ेस नोट
अथर् व सांिख्यकी संचालनालय,
िनयोजन िवभाग,
महारा टर् शासन,
मुंबई

िदनांक : 5 माचर् , 2020

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2019-20
ठळक वैिश

े



सन 2019-20 च्या पुवार्नम
ु ानानुसार राज्य अथर् यव थेत 5.7 टक्के वाढ तर दे शाच्या अथर् यव थेत 5.0 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे .



सन 2019-20 मध्ये ‘कृ िष व संलग्न काय’ , ‘उ ोग’ व ‘सेवा’ क्षेतर्ात अनुकर्मे 3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेिक्षत
आहे .



पुवार्नम
ु ानानुसार सन 2019-20 साठी सांकेितक (‘नॉिमनल’) (चालू िंकमतीनुसार) थूल राज्य उत्पन्न ` 28,78,583 कोटी
अपेिक्षत आहे आिण वा तिवक (‘िरअल’) (सन 2011-12 च्या ि थर िंकमतीनुसार) थूल राज्य उत्पन्न ` 21,54,446 कोटी
अपेिक्षत आहे .



पिह या सुधािरत अंदाजानुसार सन 2018-19 चे सांकेितक थूल राज्य उत्पन्न ` 26,32,792 कोटी होते, तर ते सन 2017-18
मध्ये ` 23,82,570 कोटी होते.



सन 2018-19 चे वा तिवक थूल राज्य उत्पन्न ` 20,39,074 कोटी होते, तर ते सन 2017-18 साठी ` 19,23,797 कोटी होते.
सन 2018-19 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ` 1,91,736 होते, तर ते सन 2017-18 मध्ये ` 1,75,121 होते.



सांकेितक दे शांतगर्त थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी िह सा सवार्िधक (14.3 टक्के) आहे



सन 2018-19 च्या तुलनेत सन 2019-20 च्या सांकेितक थूल राज्य उत्पन्नात ` 2,45,791 कोटी वाढ अपेिक्षत आहे



सन 2019-20 चे दरडोई राज्य उत्पन्न ` 2,07,727 अपेिक्षत आहे
दरडोई राज्य उत्पन्न आिण सांकेितक थूल राज्य उत्पन्न
तपशील

दरडोई राज्य उत्पन्न (`)
सांकेितक थूल राज्य
उत्पन्न (` कोटी)
+++ ितसरे सुधािरत अंदाज

2015-16

2016-17

++

2017-18

2018-19+ 2019-20$

1,75,121

1,91,736 2,07,727

2011-12

2012-13

2013-14

99,597

1,12,092

1,25,261 1,32,836

1,46,815

1,63,738

12,80,369 14,59,629 16,49,647 17,79,138

19,66,225

21,98,324 23,82,570 26,32,792 28,78,583

++ दुसरे सुधािरत अंदाज

2014-15

(पायाभूत वषर् 2011-12)
+++

+ पिहले सुधािरत अंदाज

$ पुवार्नम
ु ान

ii

सन 2018-19 किरता िनवडक राज्यांचे दरडोई उत्पन्न
(पायाभूत वषर् 2011-12)
तपशील

हिरयाणा

कनार्टक

तेलंगणा

तामीळनाडू

महारा टर्

आंधर् दे श

मध्य दे श

उ र दे श

दरडोई राज्य उत्पन्न (`)

2,26,644

2,10,887

2,05,696

1,93,750

1,91,736

1,64,025

90,998

61,351

सन 2020 किरता जागितक थूल उत्पादनाचे वृि दर
तपशील

जागितक

थूल उत्पादनाचे
वृि दर (टक्के)

िवकिसत

िवकसनशील

अ प िवकिसत

अमेरीकेची

अथर् यव था

अथर् यव था

अथर् यव था

संयक्
ु त राज्ये

1.5

4.0

5.1

1.7

2.5

जपान

चीन

भारत$

महारा टर्$

0.9

6.0

5.0^

5.7^^

$ सन 2019-20 किरता ^ रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, भारत सरकार यांचेकडील थम पुवार्नम
ु ान ^^ अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन यांचेकडील पुवार्नम
ु ान



