
 

महाराष्ट्र शासन 

अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, म ांबई. 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता पािाभतू वर्थ 2003 वर आधाररत 

जानेवारी, 2022 चे ग्राहक ककमती रनरे्दशाांक 

 अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि, मह र ष्ट्र तील 74 न गरी व 68 ग्र मीण भ ग तील 

ननवडलेल्ि  कें द् ांतनू अांशक लीन भ वसांकलक म्हणून ननिुक्त केलेल्ि  भ वसांकलक ांम र्थ त 

जीवन वश्िक वसतूांच्ि  ककमतींब बतची म नहती स प्त नहक पध्दतीने गोळ  करुन दरमह  त्ि वर 

आध नरत वेगवेगळे ग्र हक ककमती   ननदेश ांक ति र करुन  प्रक नशत करते.  

म हे ज नेव री, 2022 कनरत  मह र ष्ट्र तील ग्र मीण व न गरी भ ग कनरत  गट आनण उपगट 

ननह ि ग्र हक ककमती ननदेश ांक पनरनशष्ट्ट - 1 मध्िे देण्ि त आले आहेत. ग्र मीण व न गरी भ ग स ठी 

सवथस ध रण ननदेश ांक अनकु्रमे  328.39 व 316.42 इतक  आहे. 

म हे ज नेव री, 2022 स ठी मह र ष्ट्र तील ग्र मीण व न गरी नवभ ग तील ग्र हक ककमती 

ननदेश ांक वर आध नरत (ज नेव री, 2021 च्ि  तलुनेत ज नेव री, 2022 मध्िे) कबद ू ते कबदू चलन 

व ढीच  दर अनकु्रमे (5.40) टक्के व (6.16)  टक्के होत . ही चलनव ढ मुयितः ग्र मीण व न गरी 

भ ग तील ‘ख द्यपद र्थ’ ‘प न,सपु री व म दक पद र्थ, ‘इांधन, वीज व नदव बत्ती’, ‘क पड’, नबछ न  व 

प दत्र णे व 'सांकीणथ ' गट तील व ढीमुळे झ ली आहे. म हे नडसेंबर, 2021 शी तलुन  करत  सवथस ध रण 

ननदेश ांक त ग्र मीण  भ ग स ठी (0.35) व न गरी भ ग स ठी  (0.30) टक्के  इतकी  घट झ ली आहे.   

 सवथस ध रण, गट, उपगट ननदेश ांक ननह ि चलन व ढीचे दर पनरनशष्ट्ट -2 मध्िे देण्ि त आलेले 
आहेत.     
   
 

    

                                                                                                  
(पु. नह. भगूरकर)    

                                                                                                     सहसांच लक (र .उ.) 
                                                                                             अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि , 
                                                                                                              मुांबई.   
 



                                                               परररशष्ट्ट - 1 
महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता सवथसाधारण गट उपगट रनहाि 

ग्राहक ककमती रनरे्दशाांक 
                                                          प ि भूत वर्थ 2003=100 

 
 
गट 

 
उपगट 

 
वणथन 

 ग्रामीण नागरी 

नोव्हेंबर  
2021 

नडसेंबर 
2021 

ज नेव री 
2022 

नोव्हेंबर  
2021 

नडसेंबर 
2021 

ज नेव री 
2022 

1    खाद्यपर्दार्थ   
 अ)  अन्न धान्िे 300.60 272.66 272.90 268.92 245.74 247.46 
 ब)  ड ळी 370.07 367.21 368.71 374.11 373.60 372.89 
 क)  दधू व दधू चे पद र्थ 391.43 393.49 394.91 367.71 368.13 369.23 
 ड)  ख द्यतेल 277.88 274.20 273.29 286.99 285.70 281.98 
 इ)  म ांस, म से व अांडी 502.91 504.37 505.58 493.78 495.43 496.24 
 र्)  भ जीप ल  व र्ळे 432.14 425.33 404.36 431.52 418.49 396.38 
 ग)  मस ले व मस ल्ि चे पद र्थ 402.82 397.46 395.70 356.85 355.80 351.00 
 ह)  इतर ख द्यपद र्थ  278.46 278.61 277.93 326.83 328.34 330.41 
   एकूण खाद्यपर्दार्थ  350.98 340.83 337.3 349.16 341.78 338.39 

