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7. कृिष व संलग्न काय 
7.1    कृिष व संलग्न काय के्षतर् अथर् यव थेतील मखु के्षतर्ांपैकी एक असनू त्याचा एकूण राज्य मू य वृ ीत सरासरी 12.1 टक्के 
िह सा आहे. राज्यातील िन यापेक्षा जा त गर्ामीण लोकसंख्या त्यांच्या उपजीिवकेसाठी शेती व संलग्न कायार्ंवर अवलंबनू आहे. या 
के्षतर्ाला मदत करण्यासाठी शासन िविवध योजना आिण कायर्कर्म राबवत आहे तसेच नैसिर्गक आप ींचा या के्षतर्ावर होणाऱ्या 
पिरणामांचा सामना करण्यासाठी िविवध उपाययोजना करीत आहे. 

कृिष 
7.2    राज्याचा एक ततृीयांश भाग कमी आिण अिनयिमत पावसाच्या पजर्न्यछायेच्या के्षतर्ात येतो. राज्यातील िन वळ पेरणी के्षतर् एकूण 
भौगोिलक के्षतर्ाच्या समुारे 54 टक्के आहे. उपल ध संसाधनांचा इ टतम उपयोग होण्याच्या दृ टीने पीकांमध्ये िविवधता आणणे व पीक 
प तीमध्ये बदल करणे महत्वाचे आहे. संसाधनांचा शा वत वापर, पीक िविवधतेला चालना देणे आिण बाजार, हवामान, केर्िडट सिुवधा 
आिण ई-कॉमसर्ची मािहती शेतकऱ्यांना देणे यासाठी शासन ोत्साहन देत आहे. 

7.3   भरडधान्ये (पौि टक तणृधान्ये) ही हवामान व दु काळ ितकारक्षम िपके अस याने कमी िनिव ठांसह ितकुल हवामानात सहज 
वाढू शकतात. भरडधान्यांचा वापर वाढून मागणीत अिधक वाढ होण्यासाठी यापक माणात भरडधान्यांच्या वापराचा चार 
कदर्शासनाकडून िविवध यासपीठांवरुन करण्यात येत आहे. याबाबत जनजागतृी िनमार्ण हावी व भरडधान्यांचे उत्पादन आिण वापरात 
वाढ हावी या उ ेशाने कदर् शासनाच्या तावानसुार  2023 हे वषर् संयकु्त रा टर्संघाने ‘आंतररा टर्ीय भरडधान्ये वषर्’ हणनू घोिषत केले 
आहे. 

मान्सनू 2022 

7.4 राज्यात मान्सनू पावसाचे आगमन िद. 10 जनू, 2022 रोजी झाले. राज्यात सरासरीच्या तलुनेत माहे जनूमध्ये 71.4 टक्के, 
जलैुत 146.0 टक्के, ऑग टमध्ये 91.0 टक्के, स टबरमध्ये 141.6 टक्के आिण ऑक्टोबर मध्ये 199.2 टक्के पाऊस पडला. मान्सनू 
2022  मध्ये सरासरीच्या तलुनेत एकूण 119.8 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील मुंबई शहर आिण मुंबई उपनगर हे िज हे वगळता उवर्िरत 
िज ांतील एकूण 355 तालकु्यांपैकी 204 तालकु्यांत अितिरक्त पाऊस, 145 तालकु्यांत सरासरी पाऊस आिण सहा तालकु्यांत अपरुा 
पाऊस पडला. पडले या पावसाच्या माणानसुार तालकु्यांचे वगीर्करण तक्ता 7.1 मध्ये िदले आहे. िवभागिनहाय त्यक्ष पडलेला पाऊस 
तक्ता 7.2 मध्ये देण्यात आला आहे. 

तक्ता 7.1  पडले या पावसाच्या माणानसुार तालुक्यांचे वगीर्करण 
 

पावसाची वगर्वारी 
(सरासरीशी 
टक्केवारी) 

तालकु्यांची संख्या# 
जनू  जलैु   ऑग ट  स टबर  ऑक्टोबर 

2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 

 120 व अिधक 231 42  177 279  35 99  298  250  150  301 

 100 - 120 58 44  64 43  22  52  13   51  46   27 

 80 - 100 32 70  57 25  48  61  13  37  54   13 

 60 - 80 17 75  39 6  107  52  19  14  44    7 

 40 - 60 12 76  15 2  91  56  9   3  31    4 

 20 - 40 5 44  3 0  46  32  3   0  23    3 

 0 - 20 0   4  0 0  6   3  0   0  7    0 

आधार  : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                  # मुंबई शहर व मुंबई उपनगर िज ातील तालकेु वगळून 
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तक्ता 7.2   िवभागिनहाय त्यक्ष पडललेा पाऊस 
 (िममी) 

कालावधीतील पाऊस 
 िवभाग 

महारा टर् 
    कोकण# नािशक पणेु औरंगाबाद  अमरावती   नागपरू 

 
जनू 
  
  

 सरासरी 662.5 139.7 198.6 134.0 147.6 187.1 207.6  

2021 त्यक्ष 952.4 126.6 234.6 200.9 212.7 237.7 282.7 (136.2) 

2022 त्यक्ष      451.0      110.9   84.9 137.1 106.8 125.3 148.2 (71.4) 

जलैु 

 सरासरी 1,063.8 218.5 327.2 186.2 239.6 362.3 330.9  

2021 त्यक्ष 1,428.1 146.0 374.5 265.0 247.5 359.2 401.0 (121.2) 

2022 त्यक्ष    1,218.0     282.1 345.3 352.9 393.9 680.8 483.2 (146.0) 

ऑग ट 

 सरासरी 766.3 197.4 247.5 193.3 231.7 347.8 286.0  

2021 त्यक्ष 385.0 136.3 86.1 174.2 163.6 192.8 173.6 (60.7) 

2022 त्यक्ष      737.7      158.3     239.0 90.1 179.0 419.4 260.4 (91.0) 

स टबर 

 सरासरी 375.5 151.5 171.7 166.0 130.9 175.3 179.7  

2021 त्यक्ष 760.1 268.8 152.9 380.4 289.7 321.6 332.5 (185.0) 

2022 त्यक्ष       515.2     234.9    215.2 191.8 200.7 301.8 254.5 (141.6) 

ऑक्टोबर 

 सरासरी 108.6 53.1 96.5 71.3 57.5 53.4 71.1  

2021 त्यक्ष 102.1 74.9 89.2 91.9 87.6 34.0 81.0 (113.9) 

2022 त्यक्ष        194.1      113.5 206.5 142.7 105.7 84.6 141.6 (199.2) 

जनू  ते 
ऑक्टोबर 
 

 सरासरी 2,976.7 760.2 1,041.5 750.8 807.3 1,125.9 1,075.3  

2021 त्यक्ष 3,627.7 752.6 937.3 1,112.4 1,001.1 1,145.3 1,270.8 (118.2) 

2022 त्यक्ष     3,116.0     899.7 1,090.9 914.6 986.1 1,611.9 1,287.9 (119.8) 

टीप : कंसातील आकडे त्यक्ष पडले या पावसाची सरासरी पावसाशी टक्केवारी दशर्िवतात.                            # मुंबई शहर व मुंबई उपनगर िज हे वगळून 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 
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विहती खातेदार 

7.5 पिहली कृिषगणना 1970-71 मध्ये तर दहावी कृिषगणना 2015-16 मध्ये झाली. अकरावी कृिषगणना (2021-22)  
िद.28 जलैु, 2022 रोजी सरुु करण्यात आली आहे. सन 1970-71 मध्ये असले या 0.50 कोटी विहती खातेदारांच्या संख्येत वाढ होऊन 
ती 2015-16 मध्ये 1.53 कोटी झाली. सन 1970-71 मध्ये एकूण विहती के्षतर्  2.12 कोटी हेक्टर होते व त्यात घट होऊन ते 2015-16 
मध्ये 2.05 कोटी हेक्टर झाले. सन 1970-71 मधील विहती खात्याच्या सरासरी के्षतर् 4.28 हेक्टर मध्ये घट होऊन 2015-16 मध्ये ते 
1.34 हेक्टर झाले.  

7.5.1 अनसुिूचत जाती व अनसुिूचत जमातीच्या विहती खातेदारांचे सन 1995-96 मधील सरासरी विहती के्षतर् अनकुर्मे 1.47 हेक्टर 
आिण 2.15 हेक्टर होते व ते 2015-16 मध्ये अनकुर्मे 1.24 हेक्टर व 1.76 हेक्टर झाले. मिहला विहती खातेदारांचे माण 1995-96 
मध्ये 12.9 टक्के असनू सरासरी विहती के्षतर् 1.58 हेक्टर होते ते 2015-16 मध्ये 15.5 टक्के असनू सरासरी विहती के्षतर् 1.22 हेक्टर 
होते. कृिष गणनांनसुार राज्यातील एकूण विहती खातेदार, एकूण विहती के्षतर् व सरासरी विहती के्षतर् पिरिश ट 7.1 मध्ये िदले आहे. राज्यातील 
विहती खातेदारांची संख्या व विहती के्षतर् तक्ता 7.3 मध्ये िदले आहे तर देशातील िनवडक राज्यांमधील विहती खातेदारांची संख्या व 
विहती के्षतर् तक्ता 7.4 मध्ये देण्यात आले आहे. 
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नैसिर्गक आप ीकरीता नकुसान भरपाई 
7.6 माहे नो हबर 2021 ते मे 2022 दर यान राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आिण वादळी वाऱ्यामळेु समुारे 2.71 लाख हेक्टर 
के्षतर् बािधत असनू समुारे 1.33 लाख हेक्टर बािधत के्षतर्ासाठी 130.88 कोटी रुपयांची भरपाई शासनाने मंजरू केली आहे. माहे जनू ते 
ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत अितवृ टी/परू/सततचा पाऊस व शंखी गोगलगायीच्या ादभुार्वामळेु झाले या शेतीिपकांच्या व इतर 
नकुसानीसाठी बािधत के्षतर्ाकरीता माहे ऑग ट, 2022 ते फे वुारी 2023 पयत ` 7,133.19 कोटी मदत शासनाने मंजरू केली. 

जिमनीचा वापर 
7.7 सन 2021-22 च्या जमीन वापराच्या आकडेवारी 
नसुार राज्याच्या एकूण 307.58 लाख हेक्टर भौगोिलक 
के्षतर्ापैकी एकूण िपकांखालील थलू के्षतर् 241.49 लाख हेक्टर 
तर िपकांखालील िन वळ पेरणी के्षतर् 165.90 लाख हेक्टर 
(समुारे 53.9 टक्के) होते. राज्यातील जमीनीच्या वापराची  
आकडेवारी पिरिश ट 7.2 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 7.3  राज्यातील विहती खातेदारांची संख्या व विहती के्षतर्  
 

 आकार वगर् 
   (हेक्टर) 

विहती खातेदाराची संख्या ('000) विहती के्षतर् ('000 हेक्टर) 
2010-11 2015-16 2010-11 2015-16 

अत्य प/सीमांितक (1.0 पयत) 6,709 7,816 3,186 3,449 
अ प/लहान (1.0 ते 2.0) 4,052 4,339 5,739 5,771 
िनम-मध्यम (2.0 ते 4.0) 2,159 2,327 5,765 6,025 
मध्यम (4.0 ते 10.0) 711 734 3,993 4,099 
मोठे (10.0 व अिधक) 68 69 1,084 1,162 
एकूण 13,699 15,285 19,767 20,506 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 

तक्ता 7.4  िनवडक राज्यांमधील विहती खातेदारांची संख्या व विहती के्षतर्  
 

राज्य       विहती खातेदाराची संख्या ('000)   विहती के्षतर् ('000  हेक्टर)     सरासरी विहती के्षतर् ( हेक्टर) 
  2010-11 2015-16 2010-11 2015-16 2010-11 2015-16 

आंधर् देश 7,621 8,524 8,096 8,004 1.06 0.94 
गजुरात 4,886 5,320 9,898 9,978 2.03 1.88 
कनार्टक 7,832 8,677 12,161 11,724 1.55 1.35 
मध्य देश 8,872 10,004 15,836 15,671 1.78 1.57 
महारा टर् 13,699 15,285 19,767 20,506 1.44 1.34 
पंजाब 1,053 1,092 3,967 3,953 3.77 3.62 
राज थान 6,888 7,654 21,136 20,874 3.07 2.73 
तामीळनाडू 8,118 7,938 6,488 5,971 0.80 0.75 
तेलंगणा 5,554 5,948 6,197 5,973 1.12 1.00 
उ र देश 23,325 23,822 17,622 17,451 0.76 0.73 
अिखल भारत 1,38,348 1,46,454 1,59,592 1,57,817 1.15 1.08 
आधार : कृिष गणना, कदर् शासन 
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कृिष उत्पादन  
7.8.1  खरीप िपके: राज्यात सन 2022-23 च्या खरीप हंगामात 157.97 लाख हेक्टर के्षतर्ावर पेरणी पणूर् करण्यात आली तर 
मागील वषीर् 163.79 लाख हेक्टर पेरणी के्षतर् होते.  मागील वषार्च्या तलुनेत तेलिबया िपकाखालील के्षतर्ात वाढ अपेिक्षत असनू तणृधान्ये, 
कडधान्ये, कापसू आिण ऊस िपकाखालील के्षतर्ात घट अपेिक्षत आहे.  मखु खरीप िपकांचे के्षतर् आिण उत्पादन तक्ता 7.5 मध्ये िदले 
आहे. 
 

 

7.8.2 र बी िपके: सन 2022-23 या र बी हंगामात राज्यात 57.74 लाख हेक्टर के्षतर्ावर पेरणी पणूर् करण्यात आली तर मागील 
वषीर् 60.10 लाख हेक्टर पेरणी के्षतर् होते. मागील वषार्च्या तलुनेत तेलिबया व कडधान्ये िपकांखालील के्षतर्ात वाढ तर तणृधान्ये 
िपकांखालील के्षतर्ात घट अपेिक्षत आहे. मखु र बी िपकांचे के्षतर् व उत्पादन तक्ता 7.6 मध्ये िदले आहे. 

 

तक्ता 7.5  मखु खरीप िपकांचे के्षतर् व उत्पादन 
 

 पीक 
के्षतर् ('000 हेक्टर)  उत्पादन ('000 मे.टन) 

2021-22 
 

2022-23 
(अ थायी) 

शेकडा 
बदल# 

2021-22 
 

2022-23 
(अ थायी) 

शेकडा 
बदल# 

तांदळू 1,473 1,555 6  3,133 3,481 11 

ज्वारी 339 143 (-)58           262          140 (-)47 

बाजरी  645 408 (-)37  600 447 (-)25 

नाचणी 81 69 (-)16  103 96 (-)7 

मका 811 881 9  2,186 2,719 24 

इतर तणृधान्ये 44 41 (-)7  17 21 19 

एकूण तणृधान्ये    3,393 3,095 (-)9  6,301 6,904 10 
तरू 1,419 1,176 (-)17  1,650 849 (-)49 

मगू 415 270 (-)35  205 171 (-)17 

उडीद 380 358 (-)6  184 226     23 

इतर कडधान्ये 79 81 3  68 75 10 

एकूण कडधान्ये 2,292 1,884 (-)18  2,106 1,320    (-)37 
एकूण अन्नधान्ये 5,686 4,980 (-)12  8,407 8,224    (-)2 
सोयाबीन 4,526 4,910 8  5,447 6,585 21 

भईूमगू 232 161 (-)31  269 189 (-)30 

तीळ 17 6 (-)66  3 2 (-)46 

कारळ 6 5 (-)8  1 1 49 

सयुर्फूल  11 16       51  5 7 49 

इतर तेलिबया 3 3       5  1 1 20 

एकूण तेलिबया 4,794 5,101 6  5,725 6,785 19 
कापसू (रुई)@ 4,410 4,229   (-)4  7,791 8,192 5 

ऊस ** 1,489 1,488       (-)0           1,39,159 1,44,518  4 

एकूण  16,379  15,797 (-)4  - - - 
@ 170 िकलोची  एक गासडी या माणे कापसाचे उत्पादन  '000 गास ांमध्ये                  ** तोडणी क्षेतर्                      # पिरगणना त्यक्ष आकडेवारीवर आधािरत     
टीप : i) सन  2021-22  ची आकडेवारी  अंितम  पवुार्नमुानावर  व 2022-23 ची आकडेवारी ि दतीय पवुार्नमुानावर आधारीत आहे.  
        ii) आकडेवारी संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही  
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 
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7.8.3 उन्हाळी िपके: सन 2021-22 च्या उन्हाळी हंगामामध्ये 4.17 लाख हेक्टर के्षतर्ावर पेरणी झाली होती. सन 2022-23 च्या 
उन्हाळी हंगामासाठी 4.21 लाख हेक्टर के्षतर् पेरणीचा ल यांक िनधार्िरत करण्यात आला आहे. 

7.8.4 मागील सहा दशकांमध्ये राज्यात पीक उत्पादनात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. राज्यातील मखु्य िपकांखालील के्षतर्, उत्पादन 
आिण ित हेक्टर उत्पादकता यांची समय मािलका पिरिश ट 7.3 मध्ये िदली आहे. िनवडक राज्यांतील िनवडक िपकांची तैर्वािर्षक 
सरासरी उत्पादकता तक्ता 7.7 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 7.6  मखु र बी िपकांचे के्षतर् व उत्पादन  
 

पीक 
के्षतर् ('000 हेक्टर)  

 
उत्पादन ('000 मे.टन) 

2021-22 
 

2022-23 
(अ थायी) 

शेकडा 
बदल# 

2021-22 
 

2022-23 
(अ थायी) 

शेकडा 
बदल# 

ज्वारी 1,935 1,289 (-)33     1,878 1,406  (-)25 
गहू 1,132 1,071     (-)5    2,144 2,184 2 
मका 367 366 0        1285 1,014 (-)21 
इतर तणृधान्ये 11 9 (-)17             4       4 (-)13 
एकूण तणृधान्ये 3,445 2,736 (-)21  5,312 4,608       (-)13 
हरभरा 2,372 2,830 19                 2,715 3,639 34 
इतर कडधान्ये 129 143 11             58   86 48 
एकूण कडधान्ये 2,501 2,973 19    2,773 3,725 34 
एकूण अन्नधान्ये 5,946 5,709 (-)4      8,086 8,333 3 
तीळ 2 1 (-)35  1    1 (-)66 
करडई 28 29 7           21 18 (-)13 
सयुर्फूल 4 7 77               4      4 (-)1 
जवस 6 6 (-)11  3 2 (-)18 
सरस ूव मोहरी 23 21 (-)9             9 8 (-)10 
एकूण तेलिबया 64 65 2  38 33 (-)13 
एकूण 6,010 5,774 (-)4  - - - 
                                                                                                                                                                       # पिरगणना त्यक्ष आकडेवारीवर आधािरत     
टीप : i) सन 2021-22 ची आकडेवारी अंितम  पवुार्नमुानावर व 2022-23 ची आकडेवारी ि तीय पवुार्नमुानावर आधारीत आहे  
        ii) आकडेवारी संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही                                                                                                                                            
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                           
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7.8.5 राज्यातील कृिष उत्पादनाचे पीकिनहाय िनदशांक (पाया: 1979-82 तैर्वािर्षक) पिरिश ट 7.4 मध्ये िदले आहेत. 

तक्ता 7.7  िनवडक राज्यांतील िनवडक िपकांची तैर्वािर्षक सरासरी उत्पादकता 
 

  
           राज्य 

 

सरासरी उत्पादकता (2018-19 ते 2020-21) 
तणृधान्ये 

(िकगर्/ॅहेक्टर) 
कडधान्ये 

(िकगर्/ॅहेक्टर) 
तेलिबया 

(िकगर्/ॅहेक्टर) 
कापसू 

(िकगर्/ॅहेक्टर) 
ऊस 

(मे टन/हेक्टर) 
आंधर् देश 3,765 790 879 502 78 
गजुरात 2,479 1,165 1,874 498 74 
कनार्टक 2,291 627 961 432 92 
हरीयाणा 4,003 965 1,945 495 82 
मध्य देश 2,734 956 961 487 55 
महारा टर् 1,455 839 1,221 298 84 
पंजाब 4,614 927 1,506 764 82 
राज थान 2,025 679 1,456 615 79 
तािमळनाडू  3,623 657 2,427 377 105 
तेलंगणा 3,614 973 1,811 440 79 
उ र देश 3,087 1,041 1,018 उ ना 81 
अिखल भारत 2,783 822         1,247 428 81 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, कृिष, सहकार आिण शेतकरी क याण िवभाग,  कदर् शासन                                                             उ ना  उपल ध नाही         



 

 

108

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

7.9 फलोत्पादन: सन 2022-23 मध्ये राज्यात 23.46 लाख हेक्टर फलोत्पादन के्षतर् असनू ते 2021-22 मध्ये 23.92 लाख हेक्टर 
होते. थम पवुार्नमुानानसुार राज्यात 2022-23 मध्ये िविवध फळिपकांखालील के्षतर् 8.32 लाख हेक्टर होते. त्यापैकी आंबा फळिपकाचे 
के्षतर् सवार्िधक (1.64 लाख हेक्टर) असनू त्या खालोखाल डािंळब (1.56 लाख हेक्टर), दर्ाके्ष (1.19 लाख हेक्टर), संतर्ी (1.20 लाख 
हेक्टर), केळी (0.91 लाख हेक्टर) आिण मोसंबी (0.65लाख हेक्टर) या फळिपकांचे के्षतर् होते. थम पवुार्नमुानानसुार राज्यात 2022-23 
मध्ये भाजीपाला िपकांखालील के्षतर् 11.62 लाख हेक्टर होते. त्यापैकी कांदा िपकाचे के्षतर् सवार्िधक (9.18 लाख हेक्टर) असनू त्या 
खालोखाल टोमटॅो (0.60 लाख हेक्टर) आिण िहरवी िमरची (0.33 लाख हेक्टर) या भाजीपाला िपकांचे के्षतर् होते. फलोत्पादन 
िपकांखालील के्षतर् व उत्पादन तक्ता 7.8 मध्ये िदले आहे. 

7.10 सदर्ीय शेती: देशांतगर्त व आंतररा टर्ीय बाजारपेठेतनू सदर्ीय पीक उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. राज्यात सदर्ीय  
शेतीला ोत्साहन देण्यासाठी िविवध योजना राबिवण्यात येत आहेत. सदर्ीय शेती उत्पादनात अिखल भारतात मध्य देश नंतर महारा टर् 
(20 टक्के िह सा) दसुऱ्या कर्मांकावर आहे. सदर्ीय शेतीखालील के्षतर् व उत्पादन तक्ता 7.9 मध्ये िदले आहे. सदर्ीय उत्पादनांची िनयार्त 
तक्ता 7.10 मध्ये िदली आहे.  

 

सधुािरत िबयाणे 

7.11 दजदार िबयाण्यांचे उत्पादन व िवतरण करणाऱ्या महारा टर् राज्य िबयाणे महामंडळ व रा टर्ीय बीज िनगम या सावर्जिनक 
के्षतर्ातील सं था आहेत. कदर् शासनाने वपरागिंसिचत (तांदळू, गहू, तरू, मगू, उडीद, इत्यादी) िपकांच्या बाबतीत 33 टक्के, 
परपरागिंसिचत (मका, ज्वारी, बाजरी, सयूर्फूल, इत्यादी) िपकांसाठी 50 टक्के व संकिरत िपकांसाठी 100 टक्के िबयाणे बदलाचे ल य 
िनधार्िरत केले आहे. सधुािरत िबयाण्यांचे खरीप व र बी हंगामासाठी केलेले िवतरण तक्ता 7.11 मध्ये िदले आहे. 

