू म, लघ,ु मध्यम उ ोग, खादी व गर्ामो ोग 249.13 237.08 11.30  284.55 267.04 9.26 

इतर  93.02 76.61 18.62  111.46 42.94 13.81 

सवर् 461.07 423.37 104.05  522.07 417.06 93.03 
आधार : राज्य तरीय बकँसर् सिमती, महारा टर् राज्य                                                                                                                                                         + िडसबरपयर्त 

तक्ता 6.8  ‘ वयंसहा य गट बकँ जोडणी कायर्कर्म’ अंतगर्त राज्यातील वयंसहा य गटांच्या बचती, कजर् वाटप व थकीत कज 
(िद.31 माचर्, 2022 रोजी) 

बकँ कार तपशील 
एकूण  वयंसहा य गट  केवळ मिहलांचे वयंसहा य गट 

संख्या रक्कम 
(` कोटी) 

 संख्या रक्कम 
(` कोटी) 

सहकारी 
 

बचत 4,04,139 430.11  3,67,754 373.63 
कजर्वाटप 40,175 278.73  32,585 275.58 
थकीत कज 28,567 269.50  27,865 264.74 

ादेिशक गर्ामीण बचत 1,30,534 231.80  1,13,878 190.17 
कजर्वाटप 21,744 377.33  21,744 377.33 
थकीत कज 41,019 444.97  41,019 444.97 

सावर्जिनक के्षतर्ातील वािणिज्यक बचत 5,67,445 1,027.97  4,23,421 647.41 
कजर्वाटप 66,914 884.76  52,794 696.29 
थकीत कज 1,42,472 1,435.08  1,13,027 1,125.81 

खाजगी के्षतर्ातील वािणिज्यक बचत 2,31,727 1,052.89  2,26,767 1,044.67 
कजर्वाटप 76,396 1,882.64  76,341 1,881.41 
थकीत कज 1,25,355 1,901.61  1,23,916 1,895.48 

आधार : नाबाडर्                                                                  
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िव ीय समावेश 
6.11 दबुर्ल घटक व अ प उत्पन्न गटास िव ीय सेवा उपल ध होणे आिण वेळेवर व परेुशा माणात िकफायतशीर  िव  परुवठा 
िमळण्याची िकर्या हणजे िव ीय समावेश होय. धानमंतर्ी जन-धन योजना हा िव ीय समावेशाचा महत्वाकांक्षी कायर्कर्म आहे. राज्यात, 
िद. 18 जानेवारी, 2023 पयत धानमंतर्ी जन-धन योजनेअंतगर्त एकूण 3.25 कोटी बकँ खाती उघडण्यात आली असनू त्यापैकी  
1.82 कोटी (56.0 टक्के) खाती गर्ामीण / िनम-नागरी भागातील होती व या सवर् खात्यांमध्ये एकूण ` 11,248.34 कोटी रक्कम 
िश लक होती आिण समुारे  2.22 कोटी  ‘रुपे काडर्’ चे वाटप झाले. राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांनी िव ीय समावेशाअतंगर्त 
परुिवले या बिँंकग सिुवधा तपशील तक्ता 6.9 मध्ये िदला आहे व िज हा िनहाय धानमंतर्ी जन-धन योजनेचा तपशील पिरिश ट 6.3 
मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 6.9  राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांनी िव ीय समावेशाअंतगर्त परुिवले या बिँंकग सिुवधा 
 (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2020 2021 2022* 
गावात असलेली बकँींग कदेर् (संख्या) 41,754 64,967 1,07,718 
िकमान ठेव बचत बकँ खाते    
 संख्या ('000) 41,516 44,659 45,104 
 रक्कम (` कोटी) 11,015.20 13,808.90 14,587.50 
 ओ हर डर्ा ट उचललेली रक्कम (` कोटी) 26.60 53.10 51.60 
िकसान केर्िडट काडर्    
 संख्या  ('000)  3,725 3,738 3,916 
 येणे रक्कम  (` कोटी) 40,874.10 43,521.30 48,668.10 
आधार : भारतीय िरझ हर्  बकँ                                                                                                                                                                        * अ थायी 

