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णजल्हा सामाणजक व आर्थथक समालोचन -2019 
णजल्हा :  मुुंबई उपनगर 

तक्ता 
क्र. 

णवषय पषृ्ठ क्र. 

 भाग 1 - समालोचन  

 1. णजल्याचा समग्र आढावा 1  
 2. दषृ्ष्िके्षपात णजल्हा 13  
 3. णजल्हा योजनेचा आढावा 19 
 4.णजल्याचा नकाशा 20 
 5.णनवडक णनदेशकाुंवर आधाणरत आलेख 21  
 भाग 2 - साुंष्ययकीय तक्ते  

1 णनवडक णनदेशक  

1.1 जजल्ह्यातील जवजवध आर्थथक व सामाजजक बाबींचे जनवडक जनदेशक 27  

1.2 जजल्ह्यातील महत्वाची साांख्ययकी लाग ुनाही 

2 णजल्हा उत्पन्न अुंदाज  

2.1 के्षत्रवार जजल्ह्हा उत्पन्न व दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न - चाल ूककमतींनसुार 32  

2.2 के्षत्रवार जजल्ह्हा उत्पन्न व दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न - ख्थथर (2004-05) ककमतींनसुार 36  
3 ककमती व साववजणनक णवतरण व्यवस्था  

 ककमती णवषयक आकडेवारी  
3.1 जजल्ह्यातील महत्वाच्या वथतुांच्या केद्रननहाय तै्रमाजसक सरासरी जकरकोळ ककमती 40  

 साववजनीक णवतरण व्यवस्था  
3.2 राथत भाव धान्य दकुाने, निधापनिका धारकाांची व गोदामाांची सांख्या 42 
3.3 अांत्योदय अन्न येाजना व प्राधान्य गटात मोडणाऱ्या (अांत्योदय अन्न येाजना वगळून) कुटुांबाांसाठी अन्नधान्याचे 

जनयतन व उचल 43 

4. जमीन व इतर महसलू,स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे उत्पन्न/खचव,बकँकग,णवमा,बचत गि  
 जमीन व इतर महसलू  

4.1 (अ) िासकीय कर व इतर याांची वसलूी / थकबाकी  
जनमन महसलू (सववसाधारण, वाढीव, सांनकणव), सेस (उपकर-नज.प., ग्रा.प., पां.स., इ.जी.एस.) निक्षण कर, अकृषीक 
आकारणी, नसटी सव े(पोट नहस्सा फाळणी फी), वस्तीवाढ सनद फी, अांतगवत लेखा पनरक्षण वसलूी व नझलू बाकी. 

44 
4.1 (ब) िासकीय कर व इतर याांची वसलूी / थकबाकी  

(खाणी, गौणखननज रॉयल्टी, मत्सस्यव्यवसाय कर, कोटव फी व मदु्राांक िलु्क, नोंदणीपि फी, बीएडीआर व बीबीआर 
कायद्यानसुार नमळणाऱ्या रकमा,  महसलू प्रमाणपिाव्दारे होणारी वसलूी, करमणकू, जानहरात कर इत्सयादी) 

4.1 (क) िासकीय कर व इतर याांची वसलूी / थकबाकी  
(सवव साधारण तगाई, मदृ सांधारण थकबाकी,  वन जनमनीवरील भमूीहीन िेतमजरुाांना पनुववसनासाठी नदलेले कजव, 
अकृषीक कजव,आदिव गहृननमाण कजव, इतर देिाकडून  आलेल्या ननवानसताांना नदलेली कजे, प्रकल्पग्रस्ताांना आनण 
कुळाांना नदलेले कजव,  नैसर्गगक आपत्ती कजव, जनमन सधुारणा - कब्जेहक्क ककमती इत्सयादी) 

45 

 स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे उत्पन्न/खचव  
4.2 नागरी थथाजनक थवराज्य सांथथाांचे सन 2018-19 मधील उत्पन्न व खचच 46 

4.3 ग्रामपांचायतींचे उत्पन्न व खचच लाग ुनाही 

4.4 जजल्ह्हा पजरषदचे उत्पन्न व खचच लाग ुनाही 

 बकँ व णवमा  

4.5 तालकुाननहाय बकँ कायालये, वगीकृत  बकँाांची सांख्या , नजल्हा मध्यवती सहकारी बकेँच्या िाखा, ठेवी व कजे 47 



 

 

 

तक्ता क्र. णवषय पषृ्ठ क्र. 

 बचत गि  

4.6 जजल्ह्यातील बचत गटाांबाबतची माजहती 48   

5. कृषी व सुंलग्न सेवा  

 कृषी  

5.1 जजमनीच्या वापराजवषयी माजहती लाग ुनाही 

5.2 जनरजनराळ्या जपकाांखालील के्षत्र लाग ुनाही 

5.3 जजल्ह्हयात जवतरीत करण्यात आलेले जबयाणे लाग ुनाही 

5.4 रासायजनक खताांचा वापर लाग ुनाही 

5.5 ननरननराळया नपकाांची प्रनत हेक्टरी अांदानजत उत्सपादन लाग ुनाही 

5.6 मयुय जपकाांचे दर हेक्टरी अांदाजजत उत्पादन लाग ुनाही 

5.7 तालकुाजनहाय पजचन्य जदवसाांची सांयया व एकूण पजचन्य 50 

 पदमु  
5.8 कृजत्रम रेतन व दगु्ध उत्पादनाची तालकुाजनहाय प्रगती 51 
5.9 पशवैुद्यजकय सांथथाबाबतची माजहती 52 
5.10 भजूल मत्थयव्यवसाय जवषयक माजहती लाग ुनाही 
5.11 सागरी मत्थयव्यवसायजवषयक माजहती 52 
5.12 शासकीय आजण सहकारी दगु्ध शाळाांमधील दगु्ध उत्पादने 

53 
5.13 दगु्ध जवकास सहकारी सांथथाबाबतची माजहती 

 जलसुंपदा व लाभ के्षत्र  

5.14 जजल्ह्यातील कसचनाच्या व पाणी उपसा करण्याच्या सोयी लाग ुनाही 

5.15 जवजवध साधनाांखालील ओजलताचे के्षत्र लाग ुनाही 

5.16 कसचन जवजहरीजवषयक माजहतीu लाग ुनाही 

5.17 कूपनजलका, हातपांप व जवद्यतु पांपाांजवषयी माजहती 54 

5.18 जजल्ह्यातील पाटबांधारे जवषयक सजुवधा (राज्यथतर पाटबांधारे) लाग ुनाही 

5.19 जजल्ह्यातील लघपुाटबांधाऱयाांच्या कामाजवषयक माजहती लाग ुनाही 

5.20 मोठे व मध्यम पाटबांधारे प्रकल्ह्पाांजवषयी माजहती लाग ुनाही 

5.21 जजल्ह्यातील पाणलोट के्षत्र जवकास कायचक्रमाांतगचत मदृ व जलसांधारण कामाांची प्रगती लाग ुनाही 
 वने व पयावरण  

5.23 जजल्ह्यातील एकूण वनके्षत्र 
55 

5.24 जजल्ह्यातील वनाांचे वगीकरण 
5.25 सामाजजक वनीकरण कायचक्रमाांतगचत वकृ्षरोपणाचे लक्ष्य व साध्य 56 

5.26 वन्यजीव व राष्ट्रीय उद्याने / अभयारण्याअांतगचत प्रकल्ह्पजनहाय के्षत्र व खचच 57 

5.27 मयुय व गौण वन उत्पादने व उत्पन्नाजवषयी माजहती 58 

5.28 सांवगचजनहाय कारखान्याांचा तपशील 59 

6 उद्योग व सहकार  
 उद्योग  

6.1 जजल्ह्यातील उद्योगाांबाबतचा तपशील 60 
6.1 (अ) नजल्यातील तालकुाननहाय उद्योग आधार असलेले सकू्ष्म, लघ ुव मध्यम उपक्रमाांची मानहती 61 

   



 

 

 

तक्ता 
क्र. 

णवषय पषृ्ठ क्र. 

6.2 जजल्ह्यातील जवजवध यांत्रणाकडे उपलब्ध असलेल्ह्या थवयांरोजगाराच्या योजनाांतगचत लाभ जदलेल्ह्या  
लाभधारकाांची सांयया 
 

61 

 रोजगार व स्वयुंरोजगार  

6.3 कारखान्यातील कामगाराांची दैजनक सरासरी सांयया 62  

6.4 कौिल्य नवकास, रोजगार व उद्योजकता मागवदिवन  कें द्राबाबतची साांख्ख्यकी 67 

6.5 िासकीय कमवचाऱ्याांचा सवंकष मानहतीकोष अांतगंत िासकीय कमवचाऱ्याांची सांख्या   68 

6.6 जनरजनराळया उद्योगाांतील रोजगाराांबाबतची  माजहती 69 

 कामगार  

6.7 दकुाने, व्यापारी सांथथा व त्यातील कामगाराांबाबतची माजहती 70 

 सहकार  

6.8 प्राथजमक कृजष सहकारी सांथथाांचे कायच लाग ुनाही 

6.9 प्राथजमक कृजष पतपरुवठा सांथथाांचा तपशील लाग ुनाही 

6.10 जजल्ह्यातील साखर कारखाने जवषयक माजहती लाग ुनाही 

6.11 नवनवध प्रकारच्या सहकारी सांस्थाांचा तपिील 71 

6.12 सहकारी सांस्थाांची लेखापरीक्षण वगाप्रमाणे सांख्या 72 

6.13 नजल्हा कायवक्षेि असलेल्या सहकारी बकँाचे कायव 73 

6.14 नबगर-कृषी सहकारी पतसांस्थाांचे कायव 
74 

6.15 परवानाधारक सावकाराांची सांयया आजण त्याांनी जदलेली कजे 
 पणन  

6.16 जजल्ह्हा आजण प्राथजमक पणन सांथथाांचे कायच 75 

6.17 जनयांजत्रत बाजारपेठातील कृषी मालाांची वार्थषक आवक 76 

6.18 जनवडक कृजष मालाच्या तै्रमाजसक सरासरी घाऊक जकमांती 77 

 वस्त्रोद्योग  

6.19 सहकारी सतू जगरण्या, हातमाग व यांत्रमाग याांचा तपशील 78 

7. पायाभतू सणुवधा  

 उजा  

7.1 जजल्ह्यातील जवजेचा वापर 79 
 प्रादेणशक पणरवहन व महाराष्र राज्य मागव पणरवहन व दळणवळण  

7.2 मोटार वाहनाांची आजण अनजु्ञाप्ती धारकाांची सांयया 80 

7.3 महाराष्ट्र राज्य मागच पजरवहन महामांडळाची प्रवासी वाहतकू 81 

7.4 थथाजनक थवराज्य सांथथाांचे वाहतकू उपक्रम 82 

7.5 पोथट आजण दरूध्वनी सेवा याांची आकडेवारी 83 

 साववजणनक बाुंधकाम  

7.6 प्रकार व पषृ्ट्ठभाग यानसुार रथत्याांची लाांबी 84 

7.7 रोड प्लनॅ 2001-2021 (सधुारीत आराखडा) नसुार जजल्ह्यातील रथतेजवकास कायचक्रमाची प्रगती 85 

7.8 तालकु्यातील रथतेजवषयक आकडेवारी (आजदवासी + जबगर आजदवासी के्षत्र ) 86 

 पाणी परुवठा व स्वच्छता  

7.9 जपण्याच्या पाण्याच्या सोयी व टांचाई सांबांधी केलेल्ह्या उपाययोजना लाग ुनाही 



 

 

 

तक्ता 
क्र. 

णवषय पषृ्ठ क्र. 

7.10 अनसुजूचत जाती व नवबौध्द वैयख्क्तक नळजोडणी लाग ुनाही 

7.11 ग्रामीण भागात शौचालयाची सजुवधा असणाऱया कुटूांबाांची सांयया लाग ुनाही 

8. सामाजीक के्षते्र व सामणूहक सेवा  

 णशक्षण  

8.1 जजल्ह्यातील प्राथजमक शाळाांबाबतची माजहती 87  

8.2 जजल्ह्यातील माध्यजमक शाळाांबाबतची माजहती 89  

8.3 जजल्ह्यातील उच्च माध्यजमक शाळाांबाबतची माजहती 91  

8.4 शैक्षजणक सांथथाांतील अनसुजूचत जातीच्या जवद्यार्थ्यांची सांयया 93 

8.5 शैक्षजणक सांथथाांतील अनसुजूचत जमातीच्या जवद्यार्थ्यांची सांयया 94 

8.6 शैक्षजणक सांथथाांतील अल्ह्पसांययाांक जवद्यार्थ्यांची सांयया 95 

8.7 जजल्ह्यातील साक्षरतेचे प्रमाण  96 

8.8 इयत्ताजनहाय जवद्यार्थ्यांची सांयया 97 

8.9 प्राथजमक शाळाांतील जवद्यार्थ्यांचे उत्तीणचतेचे प्रमाण 
98 

8.10 प्राथजमक शाळाांतील जवद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 

8.11 शारीजरक जशक्षण महाजवद्यालये, क्रीडाांगणे, क्रीडा सांथथा आजण क्रीडा जशष्ट्यवतृ्तीधारक याबाबतची माजहती 99 

8.12 इयत्ता दहावी नांतर जवजवध के्षत्रातील उपलब्ध प्रवेश क्षमता व प्रवेश जमळालेल्ह्या जवद्यार्थ्यांची सांयया 100 

8.13 जजल्ह्यातील महाजवद्यालयाांबाबतची माजहती 101 

8.14 व्यावसाजयक जशक्षण सांथथाांबाबतची माजहती 102 

 साववजणनक आरोग्य  

8.15 सावचजजनक व शासन सहाय्यीत वैद्यकीय सजुवधाांची माजहती 
103 

8.16 खाजगी वैद्यकीय सजुवधाांची माजहती 

8.17 जजल्ह्यातील आरोग्य व्यवथथापन माजहती प्रणाली अांतगचत जन्म व मतृ्यूांची सांयया 104 

8.18 जजल्ह्यातील प्रसतुीपवूच तपासणींची सांयया 105 

8.19 जवजवध कारणाांनसुार मतृ्यचूी सांयया 106 

8.20 माता व बाल सांगोपन कायचक्रमाांतगचत लस टोचणी 
107 

8.21 कुटुांब कल्ह्याण कायचक्रमाची प्रगती 

 मणहला व बालणवकास  

8.22 जजल्ह्यातील कायचरत अांगणवाड्या, कायचरत सेजवका व अांगणवाड्या इमारतींचा तपजशल 108 

8.23 जजल्ह्यातील कायचरत अांगणवाड्या व त्यामधील बालके 109 

8.24 जजल्ह्यातील कायचरत अांगणवाड्याांमधील कुपोषीत बालकाांचे श्रेणीजनहाय वगीकरण 110 
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प्रस्तावना :-  

बहृन्मुांबई जजल्ह्हयाचे दोन भाग होऊन मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाची थथापना 1 ऑक्टोबर, 1990 रोजी झाली. मुांबई 

उपनगर जजल्ह्हा के्षत्रफळानसुार महाराष्ट्रातील सवात लहान असलेला दसुरा  जजल्ह्हा आहे. मुांबई उपनगर जजल्ह्हाचे 

प्रशासकीय कें द्र वाांदे्र (पवूच) मुांबई येथे आहे. मुांबई जवभागाची जवभागणी प्रामयुयाने दोन महसलुी जजल्ह्हयात झालेली आहे. 

मुांबई शहर व मुांबई उपनगर . यापवुी मुांबई उपनगर मुांबई शहर जजल्ह्हयाचा भाग होता . मुांबई उपनगर जजल्ह्हा 

महानगरपाजलका प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो. बहृन्मुांबई महानगरपाजलकेतील 15 प्रभाग या जजल्ह्हयात असनू त्यास 

पवूच  व पख्चचम उपनगरे असे सांबोजधले जाते. जजल्ह्हयात 04 लोकसभा व 26 जवधानसभा मतदार सांघ आहेत. 

मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात कुला, बोरीवली व अांधेरी हे तीन तालकेु असनू सन 2011 च्या जनगणनेनसुार 

लोकसांयया 93,56,962 इतकी आहे. जजल्ह्हयातील 100% लोकसांयया नागरी आहे. जजल्ह्हयाचे के्षत्रफळ 446 चौ. 

जक.मी.आहे. बोरीवली हा तालकुा महाराष्ट्रातील प्रगत तालकु्याांपैकी एक तालकुा असनू त्याचा दसुरा क्रमाांक लागतो.   

मुांबई उपनगर जजल्ह्हयामधील अजत महत्वाच्या जठकाणाांपैकी माउांट मेरी चचच , भाभा अनसुांधान सांशोधन कें द्र ,  

भारतीय तांत्रज्ञान सांथथा पवई , राष्ट्रीय रासायने आजण खते (आर.सी.ए.फ.), छत्रपती जशवाजी आांतरराष्ट्रीय जवमानतळ , 

सहारा आांतरराष्ट्रीय जवमानतळ, आरे दधु वसाहत, जफल्ह्म जसटी इत्यादी जठकाणाांचा समावेश होतो.  जजल्ह्हयात जहूु बीच, 

मढ बीच, वसोवा बीच, मनोरी बीच, गोराई बीच व एरांगल बीच अ से अनेक बीच असनू कान्हेरी  व जोगेचवरी येथे गफुा 

आहेत.  तसेच  तुलसी , जवहार व पवई हे सरोवर आहेत . तसेच बोरीवली  राष्ट्रीय उदयान, एथसेल वल्ह्डच, गोरेगाव 

जचत्रनगरी इत्यादी पयचटन थथळे आहेत . जजल्ह्हयाच्या अांधेरी उपनगरात जगलबटच जहल नावाची टेकडी आहे. ही टेकडी 

अमेरीकेतील डेव्हील्ह्स टॉवर सारखी आहे. मात्र डेव्हील्ह्स टॉवर  टेकडी ही येलो थटोन  या प्रकारच्या दगडाची आहे. तर 

मुांबईतील जगलबटच जहल ही ब्लकॅ बेसॉल्ह्ट या अजतकजठण दगडापासनू बनलेली आहे.जगातील अशा प्रकारची एकमेव 

टेकडी आहे. 
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भौगोणलक स्थान  व स्वाभाणवक रचना:-  

मुांबई उपनगर जजल्ह्हा 72 ते 51.01 अांश उत्तर आजण 19 ते 3.41 अांश पवुच रेखाांश या दरम्यान पसरला आहे. 
मुांबई उपनगरच्या उत्तरेला ठाणे जजल्ह्हा आहे. पवूेला रायगड जजल्ह्हा आहे. पख्चचमेला अरबी समदु्र असनु दजक्षणेस मबुई 
शहर जजल्ह्हा आहे.  
के्षत्रफळ :- 

मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाचे के्षत्रफळ 446 चौ. जक. मी. आहे. के्षत्रफळाचा जवचार केल्ह्यास हा राज्यातील दसुरा  
लहान जजल्ह्हा आहे. तसेच मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात एकूण के्षत्रापैकी 44.43 चौ.जक.मी. के्षत्र वनाांखाली आहे.  

 

प्रशासकीय णवभाग :-  

             राज्यातील सहा प्रादेजशक जवभागापैकी कोकण प्रादेजशक जवभागात मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाचा समावेश आहे. 
वाांदे्र (Bandra) हे मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाचे मयुयालय आहे . प्रशासकीय जनयांत्रण व दैनांजदन कारभाराच्या सोईसाठी 
जजल्ह्हयामध्ये तीन तालकेु अांधेरी, बोरीवली व कूला याांचा समावेश आहे . मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात 87 गावे असनु 10 
नगर रचना अजधकारी कायालये आहेत , त्यात 4 लोकसभा मतदार सांघ  व 26 जवधानसभा मतदार सांघाचा समावेश 
आहे. जजल्ह्हयाचे के्षत्र वाांदे्र पासनू बोरीवली पयंत, कुल्ह्या पासनू मलुूांड पयंत आजण कुल्ह्या पासनू रॉम्बे पयंत आहे.   
 

णजल्हयाच्या सीमा :-  

             मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाच्या पवूेला रायगड जजल्ह्हा असनू पख्चचमेला अरबी समदु्र आहे. उत्तरेला ठाणे जजल्ह्हा 
असनू दजक्षणेला मुांबई शहर आहे. 
 

नदया :-  

             मुांबई उपनगर जजल्ह्हयामध्ये जमठी नदी ही जजल्ह्हयातील प्रमखु नदी असनु  दजहसर ही दसुरी प्रमखु नदी आहे . 
जमठी नदी व दजहसर नदी , सांजय गाांधी राष्ट्रीय उदयानात उगम पावून जमठी नदी माजहमच्या खाडीस समदु्रास जमळते , तर 
दजहसर नदी भाईांदर खाडी (ठाणे जजल्ह्हा) येथे समदु्रास जमळते. तसेच मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात पोईसार व आजशवरा अशा 
दोन नदयाांचा समावेश होतो.  
 

हवामान :-  

 मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाच्या पख्चचमेला अरबी समदु्र असल्ह्याने जजल्ह्हयाचे हवामान उष्ट्ण दमट आहे. 
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पजवन्यमान :-  

         जजल्ह्हयात नैऋत्य  मान्सनू वाऱयापासनू पाऊस पडतो. राज्याची तीन ॲग्रीकजायटीक जवभागात जवभागणी 
झालेली असनू त्यामधील कोकणपट्टीतील अजतपजचन्य प्रदेशामध्ये मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाचा समावेश आहे. 
सवचसाधारणपणे जनू ते सप्टेंबर  या कालावधीमध्ये पाऊस पडतो. वषच 2018-19 मध्ये जजल्ह्हयात सरासरी  2239  
जम.मी. पाऊस पडला. 

 

 
 

लोकसुंयया (जनगणना 2011) :- 

             सन 2011 च्या जनगणनेनसुार जजल्ह्हयाची  लोकसांयया 93,56,962 इतकी आहे. मुांबई उपनगर जजल्ह्हा सांपणुच 
नागरी लोकसांयया असलेला जजल्ह्हा आहे . राज्याच्या एकूण लोकसांययेपैकी 8.33 टक्के इतकी लोकसांयया या 
जजल्ह्हयाची आहे. तसेच देशात सवात अजधक लोकसांयया असलेल्ह्या  जजल्ह्हयाांपैकी मुांबई उपनगर जजल्ह्हा आहे.  
 
दशवार्थषक वाढ :-   

             2001 ते 2011 या दशकात जजल्ह्हयाच्या लोकसांययेत 8.29 टक्के दशवार्थषक वधृ्दीदर झाली आहे. 

घनता:-  

             महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण के्षत्रापैकी 0.13 टक्के के्षत्र व्यापलेल्ह्या मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात 2011 च्या 
जनगणनेनसुार राज्यातील 0.33 टक्के व्यक्ती राहतात. मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाच्या लोकसांययेची घनता दर चौ.जक.जम. 
ला 20980 इतकी असनू राज्याचे हेच प्रमाण केवळ 365 इतके आहे.  
 
साक्षरता :-  

             2011 च्या जनगणनेनसुार मुांबई उपनगर जजल्ह्हयातील साक्षरतेचे एकूण प्रमाण एकूण लोकसांययेच्या 89.91 
टक्के इतके असनू राज्याचे हेच प्रमाण 82.34 टक्के इतके आहे. परुुष व ख्थत्रया याांचे जजल्ह्हयातील साक्षरतेचे प्रमाण 
अनकु्रमे 92.92 टक्के व 86.37 टक्के इतके आहे. 
 

स्त्री व परुुष प्रमाण :-  

             2011 च्या जनगणनेनसुार मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात दर हजार परुुषाांमागे थत्रीयाांचे प्रमाण 860 इतके असनू 
राज्यात हेच प्रमाण 929 इतके आहे. 
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णजल्हा उत्पन्न अुंदाज :-  

             सन 2013-14 मध्ये चाल ूककमतीनसुार जजल्ह्हयाचे दरडोई जनव्वळ उत्पन्न रुपये 188738.89 इतके असनू 

त्याच वेळी राज्याचे जनव्वळ दरडोई उत्पन्न रुपये  117090.70 इतके आहे. चाल ूककमतीनसुार जजल्ह्हयाचे सन 2013-

14 चे थथलू उत्पन्न 334421 कोटी व जनव्व्ळ उत्पन्न  302961 कोटी रुपये आहे. ख्थथर ककमती नसुार जजल्ह्हयाचे सन 

2013-14 चे थथलू उत्पन्न  208945 कोटी रुपये व जनव्वळ उत्पन्न  189158 कोटी रुपये आहे.  

   जजल्ह्हा थतरावरील उत्त्पन्नाचा अांदाज करण्यासाठी प्रदेशाला सांजचत होणारे उत्पन्न  ही सांकल्ह्पना वापरणे योग्य 

असले तरी जजल्ह्हा थतरावरील आर्थथक  उलाढालीचा पजरणाम जजल्ह्हया परुताच मयादेत रहात नसल्ह्याने सांबांजधत  

जजल्ह्हयाला बाहेरुन प्राप्त होणारे व सांबांजधत जजल्ह्हयातनू बाहेर जाणाऱया उत्पन्नाचे मोजमाप करणे शक्य नसल्ह्याने सदर 

पितीचा वापर करता येत नाही. त्यामळेु उत्पन्न थत्रोत पिती  (Income Originating Approach)  या सांकल्ह्पनेचा 

अवलांब करुन जजल्ह्हा थतरावरील उत्पन्नाचे अांदाज तयार करण्यात आले आहेत.  