 

 

तक्ता 7.8  फलोत्पादन िपकांखालील के्षतर् व उत्पादन 
 

पीक 
के्षतर् ('000 हेक्टर)  उत्पादन ('000 मे.टन) 

2021-22 2022-23* शेकडा 
बदल 

 2021-22 2022-23* शेकडा 
बदल 

फळे 830.64 831.78 0.1  12,706.97 12,606.54       (-)0.8 
भाजीपाला 1,192.71 1,162.03 (-)2.6  17,421.05 18,927.55 8.7 
फळबाग िपके 224.80 225.30 0.2  475.52 477.81 0.5 
मसा याची िपके 130.62 115.64 (-)11.5      2,063.07 1,749.00 (-)15.2 
फुले@ 11.93 10.26 (-)14.0  115.10 147.08 27.8 
सगंुधी आिण औषधी वन पती 1.20 0.84 (-)30.0  2.41 1.87 (-)22.4 
एकुण फलोत्पादन िपके 2,391.90 2,345.84 (-)1.9  32,784.12 33,909.86 3.4 

@ देठासह व देठिवरहीत फुले समािव ट                  * अंदािजत     
टीप : सन 2021-22 ची आकडेवारी अंितम अंदाजावर  व 2022-23  ची आकडेवारी  थम पवुार्नमुानावर आधारीत आहे.                                              
आधार : फलोत्पादन क्षेतर् उत्पादन मािहती णाली, कदर् शासन 

तक्ता 7.10  सदर्ीय उत्पादनांची िनयार्त 
 

वषर् 
रािश ('000 मे.टन)  मू य (₹ कोटी) 
महारा टर् अिखल 

भारत  
 महारा टर् अिखल  

भारत 

2019-20 73.18 639.00   471.44 4,685.91 

2020-21 126.27 888.18  913.74 7,078.50 

2021-22 85.53 460.32  696.71 5,249.32 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन. 

तक्ता 7.9  सदर्ीय शेतीखालील के्षतर् आिण उत्पादन  
 

वषर् 
के्षतर् ('000 हेक्टर)  उत्पादन ('000मे.टन) 

महारा टर्     अिखल    
भारत 

 महारा टर् अिखल 
भारत 

2019-20 293.14 366.98   905 2,746 

2020-21 371.80 433.92    776 3,497 

2021-22 1,133.67 9,119.87    691 3,410 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 
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खते व िकटकनाशके 
7.12 रासायिनक खतांचा वापर तक्ता 7.12 मध्ये िदला आहे व िकटकनाशकांचा वापर तक्ता 7.13 मध्ये िदला आहे. नतर्, फुरद व 
पालाश रासायिनक खतांचा िवभागवार वापर तक्ता 7.14 मध्ये िदला आहे.  

 

 

तक्ता 7.11 सधुािरत िबयाण्यांचे खरीप व र बी हंगामासाठी केलेले िवतरण 
('000 िंक्वटल) 

िवतरक सं था हंगाम 2020 2021 2022 
2021 च्या तलुनेत 

2022 मधील 
शेकडा बदल 

सावर्जिनक 
 खरीप 310 222          115 (-)48.2 
 र बी 311 247          336# 36.0 
 एकूण 621 469 451 (-)3.8 

खाजगी 
 खरीप 1,394 1,517 1,670 10.1 
 र बी 790 832 794# (-)4.6 
 एकूण 2,184 2,349 2,464 4.9 

एकूण 
 खरीप 1,704 1,739 1,785 2.7 
 र बी 1,101 1,079 1,130# 4.7 
 एकूण 2,805 2,818 2,915 3.4 

आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                                    # िबयाण्यांची अपेिक्षत उपल धता 

तक्ता 7.12  रासायिनक खतांचा वापर 
 

वषर् 
रासायिनक खतांचा वापर 

(लाख मे.टन) 
ित हेक्टर 
वापर 

(िक.गर्.ँ) खरीप र बी एकूण 
2020-21  46.94  26.72 73.66 129.3 
2021-22 43.52 27.15 70.67 119.3 
2022-23 37.67  37.00# 74.67# 149.5# 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                          # अपेिक्षत 

तक्ता 7.13  िकटकनाशकांचा वापर 
                                                                 (मे.टन) 

वषर् 
िकटकनाशके 

रासायिनक  जैिवक 
खरीप र बी एकूण  खरीप र बी एकूण 

2020-21 9,525 4,105 13,630     654   280     934 
2021-22 9,207 3,968 13,175     654   280     934 
2022-23# 10,819 4,637 15,456  1,748   749 2,497 
आधार : कृिष  आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                          # अपेिक्षत 

तक्ता 7.14  नतर्, फुरद व पालाश रासायिनक खतांचा िवभागवार वापर 
('00 मे. टन) 

िवभाग रासायिनक खते 
2021-22  2022-23# 

नतर्  फुरद पालाश एकूण  नतर् फुरद पालाश एकूण 
कोकण  325 60 55 440  410 97 85 592 
नािशक  3,948 2,395 1,630 7,973  4,963 3,087 2,312 10,363 
पणेु  3,938 2,109 1,385 7,433  4,740 2,796 2,078 9,614 
औरंगाबाद  4,107 2,984 1,386 8,477  5,091 3,932 1,850 10,873 
अमरावती  1,778 1,468 564 3,809  2,462 1,966 833 5,261 
नागपरू  1,844 1,106 274 3,224  2,495 1,476 452 4,423 
महारा टर्  15,940 10,122 5,294 31,356    20,161 13,354 7,610 41,126 
आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                                                                     # अपेिक्षत 
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िंसचन 
7.13 राज्याच्या जलसंपदा िवभागाच्या अिधपत्याखालील लाभके्षतर्ातील िंसिचत के्षतर् 2021-22 मध्ये 43.38 लाख हेक्टर आहे. 
पाटबंधारे क पांची संख्या, िनिर्मत िंसचन क्षमता आिण िंसिचत के्षतर् तक्ता 7.15 मध्ये िदले आहे. लघ ुिंसचन क पांची ( थािनक के्षतर्) 
संख्या, िनिर्मत िंसचन क्षमता आिण िंसिचत के्षतर् तक्ता 7.16 मध्ये िदले आहे. 

7.13.1 जलाशयांतील साठा: मो ा, मध्यम व लघ ुपाटबंधारे (राज्यके्षतर्) जलाशयांमध्ये िमळून एकितर्तपणे िद.15 ऑक्टोबर, 2021 
रोजी एकूण उपयकु्त जलसाठा 34,438 दशलक्ष घनमीटर होता व तो क प आराख ानसुार जलसाठा क्षमतेच्या समुारे 
79.0 टक्के होता. उपयकु्त जलसाठा, िंसचन क्षमता व त्यक्ष िंसिचत के्षतर् तक्ता 7.17 मध्ये िदले आहे. 

7.13.2 पाणी वापर सं था : शेतकऱ्यां ारे िंसचन णालीचे यव थापन करणे या उ ेशाने राज्यात जलसंपदा िवभागाअंतगर्त  
53.18 लाख हेक्टर लागवडीयोग्य लाभके्षतर्ासाठी एकूण 11,544 पाणी वापर सं था िद.15 ऑग ट, 2022 अखेर थापन झा या आहेत. 

तक्ता 7.15  पाटबंधारे क पांची संख्या, िनिर्मत िंसचन क्षमता आिण िंसिचत के्षतर् 
 

तपशील 
जलसंपदा िवभागाचे क प 

मोठे व मध्यम लघ ु एकूण 
 िद. 30 जनू, 2022 रोजी  पणूर् व गती पथावरील क पांची संख्या * 406   3,291$@ 3,697 
 िंसचन क्षमता (लाख हेक्टर) 
 (i) 30 जनू,2021 पयत िनिर्मत िंसचन क्षमता  41.18 14.06 55.24 
  (ii) 2021-22 मधील कालवा व नदी ारे िंसिचत के्षतर्* 21.62           7.90 29.52 
   (iii) 2021-22 मधील लाभ के्षतर्ातील िविहरीं ारे िंसिचत के्षतर्* 11.57   2.29 13.86 
  (iv) 2021-22 मधील एकूण िंसचन  के्षतर् (ii+iii)* 33.19 10.19 43.38 
$  क प संख्येमध्ये महारा टर् िंसचन िवकास महामंडळांच्या उपसा िंसचन योजना समािव ट                                                                                    *  अ थायी 
@ 83 लघ ु क प मदृ व जलसंधारण िवभागाकडे वगर् करण्यात आले.  
आधार : जलसंपदा िवभागाच्या अिधपत्याखालील मखु्य लेखा पिरक्षक, जल व िंसचन, औरंगाबाद 
तक्ता 7.16  लघ ुिंसचन क पांची ( थािनक के्षतर्) संख्या, िनिर्मत िंसचन क्षमता आिण िंसिचत के्षतर् 
 

तपशील 
को हापरू 
बंधारे 

उपसा जलिंसचन 
योजना 

इतर महत्वाचे कार 
एकूण 

लघ ुपाटबंधारे पाझर तलाव इतर$ 
 िद. 30 जनू, 2022 रोजी क पांची संख्या 
      पणूर् 13,434 2,901 2,982 24,252 67,858 1,11,427 
      गतीपथावरील 1,748 106 541 950 4,549 7,894 
 िंसचन क्षमता (लाख हेक्टर) 

(i)  जनू,2021 पयत िनिर्मत 3.69 0.43 2.69 6.93 5.71 19.45 
(ii) जनू,2022 पयत िनिर्मत 3.81 0.43 2.84 7.01 5.89 19.98 
(iii) 2021-22 मध्ये वापरलेली 1.33 0.15 0.99 3.51 2.95 8.93 

$ वळण बंधारा, साठवण बंधारा, माजी माल गजुारी तलाव, गाव तलाव, िसमट नाला बंधारे, इत्यादी समािव ट 
टीप : त्यक्ष वापरात आलेली िंसचन क्षमता िनिर्मत िंसचन क्षमतेच्या 35 टक्के गहृीत धरण्यात आली आहे. 
आधार : अपर आयकु्त जलसंधारण यांचे कायार्लय, पणेु, महारा टर् शासन 

तक्ता 7.17  उपयकु्त जलसाठा, िंसचन क्षमता व त्यक्ष िंसिचत के्षतर् 

वषर् 

क प 
आराख ानसुार 
जलसाठा क्षमता 

(दलघमी) 

15 ऑक्टोबर 
रोजी उपयकु्त 
जलसाठा 
(दलघमी) 

उपयकु्त 
जलसा ाची 
टक्केवारी 

िनिर्मत 
िंसचन क्षमता 

(30 जनू अखेर) 
(लाख हेक्टर) 

त्यक्ष 
िंसिचत के्षतर् 

(1 जलैु ते 30 जनू) 
(लाख हेक्टर) 

त्यक्ष िंसिचत 
के्षतर्ाची िनिर्मत 
िंसचन क्षमतेशी 
टक्केवारी 

 2017-18 43,752 27,607 63.1 50.37 39.42 78.3 
 2018-19 43,572 23,004 52.8 51.23 35.97 70.2 
 2019-20  43,837 30,110 68.7 53.04  40.97 77.2 
2020-21 43,934 34,236 77.9 54.15 41.59 76.8 

   2021-22* 43,591 34,438 79.0 55.24 43.38 78.5 
दलघमी : दशलक्ष घनमीटर                                                                                                                                                                          *अ थायी           
आधार : जलसंपदा िवभागाच्या अिधपत्याखालील मखु्य लेखापिरक्षक, जल व िंसचन, औरंगाबाद 
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त्या के्षतर्ापैकी 11.74 लाख हेक्टर के्षतर्ासाठी 2,826 पाणी वापर सं थांची महारा टर् िंसचन प तीचे शेतकऱ्यांकडून यव थापन कायदा, 
2005 अंतगर्त व 1.8 लाख हेक्टर के्षतर्ासाठी 565 पाणी वापर सं थांची महारा टर् सहकारी सं था कायदा, 1960 अंतगर्त न दणी झाली 
आहे. िंसचन व िबगर िंसचन पाणीप ीची आकडेवारी पिरिश ट 7.6 मध्ये िदली आहे. 

कृिष पंपांचे िव तुीकरण 
7.14.1      राज्यात माहे माचर् 2022 अखेर 45.86 लाख कृिष पंपांचे िव तुीकरण झाले आहे व सन 2022-23  मध्ये िडसबर अखेर 
91,914 कृिष पंपांचे िव तुीकरण झाले.  

7.14.2 धानमंतर्ी िकसान उजार् सरुक्षा व उत्थान महाअिभयान: कदर् शासनाकडून धानमंतर्ी िकसान उजार् सरुक्षा व उत्थान 
महाअिभयान (पीएम-कुसमु) ही योजना राबिवण्यात येत आहे. ही योजना सन 2019-20 ते  सन 2025-26 या कालावधीत राबिवण्यात 
असनू राज्यासाठी दोन लाख वतंतर् सौर कृिष पंप मंजरू करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतगर्त, शेतकरी 3 एचपी, 5 एचपी आिण  
7.5 एचपी क्षमतेचे ऑफ-गर्ीड वतंतर् सौर कृिष पंप थािपत करू शकतात. या योजनेमध्ये खु या वगार्साठी कदर् शासनाचे 30 टक्के व 
राज्य शासनाचे 60 टक्के आिर्थक सहा य आिण लाभाथीर्ंचा 10 टक्के आिर्थक िह सा आहे. अनसुिूचत जाती / अनसुिूचत जमाती 
वगार्साठी कदर् शासनाचे 30 टक्के व राज्य शासनाचे 65 टक्के आिर्थक सहा य आिण लाभाथीर्ंचा पाच टक्के आिर्थक िह सा आहे.  
माहे िडसबर, 2022 पयत एकूण 36,381 सौर कृिष पंप बसवण्यात आले आहेत. 
7.14.3 मखु्यमंतर्ी सौर कृिष पंप योजना: कृिष पंपांसाठी िदवसा वीज परुवठा हावा आिण दषूण कमी करण्यासाठी िडझेल पंपांना 
पयार्य उपल ध हावा या उ ेशाने राज्य शासनाने सन 2018-19 मध्ये ही योजना सरुू केली आहे. शासनाने सलग तीन वषार्त एक लाख 
ऑफ िगर्ड सौर कृिष पंप िवतरीत करण्याचे ल य िनधार्िरत केले आहे. िव तुीकरण न झाले या दगुर्म िंकवा आिदवासी भागातील 
शेतकरी िंकवा ज्या भागाचे महािवतरणने िव तुीकरण केलेले नाही अशा भागातील शेतकऱ्यांकरीता ही योजना राबवली जात आहे. 
वत:ची शेतजमीन व पाण्याची कायम वरुपी सिुवधा उपल ध असले या परंत ु िवजेवर चालणारे कृिष पंप नसले या शेतकऱ्यांना या 
योजनेचा लाभ घेता येतो. खु या वगार्तील शेतकऱ्यांना सौर कृिष पंपाच्या िंकमतीच्या 10 टक्के रक्कम तर अनसुिुचत जाती / अनसुिूचत 
जमातीतील शेतकऱ्यांना पाच टक्के रक्कम सहभाग हणनू भरावी लागते. योजनेची अंमलबजावणी सरुु झा यापासनू माहे जनू, 2022 
अखेर एक लाख सौर कृिष पंप महािवतरणने कायार्िन्वत केले आहेत. 

कृिष िव  परुवठा 
7.15  शेतकऱ्यांना शासनाकडून िविवध बकँा तसेच सहकारी सं थांमाफर् त अ प मदुतीची कज, पतपरुवठा, इत्यादींच्या माध्यमातनू 
िव ीय सहा य केले जाते. रा टर्ीय कृिष व गर्ामीण िवकास बकँ (नाबाडर्) ही सं था महारा टर् राज्य सहकारी बकँ व िज हा मध्यवतीर् 
सहकारी बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा आिण अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा यांच्यामाफर् त अ प व मध्यम मदुतीचे कजर् िवतरीत करते. 
राज्यासाठी सन 2022-23 करीता ाधान्य के्षतर्ासाठी वािर्षक कजर् आराखडा ` 5.22 लाख कोटी आहे व यामध्ये कृिष व संलग्न काय 
के्षतर्ाचा िह सा 24.1 टक्के आहे. अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा, महारा टर् राज्य सहकारी बकँ व िज हा मध्यवतीर् 
सहकारी बकँा यांनी िदलेली कज तक्ता 7.18 मध्ये िदली आहेत. 

तक्ता 7.18  अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा व महारा टर् राज्य सहकारी बकँ व िज हा मध्यवतीर् 
               सहकारी बकँांनी िदलेली कज 

(₹ कोटी) 

कजार्चा कार 
अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा  ादेिशक गर्ामीण बकँा  

महारा टर् राज्य सहकारी बकँ व 
िज हा मध्यवतीर् सहकारी  बकँा 

 एकूण 

2021-22 2022-23+  2021-22 2022-23+  2021-22 2022-23+  2021-22 2022-23+ 

पीक कजर्  24,788 15,830  3,189 4,005  18,308 18,248  46,285 38,083 

कृिष मदुत कजर्  56,003 33,125  320 228  1,042 552  57,365 33,905 

एकूण 80,791 48,955  3,509 4,233  19,350 18,800  1,03,650 71,988 
आधार : राज्य तरीय बकँसर् सिमती, महारा टर् राज्य                                                                                                                                     + स टबर अखेर     

7.16.1 राज्यात िन न तरावर कृिष िव  परुवठा करण्याशी थेट संबंिधत असणाऱ्या ाथिमक कृिष सहकारी पतपरुवठा सं था 
शेतकरी सभासदांना अ प मदुतीची पीक कज उपल ध करून देतात. सन 2020-21 मध्ये एकूण ` 17,757 कोटी कजर्परुवठा ाथिमक 
कृिष सहकारी पतपरुवठा सं थांकडून 31.71 लाख सभासद शेतकऱ्यांना तर सन 2021-22 मध्ये ` 18,417 कोटी कजर्परुवठा  
29.79 लाख सभासद शेतकऱ्यांना करण्यात आला. सन 2022-23 साठी पीककजर् वाटपाचे उि ट ` 21,580 कोटी िनि चत करण्यात 
आले असनू त्यापैकी ाथिमक कृिष सहकारी पतपरुवठा सं थांकडून खरीप हंगामात माहे स टबरअखेर 25.61 लाख सभासद 
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शेतकऱ्यांना ` 16,609 कोटी कजर्परुवठा आिण र बी हंगामात िडसबरअखेर 1.64 लाख सभासद शेतकऱ्यांना ` 1,159 कोटी 
कजर्परुवठा करण्यात आला. 

7.16.2 िकसान केर्िडट काडर् योजना: राज्यात सन 2021-22 मध्ये महारा टर् राज्य सहकारी बकेँने 29.89 लाख नवीन िकसान 
केर्िडट काडर् वाटप केले. या नवीन काडर्धारकांना सन 2021-22 मध्ये ` 18,756 कोटी रकमेचे कजर् मंजरू झाले. महारा टर् राज्य 
सहकारी बकेँने िदलेली िकसान केर्िडट काडर् संलिग्नत कृिष कज तक्ता 7.19 मध्ये िदली आहेत. 

पीक िवमा आिण आिर्थक सहा य 
7.17.1   धानमंतर्ी पीक िवमा योजना: अिधसिूचत केले या िपकांचे नैसिर्गक आप ी, िकड व रोगामळेु नकुसान झा यास 
शेतकऱ्यांना िवमा संरक्षण व आिर्थक सहा य देण्यासाठी ही योजना सन 2016 च्या खरीप हंगामापासनू राज्यात राबिवण्यात येत आहे. या 
योजनेत िपकानसुार शेतकऱ्यांना संरिक्षत रकमेच्या कमाल पाच टक्के रक्कम िव याचा ह ता हणनू भरावी लागते. सन 2021-22 मध्ये 
96.38 लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. एकूण 57.10 लाख हेक्टर के्षतर्ाच्या ` 21,862.28 कोटी रकमेच्या िवमा संरक्षणापोटी 
` 5,179.61 कोटी िवमा ह ता मंजरू करण्यात आला. सन 2021-22 मध्ये एकूण 64.45 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांसाठी  
` 3,484.32 कोटी रकमेचे नकुसान भरपाई दावे मंजरू करण्यात आले. सन 2022-23 मध्ये खरीप हंगामात  96.61  लाख शेतकरी या 
योजनेत सहभागी झाले. एकूण 57.64 लाख हेक्टर के्षतर्ाच्या ` 27,836.69 कोटी रकमेच्या िवमा संरक्षणापोटी ` 4,414.63 कोटी 
िवमा ह ता मंजरू करण्यात आला. एकूण 63.40 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांसाठी ` 2,228.38 कोटी रकमेचे अंतिरम नकुसान भरपाई 
दावे मंजरू करण्यात आले. 

7.17.2   हवामानावर आधारीत फळपीक िवमा योजना:  दर्ाके्ष, आंबा, डािंळब, केळी, संतर्ी, मोसंबी, पेरु, िचकू, िंलब,ू काज,ू 
िसताफळ आिण टर्ॉबेरी या फळपीकांसाठी हवामानावर आधारीत फळपीक िवमा योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहे. सन 2021-22 
मध्ये या योजनेमध्ये एकूण 2.85 लाख शेतकरी सहभागी झाले. एकूण 2.10 लाख हेक्टर के्षतर्ाच्या ` 2,624.99 कोटी रकमेच्या िवमा 
संरक्षणापोटी ` 736.62 कोटी िवमा ह ता भरण्यात आला. सन 2021-22 मध्ये 2.31 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांचे ` 935.62 कोटी 
(संिचत) िवमा दावे िनकाली काढण्यात आले. 

7.17.3   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृिष वावलंबन योजना: या योजनेअंतगर्त 0.20 ते सहा हेक्टर पयत विहती के्षतर् व  
₹ 1.50 लाख पयत वािर्षक उत्पन्न असले या अनसुिूचत जाती/नवबौ  शेतकऱ्यांना शा वत िंसचनाच्या सिुवधेसाठी 100 टक्के 
अनदुानाच्या वरुपात नवीन िवहीर (नवीन िविहरीसाठी िकमान 0.40 हेक्टर विहती के्षतर् आव यक), जनु्या िवहीरीची दरुु ती, 
शेतत याचे ला टीक अ तरीकरण, इनवेल बोअरींग, कृिषपंप, वीज मीटर जोडणी खचर्, सू म िंसचन, इत्यादी बाबींकरीता अथर्सहा य 
देण्यात येते. या योजनेअतंगर्त सन 2021-22 मध्ये 14,151 लाभाथ्यार्ंची िनवड करण्यात आली असनू ` 230.40 कोटी खचर् झाला. सन 
2022-23 मध्ये 14,151 लाभाथ्यार्ंसाठी िडसबर पयत ` 46.50 कोटी खचर् झाला आहे. 

7.17.4  िबरसा मुंडा कृिष कर्ांती योजना: या योजनेअंतगर्त 0.20 ते सहा हेक्टर पयत विहती के्षतर् व ` 1.50 लाख पयत वािर्षक 
उत्पन्न असले या अनसुिूचत जमातीच्या शेतकऱ्यांना शा वत िंसचनाच्या सिुवधेसाठी 100 टक्के अनदुानाच्या वरुपात नवीन िवहीरी 
(नवीन िविहरीसाठी िकमान 0.40 हेक्टर विहती के्षतर् आव यक), जनु्या िवहीरीची दरुु ती, शेतत याचे ला टीक अ तरीकरण, इनवेल 
बोअरींग, कृिषपंप, वीज मीटर जोडणी खचर्, एचडीपीई/पी हीसी पाईप, सू म िंसचन संच, परसबाग, इत्यादी बाबींकरीता अथर्सहा य 
देण्यात येते. या योजनेअतंगर्त सन 2021-22 मध्ये 6,442 लाभाथ्यार्ंची िनवड करण्यात आली व ` 89.72 कोटी खचर् झाला. सन 
2022-23 मध्ये 4,350 लाभाथ्यार्ंसाठी  िडसबर पयत ` 38.76 कोटी खचर् झाला आहे. 