6.12 धानमंतर्ी मदुर्ा योजनेचा मळु उ ेश पनुिर्व  परुवठयाच्या माध्यमातनू िव ीय सहा य उपल ध करून लघ ुउ ोग के्षतर् िवकिसत 
करणे आहे. या योजनेअतंगर्त िबगर शेती कायर् उत्पन्न िनिर्मतीत गुंतले या सवर् सू म व लघ ुउ ोगांना ` 10 लाखापयत सलुभ कजर् 
देण्यात येते. या योजनेअतंगर्त लाभाथीर् घटकांची िवकास ि थती/कजर् िनकड यानसुार कजार्ंचे ‘िशश’ु (` 50,000 पयत),  ‘िकशोर’  
(` 50,000 ते ` 5 लाख) आिण ‘तरुण’ (` 5 लाख ते ` 10 लाख) असे वगीर्करण केले आहे.  धानमंतर्ी मदुर्ा योजनेअंतगर्त गती  
तक्ता 6.10 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 6.10  धानमंतर्ी मदुर्ा योजनेअंतगर्त गती 
(` कोटी)  

 कार 2020-21 2021-22 2022-23+ 
िशश ु  

 खाते संख्या  26,36,001 31,69,298 14,53,021 
 मंजरू कज  6,846.43 8,906.18 4,202.52 
 िवतरीत कज  6,803.58 8,885.01 4,182.92 
िकशोर  

      खाते संख्या 6,27,169 6,86,955 3,81,885 
 मंजरू कज  8,711.15 8,472.00 4,701.32 
 िवतरीत कज  8,440.01 8,312.79           4,523.02 
तरुण  
 खाते संख्या 1,02,055 82,851 48,634 
 मंजरू कज  7,476.10 6,351.55 4,002.22 
 िवतरीत कज  7,205.55 6,154.56 3,778.24 
सवर्  

 खाते संख्या 33,65,225 39,39,104 18,83,540 
 मंजरू कज  23,033.68 23,729.73 12,906.06 
 िवतरीत कज  22,449.14 23,352.35 12,484.18 
आधार : राज्य तरीय बकँसर् सिमती, महारा टर् राज्य                                                                                                                                                         + स टबरपयर्त 
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गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधी 
6.13 भारत सरकारने गर्ामीण भागात पायाभतू सिुवधा िनमार्ण करणाऱ्या, सरुू असले या क पांना िव ीय सहा य परुिवण्यासाठी 
गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधीची (गर्ापािविन) थापना केली आहे. हा िनधी राखण्याचे काम नाबाडर्कडे आहे.  या गर्ामीण पायाभतू 
सिुवधा िवकास िनधीचा मखु्य हेत ूपायाभतू सिुवधांबाबतचे सरुू असलेले क प पणूर्त्वास नेण्यासाठी राज्य शासन तसेच राज्य शासनाची 
अंगीकृत महामंडळे यांना कजर् उपल ध करून देणे हा आहे. या कायर्कर्मामध्ये गर्ामीण भागात िपण्याच्या पाण्याचा परुवठा,  
मदृ संधारण, गर्ामीण बाजार पेठा, गर्ामीण आराग्य कदेर्, ाथिमक शाळा, अंगणवाडी व उजार् संबंधीच्या कायर्कर्मांचा न याने समावेश 
करण्यात आला आहे. स ि थतीत या िनधीअतंगर्त कृषी व संलग्न काय, सामािजक आिण गर्ामीण के्षतर् जोडणी यातील िव ततृ ेणीतील  
39 कायार्ंचा समावेश करण्यात आला आहे. गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधीअंतगर्त मंजरू क प व िवतिरत झालेले कजर् तपशील 
तक्ता 6.11 मध्ये िदला आहे.  

 

संयकु्त भांडवली सं था 
6.14 संयकु्त भांडवली सं था िविवध परूक उ ोग, यापार व यापार परूक उ ोग यांना चालना देतात तसेच मो ा माणावर 
रोजगार उपल ध करून देतात. राज्यात सन 2021-22 मध्ये 31,107 नवीन संयकु्त भांडवली सं थांची न दणी करण्यात आली असनू 
त्यांचे एकूण भरणा केलेले अिधकृत भाग भांडवल ` 1,18,090.96 कोटी होते. याच कालावधीत 27 संयकु्त भांडवली सं था 
अवसानयात असनू त्यांचे भरणा केलेले भाग भांडवल ` 286.93 कोटी होते. िद. 31 माचर्, 2022 रोजी  देशाअतंगर्त एकूण संयकु्त 
भांडवली सं थांपैकी 19.6 टक्के सं था राज्यात कायर्रत होत्या. तर एकूण भरणा केलेले भाग भांडवलामध्ये राज्यातील सं थांचा िह सा 
23.8 टक्के होता. संयकु्त भांडवली सं था व त्यांचे भरणा केलेले भाग भांडवल तक्ता 6.12 मध्ये िदले आहे. 

