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याख्या सूची
लोकसंख्या
बालकांमधील मुलामुलींचे माण (0 ते 6 वष) : लोकसंख्येतील ‘0 ते 6 वष वयोगटातील मुलींची त्याच वयोगटातील
दर 1000 मुलांच्या माणात असलेली संख्या’ अशी बालकांमधील मुलामुलींच्या माणाची याख्या करण्यात आली आहे .
बालकांमधील मुलामुलींचे माण (0 ते 6 वष) =

0 ते 6 वष वयोगटातील मुलींची संख्या
0 ते 6 वष वयोगटातील मुलांची संख्या

X 1000

सं थात्मक कुटुं ब : ‘सं थात्मक कुटुं ब’ हणजे सं थेत वा त य करणारे आिण सामाियक वयंपाकगृहात भोजन घे णा-या
पर पर असंबंिधत यक्तींचा समूह होय. या कारच्या कुटुं ब सं थेत बोडीर्ंग गृह, खानावळी, वसितगृहे, हॉटे स, बचाव गृहे,
िनरीक्षण गृहे, िभक्षेकरी गृह, कारागृह ,आ म, वृ ा म, बालगृहे, अनाथालये, इत्यादींचा समावेश होतो.
कुटुं ब मुख : जनगणनेमध्ये कुटुं ब मुख हणजे कुटुं बाकडू न कुटुं बाचा मुख हणून ओळखली जात असलेली, सामान्यत:
कुटुं बाच्या कारभाराचे यव थापन करण्याच्या द ृ टीने मुख्य जबाबदारी आिण कुटुं बाच्या वतीने िनणर्य घे णारी यक्ती होय.
‘कुटुं ब मुख’ हा सवार्त वय कर पुरुष सद य िंकवा कमिवणारा सद य असणे आव यक नाही, तर तर्ी िंकवा तरुणतरुणींपैकी कोणताही सद य असू शकतो.
मुख्य कामगार : संदभर् कालावधीत सहा मिहन्यांपेक्षा जा त िदवस (180 िदवस) काम केले या यक्तींना मुख्य कामगार
असे संबोधतात.
सीमांितक कामगार : संदभर् कालावधीत सहा मिहन्यांपेक्षा कमी िदवस (180 िदवस) काम केले या यक्तींना सीमांितक
कामगार असे संबोधतात.
कामाच्या शोधात िंकवा कामासाठी उपल ध यक्ती (बे रोजगार): कामाची कमतरता अस याने काम केलेले नाही
तथािप, रोजगार िविनमय कदर्, मध्य थ, िमतर् अथवा नातेवाईक यांच्यामाफर्त िंकवा संभा य िनयोक्त्यांकडे अजर् करुन
स :ि थतीतील उपल ध काम व त्याचा मेहनताना िवचारात घे ऊन कामाची मागणी करीत आहे िंकवा काम करण्याची इच्छा
िंकवा कामासाठी उपल धता दशर्िवली आहे , अशा यक्तींना कामाच्या शोधात िंकवा कामासाठी उपल ध यक्ती हणून
संबोधले जाते.
मशक्ती : काम करणाऱ्या (रोजगारीत असले या) व कामाच्या शोधात िंकवा कामासाठी उपल ध असणाऱ्या (बेरोजगार)
यक्ती िमळू न मशक्ती तयार होते.
कायर् शक्ती (रोजगार असलेले) : कोणत्याही आिर्थक कायार्त गुंतले या (रोजगारीत असले या) यक्ती िमळू न कायर्शक्ती
तयार होते.
कायर् सहभाग दर : एकूण काम करणाऱ्यांची (मुख्य + सीमांितक) (जनगणना 2011 नुसार) एकूण लोकसंख्येशी असलेली
टक्केवारी हणजे कायर् सहभाग दर होय.
कायर् सहभाग दर =
मशक्ती सहभाग दर$ :

एकूण काम करणारे (मुख्य + सीमांितक)
एकूण लोकसंख्या

X 100

मशक्ती सहभाग दर हणजे मशक्ती असणाऱ्यांची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी होय.

मशक्ती सहभाग दर =

(काम करणाऱ्या यक्ती + बेरोजगार यक्ती)
एकूण लोकसंख्या

X 100
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कामगार लोकसंख्या
माण होय.

माण$ : काम करणाऱ्या यक्तींची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी हणजे कामगार लोकसंख्या

कामगार लोकसंख्या माण =
बे रोजगार दर$ :

काम करणाऱ्या यक्तींची संख्या
एकूण लोकसंख्या

X 100

मशक्तीतील एकूण यक्तीपैकी बेरोजगार यक्तींची टक्केवारी हणजे बेरोजगार दर होय.