   जजल्ह्हा उत्पन्नाचे अांदाज तयार करण्याकरीता लागणारी मलूभतू माजहती अजनूही समाधानकारकजरत्या उपलब्ध 

नाही. प्राथजमक  के्षत्राकजरता बहुताांश आकडेवारी उपलब्ध आहे. मात्र इतर के्षत्राकजरता आकडेवारी अजतशय अल्ह्प 

प्रमाणात उपलब्ध आहे. ज्या के्षत्राकरीता जजल्ह्हा थतरावरील आकडेवारी उपलब्ध नाही त्या के्षत्राकरीता जजल्ह्हावार 

अनरुुप असे जनदेशाांक वापरुन त्या आधारे राज्यथतरावरील उत्पान्नाची जवभागणी करण्यात आलेली आहे. 
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पशुसुंवधवन :-  

   सन 2012 खाली घेतलेल्ह्या पशगुणनेनसुार जजल्ह्हयातील एकूण पशधुनाांची सांयया इतर पशधुन घोडे, कशगरे, 
मेंढया, बक-या व उांट सह  48706 व कोंबडयाांची सांयया 52851 आहे. जजल्ह्हयातील एकूण पशधुनापैकी जवदेशी 
सांकरीत, देशी गाई व बैल जमळून 5184 आहेत , पैकी म्हशी व रेडे  30188, बक-या 10626 घोडे व कशगरे 1643 
आहेत. एकूण कुक्कुट पक्षी (कोंबडया, बदके, टकी इतर कुक्कुट पक्षी व कुक्कुट पालन कें द्रातील पक्षी ) जमळून 
86125 आहेत. 
 
मत्स्यवसाय :-  

   मुांबई उपनगर व मुांबई शहर या दोन जजल्ह्हयाला  एकूण 80 जक.मी. लाांबीचा समदु्र जकनारा लाभला आहे ,  
तसेच मथत्यव्यवसाय सहकारी सांथथा  59 व सभासद सांयया 44643 आहेत. मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात सन 2018-19 
या वषात मासेमारीचे एकूण सागरी उत्पादन 63575 मे.टन झाले. सागरी मासेमारी बोटी  याांत्रीक 1519 व इतर 350  
आहेत. मुांबई उपनगरमध्ये मासे उतरजवण्याची कें दे्र 13 असनु ती अांधेरीला 7, बोरीवलीमध्ये 4 तर कुलामध्ये 2 आहेत.  
 

 
 

णवजेचा वापर -  

 सन 2018-19 या वषी जजल्ह्हयात एकूण 8676990 हजार जकलो वटॅ तास जवजेचा वापर करण्यात आला. या 
वापरापैकी औद्योजगक  उपयोगासाठी 997483.39 हजार जक.वटॅ तास ( 11.50 टक्के ), व्यापारी उपयोगासाठी 
3347424.10 हजार जकलो वटॅ  तास (38.58 टक्के), घरगतुी कारणासाठी 4223186.28 हजार जक. वटॅ तास 
(48.67 टक्के), सावचजजनक जदवाबत्ती साठी 48636. 19 हजार जकलो वटॅ तास   (0.56 टक्के) व इतर कारणासाठी 
60031.52 हजार जकलो वटॅ तास (0.69 टक्के) वीज वापरण्यात आली. सांदभच वषात वीज जोडण्याांची सांयया 24.06 
लाख असनू वीजेचा दरडोई वापर 809.70 हजार जकलोवटॅ तास आहे. 
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रेल्वे :-  

   जजल्ह्हयात पख्चचम, मध्य व हाबचर रेल्ह्वेचे जाळे पसरले असनू जजल्ह्हयातील रेल्ह्व े मागांची लाांबी 427.5 
जक.मी. आहे. (मुांबई शहर व उपनगर एकजत्रत) 

 

रस्ते :-  

   जजल्ह्हयात एकूण  2338.95 जक.मी. लाांबीच्या रथत्याांपैकी डाांबरी व  जसमेंट कॉक्रीटचे 1913.53 जक.मी. 
लाांबीचे रथते आहेत.  
 

स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे वाहतूक उपक्रम :-  

सन 2018-19 या वषात मांडळाकडे दैनीक बसेसची सरासरी सांयया 2865 होती. या बस गाडयाांमधनू दैजनक 
सरासरी प्रवासी सांयया 22.10  लाख होती. त्यापैकी  जवद्याथी , अपांग, वजरष्ट्ठ नागजरक, रूग्् प्रवाशी सांयया 68005 
इतकी  होती. 
 

 

नोंदणीकृत वाहनाुंची सुंयया :-   

 सन 2017-18 मध्ये जजल्ह्हयात  नोंदणी  झालेल्ह्या  वाहनाांची  सांयया 2336229  होती. सन 2018-19  या वषी 
यामध्ये वाढ होऊन  एकूण  वाहनाांची  सांयया 2535040  झाली. गतवषाच्या तुलनेत 8.51 टक्के वाढ झालेली आहे. 
यापैकी दचुाकी वाहने 1509021 (59.53 टक्के), मोटारी आजण थटेशन वगॅन्स  683835  ( 26.98 टक्के), जीप  
19193 ( 0.76 टक्के),  टकॅ्सी 63744  (2.51 टक्के),  तीन चाकी वाहने, जरक्शा 204596  (8.07 टक्के), 
मालवाहतकू वाहने  46844 (1.85 टक्के) वाहने आहेत.  एकूण जडझेलवर चालणारी 248817 (9.82 टक्के) व 
पेरोलवर चालणारी 1953955 (77.01) टक्के  व सीएनजी वर चालणारी 332268 (13.11)  टक्के वाहने आहेत. 
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णजल्हयात शैक्षणणक सणुवधा :-  

   जजल्ह्हयात सन 2018-19 मध्ये  1678  प्राथजमक शाळा, माध्यजमक शाळा  1225, उच्च माध्यजमक  120  
शाळा व 212 महाजवदयालये आहेत. एक लाख लोकसांययेमागे प्राथजमक शाळा 16, माध्यजमक शाळा  11, उच्च 
माध्यजमक  1 व  महाजवदयालय  2 असे प्रमाण आहे. 

जजल्ह्हयात सन 2018-19 या वषी प्राथजमक शाळेत  5,50,819, माध्यजमक शाळेत 7,23,659 व उच्च 
माध्यजमक शाळेत 1,75,899  जवदयाथी होते . तसेच सन 2018-19  मध्ये 259047 जवदयाथी महाजवदयालयात 
जशक्षण घेणारे होते. 
 सन 2018-19 मध्ये प्राथमीक , माध्यमीक, उच्च माध्यमीक व महावीद्यालयीन एकुण जवदयाथापैकी  अनसुजुचत 
जातीचे 56690 व अनसुजुचत जमातीचे 5491 एवढे जवदयाथी होते. तसेच अल्ह्पसांययाांक  जवद्याथी सांयया 247554 
होती. 
 
औदयोणगक प्रणशक्षण सुंस्था :-  

जजल्ह्हयात 31 माचच 2019 अखेर 15 औदयोजगक  प्रजशक्षण सांथथा  आहेत. तसेच  अजभयाांत्रीकी  सांथथा 20 
आहेत. 

 

 
 

साववजणनक आरोग्य सेवा :- वैदयकीय सणुवधा 

       जजल्ह्हयात शासन व थथाजनक सांथथाांच्या जनयांत्रणाखाली माचच 2019 अखेर 19 रुग्णालये, 110  दवाखाने, 23 
प्रसजुतगहेृ व 156 प्राथजमक आरोग्य कें द्र कायचरत आहेत. यामध्ये एकूण 5046 खाटाांची सोय उपलब्ध असनू 1149 
डॉक्टर व 1861 पजरचारीका काम करीत आहेत. 
 

जन्म मतृ्यचेू प्रमाण :- 

   सन 2018-19  या वषात एकूण 102438 जन्माांची नोंद झाली आहे त्याचप्रमाणे याच कालावधीत 50057 
मतृ्यूांची नोंद झालेली आहे. 
 

कुिुुंब कल्याण कें द्र :-  

जदनाांक 31/03/2019 अखेर जजल्ह्हयात कुटुांब जनयोजन कें द्राांची सांयया 156 असनू या कें द्राांमाफच त 2018-19 
वषात जनर्थबजजकरण केलेल्ह्याांची सांयया 1,22,882 आहे. त्यामध्ये 117 परुुष व 13894 ख्थत्रया आहेत, लपू पितीचा व 
इतर पितीचा वापर करणा-याांची सांयया 1,08,871 आहे. 
 



 

8 

 

 

 

वार्थषक योजना  (णजल्हा योजनाुंतगवत णवणवधणवकास कायवक्रम) :-  

    जजल्ह्हयात 2018-19 या वषात राबजवण्यात आलेल्ह्या जवजवध जवकास कायचक्रमाांवर जजल्ह्हा वार्थषक योजनाांतगचत 
रु. 36195.92 लाख खचच करण्यात आले आहेत, यापैकी जवजवध जवकास योजनाांवर झालेला खचच लक्षात घेता खालील 
तक्त्यात दशचजवल्ह्याप्रमाणे सवात जाथत खचच (78.45 टक्के) सामाजजक व सामजुहक सेवा या योजनाांवर झाले असनू 
सवात कमी खचच (0.12 टक्के) उदयोग या जवकास जशषावर झलेला आहे. जजल्ह्हयातील जवजवध योजनाांतगचत झालेला 
एकूण 36195.92 लाख रुपये खचापैकी आजदवासी उपयोजनेबाहेरील योजनेवर 289.31 लाख रुपये खचच करण्यात 
आले आहेत.    
 
णवकास णशषववार तक्ता :- 

अ.क्र. णवकास णशषव योजनाुंतगवत एकूण खचव (रु.लाख) एकूण खचाची िक्केवारी 

1 2 3 4 

1 कृजष व सांलग्न सेवा 1241.83 3.43 

2 ग्राजमण जवकास 0 0 

3 पाटबांधारे व परूजनयांत्रण 0 0 

4 ऊजा 700 1.93 

5 उदयोग 42.91 0.12 

6 वाहतुक व दळणवळण 500 1.38 

7 सामान्य आर्थथक सेवा 2500 6.91 

8 सामाजजक व सामजुहक सेवा 28395.52 78.45 

9 सामान्य सेवा 2815.66 7.78 

 एकूण 36195.92 100 
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न्याय व प्रशासन :-  

 पोजलस यांत्रणा व गनु्हे :- 2018-19 या वषाअखेर 94 पोजलस ठाणे, 182 पोजलस चौकी असनू एकूण पोजलस 
दलाची सांयया 45078 इतकी आहे . 
 

 

पे्रक्षणीय स्थळे :-  

मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात जहूु बीच, मढ बीच , वसोवा बीच , मनोरी बीच , गोराई बीच व एरांगल बीच अशा 
अनेक बीच असनू कान्हेरी  व जोगेचवरी येथे गफुा आहेत .  तसेच  तुलसी , जवहार व पवई हे सरोवर आहेत . तसेच   
बोरीवली  राष्ट्रीय उदयान, एथसेल वल्ह्डच, गोरेगाव जचत्रनगरी इत्यादी पयचटन थथळे आहेत. जजल्ह्हयाच्या अांधेरी उपनगरात 
जगलबटच जहल नावाची टेकडी आहे.  
ही टेकडी अमेरीकेतील डेव्हील्ह्स टॉवर सारखी आहे. मात्र डेव्हील्ह्स टॉवर  टेकडी ही जपवळा खडक (यलो थटोन)  या 
प्रकारच्या दगडाची आहे. तर मुांबईतील जगलबटच जहल ही ब्लकॅ बेसॉल्ह्ट या अजतकजठण दगडापासनू बनलेली आहे. 
जगातील अशा प्रकारची एकमेव टेकडी आहे. तसेच पयचटकाांना  आकर्थषत करु शकतील अशी अनेक जठकाणे मुांबई 
उपनगर जजल्ह्हयात आहेत. जजल्ह्हयात 21 पयचटन थथळे आहेत व या पयचटन थथळाांच्या जवकासासाठी 2018-19 या वषात 
एकुण 2393.63 लाख खचच करण्यात आले.  
1) ग्लोबल पगॅोडा :-  

ग्लोबल पगॅोडा हा मुांबईतील गोराई येथे उभारण्यात आलेला 
जगातील सवात मोठा खाांब रजहत पगॅोडा आहे. बधु्दाांच्या थमतृीजचन्हाांची  
जपणकू करण्यासाठी 2000 वषात प्रथमच हा पगॅोडा बाांधण्यात आला 
होता तसेच जवपचयना ध्यान धारणेची ओळख व्हावी म्हणनू याची 
जनर्थमती केली होती.  
 ग्लोबल पगॅोडात एकाचवेळी 8 ते 10 हजार लोक बस ूशकतील 
अशी व्यवथथा या जठकाणी आहे. पगॅोडाच्या कळसाची उुची 29 मीटर 
असनू भकूां परोधक आहे. पगॅोडामध्ये असलेल्ह्या गौतम बधु्दाच्या थमतृी 
जचन्हातनू परावर्थतत होणाऱया तरांग लहरी  जवपचयना करणाऱया साध -

काांना त्याांचा ध्यान धारणेत मदत करतात आजण आध्याख्त्मक आनांद देतात. जनू 2013 मध्ये जनवडण्यात आलेल्ह्या 
महाराष्ट्टातील सात आचचयापैकी जवचव जवपचयना पगॅोडा हे प्रमखु आचचयच ठरले होते. 
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2) सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यान :-  

 मुांबई महानगरपाजलकेच्या बाहेर (पण मुांबईच्या पांचक्रोशीत)  
हे राष्ट्रीय उद्यान आहे .याचे के्षत्रफळ 104 चौरस जकमी आहे . 
येथील कान्हेरी लेण्याांमळेु याला (कृष्ट्णजगरी ) म्हणजे काळा पहाड 
हे नाव पडले . जिजटश आमदा नीत वनजवभागाची थथापना 
झाल्ह्यावर या वनजवभागाचे  सवेक्षण होऊन  20.26 चौ. जक.मी. 
के्षत्रफळाचे “ कृष्ट्णजगरी राष्ट्रीय उद्यान” जनमाण झाले.  
 1974 साली त्याचे नाव  “ बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ” असे 
झाले.  1981 मध्ये नावात परत एकदा बदल होऊन या उद्यानाला 

“ सांजय गाांधी  राष्ट्रीय उद्यान ” असे नाव ठेवले. 
 

3 ) णवहार सरोवर :- 

 

 जवहार सरोवर हे मुांबई उपनगरातील अजतशय पे्रक्षणीय 
जनसगचरम्य थथळ आहे . मध्य रेल्ह्वेवरील भाांडूप थथानकाच्या 
पख्चचमेस4.8 जक.मी तर पख्चचम रेल्ह्वेवरील गोरेगाव थथानकाच्या 
पवूेस 9.6 जकमी वर हे सरोवर आहे . मुांबई शहर व उपनगरला 
पाणीपरूवठा करणारे हे एक प्रमखु सरोवर आहे. 
 सरोवरचा जवथतार 566.5 हेक्टर के्षत्रात  असनू तलाव 
पणूचपणे  भरलेला असतो , तेव्हा पाण्या ची पातळी  55.47 
मी.असते  व कोरडया ऋततू जह पातळी 3.45 मी. असते. जवहार 
प्रवाहाचे पाणी अडवून त्याचा साठा करुन ते पाणी मुांबई शहराला 
परुजवण्याची पजहली कल्ह्पणा 1845 मध्ये कँप्टन क्रॉफडच याांनी  
माांडली. जवहार येथील धरण हे त्या काळातील जगातील सवात 
उांच मातीचे धरण होते .माचच 1860 पासनू धरणात प्रत्यक्ष पाणी 

साठजवण्यास सरुुवात झाली . जवहार धरणाजवळ एक जवश्रामगहृ तसेच सुांदर उद्यान आहे . सहलीचे जठकाण म्हणनू हा 
पजरसर प्रजसध्द आहे. सटुटीच्या जदवशी त्याचप्रमाणे उन्हाळयात हे पयचटन थथळ गजबजलेले असते. 
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4) माउुंिमेरी  चचव :  

 अांधेरी तालकु्यातील बाांद्रा उपनगरात समदु्रसपाटी 
पासनू 80 मी.उांच टेकडीवर असलेले माउांटमेरी चचच जह 
एक ऐजतहाजसकवाथत ूआहे.आांतजरक सजावटीसाठी हे चचच 
प्रजसध्द आहे. या चचच मध्ये मजरयनच्या दोन प्रजतमा 
आहे.आठ सप्टेंबर नांतर येणारा रजववार हा येथे धार्थमक 
वार्थषक सोहळ म्हणनू साजरा केलाजातो.त्यावेळी होणाऱया 
बाांद्रयातील जते्रच्या वेळेला  हजारोंनी लोक प्राथनेसाठी 
येतात. 
 19 व्या शतकाच्याअखेरीस सप्टेंबर मधील वाढत्या 

भक्तगणाांना सामावून घेण्यासाठी नजवनच चचच बाांधण्याचे ठरवले गेले . शापरूजी चढढाभॉय या वाथत ूजवशारदाने जनओ 
गोजथक पध्दजतने नवीन प्राथचनाथथळाची आखणी करुन ते बाांधले.सध्याची चचच ची इमारत ही  100 वषच जनूी आहे. 
 
5)  कान्हेरी लेणी : 

 कान्हेरी लेणी ही महाराष्ट्रात उत्तर मुांबईमध्ये 
बोरीवली जवळ साष्ट्टी बेटाच्या अरांण्यात असलेली लेणी 
आहेत. जह लेणी इ .स.प.ू 1 शतका दरम्यान जनमाण 
केलेली आहे. “ कान्हेरी ” या शब्दाचा उगम कृष्ट्णजगरी या 
सांथकृत नावापासनू झाला आहे.जह लेणी काळाकुटट दगड 
तासनू बनजवलेली आहे. 
 लेणी सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मयुय 
प्रवेश व्दारापासनू 6 जक.मी व बोरीवली रेल्ह्वे थटेशन- 
पासनू 7 जक.मी अांतरावर आहेत. पयचटकाांसाठी हया लेणी 
सकाळी 9 पासनू उघडया असतात .या लेण्याांतनू भार- 
ताच्या बधु्दकाळातील कला व सांथकृतीचे दशचन घडते.  
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6)  एस्सेल वल्डव : 

  
एथसेल वल्ह्डच हे एक मनोरांजन पाकच  आहे जे  

मुांबईतील गोराई येथे ख्थथत आहे . 1989 मध्ये सरुु झालेल्ह्या 
या उद्यानाची मालकी पनॅ इांजडया टुजरझम प्रायव्हेट जलजमटेड 
आहे. एथसेल वल्ह्डच आजण वॉटर ककगडम हे उद्यान एकुण 64 
एकरात पसरली आहे. एकजत्रतपणे हा सवात मोठा करमणकू 
आजण पाण्याचे उद्यान मानले जाते. 
 एडलबॅ्स इमजॅजकासह एथसेल वल्ह्डच हे देशातील 
सवात मोठे करमणकू करणारे उद्यान आहे . हे दरवषी अांदाजे 
1.8 दशलक्ष अभ्यागत आकर्थषत करते . त्यातील समुारे 
300000 जवद्याथी असतात . एथसेल वल्ह्डच सवच वयोगटातील 
व्यक्तीसाठी उपयकु्त जवजवध प्रकारची स्थवग्स ऑफर करते 

यात रोलरकोथटर आजण राइड सारयया थीम पाकच चा समावेश आहे. 
 
मनोरुंजन :- जजल्ह्हयात 31 माचच, 2018 अखेर उपलब्ध माजहतीनसुार मनोरांजनासाठी 67 कायम थवरुपाची   

जचत्रपटगहेृ असनू    त्याांची आसन क्षमता 57379+ इतकी आहे. 
 

खेळ :-  मुांबई उपनगर जजल्ह्हयात 15 जक्रडाांगणे व 53 व्यायाम शाळा असनू 3 थटेजडयम आहे. जजल्ह्हयात एकूण 4 
जलतरण  तलाव आहेत. सन 2018-19  मध्ये 264 मलुाांना जक्रडा जशष्ट्यवतृ्ती देण्यात आली असनू त्यापैकी 
102 मलुी आहेत. 
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णजल्हा सामाणजक व आर्थथक समालोचन – 2019 
 

दषृ्ष्िके्षपात  - मुुंबई उपनगर णजल्हा 
 

 

अ.क्र. बाब पणरमाण 
मुुंबई उपनगर 

णजल्हा महाराष्र 

1 2 3 4 5 
एक प्राकृणतक रचना 
1 भौगोणलक स्थान 
 1.1 उत्तर अक्षाांश अांश 72-51.01 16.4 - 22.1 
 1.2 पवूच रेखाांश अांश 19-3.41 72.6 - 80.9 
 1.3 क्षेत्रफळ हजार चौ.नक.मी 0.446 308 
2 प्रशासकीय रचना 
 2.1 तालकेु सांयया 3 355 @  
 2.2 शहरे  (गणना शहराांसह) सांयया 1 534 
 2.3 एकूण गावे सांयया 87 40959 

 2.4 पैकी जनजचन गाव सांयया - 2706 
@ मुांबई व मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाांमधील 3 तालकेु वगळून 
दोन स्थाणनक स्वराज्य सुंस्था   (2018-19)$ 

1 महानगरपाजलका सांयया 1 27 
2 नगरपजरषदा सांयया - 241 
3 नगरपांचायत सांयया - 126 
4 कटकमांडळे सांयया - 7 
5 पांचायत सजमत्या सांयया - 351 
6 ग्रामपांचायती सांयया - 27,896 

$ राज्य जनवडणकू आयोगाच्या अहवालानसुार ( जद. 31.12.2018 रोजीची ) 
तीन लोकसुंयया (जनगणनर - 2011) 

1 ग्रामीण हजार - 61,556 
2 नागरी हजार 9357 50,818 
3 एकूण हजार 9357 1,12,374 
4 परुुष हजार 5031 58,243 
5 ख्थत्रया हजार 4325 54,131 
6 जिया प्रजत हजार परुुष सांयया 860 929 
7 अनसुजूचत जातींची लोकसांयया हजार 583 13,276 
 7.1 एकूण लोकसांययेशी प्रमाण टक्के 6.23 11.8 

8 अनसुजूचत जमातींची लोकसांयया हजार 105 10,510 
 8.1 एकूण लोकसांययेशी प्रमाण टक्के 1.12 9.4 

9 घनता (लोकसांयया प्रजत चौ.जक.मी.) सांयया 20980 365 
     

10 साक्षरतेचे प्रमाण (2011) 
 10.1 ग्रामीण टक्के - 77.0 
 10.2 नागरी टक्के 89.91 88.7 
 10.3 एकूण टक्के 89.91 82.34 
 10.4 परुुष टक्के 92.92 88.38 
 10.5 ख्थत्रया टक्के 86.37 75.87 
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अ.क्र. बाब पणरमाण मुुंबई उपनगर 
णजल्हा 

महाराष्र 

1 2 3 4 5 
 10.6 साक्षरतेमध्ये जजल्ह्हयाचा राज्यात क्रमाांक क्रम सांयया पजहला बारा 

11 दाजरद्रय रेषेखालील ग्राजमण कुटुांबे (2002) लाख - 45.19 
चार णजल्हा उत्पन्न अुंदाज 

1 चालू ककमतीनसुार 2013-14 2017-18 + 

 1.1 एकूण उत्पन्न  (थथलू) कोटी  ₹ 334421 24,11,600 
 1.2 दरडोई उत्पन्न  (थथलू) कोटी  ₹ 208337 1,98,510 
 1.3 एकूण उत्पन्न  (जनव्वळ) कोटी  ₹  302962 21,39,378 

 1.4 दरडोई उत्पन्न  (जनव्वळ) कोटी  ₹ 188739 1,76,102 

2 ष्स्थर (2011-12) ककमतीनसुार  2013-14 + 2017-18 + 
 2.1 एकूण उत्पन्न  (थथलू) कोटी  ₹ 208946 19,42,769 

 2.2 दरडोई उत्पन्न  (थथलू) कोटी  ₹ 130169 1,59,918 

 2.3 एकूण उत्पन्न  (जनव्वळ) कोटी  ₹ 189159 17,14,790 
 2.4 दरडोई उत्पन्न  (जनव्वळ) कोटी  ₹ 117842 1,41,152 
 + पजहले सधुाजरत अांदाज    

पाच णवत्तीय समावेश 
1 प्रधानमुंत्री जनधन योजना                                                      ( 31/03/2019 अखेर )                     
 1.1 उघडण्यात आलेली एकूण खाती सांख्या 6,12,929 2,48,14,925 
 1.2 देण्यात आलेली एकूण रूपे काडच  सांख्या 5,21,651 1,75,18,192 
 1.3 जकमान जशल्ह्कीची मयादा नसलेली खाती सांख्या 1,06,989 55,58,215 
 1.4 एकूण ठेवी ₹ कोटी 234 5773 
2 प्रधानमुंत्री मदु्रा योजना                                                         ( 31/03/2019 अखेर )                     

2.1 णशश ू    
 1 मांजरू कजच ₹ कोटी 147 10,255 
 2 जवतजरत कजच ₹ कोटी 146 10,052 
 3 लाभाथी सांख्या 48,111 37,50,570 

2.2 णकशोर    
 1 मांजरू कजच ₹ कोटी 161 8,524 
 2 जवतजरत कजच ₹ कोटी 154 8,287 
 3 लाभाथी सांख्या 6821 5,10,249 

2.3 तरूण    
 1 मांजरू कजच ₹ कोटी 290 7,660 
 2 जवतजरत कजच ₹ कोटी 278 7,403 
 3 लाभाथी सांख्या 3642 1,25,162 
 एकूण    
 1 मांजरू कजच ₹ कोटी 598 26,439 
 2 जवतजरत कजच ₹ कोटी 578 25,742 
 3 लाभाथी सांख्या 58574 43,85,981 