भांडवली बाजार 
6.15 भांडवली बाजार ही बचतींना पिरणामकारक दीघर्कालीन गुंतवणकुीकडे वळिवणारी यंतर्णा आहे. राज्यात मुंबई शेअर बाजार 
मयार्िदत व रा टर्ीय शेअर बाजार मयार्िदत हे मखु शेअर बाजार कायर्रत आहेत. मुबंई शेअर बाजार मयार्िदत हा जगातील सवार्त जनु्या 
शेअर बाजारांपैकी एक आहे तर रा टर्ीय शेअर बाजार  मयार्िदत हा आधिुनक व अ यावत तंतर्ज्ञानात अ वल असणाऱ्यांपैकी एक आहे. 

6.15.1 ाथिमक बाजार : सन 2021-22 मध्ये राज्यात 56 समभागां ारे (41 सावर्जिनक, 15 हक्क) ` 36,642 कोटी तर मागील 
वषीर् 39 समभागां ारे (28 सावर्जिनक, नऊ हक्क व दोन ऋण) ` 86,406 कोटी रक्कम उभारण्यात आली. सन 2022-23 मध्ये 
नो हबर अखेर राज्यात 44 समभागां ारे (28 सावर्जिनक, 16 हक्क) ` 28,383 कोटी रक्कम उभारण्यात आली.    

तक्ता 6.11 गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधीअंतगर्त मंजरू क प व िवतिरत झाललेे कज 
 

 ट पे वषर् स ि थती मंजरू कजर्             
(` कोटी) 

िवतिरत  कज    
 (` कोटी) 

I - XX 1995-2015  पणूर्            10,630.67 9,888.33 
XXI  - XXVI 2016-2021  चाल ू             8,457.60            5,836.10 
XXVII 2021-2022  चाल ू               1,513.30            457.54 
आधार  : नाबाडर् 

तक्ता 6.12  संयकु्त भांडवली सं था व त्यांचे भरणा केलेल ेभाग भांडवल 
(िद. 31 िडसबर रोजी) 

बाब 

महारा टर्  अिखल भारत 
सं था 

(संख्या) 
 भरणा केलेले भाग भांडवल 

(` '000 कोटी) 
 सं था 

(संख्या) 
 भरणा केलेले भाग भांडवल 

(` '000 कोटी) 
2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 

खाजगी 2,63,629 2,77,707  410.87 469.60  13,74,628 14,35,041  1,820.53 1,893.87 

सावर्जिनक 15,594 16,385  730.54 817.97  69,944 71,300  2,998.66 3,296.47 

 सवर् 2,79,223 2,94,092  1,141.41 1,287.57  14,44,572 15,06,341  4,819.19 5,190.34 
आधार  : िमिन टर्ी ऑफ कॉप रेट अफेअसर्, कदर् शासन 
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6.15.2 दु यम बाजार : रा टर्ीय शेअर बाजार व मुंबई शेअर 
बाजारात सन 2021-22 मध्ये उलाढालीसाठी उपल ध 
असले या एकूण समभागांचे भांडवली मू य अनकुर्मे  
` 262.19 लाख कोटी व ` 264.06 लाख कोटी होते. सन 
2022-23 मध्ये माहे नो हबर अखेर तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 
` 286.43 लाख कोटी व ` 288.51 लाख कोटी होती. रा टर्ीय 
व मुंबई शेअर बाजार मयार्िदत यांची उलाढाल तक्ता 6.13 मध्ये 
िदली आहे. 