बेरोजगार दर =

बेरोजगार यक्तींची संख्या
(काम करणाऱ्या यक्तींची संख्या + बेरोजगार यक्तींची संख्या )

X 100

($ - म शक्ती पाहणी (जुलै, 2017 ते जून, 2018) च्या वािर्षक अहवालामध्ये वापरले या संज्ञेनस
ु ार)
िनत्य मुख्य कायर् ि थती : पाहणीच्या िदवसापूवीर् मागील 365 िदवसात एखादी यक्ती तुलनेने ज्या कायर्ि थतीवर जा त
वेळ कायर्रत असते त्यास िनत्य मुख्य कायर् ि थती असे संबोधले जाते.
वतर्मान सा ताहीक ि थती :
एखादी यक्ती पाहणीच्या िदवसापूवीर् मागील सात िदवसांमध्ये िकमान एका िदवसातील कमीत कमी एक तास कायर्रत
अस यास त्यास यिक्तच्या रोजगाराची वतर्मान सा ताहीक ि थती हणून संबोधले जाते.

लोकिव
ाथिमक तूट : ाथिमक तूट हणजे राजकोषीय तूटीमधून याज दाने वगळ यावर येणारी रक्कम होय.
दरडोई िवकास खचर् व दरडोई महसुली खचर् हे िवकास खचर् व महसुली खचार्स संबंिधत वषार्च्या मध्यावधी लोकसंख्येने
भागून पिरगिणत करण्यात येतात.

जन्म व मृत्यू िवषयक सांिख्यकी
जन्म दर : दर हजार यक्तींमागे त्या वषार्तील जीिवत जन्मांची संख्या
मृत्यू दर : दर हजार यक्तींमागे त्या वषार्तील मृत्यूंची संख्या
अभर् क मृत्यू दर : दर हजार जीिवत जन्मांमागे अभर्कांच्या (एक वषर् िंकवा त्यापेक्षा लहान) मृत्यूंची संख्या
नवजात िशशू मृत्यू दर : चालू वषार्तील जीिवत जन्मांमागे 29 िदवसांपेक्षा कमी वय असले या नवजात िशशुंच्या मृत्यूंची
संख्या
पाच वषार्खालील बालकांचा मृत्यूदर : दर हजार जीिवत जन्मांमागे 5 वषार्ंखालील मुलांच्या मृत्यूंची संख्या
माता मृत्यू : कोणत्याही

तर्ीचा मृत्यू गरोदरपणात िंकवा गरोदरपणाची समा ती झा यानंतर 42 िदवसांच्या आत,

गरोदरपणाच्या कालावधीचा व गभर्धारणेची जागा याचा िवचार न करता गरोदरपणाशी संबंिधत कारणाने िंकवा ज्याची
गरोदरपणामुळे िंकवा त्याच्या यव थापनामुळे ती ता वाढे ल अशा कारणाने अपघाती िंकवा

ासंिगक कारणे वगळू न

झालेला मृत्यू हणजे माता मृत्यू होय.
माता मृत्यू माण : संबंिधत वषार्मध्ये गरोदरपणाची गुंतागुंत िंकवा सुती दर यान गुंतागुंत िनमार्ण झा यामुळे ित लाख
जीिवत जन्मांमागे त्या वषार्तील ि तर्यांच्या मृत्यूंची संख्या हणजे माता मृत्यू माण होय.
माता मृत्यू माण =

एका ठरािवक कालावधीमध्ये झालेले एकूण माता मृत्यू
त्याच कालावधीतील जीिवत जन्म

एकू ण जनन दर : तर्ीच्या संपण
ु र् जनन कालावधीमध्ये तर्ीला होणारी सरासरी मुले
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िशक्षण
एकू ण पटसंख्ये चे

माण =

िविश ट शैक्षिणक तरामधील िव ाथ्यार्ंची पटसंख्या
िविश ट शैक्षिणक तराकिरता अिधकृ त वयोगटातील लोकसंख्या

तर्ी-पुरूष असमानता िनदशांक =

X 100

मुलींच्या एकूण पटसंख्येचे माण
मुलांच्या एकूण पटसंख्येचे माण

िवशे ष गरजा असलेली मुले : द ृ टीदोष,

वणदोष, हालचाल दोष, आकलनदोष, सेरे ल पा सी िंकवा मितमंदत्व

यांसारख्या रोगाने पीिडत असलेली सवर् मुले हणजे िवशेष गरजा असले ली मुले होत.
गळतीचे माण : संदिर्भत शैक्षिणक वषार्त एखा ा शाळे च्या पटावर न द झाले या िव ाथ्यार्ंची संख्या व त्यापुढील शैक्षिणक
वषार्मध्ये त्या शाळे च्या पटावर अ ाप न दणी न झाले या िव ाथ्यार्ंची संख्या यांचे माण हणजे गळतीचे माण होय.