7.17.5  महात्मा जोितराव फुले शेतकरी कजर्मिुक्त योजना 2019: राज्याला सन 2015-16 ते सन 2018-19 या कालावधीत 
अवकाळी पाऊस व दु काळ सदशृ पिरि थतीचा सामना करावा लागला. या नैसिर्गक आप ींमळेु शेतकऱ्यांचे अ प व मध्यम मदुतीचे 
पीक कजर् थकीत झा यामळेु ते न याने पीक कजर् उपल ध होण्यापासनू वंिचत झाले. या दु टचकर्ातनू शेतकऱ्यांना मकु्तता िमळावी  

तक्ता 7.19  महारा टर् राज्य सहकारी बकेँने िदलेली िकसान केर्िडट काडर् संलिग्नत कृिष कज 
 

 वषर् 
लघ ुमदुतीची कज 

 
दीघर् मदुतीची कज 

शेतकऱ्यांची संख्या 
('000) 

रक्कम 
(₹ कोटी) 

शेतकऱ्यांची संख्या 
('000) 

रक्कम 
(₹ कोटी) 

2020-21 3,165 17,372  18 277 
2021-22 2,965 18,449  24 308 
2022-23+

 2,568 16,365  5 25 
आधार : महारा टर् राज्य सहकारी बकँ मयार्िदत                                                                                                                                             + नो हबरपयत 
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या उ ेशाने, शेतकऱ्यांनी िद. 1 एि ल, 2015 ते िद. 31 माचर्, 2019 या कालावधीत एकापेक्षा जा त सं थांकडून घेतलेले व  
िद. 30 स टबर, 2019 रोजी थकीत असलेले कजर् माफ करण्यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सन 2019-20 मध्ये सरुू केली. जमीन 
धारणा के्षतर्ाची मयार्दा िवचारात न घेता मु ल व याज िमळून ` दोन लाखापयतचे कजर् या योजनेअतंगर्त माफ करण्यात आले आहे. ही 
योजना अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा, िज हा मध्यवतीर् सहकारी बकँा व ाथिमक कृिष पत सं थांकडून कजर् 
घेतले या फक्त वैयिक्तक शेतकऱ्यांना लाग ूआहे. योजना सरुु झा यापासनू िद. 31 िडसबर, 2022 अखेर 32.03 लाख लाभाथीर् 
शेतकऱ्यांना ₹20,425 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. 

7.17.5.1  महात्मा जोितराव फुले शेतकरी कजर्मिुक्त योजना 2019 अंतगर्त ोत्साहनपर लाभ योजना: िनयिमत पीककजार्ची 
परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ोत्साहन देण्यासाठी राज्यात माहे जलैु, 2022 पासनू ही योजना राबिवण्यात येत आहे.  सन 2017-18 
ते 2019-20 यापैकी कोणत्याही दोन आिर्थक वषार्त पीक कजार्ची उचल करुन िवहीत मदुतीत कजार्ची पणुर्तः परतफेड केले या 
शेतकऱ्यांना पीक कजार्च्या मु ल रकमेवर जा तीत जा त ` 50,000 पयत रकमेचा लाभ देण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये िडसबर 
अखेर 8.13 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांना ` 2,982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. 

7.17.6   डॉ. पंजाबराव देशमखु याज सवलत योजना: अ प मदुतीच्या पीक कजार्ची िनयिमत परतफेड करण्याकिरता राज्यातील 
शेतकऱ्यांना ोत्साहीत करण्यासाठी ही योजना राबिवण्यात येत आहे. घेतले या कजार्च्या संपणुर् रकमेचा त्येक वषीर् िद.30 जनूपयत 
भरणा के यास शेतकऱ्यांना या योजनेअतंगर्त ` 3.00 लाख पयतच्या कजार्स माहे एि ल, 2021 पासनू तीन टक्के याज सवलत अनदुान 
देण्यात येते. सन 2020-21 मध्ये या योजनेअंतगर्त 4.26 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांना ` 16.05 कोटी याज सवलत अनदुान िवतरीत 
करण्यात आले तर सन 2021-22 मध्ये 9.08 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांना ` 119.48 कोटी याज सवलत अनदुान िवतरीत करण्यात 
आले. सन 2022-23 मध्ये िडसबर अखेर 6.52 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांना ` 88.44 कोटी याज सवलत अनदुान िवतरीत  
करण्यात आले. 
7.17.7   धानमंतर्ी िकसान सन्मान िनधी: अ प व अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास जोड देण्यासाठी कदर् शासन धानमंतर्ी 
िकसान सन्मान िनधी योजना सन 2018-19 पासनू राबिवत आहे. या योजनेअंतगर्त पातर् शेतकरी कुटंुबांना (पती-पत्नी व त्यांची  
18 वषार्ंखालील वयाची अपत्ये) ` 2,000 माणे तीन समान ह त्यात दरवषीर् एकूण ` 6,000 अनदुान अनजेु्ञय असनू ते लाभाथ्यार्च्या 
आधार संलग्न बकँ खात्यात थेट जमा करण्यात येते. या योजनेअंतगर्त िद. 2 फे वुारी, 2023 पयत राज्यातील 110.31 लाख लाभाथीर् 
शेतकऱ्यांच्या बकँ खात्यात एकूण ` 21,991.86 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली. 

7.17.8  धानमंतर्ी िकसान मानधन योजना: अ प व अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांना वृ ापकाळात संरक्षण आिण सामािजक सरुक्षा 
परुिवण्याच्या उ ेशाने ही ऐच्छीक आिण सहभागावर आधारीत िनवृ ीवेतन योजना राज्यात सरुू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतगर्त 
पातर् अ प व अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांना दरमहा ` 3,000 िनवृ ीवेतन देण्यात येणार आहे. िद. 1 ऑग ट, 2019 रोजी 18 ते 40 वष 
वयोगटातील शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी वयाची 60 वष पणूर् होईपयत दरमहा ` 55 ते ` 200 रक्कम 
िनवृ ीवेतन फंडामध्ये जमा करावयाची आहे. भारतीय आयिुर्वमा महामंडळ यव थािपत िनवृ ीवेतन फंडातनू शेतकऱ्यांना िनवृ ीवेतन 
िदले जाणार आहे. कदर् शासन शेतकऱ्यांच्या सहभागाइतकीच रक्कम िनवृ ीवेतन फंडात जमा करते. िद. 2 फे वुारी, 2023 रोजी 
राज्यातील 79,222 लाभाथीर् शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग न दिवला आहे.  

कृिष पणन 
 7.18 महारा टर् कृिष उत्पन्न पणन (िवकास व िविनयमन) 
अिधिनयम, 1963 अंतगर्त कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्यांची थापना 
करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कृिष मालाला योग्य भाव 
िमळावा आिण यापारी व मध्य थांकडून शेतमालाला कमी भाव 
देऊन शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाऊ नये या हेतनेू कृिष उत्पन्न 
बाजार सिमत्यांमध्ये शेतमाल िवकण्याची सिुवधा उपल ध  
करुन िदली जाते. राज्यात 306 कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्या व 
621 उप-बाजार सिमत्या कायर्रत आहेत. माहे िडसबर, 2022 
पयत 1,535 थेट पणन परवाने िदले आहेत. यािशवाय 81 खाजगी 
बाजारांना परवाने देण्यात आले आहेत. राज्यातील सवर् कृिष उत्पन्न 
बाजार सिमत्यांमध्ये झालेली आवक व त्यांचे मू य तक्ता 7.20 
मध्ये िदले आहे. 

 

तक्ता 7.20  राज्यातील सवर् कृिष उत्पन्न बाजार     
 सिमत्यांमध्ये झालेली आवक व त्यांचे मू य 

 

 वषर् 
रािश 

  (लाख मे.टन) 
मू य 

(` कोटी) 

2020-21 180.30 53,049 

2021-22 197.50 56,422 

2022-23+ 110.37 40,973 
आधार : महारा टर् राज्य कृिष पणन मंडळ                     + िद.15 फे वुारीपयत 
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7.19 िकमान आधारभतू िंकमत योजना: शेतमालाला 
हमी आिण शेतकऱ्यांना खातर्ीशीर बाजार उपल ध करून देणे व 
त्यांना िंकमतीतील चढउतारामळेु होणाऱ्या नकुसानापासनू 
संरक्षण देऊन शेती यवसाय आिर्थकदृ ा यवहायर् करणे 
यासाठी ितबंधात्मक उपाय हणनू कदर् शासन िनवडक िपकांच्या 
िकमान आधारभतू िंकमती पेरणी हंगामापवूीर् जाहीर करते. या 
योजनेअतंगर्त शेतमालाची खरेदी महारा टर् राज्य सहकारी पणन 
महासंघ, महारा टर् राज्य सहकारी आिदवासी िवकास महामंडळ, 
रा टर्ीय कृिष सहकारी पणन महासंघ, महारा टर् राज्य सहकारी 
कापसू उत्पादक महासंघ यांचेमाफर् त केली जाते. कदर् शासनाने 
जाहीर केले या िनवडक िपकांच्या िकमान आधारभतू िंकमती 
तक्ता 7.21 मध्ये िद या आहेत. 

मािहती व सं ेषण तंतर्ज्ञान  
7.20.1  ईलेक्टर्ॉिनक रा टर्ीय कृिष बाजार (ई-नाम): ई-नाम 
हे देशभरात लाग ूअसलेले इलेक्टर्ॉिनक यापार पोटर्ल सन 2016 
पासनू सरुु करण्यात आले आहे. त्या ारे कृिष उत्पन्न बाजार 
सिमत्यांमधील त्यक्ष बाजार संलग्न असनू ऑनलाईन प तीने 
खरेदी िवकर्ीची सिुवधा उपल ध झाली आहे. यामळेु कृिष उत्पन्न 
बाजार सिमत्यांशी संबंिधत सवर् मािहती व सेवा यासाठी एक 
िखडकी सिुवधा उपल ध झाली असनू त्यामध्ये शेतमालाची 
आवक व िंकमती, खरेदी-िवकर्ी देकार, यापार संधीस ितसाद 
देण्याची तरतदू या बाबींचा समावेश आहे. ऑनलाईन बाजार 
सिुवधेमळेु देवाणघेवाणीवरील खचर् तसेच मािहतीतील 
असमानता कमी होत आहे. ई-नाम पोटर्लमध्ये राज्यातील 118 
कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्या समािव ट आहेत. सवर् 118 कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्यांमध्ये ऑनलाईन गेट एन्टर्ी, ई-ऑक्शन सरुु करण्यात 
आले आहे व 77 कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्यांमध्ये ई-पेमट सरुु करण्यात आले आहे. िद.15 फे वुारी, 2023 पयत ` 11,642 कोटी 
रकमेचे समुारे 495 लाख मे.टन शेतमालाचे ई-ऑक्शन करण्यात आले व ` 293 कोटी रकमेचे ई-पेमट झाले. कृिष मालाच्या गणुव ा 
तपासणी व माणीकरणासाठी 118 कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्यांमध्ये गणुव ा िनधार्रण योगशाळा थापन करण्यात आ या आहेत.  

7.20.2  राज्य ई-ग हनर्न्स कायर्कर्म : कृिष तंतर्ज्ञानाचा गर्ाम तरावर सार करणे, कृिष िवषयक अ यावत तंतर्ज्ञान शेतकऱ्यांना 
ह तांतरीत करणे तसेच कृिष योजनांची मािहती शेतकऱ्यांपयत पोहचिवण्यासाठी या कायर्कर्मांतगर्त महाॲगर्ीटेक, ई-िठबक, ई-परवाना, 
कर्ॉपसपॅ, ई-सॉईल 3.00, महाकृषी मोबाईल ॲ लीकेशन व वेब पोटर्ल इ. णाली िवकिसत करण्यात आ या आहेत. 

 7.20.3  महाअगॅर्ीटेक क प: राज्यातील कृिष के्षतर्ाच्या ि थतीत सधुारणा होण्यासाठी िविवध तंतर्ज्ञानाचा पर परपरूक वापराच्या दृ टीने 
राज्य शासनाने महाॲगर्ीटेक हा वैिश पणुर् क प हाती घेतला आहे. िपक-िनहाय के्षतर्ाची अचकू गणना करणे, पीक आरोग्य सवक्षण 
करणे ,काढणी-प चात उत्पादनाचे अनमुान काढणे, इत्यादीं करीता सटेॅलाईट इमेिंजग व डर्ोन तंतर्ज्ञान यासारख्या आधिुनक तंतर्ज्ञानाचा 
वापर वाढिवणे आिण िविवध संगणकीय णालीं ारे ा त मािहतीचे एकितर्करण या ारे शेतकऱ्यांना अचकु स ला व मागर्दशर्न यासाठी 
संगणकीय व मोबाईल अॅ लीकेशन णाली तयार करणे हा या क पाचा मखु उ ेश आहे. महाअगॅर्ीटेक क पाकरीता वतंतर् वेब 
पोटर्ल व मोबाईल अॅ लीकेशन तयार करण्यात आले आहे. 

7.20.4   महाडीबीटी पोटर्ल: किदर्य व राज्याच्या कृिषिवषयक समुारे 29 योजनांचा अनदुान व लाभ पातर् शेतकऱ्यांच्या बकँ खात्यात 
थेट ह तांतरीत करण्यासाठी महाडीबीटी पोटर्ल वापरले जाते. शेतकऱ्यांच्या सोयीकरीता सवर् योजनांचा लाभ एकाच अजार् ारे देण्याच्या 
दृ टीने ‘शेतकरी योजना’ ही एकाित्मक संगणकीय णाली िवकिसत केली आहे. माहे जानेवारी 2023 पयत या पोटर्लवर 29 लाखापेक्षा 
अिधक न दणीकृत शेतकरी असनू शेतकऱ्यांना ₹ 2,341  कोटी रक्कम िवतरीत करण्यात आली. 

7.20.5   एमिकसान पोटर्ल: एमिकसान पोटर्ल या मोबाईल आधािरत सेवे ारे शेतकरी आिण इतर सवर् भागधारकांना कृिष हवामान 
स ला, चकर्ीवादळ, पीक आिण कीटकांचा ादभुार्व, पीक िवमा, बाजारभाव इत्यादींबाबत िविवध तरांवरील तज्ञ आिण शासकीय 
यंतर्णांकडून पाठवले जाणारे स ले आिण मािहती मोफत ा त करता येते. या पोटर्लवर 66.49  लाख शेतकऱ्यांनी न दणी केली आहे. 
िद. 1 एि ल ते  11 नो हबर, 2022 पयत शेतकऱ्यांना एकूण 547 स ले आिण समुारे 3.46 कोटी संदेश या पोटर्ल ारे पाठिवण्यात 
आले. 

तक्ता 7.21  कदर् शासनाने जाहीर केले या िनवडक िपकांच्या 
  िकमान आधारभतू िंकमती 

                                                                                      (₹ / िंक्वटल) 
पीक िकमान आधारभतू िंकमती  

2020-21 2021-22 2022-23 
भात/धान (साधारण वाजवी त) 1,868 1,940 2,040 
भात/धान ( त-अ) 1,888 1,960 2,060 
ज्वारी (संकिरत) 2,620 2,738 2,970 
ज्वारी (मालदांडी) 2,640 2,758 2,990 
गहू  1,975 2,015 2,125 
मका 1,850 1,870 1,962 
बाजरी 2,150 2,250 2,350 
हरभरा 5,100 5,230 5,335 
तरू 6,000 6,300 6,600 
मगू  7,196 7,275 7,555 
उडीद 6,000 6,300 6,600 
सयूर्फूल 5,885 6,015 6,400 
सोयाबीन  3,880 3,950 4,300 
भईूमगुाच्या शगा 5,275 5,550 5,850 
कापसू (मध्यम धागा) 5,515 5,726 6,080 
कापसू (लांब धागा) 5,825 6,025 6,380 
करडई 5,327 5,441 5,450 
नाचणी 3,295 3,377 3,578 
आधार : पणन संचालनालय, महारा टर् शासन 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

115 

सवार्ंगीण सधुारणे साठी कृिष िवकास योजना 
7.21 रा टर्ीय कृिष िवकास योजना- कॅफेटेरीया: रा टर्ीय कृिष िवकास योजना सन 2007-08 पासनू कृिष व संलग्न के्षतर्ांच्या 
समगर् िवकासाच्या उ ेशाने सरुु करण्यात आली. सन 2017-18 पासनू ही योजना रा.कृ.िव.यो.-र तार या नावाने शेतकऱ्यांच्या यत्नांना 
बळकटी देणे, जोखीम कमी करणे आिण कृिष- यावसाियक उ ोजकतेस चालना देणे या माध्यमातनू शेतीला लाभदायक आिर्थक उपकर्म 
बनिवणे  या उ ेशाने राबिवण्यात आली. सन 2022-23 पासनू ही योजना रा.कृ.िव.यो.-कॅफेटेरीया हणनू राबिवण्यात येत आहे. यामध्ये 
वािर्षक कृित आराखडा व सिव तर क प अहवाल या दोन कारांचा अंतभार्व केला आहे. वािर्षक कृित आराखडा वाह या अंतगर्त  
(i) ित थब अिधक िपक (सू म िंसचन) (ii) कृिष यांितर्कीकरण उपअिभयान, (iii) अवषर्ण वण के्षतर् िवकास कायर्कर्म, (iv) मदृ 
आरोग्य काडर्  व मदृ आरोग्य यव थापन आिण (v) सिदर्य शेती (परंपरागत कृिष िवकास योजना) यांचा समावेश आहे. सिव तर क प 
अहवाल वाह या अंतगर्त उत्पादनात वाढ, पायाभतू सिुवधा आिण राज्यासाठी मालम ा यासाठी 70 टक्के िनधी तर 20 टक्के िनधी 
रा.कृ.िव.यो.-कॅफेटेरीया अंतगर्त रा टर्ीय ाधान्य असले या िवशेष उपयोजनांसाठी आिण 10 टक्के िनधी नािवन्यपणूर् उपकर्म  
व कृिष-उ ोजकता िवकास क पांसाठी राखीव अशा प तीने  िनधीची िवभागणी केली आहे. या योजनेअंतगर्त सन 2020-21 व 
2021-22 मधील ` 533.60 कोटी िनधी माहे िडसबर, 2022 अखेर खचर् झाला आहे.  

7.22 रा टर्ीय कृिष िवकास योजना- ित थब अिधक िपक: ‘ धानमंतर्ी कृिष िंसचन योजना - ित थब अिधक िपक’ या सू म 
िंसचन योजनेअतंगर्त पाण्याचा अिधक कायर्क्षमतेने वापर करुन पाण्याच्या त्येक थबा ारे जा तीत जा त उत्पादन या उ ेशाने राज्यात 
सन 2015-16 पासनू राबिवण्यात येत आहे. सन 2022-23 पासनू कदर् शासनाने ‘ ित थब अिधक िपक’ योजना ‘रा टर्ीय कृिष िवकास 
योजना’ अंतगर्त राबिवण्याचा िनणर्य घेतला आहे. या योजनेअंतगर्त अ प व अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के आिण इतर 
शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनदुानेच िनकष असनू के्षतर्ाची मयार्दा पाच हेक्टर आहे. सन 2020-21 पासनू या योजनेअंतगर्त अनदुान 
महािडबीटी पोटर्ल ारे िवतरीत करण्यात येत आहे. सन 2021-22 पयत समुारे 8.86 लाख हेक्टर के्षतर् सू म िंसचनाखाली आले आहे. 
सन 2021-22 मध्ये 2,12,964 पातर् शेतकऱ्यांच्या खाती ` 532.88 कोटी अनदुान जमा करण्यात आले आहे. सन 2022-23 मध्ये 
ऑक्टोबर पयत 4,48,351 शेतकऱ्यांनी अजर् केले असनू त्यापैकी 3,50,674 शेतकरी लॉटरी ारे िनवडण्यात आले आहेत व सू म 
िंसचन संच कायार्िन्वत केले अशा 83,611 शेतकऱ्यांना अनदुान िवतरण कर्ीया सरुु आहे. तषुार व िठबक िंसचन संच आिण अनदुान  
िवतरण तक्ता 7.22 मध्ये िदले आहे. 

7.23 कृिष यांितर्कीकरण उपअिभयान: घटणारे विहती के्षतर्, बैलांच्या संख्येत होणारी घट, मजरुांची अनपुल धता, मजरुीचे वाढते दर, 
खरीप हंगामाचा कमी कालावधी, पीक लागवडीमधील िविवधता, इत्यादींमळेु िनमार्ण होणाऱ्या सम यांवर उपाययोजना हणनू राज्यात कृिष 
यांितर्कीकरण हे उपअिभयान सन 2017-18 पासनू राबिवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना सधुारीत कृिष औजारे खरेदीसाठी अनदुान देणे आिण 
कृिष औजारे बकँा थापन करणे हे या उपअिभयानाचे घटक आहेत. कृिष यांितर्कीकरण उपअिभयानाअंतगर्त लाभाथीर् संख्या व अनदुानाची 
मािहती तक्ता 7.23 मध्ये देण्यात आली आहे. 

7.24 कोरडवाहू के्षतर् िवकास कायर्कर्म: कोरडवाहू शेती ामखु्याने हवामानावर आधािरत अस याने जोखमीची आहे. शेतीवर 
आधारीत उत्पन्नाच्या संधी िनमार्ण करून शेती यवसायातील जोखीम कमी करणे आिण नैसिर्गक तसेच िविवध उपायां ारे िनमार्ण 
केले या संसाधनांच्या क्षमतेचा जा तीत जा त वापर करून कोरडवाहू शेती शा वत करणे हे कोरडवाहू के्षतर् िवकास कायर्कर्माचे उि ट 

तक्ता 7.22  तषुार व िठबक िंसचन संच आिण अनदुान िवतरण 
 

वषर् 
तषुार िंसचन संच  िठबक  िंसचन संच अनदुान 

(₹ कोटी) संचांची संख्या के्षतर् (हेक्टर)  संचांची संख्या के्षतर् (हेक्टर) 
2019-20 77,279 46,538  1,21,979 1,05,190 505.44 
2020-21 47,889 35,322  39,655 33,960 163.37 
2021-22 1,01,899 66,277  1,11,980 85,534 532.88 
2022-23 (ल य) 90,482 65,943  1,52,866 1,22,754 666.66# 

आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                                    # अपेिक्षत  

तक्ता 7.23  कृिष यांितर्कीकरण उपअिभयानाअंतगर्त लाभाथीर् संख्या व अनदुान  
 

वषर् कृिष औजारे  कृिष औजारे  बकँा  एकूण अनदुान 
(` कोटी) संख्या  अनदुान (` कोटी) संख्या  अनदुान (` कोटी) 

2020-21 4,021 23.88  70 3.82  27.71 
2021-22 14,642 91.42  272 12.78  104.20 
2022-23+ 25,555 146.10  249 12.34  158.44 

आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                          + जानेवारी पयत 
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आहे. सन 2021-22 मध्ये 7,345 लाभाथ्यार्ंसाठी ` 10.55 कोटी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये माहे िडसबरपयत  
4,013 लाभाथ्यार्ंसाठी ` 7.23 कोटी खचर् झाला.  
7.25 मदृ आरोग्य यव थापन आिण मदृ आरोग्य पितर्का िवतरण: मदृ आरोग्य अबािधत राखणे व जिमनीची उत्पादन क्षमता 
सधुारणे याकरीता एकाित्मक पोषक दर् ये यव थापनास ोत्साहन देण्यासाठी मदृ आरोग्य यव थापन आिण मदृ आरोग्य पितर्का िवतरण 
उपअिभयान राबिवण्यात येत आहे. मदृ व पाण्याच्या नमनु्याची तपासणी करण्याची सिुवधा देण्यासाठी राज्यात 32 मदृ चाचणी 
योगशाळांची थापना करण्यात आली आहे. या यितरीक्त खाजगी मदृ चाचणी योगशाळांमध्ये देखील ही सिुवधा उपल ध आहे. 
अमरावती, औरंगाबाद, नािशक, पणेु व को हापरू या पाच िठकाणी खत नमनुा तपासणी योगशाळा कायर्रत आहेत. मदृ आरोग्य 
ि थतीबाबत जागरुकता िनमार्ण करणे व मदृ आरोग्य सधुारण्यासाठी उपाययोजना सचुिवण्याकरीता शेतकऱ्यांना मदृ आरोग्य पितर्का 
िवतिरत करण्यात येत आहेत. या उपअिभयानांतगर्त 2015-17 मध्ये 1.31 कोटी, 2017-19 मध्ये 1.31 कोटी व 2019-20 मध्ये  
0.02 कोटी मदृ आरोग्य पितर्का शेतकऱ्यांना िवतरीत करण्यात आ या. सन 2020-21 मध्ये एकूण 3,510 गावांत िशक्षण व ात्यिक्षके 
घेण्यात आली. सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत 1.86 लाख मदृ आरोग्य पितर्का िवतरीत के या आहेत.      
7.26 परंपरागत कृिष िवकास योजना: परंपरागत कृिष िवकास योजना या योजनेची उि टे (i) जिमनीचा कस वाढिवणे व 
रसायनांचा वापर न करता सदर्ीय शेती ारे सकस अन्नधान्याचे उत्पादन करणे (ii) शेती यवसाय यव थापनामध्ये समहू कदर्ीत 
दिृ टकोनाचा अंिगकार करून शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करणे (iii) गणुव ेची हमी आिण (iv) शेती उत्पादनाच्या थेट िवकर्ीसाठी 
नािवन्यपणूर् प तींचा अवलंब ही आहेत. या योजनेअंतगर्त 20 हेक्टर जमीन असणाऱ्या समहूाला सलग तीन वषार्ंकरीता लाभ िदला 
जातो. सन 2020-21 ते 2022-23 किरता एकूण 17,106 हेक्टर के्षतर्ासह 8,420 लाभाथीर् शेतकऱ्यांचे 370 समहू तयार करण्यात 
आले. सन 2020-21 मध्ये ₹12.89 कोटी, 2021-22 मध्ये ₹5.09 कोटी व 2022-23 मध्ये िडसबर पयत ₹2.17 कोटी खचर् झाला. 
7.27 पणु्य लोक अिह यादेवी होळकर रोपवािटका योजना: रा टर्ीय कृिष िवकास योजनेअंतगर्त पणु्य लोक अिह यादेवी 
होळकर रोपवािटका योजना शेतकऱ्यांना रसायने िवरहीत व िनयार्त योग्य भाजीपा याचे उत्पादन घेण्यासाठी ोत्साहीत करण्याच्या 
उ ेशाने सन 2020-21 पासनू राज्यात राबिवण्यात येत आहे. िकमान 0.40 हेक्टर जमीन व रोपवािटका उभारणीसाठी पाण्याचा 
कायम वरुपी ोत असलेले शेतकरी सदर योजनेअंतगर्त पातर् आहेत. कृिष पदवीधारक मिहला व त्यांचे गट तसेच भाजीपाला उत्पादक 
अ प व अत्य प भधूारक शेतकरी व त्यांचे गट यांना योजनेच्या लाभाकरीता ाधान्य देण्यात येत आहे. सन 2020-21 व 2021-22 या 
वषार्तील क पाकरीता एकूण 388 लाभाथ्यार्ंना ₹ 8.32 कोटी सहा य माहे िडसबर, 2022 पयत देण्यात आले.  
 7.28 िव तार सधुारणांसाठी राज्य िव तार कायर्कर्मांना सहा य: कृिष तंतर्ज्ञान यव थापन सं था (आत्मा) दारे शेतकऱ्यांपयत 
तंतर्ज्ञान पोहोचवनू िव तार णाली शेतकरी संचिलत आिण उ रदायी करणे हा या योजनेचा उ ेश आहे. या योजनेचे मखु्य घटक 
िशक्षण, कृिष ात्यिक्षके, शेतकरी शैक्षिणक सहली, शेतकरी गटांची  िनिर्मती व क्षमतावधृ्दी, शेतीशाळा, शेतकरी गो टी, कृिष दशर्ने, 
शेतकरी मेळावा, शेतकरी िमतर्, इत्यादी आहेत. सन 2021-22 मध्ये ` 56.03 कोटी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये िडसबर, 2022 
पयत ` 40.34 कोटी खचर् झाला. 