राज्याच्या गर्ामीण व नागरी भागाचा सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक (पायाभूत वषर् 2003) एि ल, 2019 ते िडसबर, 2019 या
कालावधीत अनुकर्मे 298.1 व 282.2 होता तर एि ल, 2018 ते िडसबर, 2018 या कालावधीत तो अनुकर्मे 273.0 व
265.7 होता. सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांकावर आधािरत एि ल, 2019 ते िडसबर, 2019 या कालावधीत वषर्-ते-वषर्
चलनवाढीचा दर गर्ामीण भागात 9.2 टक्के व नागरी भागात 6.2 टक्के होता, तर एि ल, 2018 ते िडसबर, 2018 या कालावधीत
तो अनुकर्मे 0.6 टक्के व 1.9 टक्के होता.



सन 2019-20 मध्ये िडसबरपयत रा टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयमांतगर्त समािव ट एकूण पातर् 150.58 लाख िशधापितर्काधारकांपैकी
146.03 लाख िशधापितर्कांची आिण 14 अवषर्ण वण िज

ांतील

¤üÖ×¸ü¦ü¶

रे षेवरील शेतकऱ्यांपैकी एकूण पातर् 9.16 लाख

िशधापितर्काधारकांपैकी नऊ लाख िशधापितर्कांची आधार जोडणी पूणर् करण्यात आली आहे .


‘िशव भोजन’

ित थाळी ` 10 या दराने राज्याच्या सवर् िज

ांतील गरीब व गरजू लोकांना िद. 26 जानेवारी, 2020 पासून

पुरिवण्यात येत आहे



राज्यातील 52,423 रा त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्य िवतरणाकिरता ‘पॉईंट ऑफ सेल’ उपकरणे बसिवण्यात आली आहे त.
िडसबर, 2019 मध्ये सुमारे 1.39 कोटी कुटुं बांनी आधार आधारीत बायोमेिटर्क अिध माणना ारे िशधाव तूंचा लाभ घे तला.



‘एक दे श, एक िशधापितर्का’ ही योजना 1 जानेवारी, 2020 पासून दे शात राबिवण्यात येत आहे . या योजने अंतगर्त लाभाथीर् दे शातील
कोणत्याही भागातील रा त भाव दुकानांमध्ये कायार्िन्वत ‘पॉईंट ऑफ सेल’ या उपकरणाच्या सहा याने पोटिबिलटीच्या माध्यमातून
रा त दराने अन्नधान्य िवकत घे ऊ शकतात.



राज्याची सन 2019-20 अथर्संक पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ` 3,14,640 कोटी, तर सन 2018-19 सुधािरत अंदाजानुसार

` 2,86,500 कोटी आहे .


अथर्संक पीय अंदाज 2019-20 नुसार कर महसूल आिण करे तर महसूल (कदर्ीय अनुदानासह) अनुकर्मे ` 2,57,455 कोटी
आिण ` 57,185 कोटी आहे .
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एि ल ते िडसबर,2019 या कालावधीत त्यक्ष महसुली जमा ` 2,14,376 कोटी (अथर्संक पीय अंदाजाच्या 68.1 टक्के) असून
ती सन 2018-19 च्या सुधािरत अंदाजानुसार तत्सम कालावधीच्या तुलनेत 12.8 टक्के अिधक आहे .
अथर्संक पीय अंदाज 2019-20 नुसार राज्याचा महसुली खचर् ` 3,34,933 कोटी असून सन 2018-19 च्या सुधािरत अंदाजानुसार

` 3,01,460 कोटी आहे .


अथर्संक पीय अंदाज 2019-20 नुसार िव ीय तुटीचे थूल राज्य उत्पन्नाशी माण 2.1 टक्के तसेच ऋणभाराचे थूल राज्य
उत्पन्नाशी माण 16.4 टक्के असून हे दोन्ही िनदशक चौदा या िव आयोगाने घालून िदले या िव ीय मयार्देत आहे त



अथर्संक पीय अंदाज 2019-20 नुसार भांडवली जमेचा एकूण जमेतील आिण भांडवली खचार्चा एकूण खचार्तील िह सा अनुकर्मे
22.2 टक्के व 17.3 टक्के आहे .