सहा कृणष    2016-17 
1 भौगोजलक क्षेत्र हजार हेक्टर - 30,758 
2 वनक्षेत्र हजार हेक्टर - 5,194 
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अ.क्र. बाब पणरमाण 
मुुंबई उपनगर 

णजल्हा महाराष्र 

1 2 3 4 5 
3 वनक्षेत्राचे भौगोजलक क्षेत्राशी प्रमाण टक्के - 16.89 
4 शेतीला उपलब्ध नसलेली जमीन 
 4.1 जबगर शेती वापराखालील हजार हेक्टर - 1,642 
 4.2 पडीत आजण लागवाडीलायक नसलेली हजार हेक्टर - 1,822 
 4.3 एकूण (4.1 + 4.2) हजार हेक्टर - 3,464 
5 पडीत जणमन व्यणतणरक्त लागवड न केलेली इतर जमीन   
 5.1 कायम गरेुचरण व इतर हजार हेक्टर - 1,351 
 5.2 झाडे-झडुपाखालील हजार हेक्टर - 253 
 5.3 लागवडीलायक परांत ुपडीत हजार हेक्टर - 924 
6 पडीत जमीन                                                                                        
 6.1 चाल ूपड हजार हेक्टर - 1,401 
 6.2 इतर पड हजार हेक्टर - 1,257 
7 णपकाखालील के्षत्र                                                                                   
 7.1 जपकाखालील जनव्वळ पेरणी क्षेत्र हजार हेक्टर - 16,910 

 7.2 दसुोटा क्षेत्र/जतसोटा क्षेत्र हजार हेक्टर - 6,314 

 7.3 एकूण जपकाखालील क्षेत्र हजार हेक्टर - 23,224 
8 ओणलता खालील के्षत्र/ कसचनाखालील के्षत्र                                
 8.1 जनव्वळ ओजलत क्षेत्र हजार हेक्टर - उ.ना. 
 8.2 एकूण ओजलत क्षेत्र हजार हेक्टर - उ.ना. 
9 महत्वाच्या णपकाखालील के्षत्र    2017-18 
 9.1 तणृधान्ये हजार हेक्टर - 8,063 
 9.2 कडधान्ये हजार हेक्टर - 4,577 
 9.3 तेलबीया हजार हेक्टर - 4,133 
 9.4 ऊस (तोडणीक्षेत्र) हजार हेक्टर - 902 
 9.5 कापसू (रूई)  हजार हेक्टर - 4,351 

10 पजवन्य (सरासरी)  जम.जम. 2213 939.4 
11 वणहतीचे के्षत्र 2015-16 
 11.1  क्षेत्र 2 हेक्टरपेक्षा कमी हजार हेक्टर - 9,220 
 11.2  क्षेत्र 2 ते 10 हेक्टर हजार हेक्टर - 10,125 
 11.3  क्षेत्र 10 हेक्टरपेक्षा जाथत हजार हेक्टर - 1,162 

सात अुंशत: व पणूवत: कसचन क्षमता णनमाण झालेलले पािबुंधारे प्रकल्प व त्याुंखालील के्षत्र (30 जनू, 2018 
पयवत) 

1 मोठे पाटबांधारे प्रकल्ह्प (मध्यम पाटबांधारे प्रकलासह) सांयया - 402 @ 

 
1.1 लाभक्षेत्र (जनर्थमत कसचन क्षमता ) (मध्यम 
पाटबांधारे प्रकलासह) हजार हेक्टर - 3,534 

2 मध्यम पाटबांधारे प्रकल्ह्प सांयया - अ.क्र. 1 मध्ये समाजवष्ट्ट 
 2.1 लाभक्षेत्र (जनर्थमत कसचन क्षमता ) हजार हेक्टर - अ.क्र. 1 मध्ये समाजवष्ट्ट 

3 लघ ु पाटबांधारे प्रकल्ह्प (राज्यक्षेत्र) सांयया - 3,496 $ 
 3.1 लाभक्षेत्र (जनर्थमत कसचन क्षमता ) हजार हेक्टर - 1,502 

4 लाभ क्षेत्रातील जवजहरीद्वारे सन 2017-18 मधील 
कसचन क्षेत्र 

हजार हेक्टर - 1,378 

$ महाराष्ट्र कसचन नवकास महामांडळाच्या 284 उपसा कसचन योजनाांचा समावेि आहे. @ पणूव व प्रगतीपथावरील घटकाांची सांख्या 
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अ.क्र. बाब पणरमाण 
मुुंबई उपनगर 

णजल्हा महाराष्र 

1 2 3 4 5 

आठ पशुसुंवधवन (पशुगणना -2012)   
1 एकूण पशधुन हजार 49 32489* 
2 गो जातीय हजार 5 15,484 
3 मजहषवगीय हजार 30 5,595 
4 मेंढया व शेळया हजार 11 11,016 
5 कुक्कुटादी पक्षी हजार 86 77,795 @^ 
6 एकूण दगु्ध उत्पादन हजार जलटर 73 11102 

 

* इतर पशधुनासह (इतर पशधुन या बाबीमध्ये डुकरे,घोडे व कशगरे, खेचरे, उांट, गाढवे याांचा समावेश 
करण्यात आला आहे.)   
@ कुक्कुटादी पक्षी यामध्ये टकी, क्वेल व इतर कुक्कुटपक्षी याांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 
 ^ एकूण कुक्कुटादी पक्षी याांच्या सांययेमध्ये पोल्ह्रीफामच मधील पक्षी समाजवष्ट्ट आहेत. 

 

नऊ सहकार के्षत्र      2018-19 31/03/2018* 
1 सहकारी सांथथा सांयया 34016 1,98,252 
2 प्राथजमक कृजष सहकारी पतसांथथा सांयया 0 21,102 
 2.1 सभासद सांयया हजार 0 15,049 
 2.2 जदलेली कजे ₹ लाख 0 14,57,300 
 2.2 येणे कजे ₹ लाख 0 13,70,700 

3 सहकारी दगु्धसांथथा (31 माचच, 2019 अखेर) सांयया 06 12,376* 
 * अथथायी  

दहा वीज   31/03/2019 अखेर 
1 जवद्यतुीकरण झालेली गावे सांयया - 41,923* 

2 वीज परुवठा केलेले कृषी पांप सांच हजार - 4,225 

 
*अमरावमी जजल्ह्हयातील 5 गावे जवथथाजपत झाली 
आहे. 

   

3 जवजेचा वापर  2018-19 2017-18 
 3.1 घरगतुी दशलक्ष जक.व.ॅतास 422.32 28,172 
 3.2 वाजणख्ज्यक दशलक्ष जक.व.ॅतास 334.74 13,927 
 3.3 औद्योजगक दशलक्ष जक.व.ॅतास 99.75 39,246 
 3.4 कृजष दशलक्ष जक.व.ॅतास 0.02 30,307 

 3.5 इतर (रेल्ह्वे, सावच.पाणी परुवठा, सावच.जदवाबत्ती 
व सांकीणच) 

दशलक्ष जक.व.ॅतास 10.87 6,914 

 3.6 एकूण  दशलक्ष जक.व.ॅतास 867.70 1,18,566 
अकरा पणरवहन व दळणवळण    

1 रेल्ह्वे मागाची एकूण लाांबी जक.मी. 427.5 6114* 
 * कोकण रेल्ह्वेच्या 381 जकमी लाांबीसह   
2 रस्त्याुंनी जोडलेली गावे (31/03/2018 अखेर)  
 2.1 बारमाही सांयया - 40500* 

 2.2 हांगामी सांयया - 771* 

3 रस्त्याुंची लाुंबी (पषृ्ठाुंणकत)  2018-19  
 3.1 राष्ट्रीय महामागच जक.मी. - 12,275 

 3.2 राज्य महामागच (प्रमखु राज्य महामागासह) जक.मी. - 29,132 
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अ.क्र. बाब पणरमाण 
मुुंबई उपनगर 

णजल्हा महाराष्र 

1 2 3 4 5 

 3.3 प्रमखु जजल्ह्हामागच जक.मी. - 55,383 

 3.4 इतर जजल्ह्हा मागच जक.मी. 960 58,116+ 

 3.5 ग्रामीण रथते जक.मी. - 1,45,881+ 

 3.6 एकूण  (3.1 ते 3.5) जक.मी. 960 3,04,045+ 

 *राज्य महामागात प्रमखु राज्य महामागाचा समावेश 
आहे.   + 2015-16 नसुार 

   

बारा नोंदणीकृत कारखाने व रोजगार    

1 नोंदणीकृत कारखाने ( 2015 ) सांयया 3594 39,132 
2 नोंदणीकृत चाल ूकारखाने ( 2015 ) सांयया 3297 36,289 
 (त्यातील कामगार) ( 2015 ) सांयया 188414 20,58,978 

3 नोंदणीकृत  सहकारी साखर कारखाने सांयया - 178* 
 (साखरेचे उत्पादन) लाख मे. टन - 65.69@* 

 *  31 माचच, 2018 रोजीची  अथथायी आकडेवारी   
@ ऑक्टोंबर ते सप्टेंबर करीता 

 

4 सहकारी सतू जगरण्या सांयया - 285 * 
 *  31 माचच, 2018 रोजीची  अथथायी आकडेवारी   

तेरा शासकीय कमवचाऱयाुंचा सववकष माणहतीकोष (01 जलुै, 2018 रोजी भरलेली पदे) 
1 शासकीय हजार 32 762* 

 *  01 जलुै, 2018 रोजीची  अथथायी आकडेवारी 
चौदा णशक्षण के्षत्र    
1 प्राथजमक जशक्षण ( 1 ते 8 वी)   2017-18 
 1.1 एकूण शाळा सांयया 1678 1,06,546 
 1.2 जवद्याथी हजार 551 15,912 
 1.3 जशक्षक हजार 17 542 
 1.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सांयया 32 29.4 

2 माध्यणमक णशक्षण व उच्च माध्यणमक  
( 9 ते 12 )    

 2.1 एकूण शाळा सांयया 1345 26,857 
 2.2 जवद्याथी हजार 900 6,648 
 2.3 जशक्षक हजार 27 215.8 
 2.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सांयया 33 30.8 
3 उच्च णशक्षण   2018-19 
 3.1 सांथथा सांयया 212 3,821 
 3.2 एकूण जवद्याथी हजार 259 928 

4 ताुंणत्रक व व्यवसाय णशक्षण    
 4.1 व्यवसाय पदवी  जशक्षण सांथथा (अजभयाांजत्रकी) सांयया 16 1059 
 प्रवेश क्षमता सांयया  6462 1,78,033 
 4.2 व्यवसाय पदजवका जशक्षण सांथथा 

(अजभयाांजत्रकी) 
सांयया 4 941 

 प्रवेश क्षमता सांयया  1840 1,56,953 
 4.3 शासकीय औद्योजगक प्रजशक्षण सांथथा सांयया 6 417 
 प्रवेश क्षमता सांयया 2465 93,060 
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अ.क्र. बाब पणरमाण 
मुुंबई उपनगर 

णजल्हा महाराष्र 

1 2 3 4 5 

 
4.4 अशासकीय औद्योजगक प्रजशक्षण सांथथा 
 ( जवना अनदुाजनत ) सांयया 9 525 

 प्रवेश क्षमता सांयया  1161 46,411 
पुंधरा साववजणनक आरोग्य   2018-19  

1 रुग्णालये सांयया 19 1402 
2 दवाखाने सांयया 110 3072 
3 प्राथजमक आरोग्य कें दे्र सांयया 156 1828 
4 प्राथजमक आरोग्य उपकें दे्र सांयया 0 10668 
5 प्राथजमक आरोग्य पथके सांयया 0 193  
 * 2017 अथथायी    

सोळा आणदवासी कल्याणकारी योजना  
1 आजदवासी आश्रमशाळा (शासकीय व अनदुाजनत) सांयया 0 1,053 
 त्यातील जवद्याथी सांयया 0 3,97,540 

सतरा मागासवगीयाुंसाठी कल्याणकारी योजना 2018-19 2018-19 

1 
मागासवगीयाांसाठी वसतीगहेृ (शासकीय व 
अनदुाजनत) 

सांयया 7 2,816 

 (त्यातील जवद्याथी) सांयया 564 1,42,094 
अठरा साववजणनक णवतरण व्यवस्था   

1 राथत भावाची दकुाने सांयया 2160 50,388 
2 परुजवलेला एकूण साठा  2018-19 2018-19 
 2.1 गहू लाख टन 1.41 25.84 
 2.2 ताांदळू लाख टन 0.94 20.21 

3 शासकीय गोदामे सांयया 0 874 
 साठवण क्षमता हजार टन 0 619964 
 
आधार :  1) अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई.   
  2) जजल्ह्हा साांख्ययकी कायालय, मुांबई उपनगर. 
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3. जिल्हा योिनेचा आढावा 

 
जिल्हा वार्षषक योिना  2016-17 ,2017-18 व 2018-19 

 
 1) सन 2016-17 साठी नजल्हा ननयोजन सनमतीने मान्यता नदलेल्या प्रारुप आराखडयानसुार नजल्हासाठी नजल्हा वार्गषक 
योजनेअांतगवत प्राप्त तरतदू व झालेला खचाचा तपिील खालीलप्रमाणे. 
 
अ.क्र योजना मांजरू तरतदू रक्कम 

रुपये (₹ लाख) 
माचव 2017 अखेर 
झालेला खचव 

तरतदूीिी खचाची 
टक्केवारी 

1 2 3 4 5 
1. नजल्हा वार्गषक योजना (सववसाधारण) 25612 25608.18 99.99 
2. अनसुनूचत जाती उपयोजना 4422 3491.44 78.96 

3. 
आनदवायी उपयोजना व क्षेिाबाहेरील 
आनदवासीसाठी तरतदू 625.54 253.99 40.60 

एकुण 30659.54 29353.61 95.74 
 

 
 2) सन 2017-18 मध्ये नजल्हा वार्गषक योजनेअांतगवत उपलब्ध तरतदूी व माहे माचव 2018 अखेर झालेला खचव याांचा 
तपिील खालीलप्रमाणे आहे. 
 
अ.क्र योजना मांजरू तरतदू रक्कत 

रुपये (₹ लाख) 
माचव 2018 अखेर 
झालेला खचव 

तरतदूीिी खचाची 
टक्केवारी 

1 2 3 4 5 
1. नजल्हा वार्गषक योजना (सववसाधारण) 29420 29419.82 99.99 
2. अनसुनूचत जाती उपयोजना 4974 4954.46 99.60 

3. 
आनदवायी उपयोजना व क्षेिाबाहेरील 
आनदवासीसाठी तरतदू 625.44 350.59 56.05 

एकुण 35019.44 34724.87 99.16 
 

 
 3) सन 2018-19 मध्ये नजल्हा वार्गषक योजनेअांतगवत उपलब्ध तरतदूी व माहे माचव 2019 अखेर झालेला खचव याांचा 
तपिील खालीलप्रमाणे आहे. 

 
अ.क्र योजना मांजरू तरतदू रक्कत 

रुपये (₹ लाख) 
माचव 2019 अखेर 
झालेला खचव 

तरतदूीिी खचाची 
टक्केवारी 

1 2 3 4 5 
1. नजल्हा वार्गषक योजना (सववसाधारण) 31015 30996.58 99.94 
2. अनसुनूचत जाती उपयोजना 4974 4910.03 98.71 

3. आनदवायी उपयोजना व क्षेिाबाहेरील 
आनदवासीसाठी तरतदू 

658.66 289.31 43.92 

एकुण 36647.66 36195.92 98.77 
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तक्ता  1.1 

 

णजल्यातील णवणवध आर्थथक व सामाणजक बाबींचे णनवडक णनदेशक 
 

नजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                                              सांदभच कालावधी – 1990-91 ते 2018-19 
 

अ.   
क्र. बाब पणरमाण 

सुंदभव वषव 
1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
एक के्षत्रफळ व लोकसुंयया  1991 2001 2011 2011 2011 2011 

1 के्षत्रफळ चौ.नक.मी 446 446 446 446 446 446 
2 तालकेु सांख्या 3 3 3 3 3 3 

3 गाव े
वस्ती असलेली गावे सांख्या 87 87 87 87 87 87 

वस्ती नसलेली गाव े सांख्या 0 0 0 0 0 0 
4 िहरे सांख्या 1 1 1 1 1 1 

5 एकूण लोकसांख्या हजार 9926 8640 9357 9357 9357 9357 

6 
लोकसांख्येचे  
प्रमाण 

िहरी टक्के 100 100 100 100 100 100 

ग्रानमण टक्के 0 0 0 0 0 0 

7 
लोकसांख्येची 
 घनता (प्रनत चौ. 
नक.मी.) 

िहरी सांख्या 15137 19373 20980 20980 20980 20980 

ग्रानमण सांख्या 0 0 0 0 0 0 

8 स्िी- परुुष प्रमाण  
(ख्स्िया प्रती हजार परुुष) 

सांख्या - 822 860 860 860 860 

दोन साक्षरतेचे प्रमाण    2011 2011 2011 2011 
1 परुुष टक्के उ.ना उ.ना 92.92 92.92 92.92 92.92 
2 ख्स्िया टक्के उ.ना उ.ना 86.37 86.37 86.37 86.37 
3 एकूण टक्के उ.ना उ.ना 89.91 89.91 89.91 89.91 
4 ग्रामीण टक्के ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 
5 नागरी टक्के उ.ना उ.ना 89.91 89.91 89.91 89.91 
6 अनसुनुचत जाती टक्के उ.ना उ.ना 85.3 85.3 85.3 85.3 
7 अनसुनुचत जमाती टक्के उ.ना उ.ना 82.10 82.10 82.10 82.10 

तीन स्थाजनक स्वराज्य संस्था        
1 महानगरपानलका सांख्या 1 1 1 1 1 1 
2 नगरपनरषदा सांख्या - - - - - - 
3 नगरपांचायती सांख्या - - - - - - 
4 कटक मांडळे सांख्या - - - - - - 
5 पांचायत सनमत्सया सांख्या - - - - - - 
6 ग्राम पांचायती सांख्या - - - - - - 

चार के्षत्रवार जिल्हा व दरडोई उत्पन्न (चालू ककमतींनसुार)  2010-11 2013-14 2013-14 2013-14 
1 ननव्वळ नजल्हा उत्सपन्न ₹ कोटी  उ.ना उ.ना 212 303 303 303 
2 ननव्वळ दरडोई उत्सपन्न ₹ उ.ना उ.ना 141138 188739 188739 188739 

3 राज्याच्या उत्सपन्नात नजल्याचा 
नहस्सा 

टक्के उ.ना उ.ना 21.62 22.19 22.19 22.19 

पाच कृजष व कसचन        

1 ओनलताखालील क्षेि 
िांभर 
हेक्टर ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 

2 
लागवडीलायक क्षेि िांभर 

हेक्टर ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 
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तक्ता  1.1 ( पढेू चालू ) 
 

णजल्यातील णवणवध आर्थथक व सामाणजक बाबींचे णनवडक णनदेशक 
 

 नजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                           सांदभच कालावधी – 1990-91 ते 2018-19 
 

अ.   
क्र. 

बाब पणरमाण 
सुंदभव वषव 

1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 ओनलताखालील क्षेिाची एकूण 
क्षेिफळािी टक्केवारी 

टक्के ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 

4 
लागवडीलायक  क्षेिाची एकूण 
क्षेिफळािी टक्केवारी टक्के - - - - - - 

5 
ओनलताखालील क्षेिाची एकूण 
लागवडीलायक क्षेिफळािी 
टक्केवारी 

टक्के - - - - - - 

6 जपकांखालील एकूण के्षत्र       

6.1 तणृधान्ये िांभर 
हेक्टर - - - - - - 

6.2 कडधान्ये --"-- - - - - - - 
6.3 तेलनबया --"-- - - - - - - 
6.4 ऊस --"-- - - - - - - 
6.5 कापसू --"-- - - - - - - 
7 नपकाांखालील ननव्वळ क्षेि --"-- - - - - - - 

8 
दसुोटा क्षेिाचे ननव्वळ पेरलेल्या 
क्षेिािी प्रमाण टक्के - - - - - - 

9 कसचनाखालील स्थलू क्षेि 
िांभर 
हेक्टर - - - - - - 

10 
कसचनाखालील स्थलू क्षेिाचे 
एकूण नपकाखालील स्थलु क्षेिािी 
प्रमाण 

टक्के - - - - - - 

11 ननव्वळ कसचन क्षेि िांभर 
हेक्टर - - - - - - 

12 कालव्याांद्वारे कसनचत क्षेि --"-- - - - - - - 
13 नवनहरींद्वारे कसनचत क्षेि --"-- - - - - - - 
14 इतर साधनाांनी कसनचत क्षेि --"-- - - - - - - 
सहा पशुधन (पशुगणना)   (2007) (2012) (2012) (2012) 

1 एकूण पिधुन हजार उ.ना उ.ना 150 48.71 48.71 48.71 

2 दभुत्सया गायी --"-- उ.ना उ.ना 6 2.22 2.22 2.22 

3 दभुत्सया म्हिी --"-- उ.ना उ.ना 57 26.42 26.42 26.42 

4 िेळया व मेंढया --"-- उ.ना उ.ना 58 11 11 11 

5 कुक्कुटादी पक्षी --"-- उ.ना उ.ना 235 86.12 86.12 86.12 

सात मत्स्य व्यवसाय       

1 एकूण मत्सस्य उत्सपादन मे. टन उ.ना उ.ना उ.ना 65334 66228 63575 

2 मच्छीमार सहकारी सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 55 55 59 

3 सांस्थातील सभासद सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 15478 15478 44643 
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तक्ता  1.1 ( पढेू चालू ) 
 

णजल्यातील णवणवध आर्थथक व सामाणजक बाबींचे णनवडक णनदेशक 
 

 नजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                       सांदभच कालावधी – 1990-91 ते 2018-19 
 

अ.   
क्र. बाब पणरमाण 

सुंदभव वषव 
1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
आठ सहकार के्षत्र       
1 संस्था         

1.1 कृनष पतसांस्था (प्राथनमक) सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
1.2 नबगर कृनष पतसांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 1595 1390 1351 
1.3 उत्सपादक सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 708 684 645 
1.4 पणन  सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
1.5 सामानजक सेवा सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 31025 31639 32020 
2 सभासद        

2.1 कृनष पतसांस्था (प्राथनमक) हजार उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
2.2 नबगर कृनष पतसांस्था --"-- उ.ना उ.ना उ.ना 2141 2135 2050 
2.3 उत्सपादक सांस्था --"-- उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 145.83 
2.4 पणन  सांस्था --"-- उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 0 
2.5 सामानजक सेवा सांस्था --"-- उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 1465.09 
3 खेळते भांडवल        

3.1 कृनष पतसांस्था (प्राथनमक) ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
3.2 नबगर कृनष पतसांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 484397.87 484399.28 266122.94 
3.3 उत्सपादक सांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 1016743 
3.4 पणन  सांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
3.5 सामानजक सेवा सांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 2372671 
4 जदलेली किे        

4.1 कृनष पतसांस्था (प्राथनमक) ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
4.2 नबगर कृनष पतसांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 265502.73 265502.73 243861.65 
4.3 उत्सपादक सांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
4.4 पणन  सांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
4.5 सामानजक सेवा सांस्था ₹ लाख उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
नऊ जविेचा वापर       

1 घरगतुी दिलक्ष 
नक.व.ॅतास उ.ना उ.ना उ.ना 398.61 417.63 422.32 

2 वानणख्ज्यक --"-- उ.ना उ.ना उ.ना 320.35 331.24 334.74 
3 औद्योनगक --"-- उ.ना उ.ना उ.ना 93.96 100.69 99.75 
4 कृनष --"-- उ.ना उ.ना उ.ना 0.01 0.02 0.02 
5 इतर --"-- उ.ना उ.ना उ.ना 10.78 7.70 10.87 
6 एकूण --"-- उ.ना उ.ना उ.ना 829.03 862.31 867.70 
7 नवद्यतुीकरण झालेली गाव े सांख्या ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 
8 सौर उजा सांच सांख्या ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 
दहा वाहतूक व दळणवळण       
1 रस्त्सयाांची एकूण लाांबी नक.मी. उ.ना उ.ना उ.ना 2087.02 2238.95 2338.95 
2 बारमाही रस्त्सयाांनी जोडलेली गाव े सांख्या ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना ला.ना 
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तक्ता  1.1 ( पढेू चालू ) 
 

णजल्यातील णवणवध आर्थथक व सामाणजक बाबींचे णनवडक णनदेशक 
 

नजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                                         सांदभच कालावधी – 1990-91 ते 2018-19 

                       
  
               

 

अ.   
क्र. बाब पणरमाण 

सुंदभव वषव 
1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 

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

3 
दर 100 चौ.नक.मी. क्षेिामागे 
रस्त्सयाांची लाांबी 

नक.मी. 
उ.ना उ.ना 

उ.ना 
467.09 524.43 524.43 

4 
दरलाख लोकसांख्ये मागे 
रस्त्सयाची लाांबी 

नक.मी. 
उ.ना उ.ना 

उ.ना 
20.18 22.22 21.83 

5 एकूण मालवाहतकू वाहने सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 28589 36171 46844 
6 एकूण प्रवासी वाहने सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 2015262 2300058 2488196 
7 रेल्वे मागाची एकूण लाांबी नक.मी. उ.ना उ.ना उ.ना 427.5 427.5 427.5 
8 डाक कायालये सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 124 123 122 

9 दरूध्वनी (बी.एस. एन.एल. 
लडँलाईन) 

सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 1836680 

अकरा नोंदणीकृत कारखाने व रोिगार 
 

 (2010) (2011) (2014) (2014) (2014) 
1 चाल ूकारखाने सांख्या  3725 3297 3297 3297 3297 
2 कामगाराांची दैननक उपख्स्थती सांख्या  122844 188414 188414 188414 188414 

बारा जशक्षण        

1 प्राथजमक    

1.1 सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 1709 1831 1678 

1.2 नवद्याथी 
मलेु हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 319 320 287 
मलुी हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 317 294 264 

1.3 निक्षक हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 19 20 17 
1.4 नवद्याथी-निक्षक प्रमाण सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 34 30 33 
2 माध्यजमक व उच्च माध्यजमक       

2.1 सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 1241 1281 1345 

2.2 नवद्याथी 
मलेु हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 476 464 475 
मलुी हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 419 417 425 

2.3 निक्षक हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 21 23 27 
2.4 नवद्याथी-निक्षक प्रमाण सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 43 39 33 
3 महाजवद्यालये       

3.1 सांस्था सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 189 208 212 

3.2 नवद्याथी 
मलेु हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 138 112 136 
मलुी हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 120 100 123 

3.3 निक्षक हजारात उ.ना उ.ना उ.ना 6 4 7 
3.4 नवद्याथी-निक्षक प्रमाण सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 43 49 39 
तेरा सावविजनक आरोग्य       
1 दवाखाने सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 102 109 110 
2 रुग्णालये सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 20 19 19 
3 प्राथनमक आरोग्य कें दे्र सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 156 155 156 
4 प्राथनमक आरोग्य उपकें दे्र सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 0 0 0 
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तक्ता  1.1 ( पढेू चालू ) 
 

णजल्यातील णवणवध आर्थथक व सामाणजक बाबींचे णनवडक णनदेशक 
 

नजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                                              सांदभच कालावधी – 1990-91 ते 2018-19 
 

 
आधार  :  जजल्ह्हा साांख्ययकी कायालय मुांबई उपनगर. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.   
क्र. बाब पणरमाण 

सुंदभव वषव 
1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
5 खाटा सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 5163 5010 5046 

6 दर लाख लोकसांख्येमागे खाटा सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 50 48 48 
चौदा संकीणव       

1 बकँ िाखा सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 1276 1245 1234 
2 दरूदिवन केबल चालक सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 1900 1916 उ.ना 
3 दरूदिवन  केबल धारक सांख्या उ.ना उ.ना उ.ना 610423 680665 उ.ना 
4 गोबर गसॅ सांयांिे सांख्या उ.ना उ.ना - - - - 
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तक्ता 2.1 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न व दरडोई णजल्हा उत्पन्न- चाल ूककमतींनसुार 
 

जजल्ह्हा- मुांबईउ पनगर व मुांबई शहर                                                                                           (₹ लाख ) 
 

अ. 
क्र. 