7.29 रा टर्ीय अन्न सरुक्षा अिभयान: या अिभयानाची मखु्य उि टे के्षतर् व उत्पादकतेचा िव तार शा वत प तीने करून तांदळू, 
गहू, कडधान्ये, भरड तणृधान्ये  आिण पोषक तणृधान्ये यांचे उत्पादन वाढिवणे, वैयिक्तक शेत जिमनीची सपुीकता आिण उत्पादकता 
पनु थार्िपत करणे आिण शेतकऱ्यांमधील आत्मिव वास पनु थार्िपत करण्याकिरता शेती अथर् यव था सधुारणे ही आहेत. रा टर्ीय अन्न 
सरुक्षा अिभयानाखालील घटकिनहाय खचर् तक्ता 7.24 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 7.24   रा टर्ीय अन्न सरुक्षा अिभयानाखालील घटकिनहाय खचर् 
 (` कोटी) 

घटक 
 

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

भात 4.16 6.68 1.39 
गहू 1.54 1.87 0.40 
कडधान्ये 76.62 104.94 30.93 
   िटआरएफए कडधान्ये 10.42 6.91 2.74 
भरड तणृधान्ये (मका) 3.37 4.27 1.19 
पोषक तणृधान्ये 24.45 47.08 29.94 
नगदी िपके (ऊस व कापसू) 4.38 5.18 1.58 
तेलिबया व तेलताड  31.24 27.84 25.84 
एकूण 156.18 204.77 94.01 
टीप :   िटआरएफए- टारगेटींग राईस फॅलो एिरया                                                                                                                               +  िडसबरपयत  
आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 
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7.30 कृिष उन्नती योजना - िबयाणे व लागवड सािहत्य: या योजनेअंतगर्त गर्ामबीजोत्पादन कायर्कर्म आिण िबयाणे िकर्या कदर् 
व साठवणकू गोदाम या दोन घटकांचा समावेश आहे.  

अ. गर्ामबीजोत्पादन कायर्कर्म: महारा टर् राज्य िबयाणे महामंडळ यांचेमाफर् त हा कायर्कर्म राज्यात सन 2014-15 पासनू राबिवण्यात येत 
आहे. सदर कायर्कर्माअंतगर्त उत्पादन वाढीकरीता शेतकऱ्यांना मािणत िबयाणे िकफायतशीर दरात उपल ध करून िदले जाते. या 
कायर्कर्माअंतगर्त मािणत िबयाणे उपल ध करून देण्यासाठी ित शेतकरी एक एकर के्षतर्ाकरीता तणृधान्ये िपकांसाठी 50 टक्के आिण 
कडधान्ये व तेलिबया िपकांसाठी 60 टक्के अथर्सहा य िदले जाते. या योजनेअंतगर्त सन 2021-22 मध्ये ₹ 18.46 कोटी खचर् झाला. 
सन 2022-23 मध्ये जानेवारी, 2023 अखेर ` 7.91 कोटी खचर् झाला 

ब. िबयाणे िकर्या कदर् व साठवणकू गोदाम: सन 2019-20 पासनू ही योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहे. सन 2019-20 ते 
2022-23 मध्ये या योजनेअंतगर्त 34 क प पणूर् झाले आहेत व पाच क प गतीपथावर आहेत.   

7.31  िपकावरील िकड -रोग संिनरीक्षण व स ला क प: रा टर्ीय कृिष संशोधन सं था व राज्यातील कृिष िव ापीठांच्या 
सहकायार्तनू हा ऑनलाईन क प राज्यात राबिवण्यात येत आहे. या क पाचे (i) मखु िपकांच्या कीड व रोगांचे सवक्षण आिण कीड व 
रोगांचे यव थापनासाठी स ला देणे, (ii) शेतकऱ्यांमध्ये कीड व रोगांच्या यव थापनाबाबत जागरुकता िनमार्ण करणे (iii) आपत्कालीन 
पिरि थतीत शेतकऱ्यांना अनदुान तत्वावर जैिवक/रासायिनक िकटकनाशकांचा परुवठा करणे हे उ ेश आहेत. तांदळू, सोयाबीन, कापसू, 
तरू, हरभरा, मका, ज्वारी आिण ऊस या िपकांचा या क पामध्ये समावेश केला आहे. सन 2021-22 मध्ये सोयाबीन िपकावरील िपवळा 
मोझकॅ, कापसू िपकावरील गलुाबी ब ड अळी, तरू िपकावरील शगा पोखरणारी अळी, हरभरा िपकावरील घाटे अळी, मका व ऊस या 
िपकांवरील फॉल आमीर् वमर् आिण उसावरील हुमणी या िकडींच्या ादभुार्वाच्या यव थापनावर िवशेष भर देण्यात आला आहे. या 
क पाकरीता सन 2021-22 मध्ये ` 12.46 कोटी खचर् झाला. सन 2022-23 मध्ये िडसबर अखेर ` 6.00 कोटी खचर् झाला असनू 
िकड व रोगाचे यव थापन िवषयक स यांचे 175.45 लाख एसएमएस शेतकऱ्यांना पाठिवण्यात आले.  

7.32     रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयान : कदर् शासनामाफर् त 2005-06 मध्ये रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयानाची सरुुवात करण्यात 
आली. फलोत्पादनाखालील के्षतर् व उत्पादकता वाढिवणे व काढणीप चात यव थापन करणे या मखु्य उ ेशाने सदर अिभयान 
राबिवण्यात येत आहे. सन 2015-16 पासनू राज्यातील 34 िज हयांत एकाित्मक फलोत्पादन िवकास अिभयान राबिवण्यात येत आहे. या 
अिभयानाच्या सरुुवातीपासनू माहे ऑक्टोबर, 2022 पयत ` 2,162.34 कोटी खचर् झाला. या योजनेअंतगर्त सन 2021-22 व 2022-
23 मधील भौितक व आिर्थक गती तक्ता 7.25 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 7.25  रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयान -एकाित्मक फलोत्पादन िवकास अिभयानअंतगर्त भौितक व आिर्थक गती  
 

घटक 
2021-22 2022-23+ 

भौितक आिर्थक 
(` लाख) भौितक आिर्थक 

(` लाख) 
1. गणुव ापणूर् लागवड सािहत्याची िनिर्मती 1 38.26 2 22.87 
2. के्षतर् िव तार (हे) 37.29 26.32 440.37 108.37 
3.  जनु्या फळबागांचे पनुरूज्जीवन (हे) 249.83 41.96 227.29 42.02 
4.  सामिुहक शेततळे (संख्या) 405 521.10 1,030 1,318.39 
5.  संरिक्षत शेती (हे/संख्या) 1,022.47 280.77 1,640.38 1,060.52 
6.  एकाित्मक कीड/अन्नदर् ये यव थापन (संख्या) 27 12.73 0 0.00 
7.  मधमुिक्षका पालन (संख्या) 4 0.42 12 0.94 
8.  फलोत्पादन यांितर्कीकरण (संख्या) 1,640 1,198.02 5,081 4,325.78 
9.  मनु यबळ िवकास (संख्या) 5,798 237.73 4,437 205.32 
10. काढणी ोर यव थापन 787 1,460.28 460 737.48 
11. पणन सिुवधा उभारणी (संख्या) 2 0.30 0 0.00 
12. अिभयान यव थापन - 541.16 - 381.53 
       एकूण    4,359.05   8,203.22 
आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                                     + िडसबर पयत 

7.33 महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी अंतगर्त फळबाग लागवड योजनाः सन 2011-12 पासनू राज्याच्या  
34 िज ांमध्ये सदर योजना राबिवण्यात येत आहे. रोजगार हमी जॉब काडर् धारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आिण रोजगार 
िनिर्मती हे या योजनेचे उ ेश आहेत. या योजनेअंतगर्त शेतकऱ्याच्या वतःच्या लागवडीयोग्य िंकवा पडीत शेतजिमनीत दोन हेक्टर के्षतर्ात 
फळबाग लागवड करता येते. लाभाथ्यार्ंची िनवड गर्ामसभे ारे केली जाते. मजरू हणनू रोजगार हमी जॉब काडर् धारक यिक्तची नेमणकू 



 

 

118 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

करणे या योजनेअंतगर्त अिनवायर् आहे. िजवीत फळझाडांच्या टक्केवारीनसुार अनदुानाची रक्कम लाभाथीर् शेतकऱ्यांच्या बकँ  
खात्यात थेट जमा केली जाते. सन 2021-22 मध्ये राज्यात 43,789 हेक्टर के्षतर्ावर फळबाग लागवड करण्यात आली. सन 2022-23 
मध्ये माहे ऑक्टोबर अखेर 27,918 हेक्टर के्षतर्ावर लागवड करण्यात आली आहे. 

7.34 भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड योजना: महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजनेअंतगर्त न दणी नसले या 
शेतकऱ्यांसाठी 100 टक्के अनदुान असलेली भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासनू 
राज्यात राबिवण्यात येत आहे. या योजनेची उि टे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढिवणे, यवुा शेतकऱ्यांसाठी रोजगार िनिर्मती, पीक प तीत 
बदल, उत्पन्नाचा शा वत ोत िनमार्ण करणे आिण कृिष िकर्या उ ोगांसाठी कच्च्या मालाची उपल धता वाढिवणे ही आहेत. या 
योजनेअतंगर्त एकूण 16 बहुवािर्षक फळिपके रोपांच्या लागवडीचा समावेश आहे. योजनेच्या सरुूवातीपासनू माहे माचर्, 2022 पयत एकूण 
25,698 लाभाथीर् शेतकऱ्यांनी  23,527 हेक्टर के्षतर्ावर फळिपकांची लागवड केली आिण ₹ 124.87 कोटी खचर् झाला. 
7.35 आिदवासी कुटंुबांच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीस ोत्साहन: कुपोषणाची सम या भेडसावत 
असले या ठाणे, पणेु, नािशक, धळेु, नंदरुबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडिचरोली, चंदर्परू, पालघर आिण 
ग िदया या 14 आिदवासी िज ांमध्ये ही योजना राबिवण्यात येत आहे. आिदवासी कुटंुबांच्या संतिुलत आहारामध्ये अ आिण क 
जीवनसत्वे आिण लोह यासारखी खिनजदर् ये समािव ट होण्याच्या दृ टीने त्यांच्या वा त याच्या िठकाणी परसबागेत फळझाडे व 
भाजीपाला लागवड करण्यास ोत्साहन देणे हा या योजनेचा उ ेश आहे. या योजनेअंतगर्त सन 2021-22 मध्ये 7,412 लाभाथीर् 
कुटंुबासाठी ₹ 17.99 लाख खचर् झाला. सन 2022-23 मध्ये िडसबर अखेर 4,172 लाभाथीर् कुटंुबांसाठी ` 16.27 लाख खचर् झाला.  
7.36 फळे, भाजीपाला व फुलांची िनयार्त: दर्ाके्ष, आंबा, डािंळब आिण केळी ही राज्यातनू िनयार्त केली जाणारी मखु फळे 
आहेत. फळे, भाजीपाला व फुलांची िनयार्त आिण िनयार्तीचे मू य तक्ता 7.26 मध्ये िदले आहे. 

तक्ता 7.26  फळे, भाजीपाला व फुलांची िनयार्त आिण िनयार्तीचे मू य 
 

फळे / फुले  िनयार्त 2020-21 2021-22 2022-23+ 
रािश (मे.टन) मू य (` कोटी) रािश (मे.टन) मू य (` कोटी) रािश (मे.टन) मू य (` कोटी) 

आंबा महारा टर् 19,184 241 20,874 283 15,835 269 
भारत 21,034 272 27,873 327 19,459 314 

दर्ाके्ष  महारा टर् 1,79,126 2,034 1,65,245 1,890 31,416 357 
भारत 2,46,107 2,298 2,63,076 2,302 67,428 514 

केळी  महारा टर् 1,63,696 556 2,73,381 923 1,40,402 551 
भारत 2,32,518 740 3,76,572 1,179 2,04,607 724 

संतर्ी महारा टर् 1,46,565 424 1,07,826 382 18,488 40 
भारत 1,62,540 454 1,19,548 406 21,950 54 

डािंळब  महारा टर् 17,724 224 16,381 236 7,613 121 
भारत 67,977 517 99,043 689 31,772 250 

कांदा महारा टर् 7,96,898 1,515 5,78,473 1,400 8,05,555 1,590 
भारत 15,75,923 2,822 15,36,905 3,431 15,17,988 2,720 

इतर  भाजीपाला 
(कांदा वगळता)  

महारा टर् 1,12,363 655 1,09,242 607 69,659 431 
भारत 6,82,086 2,143 7,70,233 2,161 5,70,440 1,562 

गलुाबाची फुले  महारा टर् 187.5 11.5 210.6 12.3 47.0 2.6 
भारत 853.9 27.4 1,199.0 36.8 622.4 18.3 

गलुाबाची रोपे  महारा टर् 15.7 0.9 21.2 1.3 99.5 1.2 
भारत 17.0 1.0 22.8 1.4 103.7 1.4 

मनकेु  महारा टर् 22,631 195 17,741 159 18,828 178 
भारत  24,406 216 19,521 181 19,912 192 

आं याचा गर महारा टर् 16,892 127 15,065 128 5,074 68 
भारत 98,370 714 1,23,477 925 85,191 916 

इतर िकर्या केलेली  
फळे व भाजीपाला$ 

महारा टर् 79,490 793 1,02,397 1,065 87,046 1,001 
भारत 3,06,991 3,173 3,74,260 3,626 2,58,493 3,038 

आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                           $आं याचा गर वगळता                                                                   +  नो हबरपयत    
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7.36.1 िशतगहेृ: खाजगी के्षतर्ातील िशतगहृांसाठी अनदुान देण्यात येते. राज्यात खाजगी के्षतर्ात माहे िडसबर, 2022 अखेर  
172 खाजगी िशतगहेृ असनू त्यांची फळ साठवण क्षमता 3.76 लाख मे.टन आहे. 

7.37 पाणलोट के्षतर् िवकास कायर्कर्म: नैसिर्गक संसाधनांचे संवधर्न करून शेतीची उत्पादकता वाढिवणे हे पाणलोट के्षतर् िवकास 
कायर्कर्माचे उि ट आहे. राज्यातील बहुतांश के्षतर् हे पावसावर अवलंबनू अस याने कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता वाढिवणे, जिमनीची 
धपू थांबिवणे, जिमनीतील ओला याचे संवधर्न आिण जलसंधारण याकरीता िविवध योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहेत. पणूर् झालेली 
व गतीपथावरील सू म पाणलोटांची कामे तक्ता 7.27 मध्ये िदली आहेत. 

7.38 जलयकु्त िशवार अिभयान 2.0: राज्यात माहे जानेवारी, 2023 पासनू जलयकु्त िशवार अिभयान 2.0 राबिवण्यात येत आहे. 
जलयकु्त िशवार अिभयान थम ट पा तसेच इतर पाणलोट के्षतर् िवकास कायर्कर्म न राबिवले या व गाव िनवडीच्या िनकषानसुार पातर् 
ठरणाऱ्या गावांमध्ये मदृ व जलसंधारणाची कामे करणे, जलयकु्त िशवार थम ट पा तसेच इतर पाणलोट के्षतर् िवकास कायर्कर्म 
राबिवले या व गावांमध्ये पाण्याची गरज असेल व अडिवण्यास अपधाव िश लक असेल तेथे पाणलोट िवकासाची कामे करणे, 
जलसाक्षरता ारे गावातील पाण्याची उपल धता व कायर्क्षम वापर याकरीता यत्न आिण उपल ध भजूलाच्या माध्यमातनू पाणलोट 
के्षतर्ाचा शा वत िवकास या बाबींचा या अिभयानामध्ये समावेश आहे. 

7.39 मखु्यमंतर्ी शा वत कृिष िंसचन योजना: राज्यातील शेतकऱ्यांना शा वत िंसचनाची सोय उपल ध करुन देण्याच्या उ ेशाने 
मखु्यमंतर्ी कृिष िंसचन योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहे. रा टर्ीय कृिष िवकास योजना - ित थब अिधक पीक या योजनेअंतगर्त 
अनजेु्ञय अनदुाना यितिरक्त या योजनेमधनू अ प व अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के आिण इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के परूक 
अनदुान देण्यात येत आहे. सन 2021-22 व 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर, 2022 अखेर एकूण 1,74,222 शेतकऱ्यांना ` 250.90 कोटी 
अनदुान िवतरीत करण्यात आले आहे.  

7.40     अटल भजूल योजना: ही योजना राज्यातील 13 िज ातील 42 तालकु्यातील 1,339 गर्ामपंचायतीमधील 1,440 गावांमध्ये 
कदर् शासन व जागितक बकँ अथर्सहा याने पाच वषार्च्या कालावधीत राबिवण्यात येत आहे. या योजनेमधनू या गावांमधील अ प व 
अत्य प भधूारक आिण इतर शेतकऱ्यांना सू म िंसचनासाठी अनकुर्मे 25 टक्के व 30 टक्के परूक अनदुान देण्यात येत आहे.  
या योजनेअंतगर्त सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबरपयत महािडबीटी पोटर्लवरुन 11,509 शेतकऱ्यांची िनवड करण्यात आली असनू 
10,351 शेतकऱ्यांना ₹ 13.11 कोटी परूक अनदुानाचे वाटप करण्यात आले आहे.    

7.41 डॉ.पंजाबराव देशमखु जैिवक शेती अिभयान: सदर्ीय शेतीला उ ेजन देण्याच्या उ ेशाने ही गट कदर्ीत (एकूण 50 एकर शेती 
असलेला 20 ते 30 शेतकऱ्यांचा गट) योजना राज्यात सन 2019-20 पासनू राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअंतगर्त त्येक गटाला 

तक्ता 7.27  पणूर् झालेली व गतीपथावरील सू म पाणलोटांची कामे 
 

योजना 
सू म पाणलोट कामांची संख्या  जनू, 2022 पयत 

झालेला खचर् 
(₹ कोटी) िनवडलेले पणूर्  

 1. िवदभर् पाणलोट िवकास अिभयान 1,032 1,032 365.36 

 2. मराठवाडा पाणलोट िवकास अिभयान 285 285 137.34 

 3. नदी खोरे क प  271 226 580.80 

 4. पि चम घाट िवकास कायर्कर्म  160 160 137.19 

 5. रा टर्ीय पाणलोट िवकास कायर्कर्म  1,028 956 290.59 

 6. गितमान पाणलोट िवकास कायर्कर्म 11,027 7,934 3,084.70 

 7. नाबाडर् सहाि यत गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास कायर्कर्म 364 364 86.87 

 8. एकाित्मक पाणलोट यव थापन कायर्कर्म 14,935 14,935 3,116.00 

  9.  जलयकु्त िशवार अिभयान 22,586 22,581 9,731.32 

 10. इतर योजना (डीपीएपी, हिरयाली, जवाहर, आ वािसत, इत्यादी)     5,680 5,680          - 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन   
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सलग तीन वषार्ंसाठी लाभ िदला जातो. पिह या ट यात िवदभार्तील बलुढाणा, अकोला, वािशम, अमरावती, यवतमाळ आिण वधार् या 
आपद्गर् त िज ांचा या कायर्कर्मात समावेश करण्यात आला आहे. या अिभयानाच्या सरुूवातीपासनू माहे ऑक्टोबर, 2022 अखेर 
एकूण 13,106 हेक्टर के्षतर्ासह 7,855 शेतकऱ्यांचे 355 समहू तयार करण्यात आले व ` 8.30 कोटी खचर् झाला. 

7.42 मा. बाळासाहेब ठाकरे कृिष यवसाय व गर्ामीण पिरवतर्न ( माटर्) क प: राज्यात जागितक बकेँच्या अथर्सहा याने  
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृिष यवसाय व गर्ामीण पिरवतर्न ( माटर्) क प सन 2020-21 पासनू सरुू केला आहे. या क पाचा मखु्य 
उ ेश अ प व अत्य प भधूारक शेतकरी व कृिष यावसाियक यांचेकरीता सवर्समावेशक कायर्क्षम मू यसाख या िवकिसत करण्यास 
पाठबळ देणे हा आहे. एकूण क प खचर् ₹ 2,100 कोटी आहे. माटर् क पांतगर्त 32 िज ांतील 423 समदुाय आधारीत सं थांचे 
क प/उप क प मंजरू करण्यात आले आहेत. या समदुाय आधारीत सं थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी, महारा टर् गर्ामीण जीवनोन्नती 
अिभयानाअतंगर्त थािपत झालेले मिहला बचत गटांचे भाग संघ, मिहला आिर्थक िवकास महामंडळामाफर् त थािपत झालेले 
लोकसंचिलत साधन कदर् यांचा समावेश आहे. एकूण 13 िज हयांतील 348 समदुाय आधारीत सं थांसाठी मू यसाखळी िवकास शाळा 
घेण्यात आ या. ‘ माटर् कॉटन’ हा उप क प राज्यातील 12 िज हयांमधील 465 गावांतील 58,289 शेतकऱ्यांकरीता राबिवण्यात येत 
आहे. या उप क पातनू वच्छ व एकिजनसी कापसू उत्पादन घेण्यात येत असनू ‘ माटर् कॉटन’ या डँ नावाने ऑनलाईन कापसू िवकर्ी 
केली जाते. सन 2020-21 व 2021-22 मध्ये िविवध उप क प घटकांवर अनकुर्मे  ` 7.16 कोटी व ` 17.76 कोटी खचर् झाला. सन 
2022-23 मध्ये जानेवारी अखेर ` 97.03 कोटी खचर् झाला.  