2   
पान,स पारी व मार्दक 
पर्दार्थ 

487.68 488.76 496.33 482.11 484.28 486.15 

3   इांधन, वीज व रर्दवाबत्ती’ 595.14 597.19 599.58 586.34 586.73 587.01 

4   
कापड’, रबछाना व 
पार्दत्राण े 152.86 153.10 153.56 156.88 157.09 157.82 

5   सांकीणथ        
  अ)  वैद्यकीि सेव     252.53 253.42 256.69 
  ब) नशक्षण व मनोरांजन    229.25 230.23 231.44 
  क) व हतकू व दळणवळण    198.83 198.55 198.55 
  ड) वैिक्तीक सेव      299.37 302.27 306.00 
  इ) इतर    236.31 236.84 237.70 
  एकूण सांकीणथ 239.98 240.82 241.80 232.37 233.04 234.46 
  सवथसाधारण रनरे्दशाांक 334.43 329.55 328.39 320.43 317.37 316.42 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    परररशष्ट्ट - 2 
महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता ग्राहक ककमती रनरे्दशाांकावर आधाररत 

माहे जानेवारी, 2022 कररता वार्षर्क चलन वाढीचा र्दर (%) 
             प ि भूत वर्थ 2003=100 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणथन 

ग्रामीण नागरी 

 ज नेव री 
2021 

ज नेव री 
2022 

चलन  
व ढ 

 ज नेव री 
2021 

ज नेव री 
2022 

चलन 
व ढ 

1 
 

खाद्यपर्दार्थ  
 अ) अन्न धान्िे 269.47 272.90 1.27 241.54 247.46 2.45 
 ब) डाळी 356.20 368.71 3.51 358.76 372.89 3.94 
 क) र्दधू व र्दधूाचे पर्दार्थ 378.00 394.91 4.47 356.99 369.23 3.43 
 ड) खाद्यतेल 233.24 273.29 17.17 241.19 281.98 16.91 
 इ) माांस, मासे व अांडी  487.44 505.58 3.72 471.2 496.24 5.31 
 र्) भाजीपाला व फळे 352.81 404.36 14.61 350.31 396.38 13.15 
 ग) मसाले व मसाल्िाचे पर्दार्थ 405.68 395.70 -2.46 358.56 351.00 -2.11 
 ह) इतर खाद्यपर्दार्थ 266.59 277.93 4.25 315.44 330.41 4.75 
  एकूण खाद्यपर्दार्थ रनरे्दशाांक 317.96 337.30 6.08 318.23 338.39 6.34 

2 
 

पान,स पारी व मार्दक पर्दार्थ 469.81 496.33 5.64 459.87 486.15 5.71 
3 

 
इांधन, वीज व रर्दवाबत्ती’ 570.73 599.58 5.05 551.09 587.01 6.52 

4  कापड’, रबछाना व पार्दत्राणे 152.58 153.56 0.64 155.05 157.82 1.79 
5 

 
सांकीणथ       

 
अ) वैद्यकीि सेव     231.57 256.69 10.85 

 
ब) नशक्षण व मनोरांजन    220.63 231.44 4.90 

 
क) व हतूक व दळणवळण    187.38 198.55 5.96 

 
ड) वैिक्तीक सेव     290.42 306.00 5.36 

 
इ) इतर    229.17 237.70 3.72 

  एकूण सांकीणथ 230.72 241.80 4.80 220.67 234.46 6.25 
  सवथसाधारण गट 311.58 328.39 5.40 298.07 316.42 6.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