आिर्थक
दे शांतगर्त थूल उत्पन्न : कोणत्याही भौगोिलक सीमांिकत क्षेतर्ातील िविश ट कालावधीमध्ये (साधारणपणे एक वषर्) िनमार्ण
झाले या सवर् व तू व सेवांचे (ि रुक्ती टाळू न) मू याच्या वरुपात केले ले मोजमाप. सवर्साधारणपणे भौगोिलक क्षेतर् हणजे
दे श. जर भौगोिलक क्षेतर् राज्य असेल तर त्यास थूल राज्य उत्पन्न आिण जर भौगोिलक क्षेतर् िज हा असेल तर त्यास थूल
िज हा उत्पन्न असे संबोधले जाते.
दे शांतगर्त थूल उत्पन्न (बाजार िंकमतींनुसार) : त्येक उ ोगापासून तयार करण्यात आले या मूळ िंकमतींनुसार
मू यवृि + आयात शु कांसह उत्पादनावरील कर वजा उत्पादनावरील अनुदान

थूल

िन वळ उत्पन्नाची जसे दे शांतगर्त िन वळ उत्पन्न, िन वळ राज्य उत्पन्न व िन वळ िज हा उत्पन्न पिरगणना करतांना
संबंिधत थूल उत्पन्नातून ि थर भांडवलाचा घसारा वजा करण्यात येतो.
थूल मू यवृि (मूळ िंकमतींनुसार) (उत्पन्न पध्दत) : कमर् चाऱ्यां ची भरपाई + यव थापन अिधक्य / िम
ि थर भां ड वलाचा घसारा + उत्पादन कर वजा उत्पादन अथर्सहा य

उत्पन्न +

थूल मू यवृ ी (मूळ िंकमतीनुसार) (उत्पादन पध्दती) : उत्पादनाचे थूल मू य वजा िनिव ठा
थूल रा टर्ीय उत्पन्न : दे शांतगर्त थूल उत्पन्नात िवदे श यवहारातील दे वाण-घे वणातील फरकाचा समावेश करुन थूल
रा टर्ीय उत्पन्न पिरगिणत करण्यात येते.
िन वळ रा टर्ीय उत्पन्न : थूल रा टर्ीय उत्पन्नामधून ि थर भांडवलाचा घसारा वजा करुन िन वळ रा टर्ीय उत्पन्न पिरगिणत
करण्यात येते. यास रा टर्ीय उत्पन्न असेही संबोधले जाते.
दरडोई उत्पन्न : रा टर्ीय दरडोई उत्पन्न, राज्य दरडोई उत्पन्न आिण िज हा दरडोई उत्पन्न हे संबंिधत भौगोिलक क्षेतर्ाच्या
िन वळ उत्पन्नाला मध्यावधी लोकसंख्येने भागून पिरगिणत करण्यात येते.
आगाऊ अंदाज हणजे उपल ध अनुरुप/ ितिनिधक िनदशक वापरुन केले ले अंदाज.
गर्ाहक व तू : वत:च्या व कुटुं बाच्या वापरासाठी गर्ाहकांनी खरे दी केले या व तू.
मध्यम तयार माल : दुसऱ्या व तू तयार करण्याकिरता व तू हणून वापर या जाणाऱ्या िनिव ठी.
भांडवली व तू : व तू तयार करण्यासाठी वापर या जाणाऱ्या मशीनरी सारख्या व तू.
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थूल उत्पादन : लेखा वषार्त उत्पािदत झाले ली उत्पादने व उप उत्पादने यांचे त्यक्ष करिवरिहत मू य ( हणजे िवकर्ीवरील
कर व शू क वगळू न आिण अस यास अनुदान समािव ट करुन) आिण अधर् िनिर्मत व तूंचे मूळ मू य, वत:साठी केले या
बांधकामाचे मू य, पूरिवण्यात आले या औ ोिगक व िबगर-औ ोिगक सेवांपोटी ा त जमा, क प यंतर्सामगर्ी व इतर
थायी मालम ा यांचे भाडे , मूळ ि थतीत खरे दी केले या व तुंच्या िवकर्ी ारे िमळणारी िन वळ िश लक आिण िनमार्ण करुन
िवकर्ी केले या िवजेचे मू य यांचा थूल उत्पादनामध्ये समावेश होतो.
िन वळ मू यवृ ी :

थूल उत्पादनातून एकूण िनिव टी मू य व घसारा वजा के यावर िन वळ मू यवृ ी ा त होते.