7.43 नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी क प (हवामान- ितरोधक शेती क प - पोकर्ा): जागितक बकेँच्या सहा याने  
नानाजी देशमखु कृिष संजीवनी क प राज्याच्या िनवडक िज ांमध्ये हवामान- ितरोधक शेती आिण अ पभधूारक शेतकऱ्यांचा नफा 
वाढवण्यासाठी राबिवण्यात येत आहे. हा क प राज्यातील एकूण 5,220 गावांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. या क पाअंतगर्त 
शेतकऱ्यांना व शेतकऱ्यांच्या उत्पादक सं था/शेतकरी गट/ वयंसहाि यत गट यांना आिर्थक सहा य, मदृ व जलसंधारणाची कामे, 
शेतशाळा, क्षमता वधर्न, कृिष-हवामान स लागार सेवा इत्यादी बाबी समािव ट आहेत. सदर क पाचा कालावधी सहा वषार्ंसाठी असनू 
सन 2024 पयत आहे. या क पा ारे चार लाख शेतकऱ्यांना ` 2,625.68 कोटी अथर्सहा य देण्यात आले आहे व 2,682 कृिष 
यवसाय क पांना ` 277.86 कोटी अथर्सहा य िवतरीत करण्यात आले तर मदृ व जलसंधारणाची कामे पणूर् करण्यासाठी  
` 38.89 कोटी खचर् झाला आहे.  

7.44 दहा हजार शेतकरी उत्पादक सं थांची िनिर्मती व ोत्साहन: ही योजना कदर् शासन सन 2020-21 पासनू राबिवत आहे. 
या योजनेची i) शा वत उत्पन्न कदर्ीत शेतीच्या िवकासासाठी सवार्ंगीण सिुवधा उपल ध करून देणे, ii) संसाधनांचा कायर्क्षम, 
िकफायतशीर आिण शा वत वापर या ारे शेतीची उत्पादकता वाढिवणे, iii) शेती यवसायाच्या यापक यव थापनासाठी नवीन शेतकरी 
उत्पादक सं थांना पाच वषर् सहा य करणे आिण iv) आिर्थकदृ ा यवहायर् व आत्मिनभर्र होण्यासाठी कृिष यवसाय कौश य िवकिसत 
करण्याकिरता क्षमतावधर्न ही उ ी टे आहेत. सन 2021-22 मध्ये राज्यात एकूण 127 शेतकरी उत्पादक सं था थापन करण्यात आ या. 

7.45 धानमंतर्ी सू म खा  उ ोग उन्नयन योजना: ही योजना सन 2020-21 ते सन 2024-25 या पाच वषार्च्या कालावधीत 
‘एक िज हा एक उत्पादन’ या संक पनेवर राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअंतगर्त राज्यासाठी 22,234 सू म अन्न कर्ीया उ ोगांच्या 
सक्षमीकरणाचा ल यांक िनधार्रीत केला आहे. वैयिक्तक सू म अन्न िकर्या उ ोगांना क प रकमेच्या 35 टक्के रक्कम पत-संलग्न 
भांडवली अनदुान वरुपात ित घटक ` 10 लाख रकमेच्या कमाल मयार्देत िदले जाते. सामाियक पायाभतू सिुवधा उपकर्मांतगर्त पातर् 
समहुांना ` 300 लाख ित यिुनट कमाल मयार्देसह 35 टक्के पत-संलग्न अनदुान दान केले जाईल. बीज भांडवल घटकांतगर्त 
वयंसहाि यत गटांना महारा टर् राज्य गर्ामीण उपजीिवका अिभयान, रा टर्ीय नागरी उपजीिवका अिभयान ारे ित यिुनट ` चार लाखांपयत 
बीजभांडवल अथर्सहा य िदले जाईल. या योजनेत एकूण 3,393 क पांना मंजरुी देण्यात आली असनू माहे जानेवारी, 2023 पयत 
1,702 क पांना ₹ 57.29 कोटी अनदुानाची रक्कम िवतरीत करण्यात आली आहे.  

7.46 मखु्यमंतर्ी कृिष व अन्न िकर्या योजना: राज्यात  सन 2017-18 पासनू पाच वषार्ंसाठी मखु्यमंतर्ी कृिष व अन्न िकर्या 
योजना राबिवण्यात येत आहे. कृिष मालाची गणुव ा वाढिवण्यासाठी आधिुनक तंतर्ज्ञानावर आधारीत क पांना ोत्साहन देणे, िनयार्तीस 
ोत्साहन देणे, कृिष व अन्न िकर्या उ ोगांसाठी कुशल मनु यबळ िनमार्ण करणे आिण गर्ामीण भागात लघ ुव मध्यम कृिष व अन्न 
िकर्या उ ोगांच्या माध्यमातनू रोजगारिनिर्मती करणे ही या योजनेची मखु उि टे आहेत. या योजनेच्या सरुुवातीपासनू सन 2021-22 पयत 
एकूण 243 क पांना  ₹ 79.14 कोटी अनदुान िवतरीत करण्यात आले.  
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7.47 गर्ाम कृिष िवकास सिमतीची थापना: शेतीचा सवार्ंगीण िवकास, नैसिर्गक साधनसंप ीचा मह म वापर, िविवध योजना व 
क प यामधनू करावयाच्या कामांचा ाधान्यकर्म िनि चत करणे यासाठी त्येक गावामध्ये गर्ाम कृिष िवकास सिमतीची थापना करणे 
राज्याने अिनवायर् केले आहे. एकूण 18,538 गर्ाम कृिष िवकास सिमत्यांची थापना माहे िडसबर, 2022 पयत करण्यात आली आहे.  

7.48  ‘िवकेल ते िपकेल’ अिभयान: राज्यातील शेतकरी व गर्ाहकांच्या मागण्या िनधार्रीत करण्याकरीता व शेतकऱ्यांना 
बाजारभावातील अिनि चततेमळेु होणाऱ्या हानीपासनू संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने माहे ऑक्टोबर,2020 पासनू हे अिभयान सरुु 
केले. िविवध योजनांच्या कृित संगमाच्या माध्यमातनू हे अिभयान राबिवण्यात येत आहे. त्यात संत िशरोमणी सावता माळी रयत बाजार 
अिभयान अंतगर्त ताजा शेतमाल, भाजीपाला, फळे यांची थेट िवकर्ी करण्यासाठी 14,643 िवकर्ी थळे कायर्रत आहेत तर 
िवकेर्ता/खरेदीदार िनवडून त्यामाफर् त शेतमालाची िवकर्ी करण्यासाठी 3,970 खरेदीदारांसोबत करार करण्यात आले आहेत. तसेच समुारे 
56,772 हेक्टर के्षतर्ावरील नािवन्यपणूर् तथा बाजारपेठेत मागणी असले या खिरप िपकांना (लाल भात, काळा भात, िजरेिनयम, डॅर्गन ु ट, 
िवदेशी भाजीपाला, हळद, बाजरी फोटीर्फाईड, मका बेबी कॉनर्/ वीट कॉनर्, ततुी, पानिंपपरी इ.) ोत्साहन देण्यात आले आहे.  

7.49   िज हा कृिष महोत्सव: शेतकऱ्यांना उत्पादनापासनू ते िकर्येपयत कृषी के्षतर्ात िवकिसत नवीन तंतर्ज्ञानाची ओळख करून 
देणे, गतीशील शेतकरी, उ ोजक आिण शा तर्ज्ञ यांच्या अनभुवाची देवाणघेवाण करणे आिण परुवठा साखळी िवकिसत करून थेट 
िवपणन संबंध िवकिसत करण्याची संधी िनमार्ण करणे या उ ेशाने ही योजना सरुू करण्यात आली आहे. ही योजना 34 िज ांमध्ये 
राबिवण्यात येत असनू त्यासाठी ित िज हा ` 20 लाख तरतदू आहे. कृिष दशर्न, पिरसंवाद/कायर्शाळा, धान्य महोत्सव-थेट िवपणन, 
खरेदीदार िवकेर्ते संमेलन, शेतकऱ्यांचा सत्कार, इत्यादी या योजनेचे मखु घटक आहेत. सन 2022-23 मध्ये 26 िज ांमध्ये िज हा 
कृिष महोत्सवांचे आयोजन करण्यात आले आिण त्यासाठी िद.15 फे वुारी, 2023 पयत ` 3.58 कोटी खचर् झाला. 

7.50 हळद संशोधन आिण िकर्या धोरण : मा. बाळासाहेब ठाकरे हिरदर्ा (हळद) संशोधन व िशक्षण कदर् -भारत हा 
हळदीचा सवार्त मोठा उत्पादक आिण गर्ाहक आहे. देशातील हळदीखालील के्षतर्ापैकी समुारे 25 टक्के के्षतर् राज्यात आहे. हळदीच्या 
उत्पादन, िकर्या, िवपणन आिण िनयार्त यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्याकरीता  शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्यात ‘हळद 
संशोधन आिण िकर्या धोरण 2022-2027’ माहे स टबर, 2022 मध्ये जाहीर करण्यात आले. या धोरणाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी िंहगोली िज ातील वसमत येथे ‘मा.बाळासाहेब ठाकरे हिरदर्ा (हळद) संशोधन व िशक्षण कदर्’ उभारण्यात येत आहे. या 
कदर्ाच्या थापनेसाठी राज्य शासनाने ₹ 100 कोटी मंजरू केले आहेत. 

7.51    आतंररा टर्ीय भरडधान्ये वषर् 2023: भरडधान्ये (पौि टक तणृधान्ये) िपकांच्या कमी मागणीमळेु या िपकांच्या के्षतर् व 
उत्पादनात सातत्याने घट होत आहे. समुारे 20 वषार्पवूीर् या िपकांखालील के्षतर् 72.30 लाख हेक्टर व उत्पादन 53.16 लाख मे टन होते तर 
सन 2021-22 मध्ये या िपकांखालील के्षतर् 23.07 लाख हेक्टर व उत्पादन 22.69 लाख मे टन झाले. भरडधान्ये/पौि टक तणृधान्यांच्या 
उत्पादन वाढीसाठी ‘महारा टर् िमलेट िमशन’ राबिवण्यात येत आहे. तर भरडधान्यांच्या वापरात वाढ होण्यासाठी त्यांच्यावर िकर्या 
करण्यासाठी ोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच ‘पौि टक तणृधान्य िवशेष मिहना (िमलेट ऑफ द मन्थ)’, ‘शेत ितथे पौि टक तणृधान्य’ 
अशा नािवन्यपणूर् संक पना देखील राबिवण्यात येत आहेत.  
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संलग्न काय 
7.52 पशसंुवधर्न, दगु्ध यवसाय, मत् य यवसाय आिण वनोत्पादन हे शेती परूक यवसाय आहेत. हे यवसाय कुटंुबाला परूक उत्पन्न 
िमळवनू देण्याबरोबरच गर्ामीण भागात िवशेषत: भिूमहीन मजरू, लहान व सीमांितक शेतकरी तसेच मिहलांना रोजगाराच्या संधी उपल ध 
करून देतात. तसेच या यवसाया ारे कमी खचार्त पोषक अन्न उपल ध होते.  

पशसंुवधर्न 

पशगुणना 
7.53 पशगुणना 2019 नसुार समुारे 3.31 कोटी पशधुनासह राज्य देशात सात या कर्मांकावर व 7.43 कोटी कुक्कुटादी पक्षांसह 
पाच या कर्मांकावर आहे. पशगुणना 2019 नसुार िनवडक राज्यांमधील पशधुन व कुक्कुटादी पक्षी तक्ता 7.28 मध्ये व आकडेवारीची 
समय मािलका पिरिश ट 7.7 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 7.28  पशगुणना 2019 नसुार िनवडक राज्यांमधील पशधुन व  कुक्कुटादी पक्षी 
                                                                                                                                                                     ('000) 

 राज्य 
पशधुन एकूण कुक्कुटादी 

पक्षी# गाई व बैल हशी व रेडे शे या व म ा इतर@ एकूण 

आंधर् देश 4,601 6,219 23,149 99 34,068 1,07,863 

गजुरात 9,634 10,543 6,655 61 26,893 21,773 

कनार्टक 8,469 2,985 17,220 339 29,013 59,494 

मध्य देश 18,751 10,307 11,389 190 40,637 16,660 

महारा टर्  13,993 5,604 13,285 198 33,080 74,298 

राज थान 13,938 13,693 28,744 426 56,801 14,623 

तािमळनाडू 9,519 519 14,389 74 24,501 1,20,781 

तेलंगणा 4,232 4,226 23,998 185 32,641 79,999 

उ र देश 19,020 33,017 15,465 511 68,013 12,516 

अिखल भारत 1,93,463 1,09,852 2,23,146 10,300 5,36,761 8,51,810 
@ डुकरे, घोडे व िंशगरे, खेचरे, उंट व गाढवे  समािव ट       #  पो टर्ीफामर् मधील पक्षी समािव ट  
आधार : पशसंुवधर्न व दगु्धिवकास िवभाग, भारत सरकार 
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राज्य शासकीय पशवैु कीय पायाभतू सिुवधा  
7.54 गर्ाम तरापयत िव तारले या शासकीय पशवैु कीय सं थांच्या यंतर्णे ारे पशधुनाच्या आरोग्याची िनगा राखण्यासाठी राज्याने 
सिुवधा परुिव या आहेत. राज्य शासकीय पशवैु कीय पायाभतू सिुवधा तक्ता 7.29 मध्ये िद या आहेत.  

7.55 िविवध आजारांकिरता पशवैु कीय सेवा परुिवण्यासोबत लसीकरण कायर्कर्मही पशवैु कीय सं थांमाफर् त राज्यात राबिवले 
जातात. पशवैु कीय उपचार व लसीकरणाबाबतची मा िहती तक्ता 7.30 मध्ये िदली आहे. 

कृितर्म रेतन 
7.56 पणेु, नागपरू व औरंगाबाद येथील गोठीत वीयर् योगशाळांमध्ये वीयर् न या तयार के या जातात आिण राज्यातील  
34 िज हा कृितर्म रेतन कदर्ांमाफर् त पशवैु कीय सं थांना िवतरीत के या जातात. कृितर्म रेतन िवषयक मािहती  तक्ता 7.31 मध्ये  
िदली आहे. 

 

तक्ता 7.29  राज्य शासकीय पशवैु कीय पायाभतू सिुवधा 
(िद.31 माचर्, 2022 रोजी) 

पशवैु कीय 
िवभाग सवर्िचिकत्सालये# लघ ु

सवर्िचिकत्सालये 
पशवैु कीय दवाखाने िफरते 

पशवैु कीय 
दवाखाने 

एकूण# िज हा कृितर्म 
रेतनकदेर् ेणी  I ेणी  II 

मुंबई 6 20 138 359 12 535 5 
नािशक 5 25 366 491 6 893 5 
पणेु 6 26 458  559 7 1,056  5 
औरंगाबाद 4 20 161 288 2 475 4 
लातरू 5 20 164 291 3 483 4 
अमरावती 6 28 191 394 17 636 5 
नागपरू 7 30 263 459 18 777 6 
राज्य 39 169 1,741  2,841 65 4,855  34 

#  पशवैु कीय महािव ालयाशी संलग्न सहा सवर्िचिकत्सालये मुंबई, परभणी, नागपरू,  िशरवळ (सातारा), उदगीर (लातरू) आिण अकोला समािव ट 
आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 

तक्ता 7.30  पशवैु कीय उपचार आिण लसीकरण 
('000) 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
सामान्य उपचार 15,479 14,252 8,110 
खच्चीकरण 761  689 304 
मोठी श तर्िकर्या 43 47 25 
लघ ुश तर्िकर्या 426 375 151 
लसीकरण (कुक्कुटादी प यांसह) 48,490 32,122 35,239 
आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                      + नो हबरपयत 

तक्ता 7.31  कृितर्म रेतन िवषयक मािहती 
('000)  

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
1)   गायी (कृितर्म रेतन) 1,507 2,027 736 
 िवदेशी 158 201 71 
          संकरीत 900 1,360 434 

  देशी 449 466 231 
    जन्मले या वासरांची संख्या  558 692 271 
          संकरीत 413 525 193 
          देशी 145 168 78 
2)  हशी (कृितर्म रेतन) 594 885 270 
     जन्मले या रेडकांची संख्या 229 308 101 
आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                                                                                                         + नो हबरपयत 
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रा टर्ीय कृितर्म रेतन कायर्कर्म 
7.57 उच्च अनवुांिशक गणुव ेचे वळू वीयर् वापरुन गाई आिण हशींच्या अनवुांिशक उन्नतीच्या उ ेशाने राज्यातील  
33 िज ांमध्ये (को हापरू वगळता) रा टर्ीय कृितर्म रेतन कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. रा टर्ीय कृितर्म रेतन कायर्कर्म ट पा-1, ट पा-2 
व ट पा -3 अनकुर्मे सन 2019-20, सन 2020-21 व सन 2021-22  मध्ये राबिवण्यात आला. रा टर्ीय कृितर्म रेतन कायर्कर्म ट पा-4 
राज्यात माहे ऑग ट, 2022 पासनू  राबिवण्यात येत आहे. या कायार्कर्ांतगर्त माहे नो हबर, 2022 पयत 31.15 लाख कृितर्म रेतने 
करण्यात आली व  ` 9.50 कोटी खचर् झाला. 

रा टर्ीय गोकुळ अिभयान 
7.58 रा टर्ीय गोकुळ अिभयान राज्यामध्ये सन 2014-15 पासनू खालील उि टांसह राबिवण्यात येत आहे.  

 गायी व हशींच्या देशी जातींचा िवकास आिण संवधर्न 

 रोगमकु्त उच्च अनवुांिशक गणुव ा असणाऱ्या गायी व हशींची  संख्या वाढवनू दधुाचे उत्पादन व गायी व हशींची  
 उत्पादकता वाढिवणे आिण रोग सार िनयंतर्ण 

 उच्च अनवुांिशक गणुव ेचे जनन पेशी दर् य वापरून कृितर्म रेतन िंकवा नैसिर्गक सेवे ारे सवर् जननक्षम गायी व हशींना 
 सिुनयोिजत जनन धोरणाअंतगर्त समािव ट करणे 

 शेतकऱ्यांच्या दारी दजदार कृितर्म रेतन सेवेची यव था उपल ध करुन देणे 

7.58.1  माहे नो हबर, 2022 पयत कदर्शासनाने ` 68.97 कोटी िनधी उपल ध करून िदला आहे. रा टर्ीय गोकुळ अिभयानाची 
गती तक्ता 7.32 मध्ये िदली आहे. 

रा टर्ीय पशधुन अिभयान  
7.59  कदर् शासनाने सन 2014-15 पासनू सामािजक व आिर्थकदृ ा दबुर्ल घटकांकिरता शेळी, मढी, कुक्कुट, डुक्कर, पशधुन 
िवमा, खा  व चारा िवकास, कौश य िवकास, तंतर्ज्ञान ह तांतरण आिण पशसंुवधर्न िव तार कायर् या संबंिधत िविवध योजना एकितर्त 
करून रा टर्ीय पशधुन अिभयान सरुु केले.  सन 2021-22 पासनू रा टर्ीय पशधुन अिभयानाची सधुारीत करून पनुरर्चना करण्यात आली 
आहे. सधुािरत अिभयानाचा उ ेश रोजगार िनिर्मती, उ ोजकता िवकास, ित पश ु उत्पादकता वाढवणे आिण असंघिटत के्षतर्ामध्ये 
उत्पािदत होण्याऱ्या उत्पादनांना िवकर्ी करीता संघिटत के्षतर्ाशी जोडणे हा आहे.  पनुरर्िचत रा टर्ीय पशधुन अिभयानाची पशधुन व  कुक्कुट 
जाती िवकास, पश ु खा  व वैरण िवकास आिण नािवन्य पणूर् योजना व िव तार अशी तीन उप-अिभयाने आहेत. पनुरर्िचत 
अिभयानांतगर्त सन 2022-23, नो हबर पयत ऑनलाईन पोटर्लवर 2,375 ताव ा त आहेत.  

पशधुन िवमा योजना 
7.60 पशधुन िवमा योजना राज्यात सन 2006-07 पासनू महारा टर् पशधुन िवकास मंडळामाफर् त राबिवण्यात येत आहे. पशुंचा 
नैसिर्गक आप ी, अपघात अथवा रोगामळेु झाले या आकि मक मतृ्यमूळेु होणाऱ्या नकुसानीपासनू पशधुारकांना संरक्षण देणे हा  
या योजनेचा मखु्य उ ेश आहे. या योजने साठी कदर्शासनाने सन 2021-22 किरता  ` 2.12 कोटी िनधी तर सन 2022-23 किरता  
` 5.03 कोटी िनधी मंजरू केला आहे. 

तक्ता 7.32  रा टर्ीय गोकुळ अिभयानाची गती  
(` कोटी) 

घेतलेले उपकर्म झालेला खचर् 
दोन वळू माता के्षतर्ांचे बळकटीकरण आिण त्येक वळू माता के्षतर्ावर 600 उच्च वंशावळीच्या गवळाऊ गायी व पंढरपरुी 
हशींची खरेदी 

8.30 

णू त्यारोपण आिण कृितर्मिरत्या गभर्धारणा योग शाळेची उभारणी / बळकटीकरण करणे 11.09 
अनवुांिशक गणुव ेच्या वळूचे िंलगिविनि चत केले या वीयर्मातर्ांची खरेदी                                                                           0.81 
पशसंुजीवनी (जनावरांची ओळख पटिवण्यासाठी टगॅ  व टगॅ ॲ लीकेटर  खरेदी, टबॅलेट खरेदी व संगणकीकरण, पशआुरोग्य 
पितर्कांची छपाई, इ.) 

3.82 

इतर (वाळंूची खरेदी, ीडर संघटनांची थापना, िशक्षण, यव थापकीय खचर्, जैव िवघटनशील हातमोज्यांची खरेदी करणे, 
कृितर्म रेतन सािहत्य खरेदी, इ.) 7.42 

आधार: पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन  



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

125 

रा टर्ीय पश ुरोग िनयंतर्ण कायर्कर्म 

7.61 ला या-खरूकुत आिण सेुलोसीस या रोगांवर सन 2024-25 पयत भावी िनयंतर्ण आणण्यासाठी आिण सन 2029-30 
पयत त्यांचे समळू उच्चाटन करण्यासाठी रा टर्ीय पश ुरोग िनयंतर्ण कायर्कर्म  राज्यात  सन 2019-20 पासनू राबिवण्यात येत आहे. 

7.61.1 लसीकरणाच्या पिह या फेरीत िद.1 स टबर, 2020 ते िद.30 नो हबर, 2020 पयत 1.47 कोटी पशूंना ला या-खरूकुतची 
लस देण्यात आली. लसीकरणाच्या दसुऱ्या फेरीत िद.15 स टबर, 2021 ते  िद.31 जानेवारी, 2022 पयत 1.69 कोटी पशूंचे लसीकरण 
करण्यात आले. िद.8 िडसबर, 2022 पासनू लसीकरणाची ितसरी फेरी सरुु असनू माहे िडसबर, 2022 अखेर 19.22 लाख पशूंचे 
लसीकरण करण्यात आले आहे . 