अथर्संक पीय अंदाज 2019-20 नुसार िवकास खचार्चे एकूण महसुली खचार्तील माण 68.0 टक्के आहे



अथर्संक पीय अंदाज 2019-20 नुसार महसुली तूट, िव ीय तूट आिण ऋणभार अनुकर्मे ` 20,293 कोटी, ` 61,670 कोटी व
` 4,71,642 कोटी आहे .



राज्यातील अनुसिू चत वािणिज्यक बँकांच्या 31 माचर् , 2019 रोजी एकूण ठे वी व थूल कज अनुकर्मे ` 25.50 लाख कोटी व
` 27.15 लाख कोटी होते. अनुसिू चत वािणिज्यक बँकांचे 31 माचर् , 2019 रोजी कजर्-ठे वी माण 106.5 टक्के होते.



ाधान्य क्षेतर्ासाठी सन 2019-20 च्या वािर्षक कजर् योजनतगर्त ‘कृ िष व संलग्न काय’ क्षेतर्ाचा िह सा 20.6 टक्के आिण
‘एमएसएमई (अित लघु, लघु, मध्यम उ ोग, खादी व गर्ामो ोग)’ क्षेतर्ाचा िह सा 55.5 टक्के आहे .



धानमंतर्ी मुदर्ा योजनेअंतगर्त िवतिरत करण्यात येणाऱ्या कजार्मध्ये महारा टर् राज्य अगर्ेसर आहे . सन 2018-19 मध्ये 43.86 लाख
(‘िशशु’ ( ` 50,000 पयत ) अंतगर्त 37.51 लाख, ‘िकशोर’ ( ` 50,000 ते 5 लाख ) अंतगर्त 5.10 लाख व ‘तरुण’
( ` 5 लाख ते 10 लाख ) अंतगर्त 1.25 लाख) लाभाथ्यार्ंना एकूण ` 25,742 कोटी कजर् िवतिरत करण्यात आले.



िद. 15 ऑग ट, 2020 पयत नंदरु बार िज हा 100 टक्के िडिजटली सक्षम करण्याचे िनि चत करण्यात आले आहे



दे शातील अनुसिू चत वािणिज्यक बँकांच्या एकूण ठे वी व थूल कज यामध्ये महारा टर्ातील बँकांचा िह सा िद. 31 माचर् , 2019 रोजी
अनुकर्मे 20.3 टक्के व 27.7 टक्के होता




ाधान्य क्षेतर्ासाठी सन 2019-20 ची राज्याकिरता वािर्षक कजर् योजना ` 4.24 लाख कोटी आहे
मान्सून 2019 मध्ये सरासरी पावसाच्या 112.6 टक्के पाऊस राज्यात पडला. राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी (मुंबई शहर व मुंबई
उपनगर िज



ातील तालुके वगळून) 152 तालुक्यांमध्ये अितिरक्त, 182 मध्ये सरासरी आिण 21 मध्ये अपुरा पाऊस पडला.

कृ षी गणना 2015-16 नुसार सरासरी विहती क्षेतर्ामध्ये राज्याचा (1.34 हे क्टर) सवर् राज्यांमध्ये अकरावा कर्मांक आहे . अ प व
अत्य प (2.0 हे क्टर पयत) विहती खातेदारांचे एकूण क्षेतर् 92.20 लाख हे क्टर असून एकूण विहती क्षेतर्ाच्या 45.0 टक्के होते, तर
अ प व अत्य प विहती खातेदारांची संख्या 121.55 लाख असून, ती एकूण विहती खातेदारांच्या 79.5 टक्के होती.



सन 2019-20 च्या खरीप हं गामामध्ये 149.61 लाख हे क्टर क्षेतर्ावर पेरणी पूणर् करण्यात आली. गतवषीर्च्या तुलनेत तृणधान्ये,
कडधान्ये, तेलिबया व कापूस यांच्या उत्पादनात अनुकर्मे नऊ टक्के, तीन टक्के, एक टक्का व 24 टक्के वाढ अपेिक्षत असून
उसाच्या उत्पादनात 36 टक्के घट अपेिक्षत आहे .