िवकेर्य व त ू यापार िविनमय कदर् 
6.16  िकरकोळ गुंतवणकूदारांच्या सहा यासाठी म टी कमोिडटी एक् चज ऑफ इंिडया िलिमटेड (एमसीएक्स) व नशॅनल कमोिडटी 
अँड डेिर हेिट हज एक् चज िलिमटेड (एनसीडीईएक्स) ही मखु्य िवकेर्य व त ूिविनमय यापार कदेर् राज्यात कायर्रत आहेत. एमसीएक्स व 
एनसीडीईएक्स यांची उलाढाल तक्ता 6.14 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 6.14  एमसीएक्स व एनसीडीईएक्स यांची उलाढाल 
 

िवकेर्य व त ू यापार 
िविनमय कदर् 

समािव ट िवकेर्य व त ू
(संख्या) 

 उलाढाल 
(` '000 कोटी) 

2020-21 2021-22 2022-23+  2020-21 2021-22 2022-23+ 

 एमसीएक्स 20 26 18     8,265 8,782 9,107 

 एनसीडीईएक्स 26 25 24   319    457 134 
आधार : सेबी                                                                                                                                                                                        + नो हबरपयत 

यचु्यअुल फंड 

6.17 यचु्यअुल फंड हे गुंतवणकूदारांची रक्कम एकितर्त 
करून समभाग, रोखे व इतर ितभतूीमध्ये गुंतवणकू करणारे 
माध्यम आहे. सन 2021-22 मध्ये यचु्यअुल फंडा ारे देशात 
झाले या ` 2,46,730 कोटी िन वळ उलाढालीच्या तलुनेत 
राज्यात ` 13,772 कोटी उलाढाल झाली. सन 2022-23 मध्ये 
माहे नो हबर अखेर तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे ` 70,050.30 
कोटी व ` (-) 140.60 कोटी होती. यचु्यअुल फंडा ारे झालेली 
उलाढाल तक्ता 6.15 मध्ये िदली आहे. 

िवमा 

6.18.1 िविवध आपत्कालीन पिरि थतीमळेु उ वणाऱ्या आिर्थक जोखमीपासनू यक्तींचे संरक्षण करणारे िवमा हे सवार्त भावी 
जोखीम यव थापन साधन आहे. यक्ती व सं थांना दघुर्टनांमळेु  होणाऱ्या मालम ा व जीिवत हानीच्या जोखमी पासनू  आिर्थक सरुक्षा 
देण्या यितिरक्त, हे के्षतर् बचत आिण गुंतवणकुीस ोत्सािहत करते. त्यामळेु  िवकास कामासाठी लागणारा दीघर्कालीन िनधी िनमार्ण होतो. 
राज्यात आयिुर्वमा के्षतर्ात 24 कंपन्या कायर्रत आहेत. सन 2021-22 मध्ये राज्यातील एकूण आयिुर्वमा यवसायामध्ये भारतीय 
आयिुर्वमा महामंडळाचा िह सा 64.2 टक्के होता तर तो मागीलवषीर् 62.2 टक्के होता. न याने उतरवण्यात आले या वैयिक्तक 
आयिुर्वमा पॉिलसींचा तपशील तक्ता 6.16 मध्ये िदला आहे. 

 

 

तक्ता 6.13  रा टर्ीय व मुंबई शेअर बाजार मयार्िदत यांची 
उलाढाल 

(`'000 कोटी) 
शेअर बाजार 2020-21 2021-22 2022-23+ 

रा टर्ीय 15,398 16,566 9,090 

मुंबई 1,045 1,338 725 
आधार : सेबी                                                                       + नो हबरपयत 

तक्ता 6.15  यचु्यअुल फंडा ारे झालेली उलाढाल 
(` '000 कोटी) 

वषर् नवीन  
यचु्यअुल फंड 

अि तत्वातील  
यचु्यअुल फंड 

2020-21 42.04 8,597.13 
2021-22 107.90 9,209.61 
2022-23+ 26.48 6,043.56 

आधार : असोिसएशन ऑफ यचु्यअुल फंडस इन इंिडया          + ऑक्टोबरपयत 
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6.18.2 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी िबगर-आयिुर्वमा के्षतर्ामध्ये 31 सं था अिखल भारत तरावर कायर्रत होत्या. राज्यात मागील वषार्च्या 
तलुनेत िबगर-आयिुर्वमा के्षतर्ात 15.9 टक्के वाढ न दिवण्यात आली. एकूण िबगर-आयिुर्वमा के्षतर्ाअंतगर्त आरोग्य िव यापोटी सवार्िधक 
(45.0 टक्के) व त्या खालोखाल मोटार िव यापोटी (18.0 टक्के) िवमा ह ता जमा झाला. के्षतर्िनहाय िबगर-आयिुर्व याच्या िवमा ह त्या ारे 
ा त झालेले एकूण उत्पन्न तक्ता 6.17 मध्ये िदले आहे. 