क्षेत्र 

2004-05 2005-06 2006-07 

थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा उत्पन्न थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा उत्पन्न थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.1 कृषी 74,900.25 67,748.10 77,065.07 69,905.63 78,631.03 72,409.87 
1.2 वन सांवधचन 11,678.00 11,523.87 14,438.61 14,260.15 17,222.43 17,016.15 
1.3 मासेमारी 40,024.69 34,833.19 39,093.85 34,187.14 53,026.06 46,417.79 

कृजष सांलग्न सेवा 
(1.1+1.2+1.3) 1,26,602.94 1,14,105.16 1,30,597.53 18,352.91 1,48,879.51 1,35,843.81 

1.4 खाण व दगड 
खाणकाम 

133.23 111.10 248.02 203.73 250.04 196.82 

प्राथजमक क्षेत्र एकूण 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 1,26,736.17 1,14,216.26 1,30,845.55 1,18,556.64 1,49,129.55 1,36,040.63 

2.1 नोंदणीकृत उद्योग 10,57,818.93 7,80,045.10 14,10,490.30 11,37,193.21 14,58,449.68 11,95,676.60 
2.2 अनोंदणीकृत उद्योग 7,51,682.46 6,74,239.82 8,79,956.88 7,90,503.31 10,74,597.31 9,69,786.59 
2.3 बाांधकाम 4,40,040.72 4,22,904.01 5,08,451.74 4,88,304.42 5,78,803.80 5,54,650.08 

2.4 
वीज, गसॅ व 
पाणीपरुवठा 3,33,402.14 1,50,137.99 3,07,274.14 1,32,853.07 3,07,105.74 1,20,005.93 

जद्वतीय क्षेत्र एकूण 25,82,944.25 20,27,326.92 31,06,173.06 25,48,854.01 34,18,956.52 28,40,119.19 
उद्योग 

(1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 25,83,077.48 20,27,438.02 31,06,421.08 25,49,057.74 34,19,206.56 28,40,316.01 

3.1 रेल्ह्वे 63,820.31 52,389.68 65,508.14 54,190.27 77,055.10 62,169.85 
3.2 पजरवहन , साठवणकू 8,16,963.57 7,23,967.96 9,07,795.87 8,05,414.33 10,95,138.92 9,80,370.08 
3.3 दळणवळण 2,75,619.06 2,31,415.89 3,01,076.06 2,50,677.46 3,17,330.08 2,62,685.24 

3.4 
व्यापार व उपाहारगहेृ 
 
 

17,77,525.91 17,22,193.37 20,19,084.52 19,52,360.38 24,76,319.21 23,97,687.4
4 

3.5 बकँा व जवमा उद्योग 14,40,559.12 14,12,399.70 15,53,077.42 15,22,207.34 18,10,698.49 
17,77,345.8

6 
3.6 व्यवसाय सेवा 13,76,793.95 12,46,694.65 16,86,929.59 15,29,925.71 20,96,042.01 19,08,169.84 

3.6 सावचजजनक प्रशासन 3,78,276.73 3,04,111.21 4,15,062.26 3,32,860.91 4,56,836.01 3,65,574.11 

3.7 इतर सेवा 5,19,742.24 4,89,525.94 5,99,892.67 5,61,871.19 7,06,928.47 6,61,443.07 

ततृीय क्षेत्र एकूण 66,49,300.89 61,82,698.39 75,48,426.53 70,09,507.59 90,36,348.29 
84,15,445.5

0 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 93,58,981.30 83,24,241.57 1,07,85,445.15 96,76,918.24 1,26,04,434.37 1,13,91,605.32 

दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न (₹) 71,505.11 63,599.42 80,440.57 72,172.90 91,807.94 82,973.96 

एकूण राज्य उत्पन्न 4,15,47,968.28 3,70,02,280.28 4,86,76,561.93 4,37,10,285.93 5,84,49,766.22 5,26,90,997.2
2 

दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 40,508.52 36,076.56 46,732.49 41,964.56 55,276.87 49,830.71 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची राज्य 
उत्पन्नाशी टक्केवारी 22.53 22.50 22.16 22.14 21.56 21.62 

मागील वषाच्या तुलनेत झालेली 
शेकडा वाढ 

उ.ना. उ.ना. 15.24 16.25 16.87 17.72 
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तक्ता 2.1 ( पढेू चालू ) 

 

के्षत्रवार णजल्हाउत्पन्न व दरडोई णजल्हाउत्पन्न- चालू ककमतींनसुार 
 

जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                        (₹ लाख ) 
 

अ.क्र. क्षेत्र 
2007-08 2008-09 2009-10 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1.1 कृषी 89,696.68 83,697.02 97,964.01 91,355.25 1,06,632.72 99,439.16 

1.2 वन सांवधचन 20,468.83 20,207.76 25,955.45 25,618.89 29,317.67 28,937.51 

1.3 मासेमारी 51,269.19 44,800.69 59,491.34 51,133.87 59,194.53 50,878.76 
कृजष सांलग्न सेवा (1.1+1.2+1.3) 1,61,434.70 1,48,705.46 1,83,410.79 1,68,108.01 1,95,144.91 1,79,255.43 

1.4 खाण व दगड 
खाणकाम 

280.63 219.46 193.33 151.72 228.52 179.33 

प्राथजमक क्षेत्र एकूण 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 

1,61,715.33 1,48,924.92 1,83,604.13 1,68,259.73 1,95,373.43 1,79,434.76 

2.1 नोंदणीकृत उद्योग 17,12,658.06 14,29,046.18 17,29,438.11 13,58,683.92 18,40,324.83 14,45,798.92 

2.2 अनोंदणीकृत उद्योग 12,71,975.48 11,59,871.92 13,97,835.90 12,67,125.60 15,43,704.68 13,99,354.33 
2.3 बाांधकाम 7,53,131.59 7,19,939.48 8,83,908.11 8,39,484.53 11,55,094.17 10,97,041.28 

2.4 
वीज, गसॅ व 
पाणीपरुवठा 3,69,290.84 1,34,277.75 4,63,086.00 2,51,997.01 5,66,060.47 3,05,742.55 

जद्वतीय क्षेत्र एकूण 41,07,055.97 34,43,135.33 44,74,268.12 37,17,291.06 51,05,184.15 42,47,937.08 
उद्योग(1.4+2.1+2.2+2.3+2.4

) 41,07,336.61 34,43,354.79 44,74,461.45 37,17,442.78 51,05,412.67 42,48,116.41 

3.1 रेल्ह्वे 87,260.80 71,599.65 1,01,177.30 82,918.64 1,35,191.31 1,10,794.41 

3.2 पजरवहन, साठवणकू 12,27,595.93 11,00,654.95 14,16,672.27 12,51,742.90 15,39,746.46 13,60,509.67 

3.3 दळणवळण 3,54,451.24 2,97,640.00 4,09,320.18 3,32,828.20 6,31,562.32 5,13,538.69 

3.4 व्यापार व उपाहारगहेृ 28,18,995.98 27,24,479.62 29,40,942.28 28,20,940.36 35,16,237.88 33,72,761.65 

3.5 बकँा  व जवमा उद्योग 21,12,134.23 20,75,156.96 25,30,855.63 24,90,731.51 27,12,663.81 26,69,657.30 

3.6 व्यवसाय सेवा 25,44,397.77 23,19,319.11 31,25,774.91 28,44,884.06 33,69,308.00 32,69,387.12 

3.6 सावचजजनक प्रशासन 5,49,947.51 4,38,117.94 6,96,172.39 5,83,354.90 8,22,656.98 6,89,342.15 

3.7 इतर सेवा 8,02,612.46 7,48,050.45 9,25,173.29 8,54,955.83 11,27,527.96 10,41,952.47 

ततृीय क्षेत्र एकूण 1,04,97,395.93 97,75,018.68 1,21,46,088.26 1,12,62,356.39 13854894.72 13027943.5 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 14766167 13367079 1,68,03,960.50 15147907.18 19155452.3 17455315.3 

दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न (₹) 1,05,064.53 95,109.71 1,16,823.99 1,05,310.83 1,30,167.99 1,18,614.96 

एकूण राज्य उत्पन्न 6,84,81,659.6
0 

6,19,88,352.6
0 

7,53,96,914.7
1 

6,77,78,111.7
1 

8,67,86,574.0
8 

7,87,76,101.0
2 

दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 63,810.12 57,759.76 69,229.91 62,234.28 78,550.55 71,300.27 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची राज्य 
उत्पन्नाशी टक्केवारी 

21.56 21.56 22.29 22.35 22.07 22.16 

मागील वषाच्या तुलनेत झालेली 
वाढ 17.15 17.34 13.80 13.32 13.99 15.23 
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तक्ता 2.1 ( पढेू चालू ) 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न व दरडोई णजल्हा उत्पन्न- चालूककमतींनसुार 
 

जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                    (₹ लाख ) 

 
 

 
 

अ. 
क्र. 

क्षेत्र 

2010-11 2011-12 2012-13  

थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न 
जनव्वळ जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
थथलू जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
जनव्वळ जजल्ह्हा 

उत्पन्न थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न 
जनव्वळ जजल्ह्हा 

उत्पन्न 

(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
1.1 कृषी 48,319.30 45,059.63 68783.52 64824.78 74337.92 69544.60 

1.2 वन सांवधचन 37,820.24 37,329.83 49288.27 48700.64 62708.96 61953.18 
1.3 मासेमारी 53,609.35 46,078.19 75,744.66 63919.18 91462.92 78029.92 

कृजष सांलग्न सेवा (1.1+1.2+1.3) 1,39,748.88 1,28,467.65 193816.45 177444.60 
228509.80 

 209527.69 

1.4 खाण व दगड खाणकाम 178.62 140.17 4446.79 3647.43 7434.55 5892.45 
प्राथजमक क्षेत्र एकूण 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 

1,39,927.50 1,28,607.82 198263.23 181092.03 235944.35 215420.14 

2.1 नोंदणीकृत उद्योग 20,70,846.21 16,26,901.49 2110699.28 1707444.93 2376803.16 1950394.98 
2.2 अनोंदणीकृत उद्योग 17,90,915.21 16,23,448.44 1827215.47 1647439.36 1913616.62 1724740.28 

2.3 बाांधकाम 15,18,997.50 14,42,655.50 1334409.74 1263530.97 1440048.13 
 

1356903.16 

2.4 वीज, गसॅ व पाणीपरुवठा 6,34,671.33 6,22,183.79 600011.68 307755.28 721277.64 433454.41 

जद्वतीय क्षेत्र एकूण 60,15,430.24 53,15,189.22 5872336.17 4926170.54 6451745.55 5465492.84 
उद्योग (1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 60,15,608.86 53,15,329.39 5876782.95 4929817.97 6459180.10 5471385.29 
3.1 रेल्ह्वे 1,36,837.75 1,12,143.72 136600.81 115166.74 148592.33 124693.76 

3.2 पजरवहन, साठवणकू 17,89,010.51 15,80,764.92 2182164.20 
 

1913198.58 
 

2461847.03 2145183.95 

3.3 दळणवळण 7,39,756.95 6,01,514.38 5216363.50 390184.61 599925.68 4,77501.34 

3.4 व्यापार व उपाहारगहेृ 42,32,144.57 40,59,456.56 4613000.71 
 

4384074.94 5193661.16 4907155.39 

3.5 बकँा  व जवमा उद्योग 33,25,121.33 32,72,404.94 3839124.77 
 

3786923.56 4266618.16 4207205.65 

3.6 व्यवसाय सेवा 40,81,237.55 40,71,553.74 5225511.82 
 

4809521.88 6366560.70 5872801.78 

3.6 सावचजजनक प्रशासन 9,98,444.66 8,36,642.75 976353.66 
 

824437.67 980439.93 795847.33 

3.7 इतर सेवा 13,64,887.10 12,61,296.87 1702507.46 
 

1580734.51 2074296.56 1927888.32 

ततृीय क्षेत्र एकूण 1,66,67,440.42 1,57,95,777.87 19196626.93 
 17804242.48 22091941.56 20428277.52 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 2,28,22,798.16 2,12,39,574.92 
25267226.34 

 22911505.05 28779631.46 26109190.50 

दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न (₹) 1,51,658.88 1,41,138.27 
164272.33 

 148956.85 183131.37 166138.74 

एकूण राज्य उत्पन्न 10,68,32,682.54 9,82,45,228.92 
117012126.23 

 105939151.23 132222235.17 119520850.66 

दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 95,350.57 87,686.07 
103031.75 

 93281.75 114892.93 103856.22 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची राज्य 
उत्पन्नाशी टक्केवारी 21.36 21.62 21.59 21.63 21.77 21.84 

मागील वषाच्या तुलनेत झालेली वाढ 19.15 21.68 10.71 7.87 13.90 13.96 
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तक्ता 2.1 ( पढेू चालू ) 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न व दरडोई णजल्हा उत्पन्न- चाल ूककमतींनसुार 
 

 जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                     (₹ लाख ) 
 

अ. 
क्र. 

के्षत्र 
2013-14  

थथलू जजल्ह्हा उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा उत्पन्न 
(1) (2) (21) (22) 
1.1 कृषी 341469.72 319451.69 
1.2 वन सांवधचन 79634.76 78674.99 
1.3 मासेमारी 103818.22 88570.63 

कृजष सांलग्न सेवा (1.1+1.2+1.3) 524922.71 486697.30 
1.4 खाण व दगड खाणकाम 3723.36 2951.04 

प्राथजमक के्षत्र एकूण 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 

528646.07 
489648.35 

2.1 नोंदणीकृत उद्योग 2422270.59 1987705.38 
2.2 अनोंदणीकृत उद्योग 2254440.42 2031924.35 
2.3 बाांधकाम 1597001.95 1504794.84 
2.4 वीज, गसॅ व पाणीपरुवठा 1126828.82 664796.77 

जद्वतीय के्षत्र एकूण 7400541.79 6189221.34 
उद्योग (1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 7404265.15 6192172.38 

3.1 रेल्ह्वे 163949.44 137580.93 
3.2 पजरवहन, साठवणकू 2713411.56 2364390.17 
3.3 दळणवळण 656989.23 490240 
3.4 व्यापार व उपाहारगहेृ 5626274.75 5315904.06 
3.5 बकँा  व जवमा उद्योग 4931635.62 4862962.77 
3.6 व्यवसाय सेवा 7759047.81 7178475.08 
3.6 सावचजजनक प्रशासन 1150437.40 933838.48 
3.7 इतर सेवा 2511172.61 2333928.73 

ततृीय के्षत्र एकूण 25512918.41 23617320.33 
एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 33442106.27 30296190.02 
(दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न ) 208337.29 188738.89 
एकूण राज्य उत्पन्न 151013214.47 136514870.75 
(दरडोई राज्य उत्पन्न ) 129526.13 117090.70 
एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची राज्य उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

22.15 22.19 

मागील वषाच्या तलुनेत झालेली शेकडा 
वाढ 

16.20 16.04 

 
  जटप     -  मुांबई उपनगर व मुांबई शह रएकत्रीत आकडेवारी आहे. 
  आधार -  अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई. 
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तक्ता 2.2 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींनसुार 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                                        (₹ लाख ) 

अ. 
क्र. 

के्षत्र 
2004-05 2005-06 2006-2007 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.1 कृजष 74,900.25 67,748.10 69,877.43 63,416.46 66,219.58 60,842.28 
1.2 वन सांवधचन 11,678.00 11,523.87 13,078.57 12,886.51 14,788.57 14,551.63 
1.3 मासेमारी 40,024.69 34,833.19 42,782.57 37,618.06 50,475.12 43,978.60 

कृजष सांलग्न सेवा 
(1.1+1.2+1.3) 126,602.94 114,105.16 125,738.57 113,921.02 131,483.26 119,372.51 

1.4 खाण व दगड 
खाणकाम 133.23 111.1 207.8 169.91 172.55 142.7 

प्राथजमक क्षेत्र एकूण 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 

126,736.17 114,216.26 125,946.37 114,090.93 131,655.81 119,515.22 

2.1 नोंदणीकृत 
उद्योग 

1,057,818.93 780,045.10 1,322,928.23 1,061,366.67 1,312,736.08 1,069,462.76 

2.2 अनोंदणीकृत 
उद्योग 

751,682.46 674,239.82 849,171.53 765,393.93 975,998.27 881,809.83 

2.3 बाांधकाम 440,040.72 422,904.01 469,209.92 449,888.72 510,448.90 487,925.38 
2.4 वीज, गसॅ व 

पाणीपरुवठा 
333,402.14 150,137.99 328,195.19 161,967.60 289,259.28 120,725.13 

जद्वतीय क्षेत्र एकूण 2,582,944.25 2,027,326.92 2,969,504.86 2,438,616.93 3,088,442.53 2,559,923.11 
उद्योग 
(1.4+2.1+2.2+2.3+2.4
) 

2,583,077.48 2,027,438.02 2,969,712.66 2,438,786.84 3,088,615.08 2,560,065.81 

3.1 रेल्ह्वे 63,820.31 52,389.68 66,715.16 56,083.70 71,706.82 58,011.59 
3.2 पजरवहन, 

साठवणकू 816,963.57 723,967.96 874,700.85 775,665.25 952,311.39 843,869.23 

3.3 दळणवळण 275,619.06 231,415.89 332,209.74 284,364.84 379,370.78 329,549.85 
3.4 व्यापार व 

उपाहारगहेृ 1,777,525.91 1,722,193.37 1,927,359.08 1,863,734.21 2,225,283.84 2,153,451.54 

3.5 बकँा व जवमा 
उद्योग 1,440,559.12 1,412,399.70 1,672,114.81 1,642,712.75 1,993,075.28 1,962,297.54 

3.6 व्यवसाय सेवा 1,376,793.92 1,246,694.61 1,633,038.25 1,483,435.48 1,855,650.06 1,688,917.54 

3.6 सावचजजनक 
प्रशासन 

378,276.73 304,111.21 403,099.44 324,681.12 408,062.37 325,181.36 

3.7 इतर सेवा 519,742.24 489,525.94 580,188.04 543,921.12 620,389.23 578,668.19 
ततृीय क्षेत्र एकूण 6,649,300.85 6,182,698.36 7,489,425.38 6,974,598.48 8,505,849.76 7,939,946.83 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 9,358,981.27 8,324,241.54 10,584,876.61 9,527,306.34 11,725,948.10 10,619,385.15 

दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न (₹) 71,505.11 63,599.42 78,944.68 71,057.06 85,409.24 77,349.28 
एकूण राज्य उत्पन्न 41,547,967.99 37,002,279.99 47,092,933.23 42,363,219.23 53,465,394.40 48,198,323.40 

दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 40,508.52 36,076.56 45,212.11 40,671.29 50,563.07 45,581.92 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची 
एकूण राज्य उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

22.53 22.50 22.48 22.49 21.93 22.03 

मागील वषाच्या तुलनेत 
झालेली वाढ टक्केवारी 

उ.ना. 
 

उ.ना. 
 

13.10 14.45 10.78 11.46 
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तक्ता 2.2 ( पढेू चालू ) 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींनसुार 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                                           (₹ लाख ) 
 

अ. 
क्र. 

क्षेत्र 
2007-2008 2008-09 2009-10 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

जनव्वळ जजल्ह्हा 
उत्पन्न 

थथलू जजल्ह्हा 
उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा उत्पन्न 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1.1 कृजष 68,227.67 63,409.17 70,480.37 65,136.20 71,303.55 65,896.95 

1.2 वन सांवधचन 16,888.04 16,635.34 19,334.21 19,065.11 22,075.15 21,767.90 

1.3 मासेमारी 53,152.91 45,678.11 48,154.40 41,567.39 42,107.11 36,347.30 
कृजष सांलग्न सेवा 
(1.1+1.2+1.3) 138,268.63 125,722.62 137,968.99 125,768.70 135,485.80 124,012.16 

1.4 
खाण व दगड 

खाणकाम 169.49 135.81 114.07 84.46 118.95 88.08 

प्राथजमक क्षेत्र एकूण 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 

138,438.12 125,858.43 138,083.06 125,853.16 135,604.76 124,100.23 

2.1 नोंदणीकृत उद्योग 1,446,108.72 1,189,238.49 1,353,181.36 1,029,804.02 1,428,332.40 1,086,995.79 

2.2 अनोंदणीकृत उद्योग 1,109,353.16 1,012,483.41 1,150,318.54 1,039,619.41 1,227,232.15 1,109,131.35 

2.3 बाांधकाम 641,725.83 611,742.95 704,321.78 665,890.81 836,758.70 791,101.37 

2.4 
वीज, गसॅ व 
पाणीपरुवठा 335,998.19 136,499.33 411,450.94 230,928.13 469,539.61 186,650.96 

जद्वतीय क्षेत्र एकूण 3,533,185.90 2,949,964.18 3,619,272.62 2,966,242.36 3,961,862.85 3,173,879.48 
उद्योग 
(1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 3,533,355.39 2,950,099.98 3,619,386.70 2,966,326.83 3,961,981.80 3,173,967.55 

3.1 रेल्ह्वे 76,507.41 63,040.39 87,713.64 72,556.10 104,584.28 86,511.38 

3.2 पजरवहन, साठवणकू 961,217.93 845,275.22 953,902.20 812,412.70 1,038,066.51 884,096.56 

3.3 दळणवळण 441,946.58 391,918.19 514,385.93 448,550.12 906,376.12 790,369.83 

3.4 व्यापार व उपाहारगहेृ 2,413,807.98 2,331,975.84 2,341,174.00 2,245,320.98 2,714,250.18 2,603,122.56 

3.5 बकँा व जवमा उद्योग 2,345,407.93 2,312,392.16 2,692,660.67 2,658,198.14 2,894,394.22 2,857,349.77 

3.6 व्यवसाय सेवा 2,101,458.18 1,913,718.19 2,379,599.81 2,165,117.43 2,274,972.58 2,175,884.39 

3.6 सावचजजनक प्रशासन 463,127.50 366,291.05 541,873.57 449,631.49 562,832.51 467,022.63 

3.7 इतर सेवा 658,694.77 610,699.80 697,512.86 638,975.02 747,875.04 685,110.63 

ततृीय क्षेत्र एकूण 9,462,168.27 8,835,310.83 10,208,822.68 9,490,761.99 11,243,351.45 10,549,467.74 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 13,133,792.29 11,911,133.43 13,966,178.36 12,582,857.51 15,340,819.05 13,847,447.45 

दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न (₹) 93,449.82 84,750.33 97,095.25 87,478.17 104,246.22 94,098.24 

एकूण राज्य उत्पन्न 59,483,159.21 53,808,097.21 61,019,135.79 54,653,290.79 66,612,305.96 59,845,474.54 

दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 55,425.46 50,137.53 56,028.15 50,182.99 60,290.81 54,166.15 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची एकूण 
राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी 22.08 22.14 22.89 23.02 23.03 23.14 
मागील वषाच्या तुलनेत 
झालेली शेकडा वाढ 12.01 12.16 6.34 5.64 9.84 10.05 
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तक्ता 2.2 ( पढेू चालू ) 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींनसुार 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                                           (₹ लाख ) 

अ. क्र. 
 