सन 2019-20 मध्ये र बी िपकांखालील क्षेतर् 50.87 लाख हे क्टर असून ते गतवषीर्च्या तुलनेत 5.6 टक्के जा त आहे . गत वषीर्च्या
तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्ये यांच्या उत्पादनात अनुकर्मे 43 टक्के व 23 टक्के वाढ अपेिक्षत असून तेलिबयांच्या उत्पादनात
24 टक्के घट अपेिक्षत आहे .
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सन 2019-20 मध्ये फलोत्पादन िपकांखालील क्षेतर् 16.50 लाख हे क्टर असून 242.71 लाख मे. टन उत्पादन अपेिक्षत आहे , तर
सन 2018-19 मध्ये 16.51 लाख हे क्टर क्षेतर्ात 230.35 लाख मे. टन उत्पादन झाले.
राज्यातील पाऊस व पीक उत्पादन
तपशील

2011-12

पावसाची सरासरीच्या
तुलनेत टक्केवारी

102.3

2012-13
90.3

2013-14
124.6

पीक

2014-15

2015-16

70.2

59.4

2016-17

2017-18

2018-19#

94.9

84.3

73.6

12,646

10,944

7,947

उत्पादन ('000 मे.टन)$

तृणधान्ये

10,276

कडधान्य

8,667

10,677

9,259

7,210

2,225

2,262

3,114

2,019

1,545

4,584

3,684

2,683

एकूण अन्नधान्ये

12,501

10,929

13,791

11,278

8,755

17,230

14,628

10,630

तेलिबया

4,485

5,087

5,294

2,850

2,436

5,113

4,208

4,885

86,733

69,648

76,901

84,699

73,680

54,237

83,138

89,779

ऊस
@

7,200

7,655

8,834

7,000

7,500

10,755

6,094

6,593

फळे

10,538

9,785

13,458

11,090

9,750

10,630

11,729

10,778

भाजीपाला

8,778

8,008

10,162

8,783

9,452

10,520

12,307

कापूस (रुई)

$ खरीप, र बी आिण उन्हाळी अंतभूर्त

@ 170 िकलोची एक गासडी या माणे कापसाचे उत्पादन '000 गास

ां मध्ये

11,472
# अंितम अंदाज



मो ा, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेतर्) क पा ारे 30 जून, 2019 अखेर 51.23 लाख हे क्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण करण्यात
आली आिण 2018-19 मध्ये त्यक्ष िंसिचत क्षेतर् 35.97 लाख हे क्टर (70.2 टक्के) होते.



लघु िंसचन ( थािनक क्षेतर्) क पां ारे 30 जून, 2019 अखेर 18.96 लाख हे क्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण करण्यात आली आिण
2018-19 मध्ये 8.49 लाख हे क्टर (44.8 टक्के) क्षमता वापरण्यात आली.



मो ा, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेतर्) जलाशयांमध्ये िमळू न एकितर्तपणे 15 ऑक्टोबर, 2018 रोजी एकूण उपयुक्त जलसाठा
23,004 दशलक्ष घनमीटर होता व तो क प आराख ानुसार उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 52.8 टक्के होता.



शेतकऱ्यांनी िद. 1 एि ल, 2015 ते 31 माचर् , 2019 या कालावधीत घे तलेले व 30 स टबर, 2019 रोजी थकीत असलेले कजर् माफ
करण्यासाठी ‘महात्मा जोतीराव फु ले शेतकरी कजर्मिु क्त योजना 2019’ मंजरू केली असून मूळ रक्कम व याज िमळू न ` दोन
लाखापयतचे कजर्, जमीन धारणा क्षेतर्ाची मयार्दा िवचारात न घे ता माफ करण्याचा िनणर्य घे ण्यात आला आहे . राज्य शासनाने
सन 2019-20 मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ` 15,000 कोटी िनधी उपल ध करुन िदला आहे