तक्ता 6.17  के्षतर्िनहाय िबगर-आयिुर्व याच्या िवमा ह त्या ारे ा त झालेले एकूण उत्पन्न 
(` कोटी) 

वषर् 
िवमा 

एकूण आग मोटार वैयिक्तक 
अपघात 

आरोग्य  पीक 
 

संकीणर्# 
वहानी ततृीय पक्ष 

महारा टर्         
2019-20 3,742 3,931 6,189 1,406 14,781 5,151 5,311 40,511 
2020-21 4,667 3,530 5,395 1,361 18,354 6,632 4,864 44,803 
2021-22 5,045 3,781 5,576 2,195 23,301 5,561 6,500 51,959 

अिखल भारत         
2019-20 15,728 26,524 42,427 5,205 50,758 32,273 15,856 1,88,771 
2020-21 20,113 26,060 41,732 5,085 58,238 31,120 16,230 1,98,578 
2021-22 21,548 27,173 43,261 6,904 73,052 29,465 19,281 2,20,684 

आधार : िवमा िनयामक व िवकास ािधकरण                      # कजर्,िवदेशी वै कीय, वास, सागरी मालवाहतकू, एि हएशन, अिभयांितर्की, इत्यादी समािव ट  
 

* * * * * 

तक्ता 6.16  न याने उतरवण्यात आले या वैयिक्तक आयिुर्वमा पॉिलसींचा तपशील 
   

तपशील संख्या ('000)  िवमा ह ता (` कोटी) 
2019-20 2020-21 2021-22   2019-20 2020-21 2021-22 

महारा टर् खाजगी 1,259 1,206 1,133  25,087 27,081 30,829 
भारतीय 
आयिुर्वमा 
महामंडळ 

2,380 1,961 2,242  38,513 44,600 55,306 

 एकूण 3,639 3,167 3,375  63,600 71,681 86,135 
अिखल 
भारत 

खाजगी 6,958 7,159 7,399  80,851 94,048 1,15,421 
भारतीय 
आयिुर्वमा 
महामंडळ 

21,925 21,007 21,755  1,78,152 1,84,296 1,98,786 

 एकूण 28,883 28,166 29,154  2,59,003 2,78,344 3,14,207 
आधार : िवमा िनयामक  व िवकास ािधकरण                                                                        टीप : आकडेवारी संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही 
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पिरिश ट 6.1 
 

राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी व कजर् 
         (` कोटी) 

वषर् 
वषार्च्या जनू मिहन्यातील अखेरच्या शकुर्वारची ि थती 

एकूण ठेवी एकूण कजर् गर्ामीण िनमनागरी नागरी / महानगर 
ठेवी कजर् ठेवी कजर् ठेवी कजर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1971 उ ना. उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 1,460    1,291†      
1981 309 226 714 384 6,568 5,321 7,590 5,931 
1991 1,701 1,357 2,347 1,354 36,181 26,936 40,230 29,647 
2001 6,769 5,029 10,034 4,138 1,59,199 1,34,340 1,76,001 1,43,507 
2011 29,231 22,703 49,174 27,604 13,25,550 11,25,780 14,03,955 11,76,087 
2014# 48,115 39,009 85,322 51,510 19,19,090 17,22,604 20,52,527 18,13,123 
2015# 56,214 44,578 95,688 60,479 19,81,815 18,71,000 21,33,718 19,76,057 
2016# 61,824 52,817 1,02,026 67,660 20,13,746 21,14,827 21,77,596 22,35,304 
2017# 63,597 46,740 1,28,123 77,920 19,71,935 21,74,919 21,63,654 22,99,580 
2018# 70,104 49,384 1,39,312 84,875 19,55,325 21,96,322 22,89,301 24,04,766 
2019# 77,276 52,242 1,56,900 92,205 23,15,767 25,70,362 25,49,943 27,14,809 
2020# 91,709 53,929 1,83,780 96,459 24,79,479 26,75,833 27,54,968 28,26,220 
2021# 99,062 62,293 1,96,551 1,11,408 27,57,841 27,22,041 30,53,454 28,95,742 
2022# 1,03,680 66,559 2,08,397 1,25,385 31,88,902 29,90,962 35,00,979 31,82,906 
 
 