क्षेत्र 
 

2010-11 2011-12 2012-13 
थथलू  जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
जनव्वळ जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
थथलू  जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
जनव्वळ जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
थथलू  जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
जनव्वळ जजल्ह्हा 

उत्पन्न 
(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
1.1 कृजष 27,331.85 25,411.88 28629.46 26,578.48 32747.94 30103.96 
1.2 वन सांवधचन 25,277.74 24,928.26 29157.78 28,732.57 33623.90 33149.39 
1.3 मासेमारी 38,156.80 31,353.94 40831.64 32,411.16 42601.00 33434.04 

कृजष सांलग्न सेवा 
(1.1+1.2+1.3) 

90,766.39 81,694.08 98618.88 87,722.21 108972.84 96687.39 

1.4 खाण व दगड 
खाणकाम 88.28 70.88 3247.57 2,623.35 4468.90 3542.55 

प्राथजमक क्षेत्र 
एकूण(1.1+1.2+1.3+1.4) 

90,854.67 81,764.95 101866.45 90,345.56 113441.73 100229.93 

2.1 नोंदणीकृत उद्योग 1,506,691.70 1,188,990.79 1424802.06 1,108,634.01 1572199.45 1252930.94 

2.2 अनोंदणीकृत 
उद्योग 

1,330,369.18 1,202,734.62 1257106.81 1,122,419.78 1256688.62 1119486.88 

2.3 बाांधकाम 844,586.92 797,638.68 935281.40 887,197.47 982026.26 920792.39 

2.4 वीज, गसॅ व 
पाणीपरुवठा 

511,094.06 280,083.80 490236.51 284,672.36 468093.01 277277.66 

जद्वतीय क्षेत्र एकूण 4,192,741.85 3,469,447.89 4107426.77 3,402,923.62 4279007.35 3570487.88 
उद्योग 
(1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 

4,192,830.14 3,469,518.77 4110674.34 3,405,546.96 4283476.25 3574030.43 

3.1 रेल्ह्वे 102,135.77 85,334.04 111021.01 95,514.01 120539.41 103994.93 

3.2 पजरवहन, 
साठवणकू 

1,142,956.64 961,249.15 1220114.85 1,012,452.38 1304577.82 
 

1057652.54 

3.3 दळणवळण 1,087,542.03 1,015,597.08 1,24235,7.96 1,136,997.06 1382847.62 1271489.38 

3.4 व्यापार व 
उपाहारगहेृ 

2,958,613.14 2,830,007.63 3083210.52 2,929,983.90 3357510.44 
 

3172752.95 

3.5 बकँा व जवमा 
उद्योग 3,292,517.45 3,254,367.70 3660877.45 3,621,031.87 3814428.09 3770757.38 

3.6 व्यवसाय सेवा 2,578,516.01 2,318,265.12 2820092.46 2,545,240.10 3147089.92 2844504.81 

3.6 सावचजजनक 
प्रशासन 

558,716.23 458,659.25 559113.39 456,296.15 603442.38 490489.39 

3.7 इतर सेवा 839,122.48 762,911.41 913540.34 825,345.50 1017327.18 916109.68 

ततृीय क्षेत्र एकूण 12,560,119.73 11,686,391.38 13610327.99 12,622,860.96 14747762.86 13627751.06 

एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 16,843,716.26 15,237,604.22 17819621.22 16,116,130.13 19140211.95 17298468.87 

दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न(₹) 111,927.52 101,254.81 115852.48 104,777.40 121793.54 110074.11 

एकूण राज्य उत्पन्न 74,204,180.37 66,762,536.37 77560964.77 69,808,572.32 83592858.73 74913695.44 

दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 66,228.90 59,587.06 68294.13 61,467.98 72637.02 65095.36 
एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची 
एकूण राज्य उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

22.70 22.82 22.97 23.09 22.90 23.09 

मागील वषाच्या तुलनेत 
झालेली शेकडा वाढ 9.80 10.04 5.79 5.69 7.41 7.41 
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तक्ता 2.2 ( पढेू चालू ) 
 

के्षत्रवार णजल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींनसुार 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                (₹ लाख)  

अ. क्र. के्षत्र 
2013-14  

थथलू  जजल्ह्हा उत्पन्न जनव्वळ जजल्ह्हा उत्पन्न 
(1) (2) (21) (22) 
1.1 कृषी 113191.33 104052.57 
1.2 वन सांवधचन 38763.00 38215.96 
1.3 मासेमारी 43917.55 34467.29 

कृजष सांलग्न सेवा (1.1+1.2+1.3) 195871.87 176735.82 
1.4 खाण व दगड खाणकाम 2179.67 1727.85 
प्राथजमक के्षत्र एकूण (1.1+1.2+1.3+1.4) 198051.53 178463.67 
2.1 नोंदणीकृत उद्योग 1550136.45 1235348.30 
2.2 अनोंदणीकृत उद्योग 1442733.23 1285219.66 
2.3 बाांधकाम 1076945.91 1009793.36 
2.4 वीज, गसॅ व पाणीपरुवठा 534934.75 315853.22 

जद्वतीय के्षत्र एकूण 4604750.34 3846214.54 
उद्योग (1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 4606930.01 3847942.39 

3.1 रेल्ह्वे 131881.21 113780.03 
3.2 पजरवहन, साठवणकू 1363648.34 1105542.43 
3.3 दळणवळण 1642242.74 151041.88 
3.4 व्यापार व उपाहारगहेृ 3503353.14 3310570.20 
3.5 बकँा  व जवमा उद्योग 4206083.57 4157928.87 
3.6 व्यवसाय सेवा 3489039.95 3168712.96 
3.6 सावचजजनक प्रशासन 641814.58 521679.04 
3.7 इतर सेवा 1113726.46 1002917.86 

ततृीय के्षत्र एकूण 16091790.01 14891173.28 
एकूण जजल्ह्हा उत्पन्न 20894591.89 18915851.49 
दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न (₹) 130168.91 117841.78 
एकूण राज्य उत्पन्न 89676749.46 80559285.60 
दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) 76916.99 69096.81 
एकूण जजल्ह्हा उत्पन्नाची राज्य उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

23.30 23.48 

मागील वषाच्या तलुनेत झालेली शेकडा वाढ 9.17 9.35 
 

  जटप      -  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकत्रीत आकडेवारी आहे. 
 

  आधार  -  अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई 
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     तक्ता 3.1 
 
 

णजल्यातील महत्वाच्या वस्तुुंच्या तै्रमाणसक सरासरी णकरकोळ ककमती 
 
 

 

जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर                                                                                                                     सांदभच वषच:-2018-19 
 

अ.क्र. वथतचेू नाव व प्रत पजरमाण 
एजप्रल-जनू जलैु-सप्टेंबर ऑक्टोबर-

जडसेंबर 
जानेवारी-माचच वषाची सरासरी 

मागील वषाच्या 
तलुनेत शेकडा 

वाढ/घट (टक्केवारी) 
नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 ताांदळू (उतम) ख.ुबा. जकलो 94 

जनरांक 
 
 

 

96 

जनरांक 
 
 

 

95 

जनरांक 
 
 

 

94 

जनरांक 
 
 

 

94.52 

जनरांक 
 

 

1.09 

जनरांक 
 

2 ताांदळू (मध्यम) ख.ुबा. जकलो 59 57 57 58 57.74 -4.96 

3 गहू (मध्यम) ख.ुबा. जकलो 31 31 31 31 31.07 -1.36 

4 गहू थवथत धान्य दकुान जकलो 2 2 2 2 2 0 

5 ज्वारी ख.ुबा. (सांकजरत) जकलो 38 38 38 38 38.03 -0.39 

6 ज्वारी (देशी) ख.ुबा. जकलो 41 42 45 46 43.65 2.81 

7 बाजरी (मध्यम) जकलो 28 27 29 29 28.02 -3.8 

8 काबलुी चणा (मध्यम) जकलो 120 103 106 104 108.45 -24.39 

9 हरभरा डाळ (मध्यम) जकलो 76 74 75 91 78.94 -15.32 

10 तरूडाळ (मध्यम) जकलो 86 88 92 101 91.49 -6.77 

11 मगूडाळ (मध्यम) जकलो 88 88 88 97 90.52 -4.66 

12 उडीदडाळ (मध्यम) जकलो 91 88 91 108 94.43 -12.68 

13 मसरूडाळ (मध्यम) जकलो 65 69 73 86 73.33 -1.58 

14 पाांढरा वाटाणा जकलो 69 76 83 82 77.22 4.54 

15 साबदुाणा जकलो 83 83 81 79 81.21 -8.65 

16 शेंगदाणे (मध्यम) जकलो 108 111 113 120 112.98 -3.16 

17 रवा जकलो 36 34 33 33 34.12 -9.56 

18 साखर ख.ुबा. जकलो 38 39 39 39 38.66 -9.42 

19 गळू जपवळा (मध्यम)   जकलो 63 63 63 60 62.33 -0.57 

20 गोडेतेल भुईमगुाचे (सटेु) जकलो 111 106 108 113 109.51 0.51 

21 वनथपती तपू (सटेु) जकलो 96 96 98 100 97.19 0.88 

22 खोबरेल तेल (सटेु) जकलो 244 251 245 246 246.63 14.46 

23 म्हशीचे दधू (सटेु) लीटर 55 56 58 66 58.57 0.83 

24 म्हशीचे शधु्द तपू  जकलो 625 625 629 543 605.4 6.57 

25 बोकडाचे माांस जकलो 457 461 470 498 471.46 2.53 
26 कोंबडी (िॉयलर)  जकलो 115 123 130 132 125.14 3.51 
27 ताजे मासे (थथाजनक) मध्यम जकलो 623 587 554 611 593.71 1.08 
28 अांडी कोंबडीची  डझन 55 59 58 60 58.01 -1.64 
29 मीठ (पाांढरे) आयोडीनयकु्त जकलो 18 18 18 19 18.35 1.97 

30 हळद पावडर (सटुी) 
100 
ग्रमॅ 24 24 24 24 23.81 0.86 

31 गरम मसाला पावडर (थथाजनक) 100 
ग्रमॅ 

71 71 71 71 70.85 -0.72 

32 बटाटे जकलो 24 24 24 20 22.88 25.46 
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तक्ता 3.1 ( पढेू चालू ) 
 

णजल्यातील महत्वाच्या वस्तुुंच्या तै्रमाणसक सरासरी णकरकोळ ककमती 
 
जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर                                                                                                                                  सांदभच  वषच :- 2018-19 
 

 

 
 आधार  -  अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. वथतचेू नाव व प्रत पजरमाण 
एजप्रल-जनू जलैु-सप्टेंबर ऑक्टोबर-जडसेंबर जानेवारी-माचच वषाची सरासरी 

मागील वषाच्या तलुनेत 
शेकडा वाढ/घट 

(टक्केवारी) 

नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामी
ण 

नागरी ग्रामीण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ( 14) (15) 

33 काांदे जकलो 19 

जनरांक 
 

21 

जनरांक 
 

23 

जनरांक 
 

17 

जनरांक 
 

20.27 

जनरांक 
 
 

-34.59 

जनरांक 
 

34 लसणू 100 ग्रमॅ 8 9 9 11 9.1 -11.45 

35 केळी (जळगाव) डझन 46 47 46 45 46.14 3.36 

36 सफरचांद (मध्यम)  जकलो 136 138 133 141 137.02 3.52 

37 चहापत्ती जकलो 398 403 403 405 402.08 -1.54 

38 रॉकेल (ख.ुबा.) लीटर 61 61 61 57 60.29 4.8 

39 पेरोल लीटर 82 85 84 77 81.89 6.21 

40 जडझेल लीटर उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

41 गसॅ जसकलडर (थवांयपाकाचा) प्रत्येकी 659 749 817 672 724.14 40.71 

42 काडेपेटी (50 काडी) 1नग 1 1 1 1 1 0 

43 धणु्याचा साबण  250 ग्रमॅ 1नग उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

44 प्रसाधन साबण (लक्स, 
हमाम,इ.) 

100गॅ्रम 26 26 26 26 25.94 0.36 

45 िेड (थथाजनक) 400 ग्रमॅ 
400 
ग्रमॅ 24 24 24 24 23.78 0.97 

46 टाल्ह्कम पावडर (पॉन््स ) 100 ग्रमॅ 81 77 77 74 77.28 6.19 

47 टुथ पेथट (कोलगेट 1 ट्युब)   100 गॅ्रम 57 56 56 58 56.47 5.02 
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तक्ता 3.2 
 

रास्त भाव धान्य दकुाने, णशधापणत्रका धारकाुंची व गोदामाुंची सुंयया 
 

 जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर             सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 

राथत भाव  
धान्य 

दकुानाांची 
सांयया 

जशधापजत्रका धारकाांची सांयया 
जपवळी 

 
केशरी 

 
अन्नपणूा 

 

 
शभु्र 

 
 

 
 

एकुण 
 

 
 

जशधापजत्रका सोबत 
आधारकाडच 

जोडलेल्ह्या धारकाांची 
सांयया 

 

दाजरद्र्य  
रेषेखालील* 

अांत्योदय अन्न 
योजना** 

दाजरद्र्य 
रेषेवजरल*** 

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

उ.ना 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 2160 21536 6294 2062732 383 587723 2678668 1500476 
 
 

तक्ता 3.2 (पढेू चालू) 
 

रास्त भाव धान्य दकुाने, णशधापणत्रका धारकाुंची व गोदामाुंची सुंयया 
 

 जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर            सांदभच वषच – 2018-19 

अ.क्र. तालकुा 

उपलब्ध गोदामे 
एकुण त्यापैकी उपयकु्त 

नसलेल्ह्या 
भाडयाने घेतलेल्ह्या भाडयाने जदलेल्ह्या 

गोदामाांची 
सांयया 

गोदामाांची 
क्षमता 
(मेरीक 

टन) 

गोदामाांची 
सांयया 

गोदामाांची 
क्षमता 
(मेरीक 

टन) 

गोदामाांची 
सांयया 

गोदामाांची 
क्षमता 
(मेरीक 

टन) 

गोदामाांची 
सांयया 

गोदामाांची 
क्षमता 
(मेरीक 

टन) 
(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 अांधेरी 

जनरांक 2 बोरीवली 
3 कुला 
एकूण मुुंबई उपनगर जनरांक 

 
 

 जटप -  1.   मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकत्रीत माजहती आहे. 
  2. * दाजरद्र्य रेषेखालील जशधापजत्रका धारकाांची सांयया यामध्ये जपवळया+बांद+जगरणी+जनराधार मजहला याांचा समावेश आहे. 
  3. ** अांत्योदय अन्न योजना जशधापजत्रका धारकाांची सांयया  यामध्ये अांत्योदय+ बेघर याांचा समावेश आहे. 
  4. *** दाजरद्र्य रेषेवजरल जशधापजत्रका धारकाांची सांयया यामध्ये लाभाथी व गैरलाभाथी  याांचा समावेश आहे. 
  5. मुांबई / ठाणे जशधावाटप क्षेत्रासाठी सदयख्थथतीत अन्नधान्याची उचल भारतीय खादयजनगमच्या आगारातनू अजधकृत जशधावाटप सांघटीत सांथथेमाफच त व   
      अजधकृत जशधावाटप दकुानदार याांचे माफच त थेट उचल करण्यात येत असल्ह्याने शासकीय गोदामात अन्नधान्याची साठवणकू केली जात नाही, पजरणामी  

              शासकीय गोदामाांचे पनुचबाांधकाम व नतुनीकरण करण्यात आलेले नाही.  मुांबई शहरात शासकीय, भाडयाने घेतलेली तसेच जदलेली गोदाम ेनाहीत. 
  
 आधार - जनयांत्रक जशधावाटप व सांचालक, नागरी परुवठा याांचे कायालय, मुांबई व नागरी परुवठा (गो.वा) परेल, मुांबई 
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तक्ता 3.3 
 

अुंत्योदय अन्न येाजना व प्राधान्य गिात मोडणाऱया (अुंत्योदय अन्न येाजना वगळून) कुिुुंबाुंसाठी 
अन्नधान्याचे णनयतन व उचल 

 
जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर              सांदभच वषच - 2018-19   

                    (धान्य मे. टन) 
 

 
जटप    -   1. मुांबई उपनगर व मुांबई शहर  एकत्रीत माजहती उपलब्ध आहे..              
    2 .सन 2013 पासनू अन्न सरुक्षा कायदा 2013 लाग ूझालेपासनू अांत्योदय व प्राधान्य कुटूांब लाभाथी योजना कायाख्न्वत आहेत. दाजरद्रय रेषेखालील    
         लाकाांसाठीची जनयतन व उचल आकडेवारी अांत्योदय  योजनेतच समाजवष्ट्ठ आहे. 

     3 . फेिवुारी 2014 पासनू दा.रे.खालील लाभधारकाांना राष्ट्रीय अन्नसरुक्षा योजनेअांतगचत लाभ देण्यात येत आहे. 
             4.  दा.रे.व. कुटुांबाांसाठी वषच 2014-15 मध्ये माहे मे 2014 ते ऑक्टोबर 2014 कजरता ताांदळू व गहू याांचे जनयतन मांजरू झाले होते.  तदनांतर दा.रे.व.     
  कुटुांबाांकजरता जनयतन मांजरू झालेले नाही. 

 
आधार -    जनयांत्रक जशधावाटप व सांचालक नागरी परुवठा, मुांबई व उपसांचालक नागरी परुवठा (गो.वा.) परेल, मुांबई. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

वषच 
जनयतन उचल  उचलीची जनयतनाशी टक्केवारी 

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

अांत्योदय अन्न येाजना  

2015-16 1168 941 1095.80 1168 941 1095.80 100.00 100.00 100.00 

2016-17 1126 1259 1084.10 1126 1259 1084.10 100.00 100.00 100.00 

2017-18 1173 1648 3853.00 1173 1648 3850.00 100.00 100.00 100.00 

2018-19 1520 1542 733.00 1520 1542 733.00 100.00 100.00 100.00 

प्राधान्य गटात मोडणारे (अांत्योदय अन्न येाजना वगळून)  

2015-16 जनरांक जनरांक जनरांक जनरांक जनरांक जनरांक - - - 

2016-17 126491 189594 जनरांक 126491 189594 जनरांक 100.00 100.00 - 

2017-18 124282 186023 जनरांक 124282 186023 जनरांक 100.00 100.00 - 

2018-19 93985 141189 1250 93895 137482 1249.63 99.90 97.37 99.97 
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तक्ता 4.1 (अ) 
 

शासकीय कर व इतर याुंची वसलूी / थकबाकी  
 

जणमन महसलू (सववसाधारण, वाढीव, सुंणकणव), सेस (उपकर-णज.प., ग्रा.प., पुं.स., इ.जी.एस.) णशक्षण कर, 
अकृषीक आकारणी,  

णसिी सवे (पोि णहस्सा फाळणी फी), वस्तीवाढ सनद फी, अुंतगवत लेखा पणरक्षण वसलूी व नझलू बाकी. 
 

 जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                                      सांदभच वषच - 2018-19  (₹ हजार) 
 

 
 

 आधार – तहजसलदार कायालय अांधेरी, बोरीवली व कुला. 
 
 
 

तक्ता 4.1 (ब) 
शासकीय कर व इतर याुंची वसलूी / थकबाकी  

(खाणी, गौणखणनज रॉयल्िी, मत्स्यव्यवसाय कर, कोिव फी व मदु्राुंक शुल्क, नोंदणीपत्र फी, बीएडीआर व 
बीबीआर कायद्यानसुार 

णमळणाऱया रकमा,  महसलू प्रमाणपत्राव्दारे होणारी वसलूी, करमणकू, जाणहरात कर इत्यादी) 
 

 जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                          सांदभच वषच- 2018-19 (₹ हजार) 
 

अ.क्र. तालकुा 
जमीन महसलुाची 

एकूण चाल ूमागणी 

जमीन 
महसलुाची 
थकबाकी 

एकूण मागणी सटू 
जनलांजबत वसलुीची    

रक्कम 

वसलुी पात्र 
रक्कम 

{5-(6+7)} 

प्रत्यक्ष 
वसलुी 

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

1 अांधेरी - - - - - - 9595 

2 बोरीवली - - - - - - 12988 

3 कुला 60000 0 60000 0 7310 52690 37811 
एकूण मुुंबई 
उपनगर 60000 0 60000  7310 52690 60394 

 
 जटप    :-   1. बोरीवली तालकु्यात खाणी नसल्ह्यामळेु जमीन महसलुाची मागणी, थकबाकी, सटु,  जनलांबीत वसलुी इत्यादी जनरांक  आहे. 

              2. अ.क्र. 9 मधील रक्कम ही गौण खजनजामधनू प्राप्त होणा-या महसलूाची आहे.  
 आधार:-  तहजसलदार कायालय अांधेरी, बोरीवली व कुला. 
 

 
 
 

अ.
क्र. 

तालकुा 
जमीन महसलुाची 

एकूण चाल ू
मागणी 

जमीन 
महसलुाची 
थकबाकी 

एकूण मागणी सटू जनलांजबत 
वसलुीची रक्कम 

वसलुी पात्र 
रक्कम 

{5-(6+7)} 

प्रत्यक्ष 
वसलुी 

खातेदाराांची 
सांयया(अकृषक) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 536622 266453 803075 5217 90273 707585 350844 29451 

2 बोरीवली 130023 246642 376665 9527 25626 341512 185877 2254 

3 कुला 349216 2712227 30614043 29740 208115 950053 443629 - 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

1015861 3225322 31793783 44484 324014 31425285 980350 31705 
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तक्ता 4.1 (क) 
शासकीय कर व इतर याुंची वसलूी / थकबाकी  

(सवव साधारण तगाई, मदृ सुंधारण थकबाकी,  वन जणमनीवरील भमूीहीन शेतमजरुाुंना पनुववसनासाठी 
णदलेले कजव, अकृषीक कजव, 

आदशव गहृणनमाण कजव, इतर देशाकडून  आलेल्या णनवाणसताुंना णदलेली कजे, प्रकल्पग्रस्ताुंना आणण कुळाुंना 
णदलेल ेकजव,  

नैसर्थगक आपत्ती कजव, जणमन सधुारणा - कब्जेहक्क ककमती इत्यादी) 
 

 जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                       सांदभच वषच- 2018-19 (₹ हजार) 
 

अ.क्र. तालकुा 
जमीन महसलुाची एकूण 

चाल ूमागणी 
जमीन महसलुाची 

थकबाकी एकूण मागणी सटू 
जनलांजबत वसलुीची 

रक्कम 
वसलुी पात्र रक्कम 

{5- (6+7)} 
प्रत्यक्ष 
वसलुी 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
आधार – तहजसलदार कायालय अांधेरी, बोरीवली व कुला. 

      
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

46 

तक्ता 4.2 
 

नागरी स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे उत्पन्न व खचव 
 

जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                    सांदभच वषच- 2018-19 ( ₹लाख) 
 

बाब महानगरपाजलका 
नगरपजरषदा 

नगर 
पांचायती 

कटक 
मांडळे सवच नागरी सांथथा वगच  

अ 
वगच ब वगच 

क 
सवच 

(1) (2 ) (3 ) (4) (5) (6) (7 ) (8) (9) 
स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांची सांख्या 1 

ला.ना 

1 
उत्पन्न  

1 आरांभीची  जशल्ह्लक 81707.55 81707.55 
2 जमा     
 2.1.पट्टी, कर इत्यादी 551905.44 551905.44 
 2.2.शासकीय अनदुाने 6931.76 6931.76 

 2.3.  वाजणख्ज्यक 
उपक्रमाांपासनू 

0 0.00 

 2.4.  ठेवी आजण कजे इ. 12833348.46 12833348.46 
 2.5.  इतर उत्पन्न 13241295.52 13241295.52 
 एकूण जमा (2) 26633481.18 26633481.18 

एकूण उत्पन्न (1 + 2) 
 

26715188.73 
 

26715188.73 

खचव  
1 प्रशासन  
 (अ) आथथापना 903615.61 903615.61 
 (ब) इतर 50695.5 50695.5 

2 कर वसलुी 0 0 
3 सावचजजनक जदवाबत्ती 28881.41 28881.41 
4 पाणीपरुवठा 217030.47 217030.47 
5 सावचजजनक सरुक्षा 12360.81 12360.81 
6 सावचजजनक आरोग्य 72808.9 72808.9 

7 
जलजन:सारण  व  
मलजन:सारण 123404.84 123404.84 

8 बाांधकामे 233735.85 233735.85 

9 पजरवहन 4467.18 4467.18 

10 जशक्षण 47725.81 47725.81 

11 दबुचल घटकाांवरील खचच 22248.39 22248.39 
12 जवशेष खचच व जदलेली कजे 0 0 

13 इतर खचच 13736960.74 13736960.74 

 एकूण खचव (1 ते 13) 15453935.51 15453935.51 
 
 आधार : (कोषागार), बनृ्हमुांबई महानगरपाजलका. 
 