वािर्षक कजर् योजने अंतगर्त सन 2019-20 मध्ये ‘कृ िष व संलग्न काय’ क्षेतर्ासाठी वािर्षक ल य ` 87,322 कोटी होते.
सन 2019-20 मध्ये िडसबर अखेर िव ीय सं थां ारे ` 24,897 कोटी पीक कजर् वाटप करण्यात आले तर सन 2018-19 मध्ये
ते ` 31,283 कोटी होते. सन 2019-20 मध्ये स टबर अखेर ` 18,147 कोटी रकमेचे कृ षी मुदत कजर् वाटप करण्यात आले, तर
सन 2018-19 मध्ये ते ` 36,631 कोटी होते.
ाथिमक कृ िष सहकारी पतपुरवठा सं थांनी सन 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांना एकूण ` 12,010 कोटी पीक कजर् िवतिरत केले.
जून ते ऑग ट, 2018 या कालावधीत सुमारे 37,988 हे क्टर क्षेतर् अितवृ टी व पुरामुळे बािधत झाले होते. त्यासाठी
` 139.19 कोटी रकमेची नुकसान भरपाई 2019-20 मध्ये मंजरू करण्यात आली. सन 2018-19 च्या र बी हं गामात राज्यात तीन
तालुक्यातील सुमारे 64,231 हे क्टर क्षेतर् दु काळामुळे बािधत झाले होते. त्यासाठी ` 56.61 कोटी रकमेची नुकसान भरपाई
2019-20 मध्ये मंजरू करण्यात आली. सन 2019 च्या खरीप हं गामात टं चाईमुळे बािधत झालेले बीड आिण उ मानाबाद िज ांतील
अनुकर्मे अंबेजोगाई आिण परांडा हे दोन तालुके दु काळगर् त जाहीर करण्यात आले. अंबेजोगाई मध्ये ती व परांडामध्ये मध्यम
वरुपाचा दु काळ जाहीर करण्यात आला. माहे ऑक्टोबर-नो हबर, 2019 मध्ये ‘क्यार’ व ‘महा’ या चकर्ीवादळांमळ
ु े झाले या
अवकाळी पावसाने राज्यातील 34 िज ांतील 349 तालुक्यांमधील शेतीिपकांचे व फळिपकांचे नुकसान झाले. शेतीिपकांसाठी
` 8,000 ित हे क्टर व फळिपकांसाठी ` 18,000 ित हे क्टर या दराने जा तीत जा त दोन हे क्टर क्षेतर्ासाठी नुकसान भरपाई मंजरू
करण्यात आली.
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पशुगणना 2019 नुसार राज्यात सुमारे 3.31 कोटी पशुधन असून दे शात राज्य सात या कर्मांकावर आहे . राज्यात कुक्कुटादी पक्षांची
संख्या सुमारे 7.43 कोटी असून दे शात राज्य पाच या कर्मांकावर आहे .



सन 2018-19 मध्ये दुधाचे एकूण उत्पादन 116.54 लाख मे. टन होते तर सन 2017-18 मध्ये ते 111.02 लाख मे. टन होते.
शासकीय व सहकारी दुग्धशाळांचे दै िनक सरासरी दूध संकलन सन 2018-19 मध्ये अनुकर्मे 1.79 लाख िलटर व 49.14 लाख
िलटर होते, तर ते सन 2017-18 मध्ये अनुकर्मे 0.89 लाख िलटर आिण 49.16 लाख िलटर होते.



सागरी व गो

ा पाण्यातील मत् य उत्पादन सन 2018-19 मध्ये अनुकर्मे 4.67 लाख मे. टन व 1.00 लाख मे. टन होते, तर सन

2017-18 मध्ये सदर उत्पादन अनुकर्मे 4.75 लाख मे. टन व 1.31 लाख मे. टन होते.


सन 2018-19 अखेर राज्याचे एकूण वनक्षेतर् 61,936 चौ. िकमी होते.



ऑग ट, 1991 ते ऑग ट, 2019 या कालावधीत राज्यात ` 13,02,518 कोटी

तािवत गुंतवणुकीच्या एकूण

20,501 औ ोिगक क पांना मान्यता दे ण्यात आली. त्यापैकी ` 3,06,862 कोटी (23.6 टक्के) गुंतवणुकीचे 9,099 क प
(44.4 टक्के) कायार्िन्वत झाले व त्या ारे सुमारे 13.23 लाख रोजगार िनिर्मती झाली.


एि ल, 2000 ते स टबर, 2020 पयत राज्यातील थेट परदे शी गुंतवणूक ` 7,39,306 कोटी असून ती दे शातील एकूण थेट परदे शी
गुंतवणुकीच्या 29 टक्के होती.