वषर् दरडोई ठेवी  (`) दरडोई कजर् (`) 

एकूण बकँ कायार्लयांची संख्या 
दर लाख 

लोकसंख्येमागे बकँींग 
कायार्लयांची संख्या 

गर्ामीण व 
िनमनागरी 

नागरी / महानगर 
के्षतर्ातील एकूण 

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1971 290 256 उ ना उ ना 1,471 2.9 
1981 1,204 940 उ ना उ ना 3,627 5.8 
1991  5,344 3,580 3,353 2,238 5,591 7.4 
2001  18,106 14,763 3,380 2,914 6,294 6.5 
2011     1,24,048 1,03,911 3,902 4,613 8,515 7.5 
2014# 1,75,147 1,54,718 5,162 5,478 10,640 9.1 
2015#  1,81,988  1,68,541  5,555  5,729  11,284  9.6 
2016#  1,81,383  1,86,190  5,753  6,036  11,789  9.8 
2017# 1,78,101 1,89,289  5,822 6,369  12,191 10.0 
2018# 1,86,223 1,95,619 5,908 6,409 12,317 10.0 
2019# 2,07,425 2,20,836 5,995 6,506 12,501 10.2 
2020# 2,23,439 2,29,213 6,264 6,850 13,114 10.6 
2021#  2,45,381 2,32,707 6,332 6,828 13,160 10.6 
2022# 2,78,980 2,53,634 6,341 6,879 13,220 10.5 

 आधार -  भारतीय  िरझ हर्   बकँ                  # 31 माचर् रोजी      उ ना     उपल ध नाही         
  †  आकडे  जनू 1971 च्या दसुऱ्या शकुर्वारचे आहेत.               

टीप  -   आकडेवारी  संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 
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पिरिश ट  6.2 
 

िज हािनहाय वािर्षक कजर् योजना (2022-23) 
 (` कोटी) 

अ. 
कर्. िज हा 

ाधान्य के्षतर् 
िबगर 
ाधान्य के्षतर् एकूण योजना कृिष व संलग्न काय 

िबगर शेती के्षतर् इतर 
ाधान्य के्षतर् एकूण एकूण कजर् 

 
त्यापैकी, 
पीक कजर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 मुंबई शहर 20,240 88 1,25,335 37,936 1,83,512 15,87,767 17,71,279 
2 मुंबई उपनगर 8,493 7 66,972 32,130 1,07,595 3,55,664 4,63,259 
3 ठाणे 1,167 267 15,499 3,600 20,266 40,727 60,993 
4 पालघर 784 359 1,398 1,149 3,331 3,524 6,855 
5 रायगड 770 350 2,114 1,742 4,626 2,586 7,212 
6 रत्नािगरी 1,470 801 650 1,350 3,470 280 3,750 
7 िंसधदुगुर् 802 402 824 280 1,906 95 2,001 
8 नािशक 6,597 4,016 6,523 4,325 17,445 8,757 26,202 
9 धळेु 1,390 891 500 500 2,390 361 2,751 
10 नंदरुबार 1,269 754 223 320 1,811 92 1,903 
11 जळगाव 4,450 2,449 2,800 500 7,750 1,200 8,950 
12 अहमदनगर 9,049 6,890 2,251 2,044 13,344 1,866 15,210 
13 पणेु 8,965 4,000 28,513 7,215 44,693 73,023 1,17,716 
14 सातारा 4,600 2,800 1,350 2,800 8,750 1,200 9,950 
15 सांगली 4,796 2,850 1,479 590 6,865 2,255 9,120 
16 सोलापरू 5,280 3,779 2,100 700 8,080 100 8,180 
17 को हापरू 4,880 3,000 4,300 1,600 10,780 7,200 17,980 
18 औरंगाबाद 3,080 2,100 3,175 2,550 8,805 6,533 15,338 
19 जालना 2,100 1,700 750 300 3,150 250 3,400 
20 परभणी 3,055 1,829 1,409 362 4,826 209 5,035 
21 िंहगोली 1,462 1,212 438 315 2,215 340 2,555 
22 बीड 2,891 2,200 1,529 657 5,077 1,000 6,077 
23 नांदेड 2,786 2,145 1,568 890 5,244 2,200 7,444 
24 उ मानाबाद 2,456 1,900 308 369 3,133 512 3,645 
25 लातरू 3,414 2,211 2,329 598 6,341 710 7,051 
26 बलुढाणा 2,700 2,000 600 795 4,095 293 4,388 
27 अकोला 1,800 1,400 1,000 850 3,650 636 4,286 
28 वािशम 1,566 1,406 130 210 1,906 100 2,006 
29 अमरावती 2,350 1,850 1,250 1,200 4,800 707 5,507 
30 यवतमाळ 2,582 2,132 600 720 3,902 455 4,358 
31 वधार् 1,450 1,170 550 345 2,345 525 2,870 
32 नागपरू 3,306 2,056 3,800 1,145 8,251 8,485 16,736 
33 भंडारा 997 802 415 450 1,862 285 2,147 
34 ग िदया 851 521 715 250 1,816 320 2,136 
35 चंदर्परू 1,690 1,290 800 575 3,065 325 3,390 
36 गडिचरोली 523 373 350 100 973 350 1,323 