7.61.2  राज्यात िद. 1 जलैु, 2022 पासनू सेुलोसीस ितबंधात्मक लसीकरण सरुु झाले असनू या अंतगर्त चार ते आठ मिहन्यांच्या 
सवर् गायवगीर्य कालवडी व हैसवगीर्य पार ांना आजीवन ितबंधात्मक एक लस मातर्ा देण्यात येत आहे. माहे ऑक्टोबर, 2022 अखेर 
2.73 लक्ष गायवगीर्य कालवडी व हैसवगीर्य पार ांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. 

ल पी कीन िडसीस 
7.62 राज्यात सन 2020-21 पासनू ल पी कीन िडसीस चा ादभुार्व झाला आहे. राज्यात ल पी कीन िडसीस चा ादभुार्व मयार्िदत 
राखण्यासाठी ाण्यांमधील संकर्ामक व सांसिर्गक रोगास ितबंध व िनयंतर्ण कायदा, 2009 लाग ूकरण्यात आला. संसगर्जन्य रोगांचे 
शा तर्ोक्त प तीने यव थापन करून आिर्थक नकुसान कमी करण्यासाठी राज्य, िवभाग आिण िज हा तरीय कृतीदलांची थापना 
करण्यात आली आहे. 

7.62.1 सन 2020-21 मध्ये 25 िज ातील 2.68 लाख गोवगीर्य पशनूा ल पी कीन िडसीस ची बाधा झाली. कदर् शासनाने   
` 30.85 लाख िनधी िवतरीत केला असनू 20.14 लाख गोवगीर्य पशुंचे लसीकरण करण्यात आले. सन 2021-22 मध्ये  
10 िज ातील 36,304 गोवगीर्य पशूंना ल पी कीन िडसीस ची बाधा झाली व 12.73 लाख गोवगीर्य पशुंचे लसीकरण करण्यात 
आले. सन 2022-23, िडसबर अखेर ल पी चा सार चार लाख गोवगीर्य पशूंसह 35 िज ात झाला आिण 138.9 लाख गोवगीर्य 
पशुंचे लसीकरण करण्यात आले. 

7.62.2 राज्यात सन 2020-21 मध्ये उ वले या ल पी च्या पिह या ादभुार्वा पासनू िडसबर,2022 अखेर 28,437 गोवगीर्य पश ू
दगावले. दगावले या पशधुनासाठी 16,539 पशपुालकांस ` 41.88 कोटी नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली. 

िवदभर् व मराठवाडा िवभागातील दधुाचे उत्पादन वाढिवण्यासाठी िवशेष क प 
7.63 राज्य शासनाने रा टर्ीय दगु्धिवकास मंडळ व मदर डेअरी ू ट अँड हेिजटेबल ा. िलिमटेड यांच्या संयकु्त िव माने िवदभर् व 
मराठवाडा िज ातील अकोला, अमरावती, बलुढाणा, चंदर्परू, जालना, लातरू, नागपरू, नांदेड, उ मानाबाद, वधार् व यवतमाळ या  
11 िज ांमध्ये दधू उत्पादन वाढिवण्यासाठी िवशेष क प सरुू केला आहे. या क पाअंतगर्त वैरण िवकास कायर्कर्म राबिवणे, दजदार 
पशखुा  परुिवणे, पशखुा  परूक आहार (खिनज िम ण) परुिवणे तसेच शेतकऱ्याच्या दारात कृितर्म रेतन सेवा, लसीकरण, गोिचड व 
गोमा यांचे िनमूर्लन, वंध्यत्व व उपचार िशिबरे इत्यादी पशवैु कीय सेवा समािव ट आहेत. सन 2021-22 मध्ये नो हबर पयत,  
11.36 लाख कृितर्म रेतन, 5.58 लाख पशुंवर वंध्यत्व िनवारण उपचार, 51.46 लाख पशुंवर िविवध आजारांसाठी उपचार आिण 
118.44 लाख लसीकरण करण्यात आले. या योजनेवर माहे ऑक्टोबर, 2022 पयत ` 45.72 कोटी खचर् झाला. रा टर्ीय दगु्ध िवकास 
मंडळाने  27,117  गर्ाम थांकडून 1,885 दधू संकलन कदर्ा ारे 619 लाख िलटर (2,45,132 िलटर ितिदन) दधू संकलन केले.  
मखु्यमंतर्ी पश ुआरोग्य योजना 
7.64 राज्यातील गर्ामीण भागांमध्ये अितदगुर्म, ड गराळ व आिदवासी गावांमध्ये पश ु वै कीय सेवा उपल ध करुन देण्याकिरता 
िफरते पशवैु कीय दवाखाने थािपत करणे हा मखु्यमंतर्ी पश ुआरोग्य योजनेचा उ ेश आहे. या िफरत्या पशवैु कीय दवाखान्यां ारे 
शेतकरी/पशपुालकांना त्यांच्या दारात पश ुआरोग्य सेवा उपल ध झाली आहे. ितबंधात्मक लसीकरण, कृितर्म रेतन या सेवा  तसेच 
पशुंचा आहार, आरोग्याबाबत मागर्दशर्न आिण िविवध योजनांची मािहतीदेखील या दवाखान्यां ारे परुिवण्यात येते. माहे नो हबर, 2022 
अखेर एकूण 73 िफरते पशवैु कीय दवाखाने कायर्रत असनू या सेवेसाठी कॉल सटर थािपत केले आहे. माहे मे, 2021 ते  माचर्, 2022 
या कालावधीत 45,276 शेतकऱ्यांनी/पशपुालकांनी िविवध सेवांचा ऑनलाइन लाभ घेतला तर 5,010 पशूंना त्यक्ष लाभ देण्यात 
आला. एि ल, 2022 ते  नो हबर, 2022 या कालावधीत 37,801 शेतकऱ्यांनी/पशपुालकांनी िविवध सेवांचा सेवांचा ऑनलाइन लाभ 
घेतला तर 6,148 पशूंना त्यक्ष लाभ देण्यात आला.  
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वैरण िवकास  
7.65 राज्यामध्ये िज हा वािर्षक योजनतगर्त चारा लागवड व चारा उत्पादनासाठी योजना राबिवण्यात येत आहे. सन 2021-22 मध्ये 
30.60 हजार हेक्टर के्षतर्ासाठी 658.76 लाख ठ बे व 1,266.8 मे.टन वैरण िबयाणे िवतरीत करण्यात आले व  ` 13.17 कोटी खचर् 
झाला असनू 25.84 लाख मे.टन चारा उत्पादन अपेिक्षत होते. 
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना 
7.66 भटक्या जमाती-क वगार्तील लाभधारकांना मढीपालनासाठी ोत्साहन देण्याचा राजे यशवंतराव होळकर महामेष या योजनेचा 
उ ेश आहे. या योजनेअतंगर्त मढी गट (20 मादी + एक नर) वाटप, सधुारीत जातीचे नर म ांचे वाटप, मढी पालनासाठी पायाभतू 
सिुवधा उपल ध करुन देणे व संतिुलत खा  उपल ध करुन देणे या बाबींसाठी 75 टक्के अनदुान आिण कु ी केले या िहर या चाऱ्याचा 
मरुघास बनवण्याकिरता गास ा बांधण्याचे यंतर् खरेदी करणे व पशखुा  कारखाने उभारणे यासाठी 50 टक्के अनदुान देण्यात येते. सन 
2019-20 ते 2021-22 या कालावधीत, एकूण 1,303 लाभाथ्यार्ंना मढी गटांचे वाटप करण्यात आले तर 139 लाभाथ्यार्ंना मढी 
पालनासाठी पायाभतू सिुवधा परुिव या आिण 236 लाभाथ्यार्ंना सधुारीत जातीच्या नर मे ांचे वाटप करण्यात आले असनू  
1,600 म ांना संतिुलत खा  परुिवण्यात आले. 
7.67 पशपुालना ारे गर्ामीण भागातील गिरबांचे जीवनमान उंचावणे, उ ोजकता िनमार्ण करणे आिण गर्ामीण भागात रोजगार िनिर्मती 
करणे याकिरता राज्यात िविवध योजना राबिवण्यात येत आहेत.  िनवडक राज्य तरीय योजनांची गती तक्ता 7.33 मध्ये  
िदली आहे. 
तक्ता 7.33  िनवडक राज्य तरीय योजनांची गती 

 

योजना 
2019-20  2020-21  2021-22 

लाभाथीर् 
  (संख्या) 

खचर् 
(` लाख) 

 
 

लाभाथीर् 
(संख्या) 

खचर् 
(` लाख) 

 लाभाथीर् 
(संख्या) 

खचर् 
(` लाख) 

6/4/2 दधुाळ जनावरांचे गट वाटप योजना 2,124 960  1,922 897  6,133 2,807 
अंशत: ठाणबंद 10 शे या व एक बोकड गट वाटप 1,848 829  1,656 730  5,602 2,774 
1,000 मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपना ारे कुक्कुट 
पालन जोडधंदा सरुु करणे 

674 879  492 591  1,217 1,529 

आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 

कुक्कुट िवकास 
7.68 राज्यामध्ये औरंगाबाद, को हापरू, नागपरू व पणेु येथे मध्यवतीर् अंडी उबवणी कदर्ांची थापना खालील उ ेशाने करण्यात आली  
आहे.  

 सधुारीत जातींची कुक्कुट िप ले, तलंगा व उबवणकुीची अंडी यांचे उत्पादन करणे आिण शेतकऱ्यांना शासन मान्य दराने 
 िवकर्ी करणे 

 सधुािरत जातींची एक िदवसीय कुक्कुट िप ले, अंडी, नर-मादी प यांचे व तलंगांचे लाभाथ्यार्ंना िविवध योजनेअंतगर्त वाटप 
करण्याची यव था करणे 

 गर्ामीण भागात कुक्कुट पालन यवसाय करण्यासाठी सधुािरत जातींच्या प यांचा परुवठा करणे 
 शेतकरी, मिहला वयंसहा य गट, सिुशिक्षत बेरोजगार यवुक, िव ाथीर्, इत्यािंदना कुक्कुटपालन यवसायासाठी  िशक्षण देणे 
 शेतकऱ्यांना तांितर्क स ला देणे व कुक्कुट पालन यवसाय करण्यास ोत्सािहत करणे 

मध्यवतीर् अंडी उबवणी कदर्ांमधनू सन 2020-21 मध्ये 3.39 लाख प यांचा तर सन 2021-22 मध्ये  3.60 लाख प यांचा परुवठा 
करण्यात आला. 
वयं क प 

7.69 राज्यातील 16 आिदवासी िज ांतील अनसुिूचत के्षतर्ातील अंगणवा ामधील मलुांच्या आहारामध्ये अं ांचा समावेश 
करण्यासाठी परुवठा करणे व वयंरोजगारिनिर्मती करणे यासाठी सन 2017-18 पासनू हा क प राबिवण्यात येत आहे. या 
क पाअंतगर्त लाभाथ्यार्ंना चार आठवडे वयाचे 45 कुक्कुट पक्षी वाटप करण्याकिरता 104 पक्षी संगोपन कदेर् थापन करणे हा या 
क पाचा उ ेश आहे. उत्पन्नाचा कायम वरुपी व भावी ोत उपल ध होण्याच्या उ ेशाने परुिवले या 45 प यांचे गट घरगतुी पध्दतीने 
अंडी उबवनू 100 प यांपयत वाढिवण्यास लाभाथ्यार्ंना ोत्साहीत केले जाते. या क पा ारे उत्पािदत झालेली अडंी अंगणवाडीतील 
मलुांना िथन यकु्त पोषणासाठी वाटप करण्यात येतात.  या क पाचा एकूण खचर् ` 22.56 कोटी आहे. लाभाथ्यार्ंचे  क्षमतावधर्न 
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महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनन्नोती अिभयानाअंतगर्त करण्यात येते.  सन 2021-22 पयत  एकूण 100 पक्षी संगोपन कदर्ांची थापना झाली 
असनू चार आठवडे वयाचे 15.40 लाख पक्षी 40,963 लाभाथ्यार्ंना िवतिरत केले आहेत. 

बडर् लू आिण इतर आजारांवर िनयंतर्ण 
7.70   राज्याने सन 2021 मध्ये एि हयन इन् लएंुझा (बडर् ल)ू चा ादभुार्व रोखण्यासाठी वेळीच सधुारात्मक उपाययोजना के याने या 
रोगांचा ादभुार्व मयार्िदत राखणे शक्य झाले. पक्षी न ट के याने झाले या नकुसानीची भरपाईही देण्यात आली. 

7.70.1   ितबंधात्मक उपाय हणनू, ए हीयन इन् लएंुझा कृती योजना, 2021 नसुार बािधत पो टर्ी फामर्च्या एक िकमी पिरघात 
असले या सवर् कुक्कुट पक्षी, अडंी, पो टर्ी फीड आिण पो टर्ी फामर्मधील िव ठा शा तर्ोक्त प तीने न ट करण्यात आली. सन 2021-22 
मध्ये बािधत भागातील 10.66 लाख कुक्कुट पक्षी, 60.76 लाख अंडी आिण 322 मेिटर्क टन पो टर्ी फीड न ट करण्यात आले आिण 
पो टर्ी यावसाियकांना  ` 13.01 कोटी नकुसान भरपाई देण्यात आली. 

मखु पशधुन उत्पादने 
7.71  सन 2020-21 मध्ये महारा टर् मांस उत्पादन करणारे पिह या कर्मांकाचे (12.6  टक्के िह यासह) राज्य  होते. दधू उत्पादनात 
राज्याचा सहावा कर्मांक असनू रा टर्ीय तरावरील ितिदन दरडोई 427 गर्मॅ उपल धतेच्या तलुनेत राज्यात दधुाची उपल धता ितिदन 
दरडोई 305 गर्मॅ आहे. अंडी उत्पादनात राज्याचा पाचवा कर्मांक असनू राज्यात अंडी उपल धता ितवषर् दरडोई 52 आहे, तर रा टर्ीय 
तरावर हे माण ितवषर् दरडोई 98 आहे.  राज्यातील पशधुन व कुक्कुटादी प यांपासनू िमळणारे उत्पादन तक्ता 7.34 मध्ये तसेच 
िनवडक राज्यांमधील पशधुन व कुक्कुटादी  प यांपासनू िमळणारे सन 2020-21 मधील उत्पादन तक्ता 7.35 मध्ये िदला आहे. 

 

तक्ता 7.34  राज्यातील पशधुन व कुक्कुटादी प यांपासनू िमळणारे उत्पादन 
 

वषर् 
मांस 

('000 मे.टन) 
दधू 

('000 मे.टन) 
अंडी  

(कोटी) 
लोकर  

('000 िक.गर्)ॅ 

2018-19 
1,021 

(12.6) 
11,655 

(6.2) 
596 

(5.7) 
1,457 

(3.6) 

2019-20 
1,140 
(13.3) 

12,024 
(6.1) 

637 
(5.6) 

1,412 
(3.8) 

2020-21 
1,109 

(12.6) 
13,703 

(6.5) 
640 

(5.3) 
1,550 
(4.2) 

टीप : कंसातील  आकडे अिखल भारताशी टक्केवारी दशर्िवतात 
आधार :  बेिसक ॲिनमल ह बंडरी टिॅटि टक्स -2021, पशसंुवधर्न व दगु्ध िवकास िवभाग, कदर् शासन 

तक्ता 7.35  िनवडक राज्यांमधील पशधुन व कुक्कुटादी प यांपासनू िमळणारे सन 2020-21 मधील उत्पादन 
 

राज्य 
मांस 

('000 मे.टन) 
दधू 

('000 मे.टन) 
अंडी 

(कोटी) 
लोकर 

('000 िक.गर्)ॅ 
आंधर् देश 954 14,714 2,496 0 
गजुरात 33 15,853 193 2,004 
कनार्टक 364 10,936 762 1,052 
मध्य देश 116 17,999 265 431 
महारा टर्  1,109 13,703 640 1,550 
राज थान 213 30,723 280 15,676 
तािमळनाडू 669 9,790 2,012 2 
तेलंगणा 920 5,765 1,585 3,366 
उ र देश 1,038 31,359 363 886 
अिखल भारत 8,798 2,09,960 12,205 36,931 
आधार : बेिसक ॲिनमल ह बंडरी टिॅटि टक्स -2021, पशसंुवधर्न व दगु्ध िवकास िवभाग, कदर् शासन 
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दगु्धिवकास 

7.72 दगु्ध यवसाय हा कृिष परूक यवसाय असनू त्यात 
गर्ामीण कुटंुबांच्या पोषण मु यांचा तर उंचावण्याबरोबरच 
अितिरक्त उत्पन्न व रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करण्याची क्षमता 
आहे. दधू उत्पादन व दधुाची दरडोई उपल धता तक्ता 7.36 मध्ये 
तर िवभागिनहाय दधू उत्पादन तक्ता 7.37  मध्ये िदले आहे.  

 

 

 

 
 

 

7.73 राज्यात माचर्, 2022 अखेर 135.72 लाख िलटर ितिदन क्षमतेचे 103 दधू िकर्या क प व 36.57 लाख िलटर ितिदन 
क्षमता असलेले 122 दधू शीतकरण कदेर् सहकारी के्षतर्ात कायर्रत होती. शासकीय व सहकारी दगु्धशाळांचे दैिनक सरासरी दधू संकलन 
सन 2021-22 मध्ये 0.39 लाख िलटर व 40.25 लाख िलटर होते तर सन 2022-23, नो हबर अखेर 0.06 लाख िलटर व  
37.92 लाख िलटर होते. राज्यात सन 2022-23 मध्ये 215 शीतगहेृ असनू त्यांची क्षमता 11,276 मे.टन आहे, त्यापैकी  10,881 मे.टन 
क्षमतेची  196 शीतगहेृ खाजगी के्षतर्ात आहे. 

तक्ता 7.36  दधू उत्पादन व दधुाची दरडोई उपल धता 
 

वषर् 

दधू उत्पादन 
 (लाख मे.टन) 

 
 

दधुाची दरडोई उपल धता 
(गर्मॅ ितिदन) 

राज्य 
अिखल 
भारत 

 राज्य 
अिखल 
भारत 

2018-19 116.55 1,877.49  264 390 
2019-20 120.24 1,984.40  269 406 
2020-21 137.03 2,099.60  305 427 
आधार :  बेिसक ॲिनमल ह बंडरी टिॅटि टक्स -2021, पशसंुवधर्न व दगु्ध 
 िवकास िवभाग, कदर् शासन 

तक्ता 7.37  िवभागिनहाय दधू उत्पादन 
(लाख मे. टन) 

िवभाग 2018-19 2019-20 2020-21 
कोकण 5.52 5.70 4.64 
नािशक 33.34 34.40 36.68 
पणेु 49.58 51.14 62.41 
औरंगाबाद 17.04 17.58 20.86 
अमरावती 6.10 6.29 6.51 
नागपरू 4.97 5.13 5.93 
राज्य  116.55 120.24 137.03 
आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 
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मत् य यवसाय 

7.74 राज्यास 720 िकमी लांबीचा सागरी िकनारा 
लाभला असनू सागरी मासेमारीयोग्य के्षतर् 1.12 लाख  
चौ. िकमी आहे.  सागरी िकनाऱ्यावर मासळी उतरिवण्यासाठी 
राज्याने 173 कदेर् िवकिसत केली आहेत. सन 2021-22 मध्ये 
सागरी मासेमारीसाठी 15,224 मच्छीमार नौका कायर्रत असनू 
त्यापैकी 13,172 यांितर्क नौका होत्या. 
7.74.1  राज्यात 3.49 लाख हेक्टर के्षतर् गो ा पाण्यातील 
व 0.17 लाख हेक्टर के्षतर् िनमखाऱ्या पाण्यातील मासेमारीसाठी 
योग्य आहे. गो ा पाण्यातील मासेमारीची गरज भागवणारी 
32 मत् यबीज उत्पादन कदेर् राज्यात असनू त्यांची ितवषर् 
उत्पादन क्षमता 180.25 कोटी  मत् यबीज होती. मत् य 
उत्पादन व िनयार्त तक्ता 7.38 मध्ये िदला  आहे. 

7.75 रा टर्ीय कृिष िवकास योजनेअंतगर्त सन 2011-12 
पासनू ` 177 कोटी रकमेच्या 25 मासेमारी धक्क्यांच्या 
िवकासाचा कायर्कर्म हाती घेण्यात आला असनू यापैकी  
15 धक्क्यांची कामे पणूर् झाली व सात धक्क्यांची कामे 
गतीपथावर आहेत.  

धान मंतर्ी मत् य संपदा योजना  
7.76 कदर् शासनाने िद.20 मे, 2020 रोजी धान मंतर्ी मत् य संपदा योजना पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी सरुू केली. मत् य उत्पादन 
आिण उत्पादकता यातील लक्षणीय तफावत दरू करणे, गणुव ा, तंतर्ज्ञान, हंगाम प चात आव यक असणारी पायाभतू सिुवधा व 
यव थापन, आधिुनकीकरण व मू य साखळीचे सक्षमीकरण, भक्कम मत् य यवसाय यव थापन आिण मिच्छमारांचे क याण या बाबी 
िवचारात घेऊन या योजनेची आखणी केली आहे.  

7.76.1 या योजनेअंतगर्त सन 2020-21 किरता, राज्य तरीय मान्यता आिण संिनयंतर्ण सिमतीने 376 लाभाथ्यार्ंसाठी एकूण  
` 63.75 कोटी रक्कम मंजरू केली होती, त्यापैकी कदर्ाचा िह सा ` 20.09 कोटी, राज्याचा िह सा ` 13.39 कोटी आिण लाभाथीर्ंचा 
िह सा ` 30.27 कोटी होता तर सन 2021-22 मध्ये सिमतीने ` 216.54 कोटी 1,142 लाभाथ्यार्ंसाठी मंजरू केले होते.  त्यापैकी 
कदर्ाचा िह सा ` 71.85 कोटी, राज्याचा िह सा ` 47.90 कोटी आिण लाभाथीर्ंचा िह सा ` 96.79 कोटी होता.  

7.76.2 धान मंतर्ी मत् य संपदा योजनेअंतगर्त मंजरू मखु उपकर्म तक्ता 7.39 मध्ये देण्यात आला आहे. 

तक्ता 7.38  मत् य उत्पादन व िनयार्त 
 

बाब पिरमाण 2020-21 2021-22 2022-23+ 
मत् य उत्पादन लाख मे.टन    
 सागरी  3.99 4.33 0.45 
 गो ा पाण्यातील  1.25 1.57 0.31 
 एकूण  5.24 5.89 0.76 
थलूमू य ` कोटी    

 सागरी  6,006 6,655 1,088 
 गो ा पाण्यातील  1,659 1,915 उ ना 
 एकूण  7,665 8,570 1,088 
मत् य िनयार्त     
 उत्पादन लाख मे.टन 1.11 1.86 उ ना 
 मू य ` कोटी 3,681 5,878  उ ना  
उ ना  उपल ध नाही                                       + जनूपयत  
आधार : मत् य यवसाय आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 

तक्ता 7.39  धान मंतर्ी मत् य संपदा योजनेअतंगर्त मंजरू उपकर्म 
(2021-22) 

उपकर्म लाभाथीर् संख्या मंजरू रक्कम  (` कोटी) 
भजूलाशयीन िंपजरा मत् यसंवधर्न अंतगर्त  िंपजऱ्यांची उभारणी 83 41.52 
लहान /मध्यम /मो ा आकाराचे पाणी पनु:वापर मत् यपालन णालीची थापना 235 41.18 
शीतगहृ / बफर्  कारखाना (िकमान 10/20/30/50  टन क्षमता) थापना करणे 37 37.06 
मत् य खा  कारखाना (2/8/20 टन क्षमता) उभारणी  46 22.10 
नवीन मत् य संगोपन तलाव बांधकाम 111 6.88 
खु या समदुर्ातील िंपजरा मत् यसंवधर्न (100-120 घन मीटर) 9 4.50 
मत् य, कोळंबी, पंगिॅशयस, ितलापीया इत्यादी संवधर्नाकरीता िनिव ठा अनदुान 111 3.93 
भजूलाशयीन के्षतर्ामध्ये बायो लॉक उभारणी ` चार लक्ष ित हेक्टर िनिव ठा खचार्सह 24 3.76 
गो ा पाण्यातील मत् यबीज उत्पादन कदर्ाची थापना 12 3.00 
इतर उपकर्म 474 52.61 
आधार :  मत्स यवसाय आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 
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7.77 धान मंतर्ी मत् य संपदा योजनेअंतगर्त राज्यातील मत् योत्पादन वाढिवण्यासाठी िंपजरा प तीने मत् यसंवधर्न योजना 
राबिवण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये राज्यातील भुजलाशयीन के्षतर्ातील 97 जलाशयामध्ये 6,454 िंपजरे थािपत करण्यास 
मंजरुी िदली असनू योजनेच्या सरुुवाती पासनू माहे नो हबर, 2022 पयत 5,664 िंपजरे थािपत करण्यात आले व त्यापासनू  
11,328 मे.टन मासळीचे उत्पादन अपेिक्षत आहे. 