िडसबर, 2019 अखेर राज्यात एकूण ` 2,13,400 कोटी गुंतवणूक व 78.92 लाख रोजगार क्षमतेच्या 14.90 लाख सू म, लघु व
मध्यम उपकर्मांनी उ ोग आधार कर्मांक ा त केले आहे त.



वािर्षक उ ोग पाहणी 2017-18 नुसार थूल मू यवृि त (` 2,64,903 कोटी) राज्य अगर् थानी आहे व दे शाच्या थूल मू यवृि त
राज्याचा िह सा 18.0 टक्के आहे .



िद ली-मुंबई औ ोिगक मािर्गकेचा एक भाग हणुन ‘पायी कामावर जाणे’ या संक पनेवर आधािरत सुिनयोिजत आिण हिरत माटर्
औ ोिगक शहर अशा राज्यातील 10,000 एकर क्षेतर्ात औरं गाबाद औ ोिगक शहराचा (ऑिरक) िवकास केला जात आहे .
गुंतवणुकदारांना ऑिरकमधील सुमारे 53 भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे . ऑिरकमध्ये ` 5,000 कोटी पेक्षा जा त गुंतवणूक
झाली असून सुमारे 2,500 रोजगार िनिर्मती झाली आहे .



‘दिृ टक्षेपात भारत पयर्टन सांिख्यकी - 2019’ अहवालानुसार सन 2018 मध्ये दे शातील 11.91 कोटी पयर्टकांनी व िवदे शांतील
0.51 कोटी पयर्टकांनी राज्यात भेटी िद या.



मुख्यमंतर्ी रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म बेरोजगार तरुणांकिरता सुरु करण्यात आला आहे . या योजने अंतगर्त व तुिनमार्ण व सेवा
क्षेतर्ातील घटकांचा समावेश आहे . वय वष 18 ते 45 या गटातील पातर् यक्तींना िशक्षण दे ण्यात येईल व वयंरोजगारासाठी
ोत्सािहत केले जाईल. उत्पादन क्षेतर्ासाठी ` 50 लाख व सेवा / यवसाय क्षेतर्ासाठी ` 10 लाख मयार्देत क प खचर् असेल.
यासाठीचे समभाग भागभांडवल बॅकएंड अनुदानात पिरविर्तत करण्यात येईल जे राज्य शासन बँक कजार्च्या अनुसार दे ईल. योजनेची
ठळक वैिश
•

े:

वयंरोजगारासाठी ोत्साहन - िकमान एक लाख सू म उपकर्म

•

रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करणे - िकमान 10 लाख

•

युवकांसाठी उ ोजकता िवकास कायर्कर्म - दोन लाख युवक



राज्यातील टाटर् अपची संख्या िडसबर, 2018 मधील 2,587 वरुन स टबर, 2019 मध्ये 4,324 अशी वाढली आहे



सन 2019-20 मध्ये स टबर पयत राज्यातील थेट िवदे शी गुंतवणूक ` 25,316 कोटी होती



मुंबई पयर्टन क पासाठी ` 100 कोटी, िशवनेरी िक
करुन दे ण्याचा िनणर्य राज्य शासनाने घे तला आहे

यासाठी ` 23 कोटी व रायगड िक

यासाठी ` 20 कोटी उपल ध
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राज्यात 31 माचर् , 2019 रोजी सुमारे 5.38 कोटी सभासद असले या 2.06 लाख सहकारी सं था होत्या. त्यापैकी 10 टक्के कृ िष
पतपुरवठा, 10 टक्के िबगर-कृ िष पतपुरवठा तर 80 टक्के इतर कायार्त गुंतले या सं था होत्या.



सन 2018-19 मध्ये एकूण 1,61,297 दशलक्ष युिनट

(कदर्ीय क्षेतर्ाकडू न ा त िवजेसह) वीज िनिर्मती झाली असून राज्यातील

एकूण िवजेचा वापर 1,31,866 दशलक्ष युिनट होता.


महािवतरणची सन 2019-20 मध्ये िडसबरपयत 17,611 मेगाव ॅट िवजेची सरासरी कमाल मागणी होती व 2,768 मेगाव ॅट वीज
अितिरक्त होती. सन 2018-19 मध्ये 18,478 मेगाव ॅट िवजेची सरासरी कमाल मागणी होती व 1,336 मेगाव ॅट वीज अितिरक्त
होती.