महारा टर् राज्य 1,26,061 64,000 2,84,547 1,11,462 5,22,070 21,10,932 26,33,003 
आधार -  राज्य तरीय बकँसर् सिमती, बकँ ऑफ महारा टर्                      टीप  -    आकडेवारी  संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही.  
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पिरिश ट  6.3 
 

िज हािनहाय धान मंतर्ी जन-धन योजनेचा तपशील 
 (30 स ट.,2022 पयत) 

अ. 
कर्. िज हा उघडण्यात आलेली 

एकूण खाती 
देण्यात आलेली  
एकूण रुपे काडर् 

िकमान िशलकीची 
मयार्दा नसलेली खाती 

एकूण ठेवी 
(` कोटी) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 मुंबई शहर 6,89,349 5,43,516 1,12,721 279 

2 मुंबई उपनगर 7,06,685 5,78,113 69,034 287 

3 ठाणे / पालघर 21,38,837 14,66,909 2,88,222 748 

4 रायगड 5,17,623 3,53,707 77,547 240 

5 रत्नािगरी 3,96,749 2,10,249 38,907 240 

6 िंसधदुगुर् 2,17,446 1,29,257 18,658 141 

7 नािशक 20,91,893 12,57,042 2,20,470 786 

8 धळेु 7,21,760 5,09,434 94,222 158 

9 नंदरुबार 6,73,817 4,93,409 79,375 127 

10 जळगाव 13,52,952 9,69,835 1,15,499 366 

11 अहमदनगर 14,85,758 10,51,263 1,37,748 539 

12 पणेु 17,06,337 10,99,000 2,65,752 856 

13 सातारा 7,98,341 4,94,102 1,20,407 249 

14 सांगली 7,82,944 5,59,982 1,57,872 217 

15 सोलापरू 15,60,277 11,36,761 1,96,360 523 

16 को हापरू 12,31,783 8,85,928 1,70,520 398 

17 औरंगाबाद 13,56,782 8,43,768 1,81,401 389 

18 जालना 8,09,467 4,72,293 87,863 183 

19 परभणी 7,73,683 5,09,495 1,09,124 214 

20 िंहगोली 5,92,143 3,84,142 81,565 144 

21 बीड 11,93,891 8,13,237 1,30,575 480 

22 नांदेड 14,11,291 9,93,101 1,74,573 374 

23 उ मानाबाद 6,94,113 458,684 90,136 329 

24 लातरू 8,93,175 6,27,009 1,23,423 285 

25 बलुढाणा 8,58,914 6,47,425 67,192 168 

26 अकोला 5,37,967 3,61,242 47,695 125 

27 वािशम 3,86,808 2,71,313 31,396 72 

28 अमरावती 8,09,929 5,40,330 87,706 229 

29 यवतमाळ 10,79,230 7,67,053 99,451 201 

30 वधार् 3,46,125 2,45,765 33,303 144 

31 नागपरू 12,07,919 9,19,394 86,015 512 

32 भंडारा 4,45,837 3,40,298 23,957 200 

33 ग िदया 6,00,081 4,00,810 41,134 223 

34 चंदर्परू 6,50,338 4,51,323 56,681 241 

35 गडिचरोली 3,02,835 2,18,717 20,412 127 

महारा टर् राज्य 3,20,23,079 2,20,03,906 37,36,916 10,794 

आधार -  बकँ ऑफ महारा टर्, राज्य तरीय बकँसर् सिमतीचे िनमंतर्क 