सवर्साधारण
दरडोई िवजेचा अंितम वापर : िवजेच्या अंितम वापरास मध्यावधी लोकसंख्येने भागून पिरगिणत करण्यात येते
िवजेचा अंितम वापर हणजे गर्ाहकांनी त्यक्षात वापरलेली वीज (िंकवा गर्ाहकांना िवकलेली वीज) होय.
उजार् - एकके :
1 मे.व ॅ. = 1 मेगाव ॅट = 1,000 िकलोव ॅट = 10,00,000 व ॅट
1 युिनट = 1 िकलो-व ॅट-तास
1 दशलक्ष युिनट्स = 10,00,000 युिनट्स = 10,00,000 िक.व ॅ.तास
1 एम हीए = 1 दशलक्ष हो ट ॲि पअर

वाहन उत्पादकता =

तीिदन सरासरी साथर् िकमी (लाखांत)
एकूण सरासरी वाहने

चालक - वाहक उत्पादकता =

भारमान टक्के =

X 100000

एकूण साथर् िकमी (लाखांत)
एकूण कामिगरीवरील चालक िदवस

त्यक्ष वासी उत्पन्न
अपेिक्षत वासी उत्पन्न

X 100000

X 100

राज्य व िज हा मानव िवकास िनदशांक मापनासाठी प ती (राज्य मानव िवकास अहवाल-2012) :
आरोग्य, िशक्षण व उत्पन्न या आयामांचे िनदशांक खालील सुतर्ाने पिरगिणत करण्यात आले आहे त.
Ix='X' आयामांचा िनदशांक =

त्यक्ष मू य (value) - लघु म मू य
मह म मू य - लघु म मू य

िशक्षणाच्या िनदशांकाची पिरगणना साक्षरतेला दोन-तृतीयांश व पटन दणी दराला एक-तृतीयांश भारांक (weight) दे ऊन
करण्यात आली आहे .
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घटक िनदशांक काढ यानंतर िज

ांच्या मानव िवकास िनदशांकासाठी घटक िनदशांकाची साधी सरासरी घे ण्यात आली

आहे .
घटक िनदशांक अनुमािनत करण्यासाठी खाली िद या माणे मह म व लघु म मू ये ठरिवण्यात आली.
घटक

मह म

अभर्क जीिवतत्व दर

1,000

0

100

0

100

0

1,50,000

10,000

साक्षरता दर
थूल पटसंख्या माण
दरडोई िन वळ अंतगर्त उत्पन्न
(चालू िंकमतीनुसार) (₹)

लघु म

टीप : अभर्क जीिवतत्व दर = 1,000 – अभर्क मृत्यू दर, उत्पन्नाचे अंदाज काढण्यासाठी लॉग टर्ान् फॉमशन वापरले आहे .
िपकांची सघनता : एकूण िपकांखालील क्षेतर्ाचे िन वळ पेरणी क्षेतर्ाशी माण
दूरध्वनीची घनता : संदभर् क्षेतर्ामधील दर शंभर लोकसंख्येमागे दूरध्वनी जोडण्यांची संख्या
ि तर्यांचे लग्नाच्या वेळचे सरासरी वय : िदले या संदभर् वषार्मध्ये लग्न केले या ि तर्यांचे अंदािजत सरासरी वय

पाणी पुरवठा व वच्छता
खुली हगणदारी मुक्त गाव : ज्या पिरसर/गावात द ृ य वरूपात िव ठा आढळत नाही आिण त्येक कुटुं ब, सावर्जिनक
आिण सामुदाियक सं था िव ठे ची िव हे वाट लावण्यासाठी सुरिक्षत तंतर्ज्ञानाचा पयार्य वापरत आहे त अशा गावास अनुसिु चत/
घोिषत खुली हगणदारी मुक्त गाव हणून संबोधण्यात येते.
खुली हगणदारी मुक्त शहर : िदवसाच्या कोणत्याही वेळी एकही यक्ती उघडयावर शौच करीत असलेली आढळली नाही
अशा शहर/ भागास खुली हगणदारी मुक्त शहर असे अनुसिु चत/ घोिषत केले जाऊ शकते.
खुली हगणदारी मुक्त + शहर : िदवसाच्या कोणत्याही वेळी एकही यक्ती उघडयावर शौच/ लघवी करीत असलेली
आढळली नाही व जेथे सामुदाियक व सावर्जिनक शौचालय कायार्त्मक व सुि थतीत आहे त अशा शहर/ भागास खुली
हगणदारी मुक्त + शहर असे अनुसिु चत/ घोिषत केले जाऊ शकते.
खुली हगणदारी मुक्त ++ शहर : िदवसाच्या कोणत्याही वेळी एकही यक्ती उघडयावर शौच/ लघवी करीत असलेली
आढळली नाही व जेथे सामुदाियक व सावर्जिनक शौचालय कायार्त्मक व सुि थतीत आहे त आिण ज्यामध्ये मलमुतर्,
सांडपाणी हे नाले -गटारे यामध्ये न सोडता त्यांचेवर िकर्या करून त्यांचे यव थापन करण्यात येते अशा शहर/ भागास
खुली हगणदारी मुक्त + + शहर असे अनुसिु चत/ घोिषत केले जाऊ शकते.

*****
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