 
 
 
 

 



 

 

47 

 
तक्ता 4.5 

 

तालुकाजनहाय बकँ कायालये, वगीकृत  बकँांची संख्या , 
 जिल्हा मध्यवती सहकारी बकेँच्या शाखा, 

 ठेवी व किे 

 जजल्ह्हा: - मुांबई उपनगर                                                                                          सांदभच वषच - 2018-19 
 

  वगीकृत बकँा 

अ.क्र
. तालकुा 

बकँाांची कायालये 
असलेली गावे व शहरे वगीकृत बकँा (सांयया) 

वगीकृत बकँाांची शाखा 
कायालये 

वगीकृत बकँाांच्या ठेवी 
(लाख ₹) 

वगीकृत बकँाांनी जदलेली कजे 
(लाख ₹) 

कृषक अकृषक 

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

1 अांधेरी 

उ.ना 2 बेरीवली 

3 कूला 

एकूण मुांबई उपनगर 1 44 1234 28620684 0 315412 
 

 
णजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ 

 

अ.क्र. तालकुा 
जज. म. स. बकँाांची  शाखा 

कायालये  (सांयया) 
जज. म. स. बकँाांच्या ठेवी 

(₹ लाख) 

जज. म. स.  बकँाांनी जदलेली कजे  
(₹ लाख) 

कृषक अकृषक 
(1) (2) (9) (10) (11) (12) 

1 अांधेरी 

उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 2 बेरीवली 

3 कूला 

एकूण मुांबई उपनगर 54 568928.49 उ.ना 295952.14 
 

टीप      :- जजल्ह्हा मध्यवती सहकारी बकेँची  माजहती मुांबई शहर व मुांबई उपनगर अशी एकजत्रत आहे. 
आधार:- 1.  बकँ ऑफ इांडीया, जजल्ह्हा अग्रणी बकँ, मुांबई उपनगर. 
           2. जजल्ह्हा मध्यावती सहकारी बकँ, मुांबई 
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तक्ता 4.6 
 

णजल्यातील बचत गिाुंबाबतची माणहती 
 

जजल्ह्हा: - मुांबई उपनगर                                                                                                             सांदभच वषच - 2018-19 
अ) णजल्यात स्थापन झालेले बचत गि 

अ.क्र. तालकुा 

                                                     थथापन झालेले बचत गट                                               ( सांयया ) 
जजल्ह्हा ग्रामीण जवकास यांत्रानेकडील 

नागरी 
NULM 

जजल्ह्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मजहला 
आर्थथक 
जवकास 

महामांडळ 

शेतकरी 
बचत 
गट 

एकूण 2011-12 अखेर 
( S.G.S.Y-BPL) 

2012-13 पासनू सांदभच 
वषच अखेर 

( NRLM – POP) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 अांधेरी 

ला.ना 
 

ला.ना 
 

उ.ना 

जनरांक 

जनरांक 
 

ला.ना 
 

जनरांक 
2 बोरीवली  उ.ना जनरांक जनरांक 
3 कुला उ.ना 158 158 

एकूण मुुंबई उपनगर 478 158 636 

 
ब) खेळते भाुंडवल णदलेले बचत गि 

अ.क्र. तालकुा 

                                खेळत्या भाांडवलासाठी बकँ जोडणी झालेले बचत गट           ( सांयया )                                  
(जफरता जनधी जदलेले बचत गट) 

जजल्ह्हा ग्रामीण 
जवकासयांत्रानेकडील 

2012-13 पासनू सांदभच वषच अखेर   
( NRLM – POP) 

नागरी 
NULM 

जजल्ह्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मजहला 
आर्थथक 
जवकास 

महामांडळ 

शेतकरी 
बचत गट 

एकूण 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 अांधेरी 

ला.ना 
उ.ना 

जनरांक 

जनरांक 

ला.ना 

जनरांक 
2 बोरीवली  जनरांक जनरांक 
3 कुला जनरांक जनरांक 

एकूण मुुंबई उपनगर 334 जनरांक 334 

 

अ.क्र. तालकुा 

                                                बचत गटाांना जदलेला जफरता जनधी                                                 (₹ लाख) 

जजल्ह्हा ग्रामीण जवकास 
यांत्रानेकडील 

2012-13 पासनू सांदभच 
वषच अखेर  

( NRLM – POP) 

नागरी 
NULM 

जजल्ह्हा मध्यवती 
सहकारी बकँ 

मजहला 
आर्थथक 
जवकास 

महामांडळ 

शेतकरी 
बचत गट 

एकूण 

(1) (2) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
1 अांधेरी 

ला.ना 

उ.ना 

जनरांक 

जनरांक 

ला.ना 

जनरांक 
2 बोरीवली  उ.ना जनरांक जनरांक 
3 कुला उ.ना जनरांक जनरांक 

एकूण मुुंबई उपनगर 33.40 णनरुंक 33.40 
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 तक्ता 4.6 ( पठेू चालू ) 
 

णजल्यातील बचत गिाुंबाबतची माणहती 
 

जजल्ह्हा: - मुांबई उपनगर                                                                                           सांदभच वषच - 2018-19 
 

क) बकँ जोडणी व पतपरूवठा झालेले बचत गि 

अ.क्र. तालकुा 

                                       बकॅामाफंत पतपरुवठा जदलेले बचत गट                                    (सांयया)      
जजल्ह्हा ग्रामीण जवकास 

यांत्रानेकडील 
2012-13 पासनू सांदभच वषच 

अखेर   ( NRLM – POP) 

नागरी 
NULM 

जजल्ह्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मजहला आर्थथक 
जवकास 

महामांडळ 

शेतकरी 
बचत गट 

एकूण 

(1) (2) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 
1 अांधेरी 

ला.ना 

उ.ना 
जनरांक 

जनरांक 

ला.ना 

जनरांक 
2 बोरीवली  उ.ना जनरांक जनरांक 
3 कुला उ.ना 103 103 

एकूण मुुंबई उपनगर 17 णनरुंक 103 120 

 

अ.क्र. तालकुा 

                                                   बकॅामाफंत णदलेला पतपरुवठा                                          (₹ लाख) 
जजल्ह्हा ग्रामीण 

जवकासयांत्रानेकडील 
2012-13 पासनू सांदभच वषच 

अखेर   ( NRLM – POP) 

नागरी 
NULM 

जजल्ह्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मजहला आर्थथक 
जवकास 

महामांडळ 

शेतकरी 
बचत गट 

एकूण 

(1) (2) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 
1 अांधेरी 

ला.ना 
उ.ना 

जनरांक 
जनरांक 

ला.ना 
जनरांक 

2 बोरीवली  उ.ना जनरांक जनरांक 
3 कुला उ.ना 63.82 63.82 

एकूण मुुंबई उपनगर ला.ना 24.44 णनरुंक 63.82 ला.ना 88.26 

 
नटप     -    प्रशासकीय अजधकारी  ( जनयोजन)  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका याांनी सदर माजहती तालकुाजनहाय उपलब्ध नसल्ह्यामळेु मुांबई उपनगर कजरता एकजत्रत जदलेली  आहे  
  व  मजहला आर्थथक जवकास महामांडळ याांनी सदर माजहती जह तालकुाजनहाय जदलेली आहे त्यामळेु  रकाना क्र. 9, 27, 33 मधील एकुण ची बेरीज जळूणार नाही. 
आधार -     1 . प्रशासकीय अजधकारी  ( जनयोजन)  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, मुांबई.  
    2. मजहला आर्थथक जवकास महामांडळ, माजवम, वाांदे्र (पवुच), मुांबई. 
    3.  व्यवथथापक, जजल्ह्हा मध्यवती सहकारी बकँ , मुांबई. 
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तक्ता 5.7 
 

तालूका णनहाय पजवन्य णदवसाुंची सुंयया व एकूण पजवन्य 
 

 जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                   सांदभच वषच:- 2018-19 
                             (पजचन्य - जम.मी.) 

 

 
जटप:    -  सरासरी पजचन्याची सांयया शासन जनणचय जदनाांक 18 माचच 2006 नसुार घेण्यात आली आहे. तालकूा  जनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्यामळेु एकूण मुांबई  उपनगरची 

माजहती दाखजवण्यात आली आहे. 
आधार-  आपत्तकालीन व्यवथथापन कक्ष, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ.क्र. तालकुा 

सरासरी वषच - 2018-19 मधील 
सरासरीच्या तलुनेत सांदभव  वषातील 
पजवन्यातील िेकडा वाढ अथवा घट 

(टक्केवारी) 
पजचन्य जदवसाांची 

सांयया 
पजचन्य पजचन्य जदवसाांची सांयया पजचन्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 0 
 

0 102 
2187  

0 

2 बोरीवली 0 0 97 
2215  

0 

3 कुला 0 0 101 2236  

0 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 
 

2239 100 2213 (-) 1.16 
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तक्ता 5.8 
 

कृणत्रम रेतन व दगु्ध उत्पादनाची तालुका णनहाय प्रगती 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर             सांदभच वषच : 2018-19 
 

 
 
 
 

अ.क्र. तालकुा 

2017-18 2018-19 दगु्ध सांकलनाची 
मागील वषाच्या 
तलुनेत िेकडा 

वाढ/घट 
(टक्केवारी) 

कृजत्रम रेतनाचे 
वार्थषक लक्ष्य 

(सांयया) 

कृजत्रम रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी 

एकूण दगु्ध 
सांकलन 

('000 जलटर) 

कृजत्रम रेतनाचे 
वार्थषक लक्ष्य 

(सांयया) 

कृजत्रम 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी 

एकूण दगु्ध 
सांकलन 
('000 
जलटर) 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 अांधेरी 

जनरांक जनरांक 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर णनरुंक जनरांक 

 
 
जटप      -   1)  मुांबई शहर व मुांबई उपनगर एकत्रीत माजहती                                                                                                                                                                     
       2) जवदेशी गाई व सांकरीत गाई याांची माहीती एकत्रीत देण्यात आलेली आहे. 
आधार  -   1) पशगुणना 2012, 2) प्रादेजशक सहाअयकु्त पशसुांवधचन, मुांबई जवभाग   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. तालकूा 
2012  च्या पशगुणनेनसुार दधुाळ जनावरे   ( सांयया ) 

जवदेशी गाई 
 

सांकरीत गाई  
 

देशी गाई  
 

म्हशी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 

उ.ना उ.ना 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 1507 713 26416 28636 
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तक्ता 5.9 
 

पशुवैद्यणकय सुंस्थाुंबाबतची माणहती 
 

      जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                    सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 

2012 च्या पशगुणनेनसुार 
एकूण पशधुन 

पशवैुद्यकीय 
जचजकत्सालय 

(सांयया) 

पशवैुद्यकीय 
दवाखाने (राज्य तथा 

थथाजनक थतर) 
(सांयया) 

पशवैुद्यकीय 
प्रथमोपचार कें द्र 

(सांयया) 

इतर (जफरते 
दवाखाने / 

पशवैुद्यकीय 
महाजवद्यालये) 

(सांयया) 

एकूण 
पशवैुद्यकीय 

सजुवधा कें द्राांची 
सांयया  

( 5+6+7+8) 

एकूण 
पशधुन 
(सांयया) 

एकूण 
कुक्कुट 

पक्षी 
(सांयया) 

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

1 अांधेरी 

उ.ना उ.ना जनरांक 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 48706 86125 जनरांक 

 
जटप       -    मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकत्रीत आकडेवारी आहे. 

   आधार   -    1) पशगुणना 2012, 2) प्रादेजशक सहाअयकु्त पशसुांवधचन, मुांबई जवभाग   
 
 
 

 

तक्ता 5.11 
 

सागरी मत्स्यव्यवसाय णवषयक माणहती 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19                                                                                                                                             
 

अ. 
क्र. 

 
तालकुा 

सागर 
जकनाऱयाची 

लाांबी 
(जक.मी.) 

मत्थय उत्पादन (मे.टन) सागरी मासेमारी बोटी 
(सांयया) 

मासे 
उतरजवण्याची 

कें दे्र 
(सांयया) 

मत्थय व्यवसाय सहकारी 
सांथथा 

सांयया सभासदाांची 
सांयया 2016-17 2017-18 2018-19 एकूण त्यापैकी 

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

1 अांधेरी 0 42148 47510 39914 1075 961 07 

उ.ना. 2 बोरीवली 0 18966 14026 16475 455 341 04 

3 कुला 0 4220 4692 7186 339 217 02 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 34 65334 66228 63575 1869 1519 13 59 44643 

 
आधार     -   1.  आयकु्तालय, मत्थयव्यवसाय जवभाग मुांबई. 

 2.  जजल्ह्हा उपजनबांधक, सहकारी सांथथा मुांबई उपनगर . 
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तक्ता 5.12 
 

शासकीय आणण सहकारी दगु्धशाळाुंमधील दगु्ध उत्पादने 
 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर  
 

अ.क्र. उत्पादन पजरमाण 2016-17 2017-18 2018-19 
2017-18 च्या तलुनेत 2018-19 

मधील शेकडाबदल 
(1) (2) (3) (5) (6) (6) (7) 

(1) दधू भुकटी मे.टन 0 774.87 831.83 7.35 

(2) पाांढरेलोणी मे.टन 0 238.38 405.31 70.03 

(3) तपू मे.टन 150.84 126.10 94.10 (-) 25.38 

(4) एनजी/दधु नलटर 276500 287000 256000 (-) 10.80 

(5) लथसी नलटर 1295900 1588000 1901000 19.71 

(6) मसाला दधू नलटर 0 0 0 0 

(7) गायीचे जटकाऊ दधू नलटर 2039000 0 0 0 

    
 जटप      -      1. यएुचटी टेरॉपकॅ चा समावेश एकूण दधु या थतांभात समावेश केलेला आहे. 

          2. जोश गोड दधु एनजी दधुामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.  
                  3. शासकीय क्षेत्र व सहकार क्षेत्राची माजहती समाजवष्ट्ट केलेली आहे.  
आधार  -     जन सांपकच  अजधकारी, जजल्ह्हादगु्धजवकास कायालय, महाराष्ट्रशासन (वरळी डेअरी). 

 
 
 

 
तक्ता 5.13 

 

दगु्ध णवकास सहकारी सुंस्थाुंबाबतची माणहती 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सांदभच वषच - 2018-19 

अ.क्र. तालकुा 
दगु्ध जवकास 

सहकारी 
सांथथाांची सांयया 

त्याांची 
एकूण 

सभासद 
सांयया 

वषचभरात सांकजलत केलेले दधू 
शीत गहृाांची 

सांयया 
शीतगहृाांची क्षमता 

(000 जलटर) एकूण 
(000 जलटर) 

प्रजतजदन 
(सरासरी 000 

जलटर) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 अांधेरी 0 0 0 0 0 0 

2 बोरीवली 6 330 73 0.2 0 0 

3 कूला 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 06 330 73 0.2 0 0 

 
   आधार:- जन सांपकच  अजधकारी, जजल्ह्हादगु्धजवकास कायालय, सहजनबांधक सहकार सांथथा (दगु्ध) वरळ
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तक्ता 5.17 
 

कूपनणलका, हातपुंप व णवद्यतुपुंपाुंणवषयी माणहती 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                        सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.
क्र. तालकुा प्रभाग 

चाल ूवषातील वषच अखेर 

एकूण 
कुपनजलकाांची 

सांयया 

त्या पैकी उच्च 
क्षमता 

कुपनजलकाांची 
सांयया 

यशथवी 
कूपनजलकाांची 

सांयया 

बसजवलेल्ह्या 
हातपांपाांची 

सांयया 

बसजवलेल्ह्या 
जवद्यतु 
पांपाांची 
सांयया 

चाल ू
असलेल्ह्या 
हातपांपाांची 

सांयया 

चाल ू
असलेल्ह्या 

जवद्यतुपांपाांची 
सांयया 

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

1 अांधेरी साांताकू्रझ 11 11 11 0 11 0 
 

242 

  

वाांदे्र (पवूच) 23 23 23 0 23 0 521 

अांधेरी  
(पवूच) 68 68 68 0 68 0 1583 

अांधेरी 
(पख्चचम) 

24 24 24 0 24 0 891 

एकूण 126 126 126 0 126 0 3237 

2 बोरीवली गोरेगाव 43 43 43 0 43 0 1120 

  

मालाड 36 36 36 0 36 0 835 

काांजदलवी 54 54 54 0 54 0 1071 

बोरीवली 40 40 40 0 40 0 953 

दहीसर 13 13 13 0 13 0 533 

एकूण 186 186 186 0 186 0 4512 

3 कुला कुला 8 8 8 0 8 0 406 

  

चेंबरू 6 6 6 0 6 0 229 

गोवांडी 22 22 22 0 22 0 728 

घाटकोपर 28 28 28 0 28 0 670 

भाांडुप 60 60 60 0 60 0 823 

मलुूांड 8 8 8 0 8 0 900 

एकूण 132 132 132 0 132 0 3756 

एकूण मुुंबई उपनगर 444 444 444 0 444 0 11505    
       जटप      -  सदर आकडेवारी जानेवारी 2019ते जडसेंबर 2019 या कालावधीकरीता आहे. 
       आधार  -  जकटकनाशक जवभाग, सावचजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता 5.23 
 

णजल्यातील एकूण वन के्षत्र 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                        सांदभच वषच - 2018-19 

 
  आधार - मयुय वनसांरक्षक व सांचालक, सांजय  गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरावली. 

 
 

तक्ता 5.24 
 

णजल्यातील वनाुंचे वगीकरण 
   जजल्ह्हा-  मुांबई उपनगर                                                                                        सांदभच वषच- 2018-19 
 

 
  आधार  - मयुय वनसांरक्षक व सांचालक, सांजय  गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरावली. 
 
  घनदाट वने - 70 टक्केपेक्षा जाथत घनता असलेली वने 
  मध्यम वने -  40 ते 70 टक्के  घनता असलेली वने 
  तुरळक वने - 10 ते 40 टक्के  घनता असलेली वने 

 
 
 
 
 

अ.क्र. जवभाग 
वनके्षत्र (के्षत्र चैा.जक.मी.) जजल्ह्याच्या एकूण भौगोजलक 

के्षत्राशी टक्केवारी राखीव सांरजक्षत अवगीकृत एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) वन जवभाग 23.61 0.06 21.16 44.83 10.05 % 

(2) महसलू जवभाग - - - - - 

(3) महाराष्ट्र वन जवकासमांडळ - - - - - 

(4) वन जवभागाच्या अखत्याजरत आणलेली 
खाजगी वने 

- - - - - 

एकूण मुुंबई उपनगर 23.61 0.06 21.16 44.83 10.05 % 

अ.क्र जवभाग 

वनके्षत्र (के्षत्रचैा.जक.मी.) जजल्ह्यातील 
घनदाट वन 

के्षत्राची 
एकूण 

वनके्षत्राशी 
टक्केवारी 

घनदाट मध्यम तरुळक एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) वनजवभाग 23.92 17.30 3.61 44.83 53.36 

(2) महाराष्ट्र वन जवकास मांडळ      

(3) 
वनजवभागाच्या अखत्याजरत आणलेली 
खाजगी वने      

एकूण मुुंबई उपनगर 23.92 17.30 3.61 44.83 53.36 
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तक्ता 5.25 

 

सामाणजक वनीकरण कायवक्रमाुंतगवत वकृ्षरोपणाचे लक्ष्य व साध्य 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
रथत्याच्या दतुफा वकृ्ष लागवड  

( जक.मी) रथत्याच्या दतुफा वकृ्ष लागवड सांयया 
मोकळया जागेवरील वकृ्षारोपन 

के्षत्र 
( हेक्टर ) 

 लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीवली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
 

अ.क्र. तालकुा 
मोकळया जागेवरील लागवड 

केलेल्ह्या वकृ्षाांची सांयया 
रथत्याच्या दतुफा  व मोकळया जागेवर 
एकूण लागवड केलेल्ह्या वकृ्षाांची सांयया 

जजल्ह्याच्या एकूण भौगोजलक 
के्षत्राशी वकृ्षारोपन के्षत्राची 

टक्केवारी लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 
(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीवली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
    
  आधार - मा.मयुय वनसांरक्षक, सामाजजक वनीकरण (वकृ्ष) कोकण  ,ठाणे . 
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तक्ता 5.26 

 

वन्यजीव व राष्रीय उद्याने/ अभयारण्याअुंतगवत प्रकल्प णनहाय के्षत्र व खचव 
 

 जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर                  सांदभच वषच -2018-19 
 

योजना के्षत्र 
(चौ.जक.मी.) 

खचच ( ₹ लाखात) 2017-18 च्या तलुनेत 
2018-19 मधील शेकडा 

बदल (टक्केवारी) 2016-17 2017-18 2018-19 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

अ) वन्यजीव अभयारण्ये - - - - - 

ब) व्याघ्र प्रकल्ह्प - - - - - 

क) राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्याचा जवकास 107.42 - 198 944 376.76  

ड) पक्षाांसाठीचे अभयारण्य - - - - - 

इ) वनथपतीशाथत्र जवषयक उद्याने - - - - - 

फ) प्राणी उद्याने - - - - - 

ग) इतर जजल्ह्याांतगचतप्र कल्ह्प - - - - - 

एकूण मुुंबई उपनगर 107.42  198 944 376.76 

 
 आधार - मयुय वनसांरक्षक व सांचालक, सांजय  गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरावली. 
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तक्ता 5.27 

 

मयुय व गौण वन उत्पादने व उत्पन्नाणवषयी माणहती 
 

जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                             सांदभच वषच – 2018-19 
 

अ. क्र. तपजशल एकूण 
उत्पादन 

जवक्री केलेले एकूण 
उत्पादन 

एकूण जवक्रीचे मलू्ह्य 
(मागील जशलकी उत्पादन धरुन) (₹हजार) 

1 2 3 4 5 
(अ) मयुय वन उत्पादने 

जनरांक 

1 इमारती लाकूड (हजार घमी) 
2 जळाऊ लाकूड  (हजार घमी) 
3 चांदन लाकूड (हजार घमी) 

एकुण वन उत्पादने (1 ते 3) 
4 गौण वन उत्पादने 
 अ) बाांब ू(सांयया) वासे 
 ब) गवत इत्यादी (स्क्वटल) 
 क) जवडी पाने (गोणी) 
 ड) कडक (स्क्वटल) 
 इ) इतर 
 1) आपटा पाने (स्क्वटल) 
 2) जशकेकाई  (स्क्वटल) 
 3) मोहाची फुले (स्क्वटल) 
 4) काज ू/ फळे  
 5) जहरडा /बेहडा (स्क्वटल) 
 6) खजनजे  (स्क्वटल) 
 7) कारवी 
 8) लाख (स्क्वटल) 
 9) कचच  (स्क्वटल) 

  10) मध  (स्क्वटल) 
 11) तमालपत्री (स्क्वटल) 
 12) तेंदपूता  (स्क्वटल) 
एकुण वन उत्पादने (अ)  (1 ते 4 ) 

(ब) उत्पन्न 
 1) परजमट फी 
 2) महसलू फी 
 3) पास फी 
 4) इतर फी 

एकूण उत्पन्न (ब) (1 ते 4 ) 
 

आधार - मयुय वनसांरक्षक व सांचालक, सांजय  गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरावली. 
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तक्ता 5.28 

 

सुंवगवणनहाय कारखान्याुंचा तपशील 
 

                  जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                      सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
कारखान्याांचा सांवगच 

एकूण 
लाल ( Red ) नारांगी (Orange) जहरवीत (Green) पाांढरी  (White) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 

उ.ना  2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 773 1491 2578 23 4865 

 
  टीप     -  मुांबई शहर व मुांबई उपनगर एकजत्रत माजहती. 
  आधार - साांख्ययकी अजधकारी, महाराष्ट्र प्रदषुण जनयांत्रण मांडळ ,सायन 
 

 * लाल श्रेणी - प्रदषुण ननदेिाांक 60 पेक्षा जास्त असलेले ओद्योनगक क्षेि 
* नारांगी श्रेणी - प्रदषुण ननदेिाांक 41 ते 59 च्या दरम्यान असलेले ओद्योनगक क्षेि 
* नहरवी श्रेणी - प्रदषुण ननदेिाांक 21 ते 40 च्या दरम्यान असलेले ओद्योनगक क्षेि 
* पाांढरी श्रेणी - प्रदषुण ननदेिाांक 20 पयंत असलेले ओद्योनगक क्षेि 
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तक्ता 6.1 

 

णजल्यातील उद्योगाुंबाबतचा तपशील 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                             सांदभच  वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 

महाराष्ट़् औद्योजगक जवकास महामांडळ सहकारी औद्योजगक जवकास मांडळाच्या के्षत्राची सांयया 

प्रकल्ह्पाची 
सांयया 

के्षत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
सांयया  
(लाख) 

गुांतवणकू 
(₹ कोटी ) 

प्रकल्ह्पाांची 
सांयया 

के्षत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
सांयया (लाख) 

गुांतवणकू 
(₹ कोटी ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 01 0.016 0.00020 20 126 उ.ना 0.09 उ.ना 
2 बोरीवली  

जनरांक 
330 47.15 0.01 उ.ना 

3 कुला 32 उ.ना 0.004 उ.ना 
एकूण मुुंबई उपनगर 01 0.016 0.00020 20 488 47.15 0.104 उ.ना 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 जटप – 1. कें द्र शासनाच्या DIPP जवभागाकडून त्याांचे सकें तथतळावर राज्यजनहाय मोठ्या उद्योगाांची IEMबाबत साांख्ययकी  माजहती प्रकाजशत करण्यात येते  .सदर प्रकाजशत  

               माजहतीवरून राज्यातील औद्योजगक  गुांतवणकुीचा डाटा अनजु्ञाप्ती शाखेत तयार करण्यात येते  .त्यानसुर उपलब्ध माजहतीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्ह्या  
      मुांबई जजल्ह्यातील  मोठ्या आद्यौजगक प्रकल्ह्पाांची (IEM) प्रथताजवत गुांतवणकु दशचजवण्यात आली आहे. 
  2 . .कें द्र शासनाच्य DIPP जवभागाकडून त्याांचे सकें तथतळावर थेि णवदेशी गुुंतवणकुीबाबत Mumbai RBI RegionalOffice अांतगचत महाराष्ट्रासह दादरा व नगर 
       हवेली, जदव व दमन या राज्याांची केवळ एकूण गुांतवणकु उपरोक्तप्रमाणे दशचजवण्यात आलेली आहे  .यामध्ये प्रकल्ह्पाांची सांयया दशचजवण्यात आलेली नाही  .त्यामळेु  
      सदर बाबत मुांबई  व  इतर जजल्ह्हाजनहाय एकूण प्रकल्ह्प व गुांतवणकु देणे शक्य नाही. 
 