7.78 मिच्छमारांच्या जा यात अडकलेले हेल, शाकर् , डॉि फन, समदुर्ी कासव, इत्यादी वन्यजीव(संरक्षण) कायदा, 1972 नसुार 
समदुर्ातील संरिक्षत ाणी यांना जाळे कापनू परत समदुर्ात सोडण्यासाठी मिच्छमारांना ोत्सािहत केले जाते. यासाठी राज्यात 
मिच्छमारांसाठी भरपाई योजना राबिवण्यात येत आहे. या ाण्यांना यश वीिरत्या समदुर्ात परत सोड यानंतर आिण परुावे सादर के यावर 
मच्छीमारांना आिर्थक वरूपात नकुसान भरपाई ( त्येक करणी कमाल ` 25,000) देण्यात येते. सन 2021-22 मध्ये एकूण 
101 संरिक्षत ाणी मकु्त के यामळेु मच्छीमारांना ` 13.77 लाख नकुसान भरपाई देण्यात आली. सन 2022-23 मध्ये  िडसबरपयत, 
38 मिच्छमारांना ` 4.80 लाख नकुसान भरपाई देण्यात आली. 

रेशीम उत्पादन  
7.79 गर्ामीण भागामध्ये रेशीम उत्पादन ा कृिष आधािरत उ ोगामध्ये मो ा माणात रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करण्याची  
क्षमता आहे. ततुी रेशीम िवकास कायर्कर्म राज्यातील 24 िज ांत राबिवला जातो. ततुी लागवडीखालील के्षतर् व रेशीम उत्पादन  
तक्ता 7.40 मध्ये िदली आहे. 

7.79.1 टसर रेशीम िवकास कायर्कर्म भंडारा, चंदर्परू, गडिचरोली व ग िदया या चार िज ांमध्ये राबिवला जातो. टसर  
रेशीम िक ांच्या संवधर्नासाठी आव यक ऐन व अजुर्न वकृ्षांचे या चार िज ांतील लागवडीखालील के्षतर् 18,866 हेक्टर आहे. 
सन 2021-22 मध्ये कच्च्या टसर रेशमाचे उत्पादन 7.33 मे.टन होते तर सन 2022-23, िडसबर अखेर 8.74 मे.टन होते. 

वने 

7.80 राज्याचे एकूण वनके्षतर् माचर्, 2022 अखेर 61,907.08 चौ. िकमी  असनू ते राज्याच्या भौगोिलक के्षतर्ाच्या 20.1 टक्के होते. 
राज्यातील एकूण वनके्षतर्ापैकी वनिवभागाच्या अिधपत्याखाली 55,827.96 चौ. िकमी, महारा टर् वन िवकास महामंडळाच्या  
अिधपत्याखाली  3,461.91 चौ. िकमी  आिण महसलू िवभागाच्या अिधपत्याखाली 1,434.31 चौ. िकमी के्षतर् आहे. या यितिरक्त वन 
िवभागाच्या अिधपत्त्याखाली आणण्यात आलेले खाजगी वनके्षतर् 1,182.90 चौ. िकमी आहे.   

7.80.1 भारताचा वनि थती अहवाल, 2021 नसुार राज्याचे वनाच्छादन 50,798 चौ. िकमी असनू ते भारताचा वनि थती अहवाल, 
2019 मध्ये नमदू केले या वनाच्छादनाच्या तलुनेत 20 चौ. िकमीने वाढलेले आहे. रा टर्ीय वन धोरण, 1988 नसुार िनि चत केलेले 
वनाच्छादनाचे माण भौगोिलक के्षतर्ाच्या 33 टक्के िनि चत केले असनू त्या तलुनेत राज्याचे वनाच्छादनाचे माण 16.5 टक्के आहे. 
राज्याच्या एकूण वनाच्छादनात अित घनदाट वने 17.2 टक्के, मध्यम घनदाट वने 40.5 टक्के आिण खलुी वने 42.3 टक्के आहेत. वन 
पिरमंडळिनहाय वनके्षतर्ाचे वगीर्करण तक्ता 7.41 मध्ये तर िनवडक राज्यांतील वनाच्छादन तक्ता 7.42 मध्ये िदले आहे. 

तक्ता 7.40  ततुी लागवडीखालील के्षतर् व रेशीम उत्पादन 
 

बाब पिरमाण 2020-21 2021-22 2022-23+ 
 लागवडीखालील के्षतर्      

 एकूण हेक्टर 15,897 14,905 13,835 
 जनेु हेक्टर 11,117 11,094 10,378 
 नवीन हेक्टर 4,780 3,811 3,457 

 लाभाथीर् (शेतकरी)  संख्या 15,073 14,296 13,030 
 रोग िवरहीत अंडीपुंजांचा परुवठा लाख 45.82 51.40 38.40 
कोश उत्पादन मे. टन 2,754.23 3,356.56 2,630.40 
कच्चे रेशीम उत्पादन मे. टन 423.71 516.39 404.70 
िनिर्मत रोजगार (मनु य िदवस) लाख 46.60 56.81 44.50 

आधार : रेशीम संचालनालय, महारा टर् शासन         + िडसबरपयत 
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तक्ता 7.42  िनवडक राज्यांतील वनाच्छादन      
(चौ. िकमी) 

 राज्य  
भौगािलक  
के्षतर् 

एकूण  
वनाच्छादन 

भौगािलक के्षतर्ाशी एकूण  
वनाच्छादनाची टक्केवारी 

आंधर् देश 1,62,968 29,784 18.3 
गजुरात 1,96,244 14,926 7.6 
कनार्टक 1,91,791 38,730 20.2 
केरळ 38,852 21,253 54.7 
मध्य देश 3,08,252 77,493 25.1 
महारा टर् 3,07,713 50,798 16.5 
राज थान 3,42,239 16,655 4.9 
तेलंगणा 1,12,077 21,214 18.9 
उ र देश 2,40,928 14,818 6.2 
अिखल-भारत 32,87,469 7,13,789 21.7 
आधार :  भारताचा वनि थती अहवाल, 2021   

वकृ्षाच्छादन  

7.81 अिभिलिखत वनके्षतर्ाच्या बाहेरील एक हेक्टर पेक्षा कमी के्षतर्फळ असलेले वकृ्ष खंड हे वकृ्षावरण/ वकृ्षाच्छादन होत. भारताचा 
वनि थती अहवाल, 2021 नसुार 12,108 चौ.िकमी वकृ्षाच्छादनासह देशात राज्य थम कर्मांकाचे राज्य आहे. वनाच्छादन, वकृ्षाच्छादन 
आिण काबर्न गर्हण तक्ता 7.43 मध्ये िदला आहे. 

 
 
 

तक्ता 7.41  वन पिरमंडळिनहाय वनके्षतर्ाचे वगीर्करण 
(िद.31 माचर्, 2022रोजी) 

 वन पिरमंडळ 
वनके्षतर् (चौ. िकमी) एकूण वनके्षतर्ाशी 

टक्केवारी राखीव संरिक्षत अवगीर्कृत एकूण 
 गडिचरोली  11,229.87 1,403.05 264.30 12,897.22 20.8 
 नागपरू  4,454.17 2,156.26 1,142.58 7,753.01 12.5 
 धळेु 6,148.11 57.06 222.91 6,428.08 10.4 
 ठाणे  4,443.05 1,161.37 241.88 5,846.30 9.4 
 नािशक  4,994.05 238.43 54.10 5,286.58 8.5 
 अमरावती 5,054.52 14.08 14.23 5,082.83 8.2 
 चंदर्परू  3,835.68 877.66 123.47 4,836.81 7.8 
 को हापरू  3,381.73 364.37 777.05 4,523.15 7.3 
 यवतमाळ 3,368.70 6.30 95.86 3,470.86 5.6 
 औरंगाबाद 2,917.28 74.47 173.67 3,165.42 5.1 
 पणेु 2,468.78 0.03 148.01 2,616.82 4.2 
 राज्य 52,295.94 6,353.08 3,258.06 61,907.08 100.0 
आधार : धान मखु्य वन संरक्षक  यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 
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तक्ता 7.43  वनाच्छादन, वकृ्षाच्छादन आिण काबर्न गर्हण  
(चौ.िकमी ) 

  वषर् वनाच्छादन अित 
घनदाट 

मध्यम 
घनदाट 

खलुी वने एकूण 
झाडी/ 
झडुपे 

वकृ्षाच्छादन काबर्न गर्हण 
(मे. टन) 

2013 

अिभिलिखत वनके्षतर्ांतगर्त 8,369 15,962 13,132 37,463 

अिभिलिखत वनके्षतर्ाच्या बाहेरील 351 4,808 8,010 13,169 

एकूण  8,720 20,770 21,142 50,632 4,157 9,142 उ ना 

2015 

अिभिलिखत वनके्षतर्ांतगर्त 8,361 15,939 13,143 37,443 

अिभिलिखत वनके्षतर्ाच्या बाहेरील 351 4,808 8,026 13,185 

एकूण  8,712 20,747 21,169 50,682 4,157 9,558 उ ना 

2017 

अिभिलिखत वनके्षतर्ांतगर्त 8,027 14,168 11,596 33,791 

अिभिलिखत वनके्षतर्ाच्या बाहेरील 709 6,484 9,698 16,891 

एकूण  8,736 20,652 21,294 50,682 4,160 9,831 493 

2019 

अिभिलिखत वनके्षतर्ांतगर्त 8,200 14,477 11,962 34,639 

अिभिलिखत वनके्षतर्ाच्या बाहेरील 521 6,095 9,523 16,139 

एकूण  8,721 20,572 21,485 50,778 4,256 10,806 441 

2021 

अिभिलिखत वनके्षतर्ांतगर्त 8,476 15,068 12,496 36,040 

अिभिलिखत वनके्षतर्ाच्या बाहेरील 258 5,521 8,979 14,758 

एकूण  8,734 20,589 21,475 50,798 4,247 12,108 452 
आधार :  भारताचा वनि थती अहवाल, 2013 ते 2021                                                                                                                             उना   उपल ध नाही    

वन्यजीव, रा टर्ीय उ ाने आिण अभयारण्ये 

7.82 वन्यजीवांचे संरक्षण व संवधर्न करण्यासाठी राज्यात सहा रा टर्ीय उ ाने, 50 अभयारण्ये आिण 23 संविर्धत राखीव के्षतेर् आहेत.  
रा टर्ीय याघर् संवधर्न ािधकरण यांच्यामाफर् त दर चार वषार्ंनी याघर् गणना करण्यात येते. भारतातील वाघांची ि थती, 2018 च्या 
अहवालानसुार राज्यातील वाघांची अदंािजत संख्या 312 होती तर सन 2014 मध्ये 190 होती. वन्यजीव क पांचे के्षतर् आिण खचर् तक्ता 
7.44 मध्ये िदला आहे. 

 तक्ता 7.44 वन्यजीव क पांचे के्षतर् आिण खचर् 
 

 क प 
के्षतर् (चौ. िकमी)   खचर् (` कोटी) 

गाभा  बफर   2019-20 2020-21 2021-22 

याघर् क प       
 मेळघाट 1,500.49 1,268.04  23.67 19.84 21.37 

 ताडोबा-अंधारी 625.82 1,101.77  15.40 10.78 34.41 

 पच 257.26 483.96  14.80 10.83 8.90 

 स ादर्ी 511.87 565.45  8.17 1.05 2.96 

 नवेगाव-नागिझरा 653.67 1,241.27  12.94 4.02 11.76 

 बोर 138.12 678.14  5.70 3.72 3.36 

रा टर्ीय उ ाने/ अभयारण्ये यांचा िवकास - -  8.55 4.47 - 

ह ी क प, को हापरू के्षतर् िनिर्द ट नाही  0.43 0.27 - 
आधार : धान मखु्य वन संरक्षक यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                     
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वनोत्पादने 
7.83 वनांमधनू इमारती व जळाऊ लाकूड ही मखु आिण बांब,ू तदपू ा, िंडक, गवत, इत्यादी गौण वन उत्पादने िमळतात. 
वनोत्पादनांचे उत्पादन व मू य तक्ता 7.45 मध्ये िदले आहे. 

वकृ्ष लागवड 
7.84 वकृ्ष लागवड कायर्कर्माची अंमलबजावणी राज्यात मखु्यत: वनिवभाग, महारा टर् वनिवकास महामंडळ व सामािजक वनीकरण 
संचालनालयामाफर् त करण्यात येते. वकृ्ष लागवडीसाठी सन 2021-22 मध्ये ` 349.42 कोटी खचर् करण्यात आले. वकृ्ष 
लागवडीखालील के्षतर् व खचर् तक्ता 7.46 मध्ये िदला आहे. 
 

तक्ता 7.46  वकृ्ष लागवडीखालील के्षतर् व खचर् 
  

वषर् 

वन िवभाग  महारा टर् वनिवकास 
महामंडळ  सामािजक वनीकरण 

के्षतर् 
(हेक्टर) 

खचर्  
(` कोटी) 

 
 

के्षतर् 
(हेक्टर) 

खचर्  
(` कोटी) 

 
 

के्षतर् 
(हेक्टर) 

लांबी @ 
(िक मी ) 

खचर्  
(` कोटी) 

परुिवलेली 
रोपे  

(कोटी) 
2018-19 51,724 200.88  4,633 22.79  12,620 - 210.56 15.89 
2019-20 1,02,987 388.35  8,987 89.72  21,032  17,858 521.94 35.14 
2020-21 7,234 46.70  2,361 17.57  3,302 1,224 51.92 35.14 
2021-22 10,698 98.76  11,835 12.65  7,413 7,238 238 .01 उ ना 

@ र त्याच्या कडेने केलेली वकृ्ष लागवड समािव ट                               उ ना उपल ध नाही      
आधार : धान मखु्य वनसंरक्षक यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 

 

 

तक्ता 7.45  वनोत्पादनांचे उत्पादन व मू य 
(` कोटी) 

वनोत्पादन उत्पादनाचे 
पिरमाण 

2020-21  2021-22  2022-23@ 
उत्पादन मू य  उत्पादन मू य  उत्पादन मू य 

(अ) मखु्य वनोत्पादने** 
 इमारती लाकूड लाख घन मीटर 1.00 309.47  1.83 545.46  1.54 538.40 
 जळाऊ लाकूड लाख घन मीटर 1.50 37.10  2.07 65.92  2.07 55.31 
एकूण (अ) लाख घन मीटर 2.50 346.57  3.90 611.38  3.61 593.71 
(ब) गौण वनोत्पादने 
 बांब*ू* लाख मे. टन 12.11 16.96  9.47 20.87  9.51 13.46 
 तदपू ा लाख टडँडर् 

बगॅ्ज बगॅ्ज 
1.76 36.50  2.42* 54.95*  2.25 72.50 

 गवत मे. टन 253.00 0.10  1,031.00* 0.15*  उ ना उ ना 
 िंडक िंक्वटल 3,285.50 0.15  2,461.50* 0.15*  उ ना उ ना 
 इतर 
  (लाख, िहरडा, 
 िशकेकाई, इत्यादी) 

- उ ना 5.81  उ ना 1.37*  उ ना उ ना 

एकूण (ब)   59.52   77.49   85.96 
एकूण (अ+ब)   406.09   688.87   679.67 
उ ना   उपल ध नाही      * अ थायी        @ अंदािजत       **   वन िवकास महामंडळाच्या आकडेवारीचा समावेश आहे       1 टडँडर् बगॅ (50 तदपुत्त्यांचे 1000 बंडल) 
आधार :   धान मखु्य वन संरक्षक यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन     
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सामािजक वनीकरण 
7.85 सामािजक वनीकरणाच्या िविवध योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहेत. यामध्ये सामदुाियक जिमनीवर तसेच 
र ते/रे वे/कालवे, इत्यादींच्या कडेला रोपे लावली जातात. तसेच िविवध सं था, गर्ामपंचायती आिण यक्तींना वकृ्षारोपणासाठी रोपे 
परुिवली जातात. सामािजक वािनकरणांतगर्त मखु योजना तक्ता 7.47 मध्ये िदले आहे. 

संत तकुाराम वनगर्ाम योजना 
7.86 अवैध वकृ्षतोड, अितकर्मण इत्यादींपासनू जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी, तसेच जंगल आिण वन्यजीवांच्या महत्त्वाब ल 
जागरूकता िनमार्ण करण्यासाठी संत तकुाराम वनगर्ाम योजना सरुू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतगर्त 15,500 गावांमध्ये  
12,081 संयकु्त वन यव थापन सिमत्या थापन करण्यात आ या आहेत. या सिमत्या 27.04 लाख हेक्टर वनके्षतर्ाचे यव थापन 
करतात. 

कांदळवन संवधर्न 

7.87 भारताचा वनि थती अहवाल, 2021 नसुार राज्यात 324 चौ. िकमी के्षतर्ावर कांदळवनाचे आच्छादन असनू ते भारताचा 
वनि थती अहवाल, 2019 मध्ये नमदू केले या आच्छादनाच्या तलुनेत चार चौ. िकमीने वाढले आहे. कांदळवन संवधर्न करण्यासाठी, 
वन संरक्षण कायदा 1927 च्या कलम 20 अंतगर्त 11,548 हेक्टरपेक्षा जा त कांदळवनाला राखीव वने हणनू घोिषत केले आहे. 

7.87.1   पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नािगरी आिण िंसधदुगुर् िज ातील 145 पेक्षा जा त गावांचा समावेश असले या राज्याच्या  संपणूर् 
िकनारप ीवरील थािनक समदुायांच्या सहभागासह कांदळवन संवधर्न व उपजीिवकेची साधने िनिर्मती योजना सन 2017 पासनू राज्यात 
राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअंतगर्त खेकडा पालन शेती, िंपजऱ्यातील मत् य शेती, कालव व िंशप यांची शेती, शोभेच्या माशांची 
पैदास, इको टुिरझम आिण कांदळवन लागवड या कारचे उपजीिवकेचे उपकर्म िवकिसत करण्याकिरता शासनाने  सन 2022-23 मध्ये  
` 15.80 कोटी िनधी मंजरू केला आहे. हे उपकर्म गटाने िंकवा वैयिक्तक लाभाथीर् हणनू करता येतात. गटा ारे के या जाणाऱ्या 
उपकर्मांना राज्य शासनामाफर् त 90 टक्के तर वैयिक्तक लाभाथीर् (एक एकर पेक्षा जा त कांदळवन असणारे जमीन मालक) 75 टक्के 
आिर्थक सहा य िमळण्यास पातर् आहेत. या उपकर्मांमधनू लाभाथ्यार्ंना सन 2021-22 मध्ये 20 हेक्टर कांदळवन लागवडी मधनू 
लाभाथ्यार्ंना  ` 57.28 लाख नफा झाला तर  सन 2022-23 ऑक्टोबर पयत  एकूण 77.44 हेक्टर कांदळवन लागवडी मधनू 
लाभाथ्यार्ंना  ` 95 लाख नफा झाला.  

 

* * * * * 

तक्ता 7.47   सामािजक वािनकरणांतगर्त मखु योजना 
 

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

सामिुहक जिमनीवर रोपांची लागवड लाख रोपे 18.49 80.28 82.12 

अ) गट लागवड हेक्टर 951.00 6,279.17 5,416.96 

ब) र ते/लोहमागर्/ कालवे यांच्या कडेने लागवड  िकमी 1,385.00 4780.33 6,034.75 

गर्ामपंचायती, सं था व वैयिक्तक वकृ्ष लागवडीसाठी परुिवलेली रोपे लाख रोपे 5.74 27.05 39.40 

महात्मा गांधी गर्ामीण रोजगार हमी योजना     

 अ)  शेतबांध लागवड लाख रोपे 0.86 1.50 1.09 

 ब)   कृषी वन लागवड लाख रोपे 11.49 10.01 2.63 

कन्या वन समृ ी योजना  लाख रोपे 0.20 1.22 0.38 
आधार : धान मखु्य वनसंरक्षक यांचे कायार्लय, सामािजक वनीकरण,  महारा टर् शासन                                                                                     + नो हबरअखेर 
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पिरिश ट 7.1 
 

कृिष गणनांनसुार राज्यातील एकूण विहती खातेदार, एकूण विहतीचे के्षतर् व सरासरी विहती के्षतर् 
 

अ. 
कर्. 

आकारवगर् 
(हेक्टर) 

विहती  खातेदारांची  संख्या ('00) 
1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06 2010-11 2015-16 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1  0.5 पेक्षा कमी  6,834  9,914  16,672  22,409  27,462  31,658  36,457 43,722 
2 0.5 - 1.0  5,585  9,345  16,075  20,252  25,595  29,525  30,633 34,436 
3 1.0 - 2.0  8,783  15,409  27,276  31,755  36,056  41,503  40,523 43,392 
4 2.0 - 3.0  6,266  10,275  13,969  14,745  15,791  17,020  15,463 16,964 
5 3.0 - 4.0  4,606  6,583  7,289  6,774  6,949  7,496  6,128 6,306 
6 4.0 - 5.0  3,576  4,601  4,469  3,874  3,780  4,037  3,142 3,353 
7 5.0 - 10.0  8,715  9,316  7,241  5,558  4,873  5,214  3,964 3,984 
8 10.0 - 20.0  4,180  2,819  1,530  1,029  773  622  590 576 
9 20.0 व त्यापेक्षा 

अिधक 
 961  363  176  132   97  81  89 121 

  एकूण 49,506  68,625  94,697 1,06,528   1,21,376  1,37,156  1,36,989 1,52,854 
 
अ. 
कर्. 

आकारवगर् 
(हेक्टर) 

विहती  एकूण के्षतर्  ('00 हेक्टर) 
1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06 2010-11 2015-16 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1  0.5 पेक्षा कमी  1,634  2,630  4,119  5,746  7,328  7,740  9,180 10,278 
2 0.5 - 1.0  4,142  7,103  12,057  15,120  19,159  20,274  22,680 24,209 
3 1.0 - 2.0  12,842  23,337  39,833  46,059  51,271  52,476  57,391 57,711 
4 2.0 - 3.0  15,386  25,363  33,689  35,420  37,414  37,542  36,681 38,844 
5 3.0 - 4.0  15,920  22,815  25,108  23,303  23,676  23,756  20,974 21,412 
6 4.0 - 5.0  15,961  20,556  19,864  17,210  16,717  16,717  13,901 14,778 
7 5.0 - 10.0  61,213  63,937  48,700  37,150  32,084  32,135  26,027 26,216 
8 10.0 - 20.0  56,302  37,213  19,749  13,514  9,961  6,776  7,524 7,251 
9 20.0 व त्यापेक्षा 

अिधक 
 28,394  10,662  6,129  5,274  3,418  2,634  3,314 4,365 

  एकूण 2,11,794  2,13,616 2,09,248  1,98,796  2,01,028 2,00,050 1,97,672 2,05,064 
         
अ. 
कर्. 