सन 2018-19 मध्ये महापारे षणची पारे षण हानी, महािवतरणची िवतरण हानी आिण ‘एकितर्त तांितर्क व यावसाियक’ हानी अनुकर्मे
3.11 टक्के, 13.63 टक्के व 17.41 टक्के होती.



31 माचर् , 2019 रोजी राज्यातील वीज िनिर्मतीची थािपत क्षमता आिण 2018-19 मध्ये राज्यातील वीज िनिर्मती दे शात सवार्िधक
होती



नवीकरणीय ऊजच्या थािपत क्षमतेनस
ु ार राज्य दे शात ितसऱ्या कर्मांकावर आहे



सन 2018-19 मध्ये मुख पेटर्ोिलयम उत्पादनांच्या वापरामध्ये दे शात राज्य दुसऱ्या कर्मांकावर आहे



माचर् , 2019 अखेर सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या दे खभालीखालील र त्यांची लांबी सुमारे 3.01 लाख िकमी
होती.



मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा ‘ िंहदु दयस ाट बाळासाहे ब ठाकरे महारा टर् समृ ी महामागर् ’ हा आठ पदरी (701 िकमी लांब व
120 मीटर रुंद) दर्ुतगती महामागर् तािवत आहे . या क पाचा एकूण अपेिक्षत खचर् ` 55,335.32 कोटी आहे . या महामागार्साठी
एकूण 9,599.99 हे क्टर जमीन आव यक असून 8,311.15 हे क्टर (87 टक्के) भूसंपादन झाले आहे .



राज्यातील र त्यावरील वाहनांची संख्या 1 जानेवारी, 2020 रोजी 371 लाख ( ित िकमी र त्यामागे 123 वाहने) होती, तर
1 जानेवारी, 2019 रोजी 348 लाख ( ित िकमी र त्यामागे 115 वाहने) होती.



मुंबई मेटर्ो रे ल क पांतगर्त दिहसर-चारकोप-वांदर्े-मानखुदर् (` 17,396 कोटी), कुलाबा-वांदर्े-िस झ (` 23,136 कोटी), वडाळाकासारवडवली-गायमुख (` 15,498 कोटी), ठाणे-िभवंडी-क याण (` 8,417 कोटी), वामी समथर् नगर ते िवकर्ोळी
(` 6,672 कोटी ) व अंधेरी ते दिहसर-िमरा भाईंदर (` 12,815 कोटी ) ची कामे गतीपथावर आहे त



नवी मुंबई मेटर्ो (अंदािजत िंकमत ` 3,064 कोटी), नागपूर मेटर्ो (अंदािजत िंकमत ` 8,680 कोटी ) व पुणे मेटर्ो रे वे क प
(अंदािजत िंकमत ` 11,420 कोटी ) यांचे काम गतीपथावर आहे



वासी वाहतूक सुकर हावी व नवी मुंबईची झपा

ाने वाढ हावी यासाठी ‘मुंबई टर्ान्स हाबर्र िंलक क प’ (अंदािजत िंकमत

` 17,843 कोटी) गतीपथावर आहे


नवी मुंबई आंतररा टर्ीय िवमानतळ (अंदािजत िंकमत ` 16,704 कोटी) िवकिसत करण्यात येत आहे



सन 2018-19 मध्ये मोठी बंदरे व लहान बंदरे यांच्या माफर्त झालेली एकितर्त मालवाहतूक 1,715.39 लाख मे. टन होती, तर ती
मागील वषीर् 1,612.84 लाख मे. टन होती.



सन 2018-19 मध्ये राज्यातील िवमानतळांवरून झालेली दे शांतगर्त व आंतररा टर्ीय मालवाहतूक अनुकर्मे 3.45 लाख मे. टन व
6.78 लाख मे. टन होती तर सन 2017-18 मध्ये तत्सम आकडे वारी अनुकर्मे 3.09 लाख मे. टन व 6.49 लाख मे. टन होती. सन
2018-19 मध्ये दे शांतगर्त व आंतररा टर्ीय िवमानतळांवरून झालेली वासी वाहतूक अनुकर्मे 468.12 लाख व 146.33 लाख
होती तर सन 2017-18 मध्ये तत्सम आकडे वारी अनुकर्मे 454.17 लाख व 138.33 लाख होती.



महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाने सन 2018-19 मध्ये ित िदन सरासरी 16,414 बसेसमधून 55.83 लाख िकमी वास
करुन 65.96 लाख वासी वाहतूक केली आहे .
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राज्यात स टबर, 2019 अखेर इंटरनेट गर्ाहकांची संख्या 8.7 कोटी होती.



राज्यात नो हबर, 2019 अखेर एकूण दूरध्वनी जोडण्यांची संख्या 44.89 लाख होती, तर
कोटी होती.



सन 2018-19 मध्ये एकूण 1,06,237 ाथिमक (इय ा 1 ली ते 8 वी) शाळा होत्या व त्यांतील पटावरील िव ाथ्यार्ंची संख्या

मणध्वनी जोडण्यांची संख्या 13.11

157.4 लाख होती. सन 2018-19 मध्ये माध्यिमक व उच्च माध्यिमक (इय ा 9 वी ते 12 वी) 27,446 शाळा होत्या व त्यांतील
पटावरील िव ाथ्यार्ंची संख्या 66.1 लाख होती.


अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवालानुसार सन 2018-19 मधील उच्च िशक्षणातील पटसंख्या 42.3 लाख होती.
सन 2018-19 किरता उच्च िशक्षणातील तर्ी-पुरुष समानता िनदशांक 0.90 होता.



सन 2017 मध्ये अभर्क मृत्यूदर 19 होता



सन 2017 मध्ये पाच वषार्खालील बालकांचा मृत्यूदर, नवजात िशशु मृत्यूदर व एकूण जनन दर हे अनुकर्मे 21, 13 व 1.7 होते



सन 2015-17 मध्ये माता मृत्यू माण 55 होते



पाच वषार्ंखालील बालकांचा मृत्यूदर व माता मृत्यू माण याकरीता शा वत िवकास ध्येयांतगर्त िनि चत करण्यात आलेली ल ये
राज्याने साध्य केली आहे त



महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयानांतगर्त सन 2019-20 मध्ये नो हबर पयत एकूण 48,754 वसहा यता गटांना

` 726.60 कोटी पतपुरवठा करण्यात आला



राज्यात दोन समूह िव ापीठे थापन झाली आहे त
वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण) अंतगर्त राज्यातील सवर् 34 िज हे , 351 पंचायत सिमती आिण 27,668 गर्ाम पंचायती
18 एि ल, 2018 रोजी खुली हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) हणून घोिषत करण्यात आली आहे त.



वच्छ भारत अिभयान (नागरी) अंतगर्त, 1 ऑक्टोबर, 2017 रोजी राज्यातील 384 शहरे ओडीएफ हणून घोिषत करण्यात आली.
वच्छ महारा टर् अिभयान (नागरी) अंतगर्त नो हबर, 2019 पयत 230 शहरांना ओडीफ+ व 62 शहरांना ओडीफ++ हणुन घोिषत
करण्यात आले आहे .



एकाित्मक महात्मा ज्योितबा फु ले जन आरोग्य योजना व धानमंतर्ी जन आरोग्य योजने अंतगर्त सन 2019-20 मध्ये िडसबर पयत,
सुमारे 4.44 लाख श तर्िकर्या व उपचार करण्यात आले असून त्यावर ` 906.96 कोटी खचर् झाला.



महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्म राज्यातील अितमागास 125 तालुक्यांमधील गर्ामीण भाग व त्या भागातील ‘क’ वगर्
नगरपािलकांमध्ये राबिवण्यात येत आहे .

¤üÖ×¸ü¦ü¶Öची सम

या हाताळण्यासाठी उपिजिवकेच्या संधी ाधान्याने िनमार्ण करण्यावर भर

दे ऊन कायर्वाही करण्यासाठी संयक्
ु त रा टर् िवकास कायर्कर्म यांच्या सहकायार्ने
करण्यासाठी कृ तीकक्ष’ थापन करण्यात आला आहे .
*****

ाथ याने 27 तालुक्यांसाठी ‘दािर¦ü¶ कमी