 आधार -    1. महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामांडळ क्षेत्र व्यवथथापक, अांधेरी. 
       2. उद्योग सह सांचालक (मुांबई प्राजधकरण जवकास)याांचे कायालय ,चेंबरु (प)ू 
       3. उद्योग सांचालनालय, नजवन प्रशासजकय इमारत, मांत्रालय, मुांबई . 
 
 
 
 

अ.क्र. तालकुा 

जवशेष आर्थथक के्षत्र जजल्ह्यातील औद्योजगक गुांतवणकू -  मोठे उद्योग 

प्रकल्ह्पाची 
सांयया 

के्षत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
सांयया 
(लाख) 

गुांतवणकू 
(₹ कोटी ) 

प्रकल्ह्पाची 
सांयया 

के्षत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
सांयया 
(लाख) 

गुांतवणकू 
(₹ कोटी ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 1 44.93 0.91 2993.24                             

 
उ.ना 

560.79 
2 बोरीवली 0 0 0 0  
3 कुला 1 3.62 0.14 1007.76  

एकूण मुुंबई उपनगर 2 48.55 1.05 4001.00 560.79 

अ.क्र. तालकुा 

जवदेशी थेट गुांतवणकू अांतगचत 

प्रकल्ह्पाची 
सांयया 

के्षत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
सांयया 
(लाख) 

गुांतवणकू 
(₹ कोटी ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 अांधेरी  

उ.ना 
 

उ.ना 
 

उ.ना 
 

80013 2 बोरीवली 
3 कुला 
एकूण मुुंबई उपनगर उ.ना उ.ना उ.ना 80013 
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तक्ता 6.1 ( अ ) 

 

णजल्यातील तालुकाणनहाय उद्योग आधार असलेले सकु्ष्म, लघ ुव मध्यम उपक्रमाुंची माणहती 
 

     जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                                                सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
उद्योग आधार असलेले सकु्ष्म, लघ ुव 

मध्यम उपक्रम (सांयया) रोजगार सांयया (लाख) 
गुांतवणकू  

(  ₹ लाख ) 
  

उ.ना उ.ना उ.ना 
1 अांधेरी 
2 बोरीवली 
3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 298390 17.82 60029 
 
         आधार :  1. उद्योग सांचालनालय, नजवन प्रशासजकय इमारत, मांत्रालय, मुांबई . 
 
 

 

 
तक्ता 6.2 

 

णजल्यातील णवणवध युंत्रणाकडे उपलब्ध असलेल्या स्वयुंरोजगाराच्या योजनाुंतगवत 
लाभ णदलेल्या लाभधारकाुंची सुंयया 

 
  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                              सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा जजल्ह्हा उद्योग कें द्र 
अग्रणी बकँ 

(मदु्रा योजनेअांतगचत लाभ प्राप्त 
झालेल्ह्या लाभधारकाांची सांयया ) 

थथाजनक महामांडळे 
(जजल्ह्हा खादी 

ग्रामोद्योग मांडळ)  
जवजवध महामांडळे 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 1 उ.ना 8 उ.ना 

2 बोरीवली 0 उ.ना 6 उ.ना 

3 कुला 3 उ.ना 4 उ.ना 

एकूण मुुंबई उपनगर 4 58574 18 23 

 
जटप      -  जवजवध महामांडळे याांची माजहती तालकुाजनहाय उपलब्ध नसल्ह्यामळेु मुांबई उपनगर अशी एकजत्रत देण्यात आलेली आहे. 
आधार:-  1.  उद्योग सह सांचालक (मुांबई प्राजधकरण जवकास)याांचे कायालय चेंबरु (प)ू, 

2.  सांत रोजहदास चमोद्योग व चमचकार जवकास महामांडळ,  मुांबई उपनगर. 
3.  महात्मा फुले जवकास महामांडळमयाजदत, म्हाडा जबस्ल्ह्डग, मुांबई उपनगर. 
4. साजहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे जवकास महामांडळ, म्हाडा जबस्ल्ह्डग,  मुांबई उपनगर. 
5. वसांतराव नाईक जवमकु्त जाती व भटक्या जमाती जवकास महामांडळ, मुांबई  उपनगर. 
6. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवगच आर्थथक जवकास महामांडळ मुांबई उपनगर. 
7. अपांग जवकास महामांडळ, म्हाडा जबस्ल्ह्डग, तळमजला, बाांद्रा (पवुच). मुांबई उपनगर. 
8.  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका ( जनयोजन जवभाग ),राजगहृ को.ऑप.हौ.सोसायटी, सीएसनां-837, मुांबई-13. 
9. बकँ ऑफ इांडीया, जजल्ह्हा अग्रणी बकँ, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता 6.3 

 

कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 
 

          जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                         सांदभच वषच -   2018-19 
 

अ.क्र उद्योग गट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 
सांके-
ताांक 

कारखाने सांयया 
थतांभ 6 मधील 

(कारखान्यातील) 
कामगार सांयया 

काम 
केलेल्ह्या श्रम 

जदनाांची 
एकूण सांयया 
(हजारात) 

प्रपत्र न पाठजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले बांद 

प्रपत्र 
पाठजवणारे 

चाल ू
एकूण 

पैकी 
ख्थत्रया सांयया 

कामगार 
सांयया 

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

1 मासळी प्रजक्रया करणे व साठवण करणे 102 1 1 0   N.A. 0  

2 
फळे व भाजीपाला प्रजक्रया करणे व साठवण 
करणे 

103 11 0 6 107 33 32.24 5 239 

3 
फळ आजण प्राण्याांपासनू तेल,चरबी याांचे 
उत्पादन 

104 2 0 2 50 4 15.21 0  

4 दगु्धजन्य पदाथाचे उत्पादन 105 18 0 14 1296 107 440.44 4 418 

5 
जगरणीद्वारे पीठ,भात,डाळ इ. धान्यावर 
प्रजक्रया करुन उत्पादन 

106 2 1 1 20 6 5.99 0  

6 इतर खाद्यजन्य पदाथाचे उत्पादन 107 98 5 71 7318 641 2435.01 22 1035 

7 मादक पेयाांचे उत्पादन 110 25 3 11 1429 70 431.61 11 431 

8 तांबाखजून्य पदाथाचे उत्पादन 120 1 0 1 39 0 11.72 0  

9 
सतुी कापडाचे उत्पादन व सतू कातणे व 
त्यावरील प्रजक्रया 

131 78 13 30 609 49 185.00 35 868 

10 इतर कापडाचे उत्पादन 139 38 7 18 1094 180 332.83 13 1292 

11 फर व्यजताजरक्त तयार कपडे उत्पादन 141 340 30 178 6591 1388 1979.93 132 5257 

12 जवणकाम इत्यादींचे उत्पादन 143 4 0 2 19 1 5.91 2 41 

13 
चामडयावर प्रजक्रया करुन बगॅ व इतर 
उत्पादन 

151 9 0 3 72 8 21.36 6 162 

14 पादत्राणांचे उत्पादन 152 40 3 26 655 75 182.22 11 353 

15 लाकूड जगरणी व लाकडावर प्रजक्रया 161 34 2 17 70 3 20.86 15 116 

16 लाकडाचे उत्पादन 162 32 1 14 328 21 89.53 17 301 

17 कागद व कागदाच्या वथतचेू उत्पादन 170 46 6 23 333 45 100.95 17 305 

18 मदु्रण व मदु्रणा सांबांधी कायच 181 179 13 102 2158 229 652.42 64 2352 

19 शधु्द पेरोजलयम उत्पादने 192 4 0 4 3329 165 1207.01 0  

20 इतर रासायजनक वथतुांचे उत्पादन 201 22 4 11 2417 36 873.17 7 119 

21 इतर रासायजनक वथतुांचे उत्पादन 202 97 8 58 2848 788 810.32 31 1850 

22 औषधे, वैद्यकीय रसायने,जैजवक उत्पादने 210 55 3 39 5087 1186 1504.16 13 788 

23 रबर उत्पादने 221 44 2 30 2958 90 1015.85 12 310 

24 प्लखॅ्थटक उत्पादने 222 137 15 75 1157 238 348.81 47 1722 

25 काच आजण काचेचे उत्पादन 231 10 3 4 163 6 57.83 3 68 

26 अधात ूखजनज पदाथाांचे उत्पादन 239 134 16 52 978 39 295.32 66 1448 

27 मलूभतू लोखांड व ख्थटल तयार करणे 241 10 1 6 75 3 23.55 3 48 
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तक्ता 6.3 (पढेू चाल)ू 
 

कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 
 

 जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                      सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र उद्योगगट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 
सांके-
ताांक 

कारखाने सांयया 
थतांभ6 मधील 

(कारखान्यातील) 
कामगार सांयया 

काम 
केलेल्ह्या 

श्रमजदनाांची 
एकूण सांयया 
(हजारात) 

प्रपत्र न पाठजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले 

बांद 
प्रपत्र 

पाठजवणारे 
चाल ू

एकूण पैकी 
ख्थत्रया 

सांयया कामगार 
सांयया 

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

28 
मलूभतू मौल्ह्यवान धात ूव अलोह धातूांचे 
उत्पादन 

242 28 4 20 409 21 123.50 4 103 

29 धातूांचे ओतकाम 243 15 3 8 108 17 32.67 4 74 

30 धातूांची रचना करुन वथतूांचे उत्पादन 251 45 4 24 548 63 164.99 17 555 

31 धातूांच्या इतर वथतूांचे उत्पादन व धातकूाम 259 403 39 261 4473 533 1341.34 103 2178 

32 इलेक्रॉजनक उत्पादने 261 38 1 23 954 549 288.16 14 1549 

33 दळणवळण साधनाांचे उत्पादन 263 5 2 2 400 33 118.90 1 150 

34 मोजमापक परी जनयांजत्रत वथतूांचे उत्पादन 264 9 0 7 558 99 162.74 2 271 

35 
मोजमाप,चाचणी आजण इतर उपकरणाांचे 
उत्पादन 

265 19 1 9 319 85 97.35 9 183 

36 दषृ्ट्टीजवषयक उपकरणाांचे व सामग्रीचे  
उत्पादन 

267 2 0 0   N.A. 2 109 

37 
जवद्यतु माटारी, जनरेटसच,रान्सफामचर 
आजण वीज वाहक व जनयांत्रण वथतूांचे 
उत्पादन 

271 30 1 15 1233 88 377.23 14 1177 

38 जवद्यतू बटॅरीचे उत्पादन 272 5 0 2 38 9 11.06 3 94 

39 वायरचे उत्पादन 273 23 1 18 3512 424 1066.50 4 145 

40 जवद्यतु जदव्याांचे उत्पादन 274 7 3 2 25 3 7.36 2 30 

41 
घरगतुी उपयोगासाठी लागणा-या वथतूांचे 
उत्पादन 

275 14 3 9 125 28 37.79 2 60 

42 इतर जवद्यतु उपकरणाांचे उत्पादन 279 76 6 44 1945 672 587.49 26 999 

43 
सवचसाधारण उददेशासाठीचे यांत्र व 
यांत्रसामगु्रीची उत्पादने 

281 74 6 39 1018 61 307.43 29 687 

44 
जवशेष उपयोगासाठी यांत्र व यांत्र सामग्रीचे 
उत्पादन 

282 189 20 111 5738 754 1720.60 58 1786 

45 मोटार वाहनाांची बॉडी बाांधणे व रेलसच व 
जनमरेलसचचे उत्पादन 

292 3 1 1 13 3 4.09 1 47 

46 मोटार वाहनाांच्या सटुया भागाांचे उत्पादन 293 32 6 13 273 20 80.11 13 516 

47 रेल्ह्वेचे इांजजन व डबे तयार करणे 302 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 2 72 

48 
इतरत्र वगीकृत न केलेल्ह्या वाहतकुीच्या 
साधनाांचे उत्पादन 

309 5 1 2 54 3 16.48 2 61 

 
  

 
 



 

 

64 
 

 
 

तक्ता 6.3 (पढेू चाल)ू 
 

कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 
 जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                                                     सांदभच वषच - 2018-19 

 
  

 
 

अ.क्र. उद्योगगट 
राष्ट्रीय 
उद्योग 

सांकेताांक 

कारखाने सांयया 
थतांभ6 मधील 

(कारखान्यातील) 
कामगार सांयया 

काम 
केलेल्ह्या 

श्रमजदनाांची 
एकूणसांयया 
(हजारात) 

प्रपत्र न पाठजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले बांद 

प्रपत्रपा 
ठजवणारे 

चाल ू
एकूण पैकी 

ख्थत्रया सांयया कामगार 
सांयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
49 फजनचचरचे उत्पादन 310 38 3 23 736 76 212.53 12 282 

50 सांगीत वाद्याांचे उत्पादन 321 514 37 364 28803 5165 8532.21 113 11130 

51 जक्रडा साजहत्याचे उत्पादन 323 2 0 2 52 18 16.00 0   

52 खेळ आजण खेळण्याांचे उत्पादन 324 2 0 1 15 0 4.52 1 10 

53 
वैद्यकीय व दांत वैद्यकीय उपकरणाांचे 
उत्पादन 

325 23 2 14 779 128 234.26 7 460 

54 इतरत्र वगीकृत नसलेली इतर उत्पादने 329 59 7 36 1408 367 399.09 16 370 

55 
धातचू्या उत्पादनाांची,यांत्रसामगु्रीची व 
उपकरणाांची दरुुथती 

331 10 0 5 826 271 229.09 5 417 

56 वीजजनजमती,वहन व जवतरण 351 2 0 2 2498 18 906.36 0   

57 गसॅचे उत्पादन व वाटप 352 6 0 5 146 2 49.89 1 9 

58 पाण्याचे सांचनय, प्रजक्रया व परुवठा 360 9 1 2 326 27 95.10 6 94 

59 मल:जनथसारण 370 23 1 16 260 6 93.15 6 112 

60 साधन सामग्रीपासनू पनुचप्राप्ती 452 166 9 84 6590 478 2148.92 73 5491 

61 मोटार वाहने दरुूथती व देखभाल 466 8 1 5 378 5 111.16 2 315 

62 इतर जवशेष घाऊक व्यापार 473 114 2 84 10634 716 3327.15 28 795 

63 
वाहनासाठी लागणा-या इांधनाची जवशेष 
दकुानातील जकरकोळ जवक्री 

521 5 0 4 173 10 49.23 1 50 

64 साठवण व गोदामे 581 5 1 4 350 13 121.71 0   

65 
पथुतके, पाजक्षके आजण इतर प्रकाशन 
जवषयक काये 

591 7 1 5 111 4 33.83 1 186 

66 ताांजत्रक चाचणी आजण पथृक्करण 712 1 0 1 20 4 6.02 0   

67 छाया जचत्रणाबाबत जक्रया 742 1 0 1 146 24 44.52 0   

68 
इतरत्र वगीकृत नसलेल्ह्या व्यापारजवषयक 
परुकसेवा 

829 4 0 2 36 19 10.91 2 70 

69 माध्यजमक जशक्षण 852 2 0 0   N.A. N.A.  N.A. 2 78 

70 वैयख्क्तक व घरगतुी वथतूांची दरुुथती 952 6 1 4 105 24 32.90 1 50 

71 इतर वैयख्क्तक सेवाकायच 960 10 1 5 174 3 53.42 4 94 

72 मटन प्रजक्रया करुन जतन करणे 101 2 0 2 414 23 148.07 0   
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तक्ता 6.3 (पढेू चालू) 
 

कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 
 

 जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                                                     सांदभच वषच - 2018-19 

अ.क्र. उद्योग गट 
राष्ट्रीय 
उद्योग 

सांके-ताांक 

कारखाने सांयया 
थतांभ6 मधील 

(कारखान्यातील )कामगार 
सांयया 

काम 
केलेल्ह्या 

श्रमजदनाांची 
एकूण सांयया 
(हजारात) 

प्रपत्र न पाठजवणारे चाल ू
कारखाने 

नोंदणी 
झालेले बांद 

प्रपत्र 
पाठजवणारे 

चाल ू
एकूण पैकी ख्थत्रया सांयया कामगार 

सांयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
73 पशखुाद्य तयार करणे 108 2 0 2 131 14 38.04 0  

74 
ध्वजनजचत्र मदु्रणाचे 
पनुचउत्पादन 

182 1 0 1 35 3 10.12 0  

75 कोळसा उत्पादने 191 2 1 0   N.A. 1 455 
76 शथते्र आजण दारुगोळा जनर्थमती 252 1 0 0   N.A. 1 49 
77 सांगणक आजण उत्पादने 262 4 0 1 167 69 51.10 3 293 

78 

जवद्यतु जकरणे, जवद्यतु वैधकीय 
व जवद्यतु रोग जनवारण उपचार 
करणा-या सामगु्रीचे उत्पादन 

266 1 0 1 18 12 6.57 0  

79 मोटार वाहनाांचे उत्पादने 291 1 0 1 4505 7 1369.52 0  

80 
टाकाउ वथतूांवर प्रजक्रया आजण 
जवल्ह्हेवाट 

382 1 0 1 22 0 6.71 0  

81 इमारत बाांधकाम 410 1 0 0   N.A. 1 150 

82 
इतर थथापत्य अजभयाांजत्रकी 
प्रकल्ह्पाांचे बाांधकाम 

429 1 0 1 7 0 2.48 0  

83 

बाांधकाम पाडून 
बाांधकामासाठी जागा तयार 
करणे 

431 2 1 0   N.A. 1 104 

84 

इमारती मधील सोयी 
सजुवधाांसह बाांधकाम पणूच 
करणे 

433 1 0 1 28 8 8.60 0  

85 

मोटार सायकल सांबांजधत भाग 
आजण जोडवथतूांची जवक्री, 
देखभाल व दरुुथती 

454 12 0 4 114 7 34.68 8 223 

86 

शलु्ह्क आकारुन ककवा 
ठेकेदारी तत्वावर घाऊक 
जवक्री करणारे दलाल 

461 1 0 0   N.A. 1 10 

87 
दकूानाांमधील सामान्य 
जकरकोळ जवक्री 471 2 0 0   N.A. 2 160 

88 हवाई मागे प्रवासी वाहतकु 511 6 0 5 434 7 127.37 1 67 
89 वाहतकुीसाठी सहायक जक्रया 522 7 1 2 1925 167 591.93 4 2587 

90 

केटरींग व्यवसाय व इतर 
खाद्यपदाथच परुजवण्याची सेवा 
देणे 

562 1 1 0   N.A. 0  

91 ध्वनीमदु्रण व सांगीत प्रकाशन 592 4 0 3 209 27 63.68 1 11 

92 

सांगणक कायचक्रम, 
सल्ह्लामसलत व सांबजधत 
सेवा 

620 2 1 1 453 223 114.61 0  
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तक्ता 6.3 (पढेू चाल)ू 

 

कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 

अ.क्र. उद्योगगट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 
सांके-
ताांक 

कारखाने सांयया 
थतांभ6 मधील 

(कारखान्यातील) 
कामगार सांयया 

काम 
केलेल्ह्या 

श्रमजदनाांची 
एकूण 
सांयया 

(हजारात) 

प्रपत्र न पाठजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणीझालेले बांद 
प्रपत्र 

पाठजवणारे 
चाल ू

एकूण 
पैकी 
ख्थत्रया सांयया 

कामगार 
सांयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) 

93 

जवज्ञान आजण 
अजभयाांजत्रकी 
जवषयक सांशोधन 
आजण प्रायोजगक 
जवकास 

721 6 1 4 276 76 77.50 1 200 

94 
अजभनव, कला 
आजण करमणकूीची 
काये 

900 1 0 1 17 1 5.10 0  

95 
सांगणक आजण 
दळणवळण 
साधनाांची दरुूथती 

951 4 0 3 918 452 232.75 1 22 

 एकूण 3578 312 2111 127182 17350 39225.81 1155 54713 
 
आधार :- अथच व साांख्ययकी सांचालनालय मुांबई.  (सांदभच वषच- 2015 ) 
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तक्ता 6.4 

 

कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता मागवदशवन कें द्राुंबाबतची साुंष्ययकी 
 

जजल्ह्ह -  मुांबई उपनगर                                                                                                       सांदभच वषच -  2018-19 
 

अ. क्र. बाब सांयया 
(1) (2) (3) 

1 जाहीर केलेल्ह्या जरक्त जागा 54013 

2 रोजगार थवांरोजगार मागचदशचक कें द्राचा उपयोग करणारे मालक 4324 

3 मागील वषच अखेरीस पटावरीलउमेदवार 356249 

4 चाल ूवषात नवीन नोदांणी केलेले उमेदवार 15979 

5 वषच अखेरीस पटावरीलउमेदवार 209490 

6 

नोकरी जमळालेले उमेदवार  

   अ) खाजगी के्षत्र 23373 

   ब) सावचजजनक के्षत्र - 

   क ) एकूण 23373 

7 

नोकरी जमळालेले उमेदवार  

   अ) अनसुजूचत जाती/अनसुजूचत जमाती 626 

    ब) इतर 22737 

   क) एकूण 23363 

8 

 कौशल्ह्य जवकास योजनेअांतगचत प्रजशक्षण घेतलेले उमेदवार 1564 

   अ) पैकी रोजगार जमळालेले 1532 

   ब) पैकी थवयांरोजगार सरूू केलेले 32 

9 

रोजगार थवांरोजगार मागचदशचक कें द्रातील व्यवसाय मागचदशचन कें द्र - 

1) वैयख्क्तक मागचदशचन/व्यख्क्तश: अगर गटामध्ये सल्ह्ला जदलेले - 

2) रोजगार थवांरोजगार मागचदशचक कें द्रामध्ये घेण्यात आलेल्ह्या गटाांचीच चा - 

3)मागचदशचन केलेल्ह्या अजचदाराांना नोकरीजवषयी/प्रजशक्षणासाठी जदलेल्ह्याांची सांयया - 

 
 जटप      - 2018-19 मध्ये रोजगार मागचदशचन केद्रां आयोजजत केलेले नाही. 