आकारवगर् 
(हेक्टर) 

विहती  सरासरी के्षतर् (हेक्टर) 
1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06 2010-11 2015-16 

(1) (2) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 
1  0.5 पेक्षा कमी 0.24 0.27 0.25 0.26 0.27 0.24 0.25 0.24 
2 0.5 - 1.0 0.74 0.76 0.75 0.75 0.75 0.69 0.74 0.70 
3 1.0 - 2.0 1.46 1.51 1.46 1.45 1.42 1.26 1.42 1.33 
4 2.0 - 3.0 2.46 2.47 2.41 2.40 2.37 2.21 2.37 2.29 
5 3.0 - 4.0 3.46 3.47 3.44 3.44 3.41 3.17 3.42 3.40 
6 4.0 - 5.0 4.46 4.47 4.44 4.44 4.42 4.14 4.42 4.41 
7 5.0 - 10.0 7.02 6.86 6.73 6.68 6.58 6.16 6.57 6.58 
8 10.0 - 20.0  13.47 13.20 12.91 13.13 12.89 10.89 12.75 12.59 
9 20.0 व त्यापेक्षा 

अिधक 
29.55 29.37 34.82 39.95 35.24 32.52 37.24 36.07 

  एकूण   4.28 3.11 2.21 1.87   1.66 1.46 1.44 1.34 
 आधार -  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन     
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पिरिश ट 7.2 
 

राज्यातील जिमनीच्या वापराची आकडेवारी 
(के्षतर् '000 हेक्टर) 

वषर् भौगोिलक 
के्षतर् 

वनां-
खालील 
के्षतर् 

मशागतीसाठी 
उपल ध नसलेले के्षतर् 

मशागत न केलेले 
इतर के्षतर् 

पडीत 
जिमनी 

िपकांखालील 
के्षतर् 

िपकां-
खालील 
थलू 
के्षतर् 

नािपकú व 
मशागतीस 
अयोग्य 
जमीन 

िबगर-शेती 
वापराखाली 
आणलेली 
जमीन 

मशागती-
योग्य 

पडीत 
जमीन 

कायमची 
कुरणे व 
चराऊ 
कुरणे 

िकरकोळ 
झाडे, 
झडुपे 
यांच्या 
समहूा 
खालील 
के्षतर् 

चालूæ पड इतर 
पड 

िन वळû 
पेरणी के्षतर् 

दसुोटा / 
ितसोटा 
के्षतर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1986-87 30,758 5,350 1,679 1,152 1,044 1,367 196 909 1,057 18,004 2,320 20,324 

1990-91 30,758 5,128 1,622 1,091 966 1,125 301 898 1,063 18,565 3,295 21,859 

1995-96 30,758 5,148 1,544 1,349 960 1,166 292 1,072 1,248 17,980 3,524 21,504 

2000-01 30,758 5,150 1,544 1,364 959 1,168 327 1,126 1,276 17,844 3,775 21,619 

2005-06 30,758 5,212 1,720 1,407 914 1,252 249 1,327 1,204 17,473 5,083 22,556 

2010-11 30,758 5,216 1,731 1,449 919 1,242 250 1,366 1,179 17,406 5,769 23,175 

2011-12 30,758 5,210 1,728 1,450 919 1,243 250 1,378 1,191 17,385 5,720 23,106 

2012-13 30,758 5,207 1,721 1,455  916 1,244 250 1,417 1,200 17,343 5,772 23,115 

2013-14 30,758 5,205 1,723 1,460  915 1,242 249  1,401  1,192 17,368  6,012 23,380 

2014-15 30,758 5,201 1,727 1,482 919 1,249 249 1,399 1,188 17,344 5,929 23,273 

2015-16 30,758 5,194  1,731  1,521  887 1,249 251 1,477 1,255 17,191 5,671 22,863 

2016-17 30,758 5,194 1,822 1,642  924  1,351 253  1,401 1,257 16,910 6,314 23,224 

2017-18 30,758 5,219 1,834 1,650 923 1,287 256 1,365 1,262 16,942 6,326 23,268 

2018-19 30,758 5,174 1,849 1,692 924 1,323 272 1,448 1,260 16,815 6,397 23,212 

2019-20 30,758 5,222 1,882 1,712 935 1,353 273 1,444 1,215 16,722 6,848 23,570 

2020-21 30,758 5,207 1,951 1,726 934 1,365 272 1,438 1,214 16,650 7,248 23,898 

2021-22 30,758 5,209 1,975 1,744 943 1,364 274 1,455 1,203 16,590 7,558 24,149 

         आधार -  कृिष  आयकु्तालय, महारा टर् शासन 

         टीप  -  2010-11 ते 2021-22 चे आकडे  अ थायी  आहेत. 
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पिरिश ट 7.3 
राज्यातील मखु्य िपकांखालील के्षतर्, उत्पादन आिण ित हेक्टर उत्पादकता 

                                                                           के्षतर् '000 हेक्टर 
  उत्पादन '000 मे.टन 
अन्नधान्ये     उत्पादकता ित हेक्टर िकलो 
अ. 
कर्. वषर् तांदळू गहू ज्वारी 

के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 1960-61 1,300 1,369 1,054 907 401  442 6,284 4,224 672 
2 1970-71 1,352 1,662 1,229 812 440  542 5,703 1,557 273 
3 1980-81 1,459 2,315 1,587 1,063 886  834 6,469 4,409 681 
4 1990-91 1,597 2,344 1,467 867 909  1,049 6,300 5,929 941 
5 2000-01 1,512 1,930 1,277 754 948  1,256 5,094 3,988 783 
6 2010-11 1,516 2,691 1,775 1,307 2,301  1,761 4,060 3,452 850 
7 2019-20 1,553 2,897 1,866 1,057 1,793 1,697 2,371 1,865 786 
8 2020-21 1,561 3,291 2,109 1,126 2,071 1,839 2,320 2, 186 942 
9 2021-22 1,575 3,435 2,181 1,132 2,144 1,894 2,285 2,150 941 

 
अ. 
कर्. वषर् बाजरी इतर  तणृधान्ये सवर् तणृधान्ये 

के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 
(1) (2) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
1 1960-61 1,635 489  299 480 272  567 10,606 6,755 637 
2 1970-71 2,039 824  404 414 254  614 10,320 4,737 459 
3 1980-81 1,534 697  454 451 340  754 10,976 8,647 788 
4 1990-91 1,940 1,115  575 432 443 1,025 11,136 10,740 964 
5 2000-01 1,800 1,087  604 664 544  819 9,824 8,497 865 
6 2010-11 1,035 1,123  1,086 1,068 2,749 2,575 8,985 12,317 1,371 
7 2019-20 673 512 761 1,322 2,150 1,626 6,976 9,218 1,321 
8 2020-21 687 906 1,317 1,385 3,747 2,706 7,079 12,201 1,724 
9 2021-22 667 619 928 1,393 3,714 2,667 7,052 12,062 1,710 

 
अ. 
कर्. वषर् तरू हरभरा मगू 

के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 
(1) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 
1 1960-61 530 468 883 402 134 333 0 0 0 
2 1970-71 627 271 432 310 87 281 0 0 0 
3 1980-81 644 319 495 410 137 335 0 0 0 
4 1990-91 1,004 419 417 668 355 532 0 0 0 
5 2000-01 1,096 660 602 676 351 519 714 244 341 
6 2010-11 1,302 976 750 1,438 1,300 904 554 372 672 
7 2019-20 1,319 1,197 907 2,043 2,240 1,096 387 151 390 
8 2020-21 1,340 1,450 1,082 2,231 2,397 1,074 401 207 517 
9 2021-22 1,419 1,650 1,163 2,372 2,715 1,145 440 211 481 

(पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 7.3 (पढेु चालू) 
 

                                                                           के्षतर् '000 हेक्टर 
  उत्पादन '000 मे.टन 
अन्नधान्ये     उत्पादकता ित हेक्टर िकलो 
अ. 
कर्. वषर् 

उडीद इतर कडधान्ये सवर् कडधान्ये 
के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 

(1) (2) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 
1 1960-61 0 0 0 1,417 387 273 2,349 989 421 
2 1970-71 0 0 0 1,629 319 196 2,566 677 264 
3 1980-81 0 0 0 1,661 369 222 2,715 825 304 
4 1990-91 0 0 0 1,585 667 421 3,257 1,441 442 
5 2000-01 574 205 357 497 177 356 3,557 1,637 460 
6 2010-11 482 329 682 262 119 455 4,038 3,096 767 
7 2019-20 341 151 444 226 110 487 4,316 3,849 892 
8 2020-21 356 227 636 266 163 613 4,595 4,444 967 
9 2021-22 380 184 484 210 127 605 4,821 4,887 1,014 

 
अ. 
कर्. वषर् 

सवर्  अन्नधान्ये भईूमगू सोयाबीन 
के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 

(1) (2) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) 
1 1960-61 12,955 7,744  598 1,083 800  739 0 0  0 
2 1970-71 12,886 5,414  420 904 586  649 0 0  0 
3 1980-81 13,691 9,472  692 695 451  648 0 0  0 
4 1990-91 14,393 12,181  846 864 979  1,132 201 190 947 
5 2000-01 13,382 10,133  757 490 470  958 1,142 1,266 1,109 
6 2010-11 13,023 15,413  1,183 395 470  1,290 2,729 4,316 1,581 
7 2019-20 11,292 13,067 1,157 291 309 1,063 4,124 4,826 1,170 
8 2020-21 11,674 16,646 1,426 309 407 1,318 4,290 6,264 1,460 
9 2021-22 11,873 16,949 1,427 320 401 1,255 4,595 5,500 1,197 

 
अ. 
कर्. वषर् 

करडई  इतर तेलिबया सवर् तेलिबया 
के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 

(1) (2) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) 
1 1960-61 331 0 0 454 0 0 1,868 0 0 
2 1970-71 406 102 252 408 65 159 1,718 753 438 
3 1980-81 480 174 363 605 103 170 1,780 728 426 
4 1990-91 634 258 408 1,127 455 404 2,826 1,882 666 
5 2000-01 296 122 412 631 241 382 2,559 2,099 820 
6 2010-11 173 94 544 331 176 532 3,628 5,056 1,394 
7 2019-20 22 15 691 90 28 312 4,526 5,178 1,144 
8 2020-21 21 12 569 105 36 343 4,725 6,719 1,422 
9 2021-22 28 21 749 91 32 351 5,033 5,954 1,183 

                                                         (पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 7.3 (समा त) 
  के्षतर् '000 हेक्टर 
  उत्पादन '000 मे.टन 
नगदी िपके  उत्पादकता ित हेक्टर िकलो 

 आधार -  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन       
 टीप  -  (1) कापसाचे उत्पादन 170 िकलो/गासडी या माणे '000 गास ांमध्ये. 

             (2) ऊसाची उत्पादकता मेटर्ीक टन / हेक्टर 

              
 
     

 

अ. 
कर्. 

 
वषर् 

ऊस कापसू (रुई) तंबाख ू
तोडणी 
के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 

(मे. टनांत) के्षतर् 
उत्पादन 

(गास ात ) उत्पादकता के्षतर् उत्पादन उत्पादकता 

(1) (2) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) 

1 1960-61 155 10,404 67 2,500 1,673 114 25 12 480 

2 1970-71 167 14,433 87 2,750 484 30 12 5 448 

3 1980-81 258 23,706 92 2,550 1,224 82 12 8 648 

4 1990-91 442 38,154 86 2,721 1,875 117 8 8 1,039 

5 2000-01 595 49,569 83 3,077 1,803 100 8 9 1,148 

6 2010-11 965 85,691 89 3,942 7,473 322 1 1 994 

7 2019-20 822 69,313 84 4,491 6,639 251 0.5 0.8 1,815 

8 2020-21 1,143 1,11,642 98 4,545 10,110 378 0.6 1.2 2,015 

9 2021-22 1,489 1,39,159 93 4,410 7,791 300 0.5 0.8 1,505 
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पिरिश ट 7.4 
 

राज्यातील कृिष उत्पादनाचे पीकिनहाय िनदशांक 
                                (तैर्वषीर्य सरासरी - पाया: 1979-82 = 100) 

गट/िपके भार 1982-83 1990-91 2000-01 2010-11 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. अन्नधान्ये          
(अ) तणृधान्ये            
(1) तांदळु 9.49 87.4 106.1 87.4 122.1 148.3 131.2 149.0 155.6 
(2) गहू 5.92 80.6 93.9 97.9 237.7 129.0 185.3 214.0 221.5 
(3) ज्वारी 22.16 95.5 121.1 81.4 70.5 24.4 38.1 44.6 43.7 
(4) बाजरी 3.08 64.2 154.3 150.5 155.5 46.0 70.9 125.4 85.6 
(5) बालीर् 0.02 37.7 17.0 13.2 188.7 उ ना उ ना उ ना उ ना 
(6) मका 0.46 36.9 105.2 253.8 2,180.5 1,479.5 1,642.5 3,006.7 3,004.2 
(7) नाचणी 0.85 92.0 98.4 60.8 55.5 44.2 41.3 44.4 48.5 
(8) कोदर्ा 0.05 73.7 66.6 43.6 23.6 उ ना उ ना उ ना उ ना 
(9) इतर   तणृधान्ये 0.19 76.7 150.8 162.5 26.1 51.9 160.2 100.7 54.9 
एकूण - तणृधान्ये   42.22 88.5 115.7 91.9   134.2 84.9 100.1 130.2 129.2 
(ब) कडधान्ये            

(1) हरभरा 1.47 78.4 215.8 213.3 790.7 849.6 1,362.3 1,458.0 1651.2 
(2) तरू 5.45 96.1 105.2 166.0 245.3 209.7 300.8 364.5 414.6 
(3) इतर कडधान्ये 3.52 112.5 160.0 150.0 196.5 108.1 98.8 143.1 125.2 
एकूण - कडधान्ये 10.44 99.2 139.2 167.3 305.6 265.6 382.2 444.0 491.1 
एकूण - अन्नधान्ये 52.66 90.6 120.4 106.8 168.2 120.7 156.0 192.4 200.9 
2. अन्नधान्येतर          

(अ) तेलिबया            

(1) भईूमगू 7.23 71.4 158.9 76.2 74.3 38.7 50.2 66.1 65.1 
(2) तीळ 0.57 94.2 223.7 88.9 58.9 19.3 15.3 19.2 17.1 
(3) मोहरी, राई         
 आिण जवस 

0.78 73.4 86.5 30.8 5.1 8.0 8.7 11.1 20.0 

(4) एरंडी 0.01 25.0 166.7 358.3 333.3 303.9 270.7 359.0 73.0 
(5) सयूर्फूल 0.57 76.8 609.8 352.3 267.3 14.5 24.4 24.5 22.7 
एकूण - तेलिबया   9.16 73.3 184.8 90.6 79.8 33.7 43.1 56.2 55.7 
(ब) तंतू िपके           

(1) कापसू 9.89 110.4 128.6 123.6 512.3 452.0 455.2 693.1 534.1 
(2) अंबाडी 0.04 44.5 38.0 36.5 26.4 उ ना उ ना उ ना उ ना 
एकूण - तंतू िपके 9.93 110.1 128.2 123.2 510.4 450.2 453.3 690.4 532.0 
(क) संकीणर्             

(1) ऊस 25.97 114.3 158.2 186.9 297.2 338.4 261.3 421.0 524.6 
(2) तंबाख ू 0.14 68.3 117.3 138.1 32.7 11.9 12.3 17.7 11.8 
(3) बटाटा 0.22 84.2 120.9 121.9  उ ना उ ना उ ना उ ना 685.2 
(4) िमरची 1.92 107.1 102.2 82.0  उ ना उ ना उ ना उ ना 478.6 
एकूण - संकीणर् 28.25 113.3 153.9 179.0 273.4 311.2 240.3 387.0 520.2 
एकूण - अन्नधान्येतर 47.34 104.9 154.5 150.2 285.6 286.7 246.8 386.6 432.8 
सवर् िपके 100.00 97.4 136.5 127.4 223.8 199.3 199.0 284.3 310.7 

 आधार -  कृिष  आयकु्तालय, महारा टर्  शासन, मुंबई                                          उ ना       उपल ध नाही.                   
 टीप   - 2018-19 ते 2021-22 चे िनदशांक अ थायी आहेत. 
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पिरिश ट 7.5 
 राज्यातील िंसचनाखालील के्षतर् 

 (‘000 हेक्टर) 
अ. 
कर्. 

वषर् िंसिचत के्षतर् ओिलताखालील 
िपकांची  
सघनता 

िंसचन 
िविहरींची 
संख्या 

(हजारात) 

दर 
िविहरीमागे 
िंसिचत 

िन वळ के्षतर् 
(हेक्टरमध्ये) 

िपकांखालील 
एकूण के्षतर् 

थलू िंसिचत 
के्षतर्ाची 

िपकांखालील 
थलू के्षतर्ाशी 
टक्केवारी 

िविहरी इतर 
साधने 

िन वळ 
के्षतर् 

एकूण 
के्षतर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 1960-61 595 477 1,072 1,220 114 542 1.10 18,823 6.5 

2 1970-71 768 579 1,347 1,570 117 694 1.11 18,737 8.4 

3 1980-81 1,055 780 1,835 2,415 132 826 1.28 19,642 12.3 

4 1990-91 1,672 999 2,671 3,319 124 1,017 1.64 21,859 15.2 

5 2000-01 2,262 987 3,249 3,852 119 1,318 1.72 21,619 17.8 

6 2001-02 2,146 990 3,136 3,727 119 1,322 1.52 20,991 17.8 

7 2002-03 2,145 1,071 3,216 3,806 118 1,331 1.61 20,915 18.2 

8 2003-04 1,914 1,030 2,944 3,636 123 उ ना उ ना 22,190 16.4 

9 2004-05 1,942 1,001 2,993 3,665 125 उ ना उ ना 22,376 16.4 

10 2005-06 2,077 1,070 3,147 3,810 118 उ ना उ ना 22,556 16.9 

11 2006-07 2,109 1,137 3,246 3,958 122 उ ना उ ना 22,557 17.6 

12 2007-08 2,151 1,160 3,311 4,037 122 उ ना उ ना 22,655 17.8 

13 2008-09 2,115 1,140 3,255 3,970 122 उ ना उ ना 22,454 17.7 

14 2009-10 2,159 1,162 3,321 4,050 122 उ ना उ ना 22,612 17.9 

15 2010-11 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,175  उ ना 
16 2011-12 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,106  उ ना 
17 2012-13 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,115  उ ना 
18 2013-14 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,380  उ ना 
19 2014-15 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,273  उ ना 
20 2015-16 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 22,863  उ ना 
21 2016-17 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,224  उ ना 
22 2017-18 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,268  उ ना 
23 2018-19 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,212 उ ना 

24 2019-20 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,570 उ ना 

25 2020-21 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 23,898 उ ना 

26 2021-21 उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 24,149 उ ना 

 आधार -  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                       उ ना      उपल ध नाही.        
 टीप   - (1) आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 
  (2) तंभ कर्. 7 मध्ये ( तंभ कर्. 6 ÷ तंभ कर्. 5) x 100 हे सतूर् वापरून सघनता काढली आहे. 
           (3) 2003 -04 ते 2021-22 चे आकडे अ थायी आहेत. 

     (4) जलसंपदा िवभागाच्या, महारा टर् शासन, िद.26 ऑग ट 2016 रोजीच्या शा.िन. अन्वये मािहती संकलनाच्या प ती बाबत सचूना िनगर्िमत करण्यात 
आ या आहेत.                                                                                        
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पिरिश ट 7.6 
 

िंसचन व िबगर िंसचन पाणीप ी  
 (` कोटी) 

वषर् पाणीप ी आकारणी वसलुी वषर् अखेर िश लक  थकबाकी 

 िंसचन िबगर 
िंसचन एकूण िंसचन िबगर 

िंसचन एकूण िंसचन िबगर 
िंसचन एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2000-01 74.48 362.60 437.08 41.23 153.99 195.22 223.39 571.30 794.69 

2001-02 84.72 368.83 453.55 43.57 208.12 251.69 264.54 732.01 996.55 

2002-03 83.17 360.68 443.85 42.02 335.50 377.52 303.79 751.99 1,055.78 

2003-04 93.03 360.26 453.29 42.89 335.20 378.09 376.63 353.06 729.69 

2004-05 78.69 418.44 497.13 45.78 402.57 448.35 415.59 378.59 794.18 

2005-06 68.25 350.28 418.53 64.03 349.45 413.48 410.18 282.09 692.27 

2006-07 90.70 408.75 499.45 74.72 420.26 494.98 427.01 245.82 672.82 

2007-08 110.35 563.89 674.24 70.47 556.54 627.01 473.70 275.20 748.90 

2008-09 112.95 695.37 808.32 71.05 602.11 673.16 531.10 466.38 1,004.61 

2009-10 95.00 715.11 810.11 69.94 732.69 802.63 561.77 466.38 1,028.15 

2010-11 96.24 670.46 766.70 79.03 666.87 745.90 745.90 468.62 1,047.90 

2011-12 109.73 541.06 650.79 79.13 541.13 620.26 608.87 461.74 1,070.61 

2012-13 82.98 670.12 753.10 63.10 443.05 506.15 618.78 656.52 1,275.30 

2013-14  70.37 536.67 607.04 57.57  457.20 514.77 631.49 728.24  1,359.73 

2014-15 78.15 593.59 671.74 61.97 574.53 636.50 648.29 695.80 1,344.09 

2015-16 80.04 660.13 740.16 49.16 523.42 572.59 679.02 835.13 1,514.15 

2016-17 73.05 690.47 763.52 59.48 513.43 572.89 693.99 1,010.29 1,704.28 

2017-18 93.72 735.06 828.78 74.30 613.84 688.14 714.00 1,135.19 1,849.19 

2018-19 105.79 1,030.95 1,136.74 78.27 965.87 1,044.14 749.07 1,198.52 1,947.59 

2019-20 114.03 1,195.69 1,309.72 59.97 908.34 968.31 809.40 1,593.71 2,403.11 

2020-21 130.57 1,004.03 1,134..60 93.71 901.44 995.15 846.62 1,697.89 2,544.51 

2021-22* 180.88 1,417.29 1,598.17 101.76 1,058.36 1,160.12 923.76 2,059.84 2,983.60 

  आधार – जलसंपदा िवभागाच्या अिधपत्याखालील मखु्य लेखा पिरक्षक, जल व िंसचन, औरंगाबाद   * अ थायी  
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पिरिश ट 7.7 
 

राज्यातील पशुधन आिण कुक्कुटादी पक्षी 
 

            ('000) 

पशधुन 
गणना 
वषर् 

 

गाई-बैल हशी -रेडे म ा व 
शे या 

इतर  
पशधुन + 

एकूण 
पशधुन 

दर शंभर 
हेक्टर चराई 
व कुरण 
के्षतर्ामागे 
शे या, 
म ा 

(संख्या) 

दर शंभर 
हेक्टर िन वळ 
िपकांखालील 
के्षतर्ामागे 
पशधुन 
(संख्या) 

दर लाख 
लोकसंख्ये 

मागे 

पशधुन 

एकूण कुक्कुटादी  

पक्षी $ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1961 15,328 3,087 7,273  360 26,048 512 144 66 10,578 

1966 14,729 3,042 7,326  352 25,449 522 140 57 9,902 

1972 14,705 3,301 8,038  317 26,361 491 164 52 12,217 

1978 15,218 3,899 10,199  326 29,642 650 162 51 18,751 

1982 16,162 3,972 10,376  409 30,919 673 175 48 19,845 

1987 16,983 4,755 12,068  449 34,255 950 189 48 24,830 

1992 17,441 5,447 13,016  489 36,393 940 202 46 32,187 

1997 18,071 6,073 14,802  692 39,638 1,104 223 50 35,392 

2003 16,738 6,084 13,624  612 37,058 1,016 213 36 34,596 

2007 16,184 6,073 13,301  397 35,955 1,064 206 37 64,756@ 

2012 15,484  5,595  11,016  394 32,489  885  187 29  77,795@ 

2019 13,993 5,604 13,285 198 33,080 973 199 26  74,298@ 

 आधार -  पशधुन गणना             

    टीप    -  आकडे संिक्ष तात िद यामळेु बेरजा जळुतीलच असे नाही. 

   + इतर पशधुन यामध्ये डुकरे, घोडे व िंशगरे, खेचरे, उंट व गाढवे यांचा समावेश.  

   $ एकूण कुक्कुटादी प यांमध्ये टकीर्, क्वेल व इतर कुक्कुटादी पक्षी. 

      @ एकूण कुक्कुटादी प यांमध्ये पो टर्ीफामर् मधील पक्षी समािव ट आहे. 

  

 