 आधार  -  जजल्ह्हा रोजगार व थवयांरोजगार मागचदशचन कें द्र, मुांबई उपनगर. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

68 
 

 
तक्ता 6.5 

 

शासकीय कमवचाऱयाुंचा सववकष माणहतीकोष अुंतगवत शासकीय कमवचाऱयाुंची सुंयया 
 

जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर                            सांदभच जदनाांक  -  1 जलैू, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  जटप  -  1. (*) - 'इतर वगच - इ'यामध्ये कायचव्ययी आथथापनेवरील, रोजांदारीवरील, अांशकालीन, मानसेवी इत्यादी कमचचारी याांचा समावेश आहे. 
                   2. कमचचा-याांचा सवंकष माजहतीकोष 2018 अांतगचत फक्त शासकीय कमचचा-याांची माजहती सांकजलत केली जाते.  (शासनाच्या अनदुानातनू  
        आजण  आहरण  व सांजवतरण अजधका-याांमाफच त ज्याांची वेतन देयके अदा होतात. 
  आधार -  अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

अ. क्र. बाब 
मांजरू पदे 
(सांख्या) 

भरलेली पदे 
(सांख्या) 

पैकी ख्स्िया 
(सांख्या) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 वगच- अ 1221 751 166 

2 वगच- ब 4012 2526 573 

3 वगच- क 24102 18775 3782 

4 वगच- ड 4044 2318 534 

5 
एकूण 

(अ ते ड ) 33379 24370 5055 

6 * इतरवगच-इकमचचारी 8744 7891 7705 

7 एकूण  मुुंबई उपनगर 42123 32261 12760 
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तक्ता 6.6 

 

णनरणनराळया उद्योगाुंतील रोजगाराुंबाबतची माणहती 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                       सांदभच वषच -  2018-19 
 

अ.क्र. 
उद्योग गट एकूण 

आथथापनाांची 
सांयया 

माजहती देणाऱया 
आथथापनाांची 

सांयया 

कमचचारी सांयया 

शासकीय जनम-शासकीय खाजगी एकूण 
नववरण सांकेताांक 

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

1 कृषी 01 ते 05 13 04 - - 466 466 

2 खाणकाम 10 ते 14 119 14 - - 2183 2183 

3 वथतजुनमाण 15 ते 37 775 103 352 4844 70167 75363 

4 वीज जनर्थमती, गसॅ, पाणी 
व साांडपाणी सेवा 

40 ते 41 19 02 - - 1866 1866 

5 बाांधकाम 45 28 04 - - 944 944 

6 घाऊक व जकरकोळ व्यापार 
व हॉटेल व्यवसाय 

50 ते 55 122 21 - - 31762 31762 

7 
पजरवहन, गोदामे आजण 
दळणवळण 60 ते 64 2482 165 889 3500 377350 381739 

8 
जवत्तपरुवठा, जवमाथथावर 
मालमत्ताआजण व्यापार 
जवषयकसेवा 

65 ते 74 556 86 296 - 132459 132755 

9 सामजूहक, सामाजजकव 
व्यख्क्तगत सेवा 

75 ते 99 605 19 1126 - 64881 66007 

एकूण मुुंबई उपनगर  4719 418 2663 8344 682078 693085 

 
 आधार -  जजल्ह्हा रोजगार व थवयांरोजगार मागचदशचन कें द्र, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता 6.7 

 

दकुाने, व्यापारी सुंस्था व त्यातील कामगाराुं बाबतची माणहती 
 

    जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                            सांदभच  वषच-  2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
दकुाने व्यापारी सांथथा हॉटेल व उपहारगहेृ 

सांयया कामगार सांयया कामगार सांयया कामगार 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 अांधेरी 11472 45636 18169 367676 1972 30048 

4 बोरीवली 4288 38760 9779 290107 858 13852 

3 कुला 8312 48824 15495 267080 1017 12624 

एकूण मुुंबई उपनगर 24072 133220 43443 924863 3847 56524 

 
 

 

अ.क्र. तालकुा 
जचत्रपटगहेृ 

इतर सांथथा 
 (जनवास योग्य पजथकाश्रम) 

कामगार 
नसलेल्ह्या 

सांथथा 

एकूण 
कामगार 

सांयया कामगार सांयया कामगार 
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 अांधेरी 32 546 228 16296 - 460202 

2 बोरीवली 39 1188 175 3624 - 347531 

3 कुला 30 681 164 3997 - 333206 

एकूण मुुंबई उपनगर 101 2415 567 23917 - 1140939 

 
  आधार:- प्रमखु सजुवधाकार, दकुाने व आथथापना, दादर (प )मुांबई. 
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तक्ता 6.11 
 

णवणवध प्रकारच्या सहकारी सुंस्थाुंचा तपशील 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.
क्र. सहकारी सुंस्थेचा प्रकार सुंस्था 

(सुंयया)   

सभासद 
सुंयया 
(हजार) 

खेळते 
भाुंडवल  
(₹ लाख) 
 

स्थलू कजव 
(₹ लाख) 

नफया- 
तील 
सुंस्था 
(सुंयया) 

तोिया- 
तील 
सुंस्था 
(सुंयया) 

ना नफा  
ना तोिा 
झालेल्या 
सुंस्था 
(सुंयया) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कृणष पतसुंस्था (एकूण) 

 1.1 जजल्ह्हा मध्यवती सहकारी बकँा 

ननरांक 

 1.2 प्राथजमक कृषी सहकारी सांथथा 

 1.3 शेतकरी सेवा सांथथा 

 1.4 लमॅ्प्स सहकारी सांथथा 
(आजदवासी सहकारी सांथथा) 

 1.5 धान्य बकँा 

 1.6 इतर 

2 णबगर- कृषी पतसुंस्था (एकूण) 

 2.1 नागरी  बकँा 15 488.12 19914.37 102814.11 15 0 0 

 2.2 नागरी  पतसांथथा 1113 1258.74 194899.82 122064.10 978 135 0 

 2.3 कमचचारी  पतसांथथा 222 281.05 38874.42 9230.42 222 0 0 

 2.4 इतर जबगर-कृषी पतसांथथा 1 22.17 12434.33 9753.02 1 0 0 

3 पणन सुंस्था (एकूण) 
 3.1 जिल्हा पणन संस्था 

ननरांक 

 3.1.1  सववसाधारण उदे्दिीय 
 3.1.2 नविेष उदे्दिीय 
 3.2 प्राथजमक पणन संस्था 

 
3.2.1 सववसामान्य तालकुा खरेदी नवक्री 
सांघ 

 3.2.2 नविेष पणन सांस्था 
 3.3 इतर पणन संस्था 

4 एकूण उत्पादक सहकारी सुंस्था  
 4.1  साखर कारखाने 

ननरांक 
 4.2  इतर शेती प्रजक्रया सांथथा 
 4.3  जवणकर सांथथा 
 4.4  जवणकर सांथथा (हातमाग) 
 4.5  औद्योजगक वसाहती (सांथथा) 10 1.67 2753 0 7 3 0 

 4.6  इतरऔद्योजगक सांथथा 570 99.19 115430 0 392 178 0 

 4.7  दगु्ध व्यवसाय सांथथा 6 0.33 2520 0 6 0 0 

 4.8  मत्थय व्यवसाय सांथथा 59 44.64 896040 0 59 0 0 

 4.9  सहकारी सतू जगरण्या 

ननरांक  4.10 उपसाजल कसचन सांथथा 

 4.11 इतर उत्पादक सांथथा 
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तक्ता 6.11 ( पढेु चालू ) 

 

णवणवध प्रकारच्या सहकारी सुंस्थाुंचा तपशील 
 जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                                                                        सांदभच वषच - 2018-19 

 
आधार : जजल्ह्हाउपजनबांधक कायालय, सहकारी सांथथा, मुांबई (जजउजन-2, 3 व 4 MHADA, SRA & MMRDA) 

 
 
 

तक्ता 6.12 
 

सहकारी सुंस्थाुंची लेखापरीक्षण वगाप्रमाणे सुंयया 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                              सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
लेखापरीक्षण  वगाप्रमाणे सहकारी सांथथा वगीकरण न 

केलेल्या सांस्था 
लेखापरीक्षण न 
झालेल्या सांस्था 

एकूण सहकारी 
सांथथा अ ब क ड 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 1778 17126 760 80 211 14061 34016 

 
आधार -  जजल्ह्हा उपजनबांधक, सहकारीसांथथा मुांबई उपनगर (जजउजन-2, 3 व4) 

 
 
 
 
 
 

 
 

अ.
क्र. सहकारी सुंस्थेचा प्रकार सुंस्था 

(सुंयया)   

सभासद 
सुंयया 
(हजार) 

खेळते भाुंडवल  
(₹ लाख) 
 

स्थलू कजव  
(₹ लाख) 

नफया- 
तील 
सुंस्था 
(सुंयया) 

तोिया- 
तील 
सुंस्था 
(सुंयया) 

ना नफा  
ना तोिा 
झालेल्या 
सुंस्था 
(सुंयया) 

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

5 सामाणजक सेवा सहकारी सुंस्था         

 5.1 ग्राहक भाांडारे 216 197.49 339841 0 194 22 0 

 5.2 गहृजनमाण सांथथा 28063 841.89 1765204 0 28063 0 0 

 5.3 कामगार कां त्राटदार सांथथा 414 25.20 66450 0 414 0 0 

 5.4 इतर सहकारी सांथथा 3327 400.52 201176 0 2855 472 0 

 एकूण सुंस्था 34016 3661 
 

3655536.94 
 

243861.65 
 

33206 810 0 
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तक्ता 6.13 
 

 णजल्हा कायवके्षत्र असलेल्या सहकारी बकँाचे कायव 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                  सांदभच वषच  - 2018-19   (₹ हजार) 
 

अ.क्र. बाब 
जजल्ह्हा मध्यवती सहकारी 

बकँ जल.   
राज्य कृषी व ग्रामीण 

जवकास बकँ   

(1) (2) (3) (4) 

1 बकँ शाखा (सांयया) 54 

जनरांक 

2 सभासद (सांयया) 
2.1  सांथथा सभासद 17968 

2.2 वैयख्क्तक सभासद 
 

1758 

3 भाग भाांडवल 1047710 

4 राखीव व इतरजनधी 6491363 

5 ठेवी 56892849 

6 खेळते भाांडवल 64739896 

7 अल्ह्पमदुतीची कजे वाटप 

7.1  रोखपत 1979100 

7.2 वटजवलेली जबले - 
7.3  एकूण (7.1+7.2) 
 
 
(7.1+7.2) 
 
 
 

1979100 

7.4  पैकी कृजष कजे - 

8 मध्यम मदुतीची कजे वाटप 1990443 

9 दीघच मदुतीची कजे 695634 

10 येणे कजच 

10.1 अल्ह्प मदुतीची कजे 
 

14429411 

10.2 मध्यम मदुतीची कजे 11417437 

10.3 दीघच मदुतीची कजे 3748367 

11 थकलेलेकजे 

11.1  अल्ह्प मदुतीची कजे 845962 

11.2 मध्यम मदुतीची कजे 1372271 

11.3 दीघच मदुतीची कजे 298537 

 
आधार:-1. जजल्ह्हा मध्यवती सहकारी बकँ, मुांबई. 
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तक्ता 6.14 
 

णबगर-कृषी सहकारी पतसुंस्थाुंचे कायव 
 

जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                    सांदभच वषच - 2018-19 (₹ हजार) 

अ.क्र. बाब 

सांथथा प्रकार 
प्राथजमक सहकारी बकँा इतर जबगर- कृषी पतसांथथा 

नागरी बकँा 
कमचचारी पतपेढी 

आजण इतर (सेवक 
बकँ) 

नागरी 
पतसांथथा 

कमचचारी 
पतपेढी 

इतर 
(नागरी पत 

पेढी) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 सांथथा सांयया 15 1 1113 222 

जनरांक 

2 सभासद सांयया 488124 22170 1258736 281054 

3 भाग भाांडवल 
 

722410 21822 23648643 842110 

4 राखीव व इतर जनधी 
 

982496 109410 722160 171209 

5 ठेवी 36997 392328 6514844 1119942 

6 खेळते भाांडवल 
 

1991437 1243433 19489982 3887442 

7 कजे  

7.1 जदलेली कजे 10281411 975302 12206410 923042 

7.2 वसलू कजे 9113310 821412 7713220 489311 

7.3 येणे कजे 1168101 153890 4493190 433731 

7.4 थजकत कजे 724412 9124 482150 33244 

 
आधार -  जजल्ह्हाउपजनबांधक, सहकारीसांथथा मुांबई उपनगर (जजउजन-2, 3 व 4) 

 
 

तक्ता 6.15 
 

परवानाधारक सावकाराुंची सुंयया आणण त्याुंनी णदलेली कजे 
 

  जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                                   सांदभच वषच:- 2018-19 
     (₹ हजार) 

अ.क्र. तालकुा परवानाधारक सावकाराांची सांयया 
व्यापाऱयाांना 
जदलेली कजे 

इतराांना 
जदलेली कजे एकूण(4+5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 1347 0 683400 683400 
 

आधार:- जजल्ह्हाउपजनबांधक, सहकारीसांथथा, मुांबई उपनगर (जजउजन-2, 3 व 4) 

 
 
 



 

 

75 
 

 
तक्ता 6.16 

 

णजल्हा आणण प्राथणमक पणन सुंस्थाुंचे कायव 
 जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                         सांदभच वषच:-2018-19   
                      (₹हजार) 

अ.
क्र. 

जजल्ह्हा 
आजण 

प्राथजमक 
पणन 
सांथथा 

सांथथा 
सांयया 

सभासद
सांयया 

खेळते 
भाांडवल 

खरेदीची ककमत जवक्रीची ककमत 
उपभोग्य 
वथतचुी 

एकुण जवक्री 
कृषी 

उत्पादन 

शेतीच्या 
गरजेच्या  

वथत ू

उपभोगाच्या 
वथत ू

मालक 
म्हणनू 

अडत्या 
म्हणनू एकूण 

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

1 

ननरांक 2 

3 

एकूण मुुंबई 
उपनगर जनरंक 

 
आधार:- 1. जजल्ह्हाउपजनबांधक, सहकारीसांथथा,मुांबई . 
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तक्ता 6.17 
 

णनयुंणत्रत बाजारपेठातील कृषी मालाुंची वार्थषक आवक 
 

  जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                               सांदभच वषच : 2018-19           
                          (₹  हजार) 

अ.क्र. तालकुा 

कृषी 
उत्पन्न 
बाजार 

सजमत्याांची 
सांयया 

उपबाजार 
पेठाांची 
सांयया 

भात ताांदळू नागली मगू 

आवक 
(टन) मलू्ह्य 

आवक 
(टन) मलू्ह्य 

आवक  
(टन) मलू्ह्य 

आवक  
( टन) मलू्ह्य 

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

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई 
उपनगर 

01 05 उ.ना. उ.ना. 6170 200895.2 0 उ.ना. 115 7733.75 

 

 

 
 

  जटप      -  मुांबई शहर व मुांबई उपनगर हे कायचक्षेत्र वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार सजमती मध्ये समाजवष्ट्ट आहे.  मुांबई शहर व मुांबई उपनगर एकत्र माजहती    
  आधार  -  मुांबई कृषीउत्पन्न बाजारसजमती,नवी मुांबई - 703 

अ.क्र. तालकुा 

कुलीथ    काांदा उडीद गहू बाजरी  
आवक 
(टन) 

मलू्ह्य आवक 
(टन) 

मलू्ह्य आवक 
(टन) 

मलू्ह्य आवक 
(टन) 

मलू्ह्य आवक 
(टन) 

मलू्ह्य  
(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)  
1 अांधेरी  

 
उ.ना. 

 
 
 
 

 

 
2 बोरीवली  
3 कुला  एकूण  मुुंबई 

उपनगर 
 

12 552 उ.ना. उ.ना. 11 528.44 2121 49758.66 98 2014.88 

अ.क्र. तालकुा 

ज्वारी तरू सोयाबीन  मका 

आवक 
(टन) मलू्ह्य 

आवक 
(टन) मलू्ह्य 

आवक 
(टन) मलू्ह्य 

आवक 
(टन) मलू्ह्य 

(1) (2) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

1 अांधेरी  
 

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई 
उपनगर 378 10432.80 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 102 1948.20 
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तक्ता 6.18 

 

णनवडक कृणष मालाच्या तै्रमाणसक सरासरी घाऊक णकमुंती 
 

  जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                      सांदभच वषच:- 2018-19 
     

 
   
  जटप -   1.मुांबई शहर व मुांबई उपनगर हे कायचक्षेत्र वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार सजमती मध्ये समाजवष्ट्ट आहे.  मुांबई शहर व मुांबई उपनगर एकत्र माजहती  
   2. कृषी उत्पन्न बाजार सजमत्याांवरील बांधन उठवल्ह्यामळेु सवच व्यापारी झालेल्ह्या आवकेची माजहती कृषी उत्पन्न बाजार सजमत्याांना देत नाजहत. 
            3.  घेवडा, सोयाजबन, तुर, भुईमगु, काांदा, जमरची, धना, गळु, कापसु याांचे बाजारभाव उपलब्ध नाही. 
 

 आधार  -  मुांबई कृषी उत्पन्न बाजार सजमती,  मुांबई  
 
 
 
 
 

अ.क्र. 
कृजष 

मालाचे 
नाांव 

कृजष 
मालाचा 

वाण 

तै्रमाजसक सरासरी घाऊक ककमती  (प्रजत  स्क्वटल मलू्ह्य ₹ ) 

एजप्रल-
जनू 

2018 

मागील 
वषीच्या 
तलुनेत 
शेकडा 
वाढ / 
घट  

(टक्केवा
री) 

जलैु-
सप्टेंबर 
2018 

मागील 
वषीच्या 
तलुनेत 
शेकडा 
वाढ / 
घट  

(टक्केवा
री) 

ऑक्टोबर-
जडसेंबर 
2018 

मागील 
वषीच्या 
तलुनेत 
शेकडा 

वाढ / घट  
(टक्केवारी

) 

जानेवारी
-माचच 
2019 

मागील वषीच्या 
तलुनेत शेकडा 

वाढ / घट  
(टक्केवारी) 

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

1 ज्वारी जनरांक 2542 3.25 2650 2.20 2783 5.50 3067 6.94 

2 बाजरी जनरांक 1858 0.89 2067 1.00 2133 0.47 2167 2.92 

3 गहू   जनरांक 2143 0.82 2242 1.74 2433 -2.72 2567 1.30 

4 घेवडा जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

5 मगू जनरांक 6217 -5.28 6550 3.05 6900 8.48 7233 9.98 

6 चवळी जनरांक 5358 -14.07 5200 -11.60 5150 -2.72 5383 -4.84 

7 मका जनरांक 1792 -0.80 1833 -3.00 1900 1.17 2117 2.07 

8 सोयाबीन जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

9 तरू जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

10 हरभरा जनरांक 4150 -20.53 4517 -15.66 5200 -5.17 5367 7.40 

11 उडीद जनरांक 4850 -25.90 4750 -15.33 4933 -3.67 4683 1.90 

12 भईूमगू जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

13 काांदा जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

14 जमरची जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

15 भात जनरांक 3025 5.32 3267 8.44 3333 8.13 3400 8.63 

16 धना जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

17 गऴू जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

18 कापसू जनरांक उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
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तक्ता 6.19 

 

सहकारी सतूणगरण्या, हातमाग व युंत्रमाग याुंचा तपणशल 
 

           जजल्ह्हा  - मुांबई उपनगर                                                                                                          सांदभच वषच - 2018-19  (₹  हजार) 
 

अ.क्र. तपजशल अांधेरी बोरीवली कुला एकुण जजल्ह्हा 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 अ ) सहकारी सतू णगरण्या  

1 एकूण जगरण्याांची सांयया 

जनरांक 

 
 
 
 
 
 

जनरांक 

2 उत्पादन चाल ूअसलेल्ह्या जगरण्याांची सांयया 

3 सभासद सांयया(000) 

4 भाग भाांडवल 

5 त्या पैकी राज्य शासनाचे 

6 चात्याांची सांयया लाखात 

7 उत्पाजदत सतूाचे मलू्ह्य 

8 तोट्यातील जगरण्या (सांयया) 

9 तोटा 

 ब) सहकारी हातमाग व युंत्रमाग   

1 एकूण सांथथा सांयया 

जनरांक 

 
 
 
 
 

जनरांक 

2 सभासद सांयया 

3 भाग भाांडवल 

4 त्यापैकी राज्य शासनाचे 

5 मागाांची सांयया 

6 उत्पाजदत मलू्ह्य 

7 तोट्यातील सांथथा (सांयया) 

8 तोटा 

 
आधार – जजल्ह्हा उपजनबांधक सहकारी सांथथा, मुांबई उपनगर. (जजउजन-2,3,) 
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तक्ता 7.1 

 

णजल्यातील णवजेचा वापर 
 

        जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                      सांदभच वषच- 2018-19 
 

अ.क्र. 

एकूण जवजेचा वापर 000 जकलो वटॅ तास 

तालकुा घरगतुी 
व्यापारी कामासाठी 

लघशुक्ती साठी औद्योजगक 
सावचजजनक 
जदवाबत्ती कृजष इतर एकूण 

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

1 
 

 

अांधेरी 
 

 

1634515.92 1675423.99 439677.80 18630.12 4.30 38452.44 3806704.57 

2 बोरीवली 1729704.53 1148687.03 409194.47 16814.12 8.87 10454.36 3314863.37 

3 कुला 858965.84 523313.08 148611.13 13191.95 215.35 11124.72 1555422.06 

 

एकूण  
मुुंबईउपनगर 

4223186.28 3347424.10 997483.39 48636.19 228.52 60031.52 8676990 

 
 
 

अ.क्र. तालकुा 
जवजेचा 

दरडोई वापर ( जकलो वटॅ तास ) वीज जोडण्याांची सांयया (लाखात) 

(1) (2) (10) (11) 

1 अांधेरी उ.ना. 7.84 

2 बोरीवली उ.ना. 9.06 

3 कुला उ.ना. 7.16 

एकूण मुुंबई उपनगर 809.70 24.06 
 
 टीप      -  1. जवजेचा दरडोई वापर काढण्याकजरता  1 ऑक्टोबर 2018 प्रक्षेजपत लोकसांयया वापरली आहे. (10716316) 
 आधार  -   1. अदानी इलेक्रीजसटी मुांबई जलजमटेड, बोरीवली ( प ),मुांबई – 103 

       2. टाटा पॉवर कॉ. जलमीटेड,  लोड कां न्रोल सेंटर, रॉम्बे माहूल रोड, चेंबरू, मुांबई-74. 
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तक्ता 7.2 
 

मोिारवाहनाुंची आणण अनजु्ञाप्ती धारकाुंची सुंयया 
 

जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                             सांदभच वषच :- 2018-19 
 

अ.क्र. बाब एकूण वाहने 
इांधनाच्या प्रकारानसुार वाहने 

गेल्ह्या वषातील 
वाहनाांची  सांयया 

गेल्ह्या वषाच्या 
तलुनेत 

शेकडा वाढ जडझेल पेरोल 
सी.एन.जी./ 
एल.पी.जी. 

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

प्रवासी वाहने 

1 बसेस 4770 4762 0 8 4190 13.84 

2 मोटारी आजण थटेशन 
वगॅन्स 

683835 165362 428532 89941 663311 3.09 

3 जीप 19193 18858 275 60 19101 0.48 

4 टकॅ्सी 63744 18835 8561 36348 61077 4.37 

5 
तीन चाकी  वाहने 
(जरक्षा)      

 अ) 3-सीटर 204596 0 0 204596 181989 12.42 

 ब) 6-सीटर 0 0 0 0 0 0 

6 दचुाकी वाहने 1509021 0 1509021 0 1367339 10.36 

7 रुग्ण वाजहका 578 404 79 95 552 4.71 

8 शाळेच्या बसेस 2459 1822 86 551 2499 -1.60 

एकूण प्रवासी वाहने 2488196 210043 1946554 331599 2300058 8.18 

मालवाहतकू - वाहने 

1 तीन चाकी 19763 17401 2106 256 17577 12.44 

2 चार चाकी 22316 17279 4626 411 13810 61.59 

3 रॅक्टसच 62 59 3 0 54 14.81 

4 जाड वाहने 17 17 0 0 14 21.43 

5 इतर 4686 4018 666 2 4716 -0.64 

एकूण मालवाहतूक-वाहने 46844 38774 7401 669 36171 29.51 

णजल्यातील एकूण वाहने 2535040 248817 1953955 332268 2336229 8.51 

अनजु्ञाप्ती धारकाांची  सांयया 

1 हलकी वाहने 34771 0 0 0 55150 -36.95 

2 जड वाहने 7843 0 0 0 8146 -3.72 

3 ॲटो जरक्षा 204774 0 0 0 160230 27.80 
 
जटप     -  1. बसेस मध्ये समाजवष्ट्ट थटेज  कॅरेज + कॉन्टक्ट कॅरेज + खाजगी सेवा वाहने.   
             2. इतर मध्ये  रेलर+रक व लॉरी + टकँर +ईत्यादींचा समावेश आहे. 
   3. पनरवहन आयकु्त कायालयाने सदर आकडेवारी ही अांदानजत नदलेली आहे. 
आधार -   पजरवहन आयकु्त कायालय, मुांबई. 
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तक्ता 7.3 

 

महाराष्र राज्य मागव पणरवहन महामुंडळाची प्रवासी वाहतूक 
 
 

 जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर                  सांदभच वषच -2018-19 
 

अ.क्र. बाब 2016-17 2017-18 2018-19 

2017-18 च्या तलुनेत  
2018-19 मधील 

शेकडा बदल 
(िक्केवारी) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 वषच अखेरीस मागांची सांयया 41 42 46 9.52 

2 मागांची एकूण लाांबी (जक.मी.) 9819.3 10252.8 11562.3 12.77 

3 मागांची सरासरी लाांबी (जक.मी.) 239.5 244.01 251.4 3.03 

4 वषातील अख्थतत्वात असलेल्ह्या बसगाडयाांची 
सांयया 

70 65 65 
 

0 

5 प्रजतजदन सरासरी साथच जकमी (लाख) - 0.22 0.23 4.55 

6 
रथत्यावर धावणाऱया बसगाडयाांची दैजनक सरासरी 
सांयया 66 60 60 0 

7 प्रवाशाांची दैजनक सरासरी सांयया (लाखात) 0.22 0.18 0.15 -16.67 

8 वाहतकुीमळेु वषात जमळालेले उत्पन्न 
(₹ लाख) 

3013.35 2890.8 3160.17 9.32 

9 
दर प्रवाशामागे जमळालेले सरासरी उत्पन्न 
(₹ दरजदवशी) 37.78 44.00 57.72 31.18 

 
आधार – महाराष्ट्र राज्य पजरवहन महामांडळ, कूला (जवद्या जवहार). 
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तक्ता 7.4 
 

स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे वाहतूक उपक्रम 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                         सांदभच वषच -2018-19 
 

जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर व शहर थथाजनक थवराज्य सांथथेचे नाव:- बहृन्मुांबई जवद्यतु परुवठा आजण पजरवहन उपक्रम 

अ.क्र. बाब पजरमाण महानगरपाजलका  बनृ्हमुांबई 
(1) (2) (3) (4) 
1 वषामध्ये प्रवासी वाहतकू केलेल्ह्या एकूण अांतराची दैजनक सरासरी  जक.मी. 463083 

2 दैजनक सरासरी प्रवासी सांयया सांयया 2210321 

अ) त्यापैकी जवद्याथी, अपांग, वजरष्ट्ठ नागजरक, रूग्ण प्रवाचयाांची सांयया सांयया 68005 

3 
पजरवहन सेवेसाठी वापरात असणाऱया दैजनक बसेसची सरासरी 
सांयया सरासरी सांयया - 

अ) थथाजनक थवराज्य सांथथा सांयया 2865 

ब) कत्राांटदार सांयया 0 

क) इतर सांयया 0 

4 जनव्वळ नफा/तोटा ₹ लाख 101285.05 
   

जटप      -    मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकत्रीत आकडेवारी आहे. 
आधार -     मयुय व्यवथथापक (वाहतकू) बनृ्हमुांबई जवद्यतु परुवठा आजण पजरवहन उपक्रम. 
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तक्ता 7.5 

 

पोस्ि आणण दरूध्वनी सेवा याुंची आकडेवारी 
 

 जजल्ह्हा  -  मुांबई उपनगर                                                                                                                                  सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा पोथटाांची 
सांयया 

पत्र-
पेट्याांची 
सांयया 

पोथटमनाांची 
सांयया 

पोथटाची सजुवधा 
असलेल्ह्या 

गावाांची सांयया 

वैयख्क्तक दरूध्वनी सांयया सावचजजनक 
दरूध्वनी 
कें द्राांची 
सांयया 

(PCO) 

ग्रामीण नागरी एकूण 

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

1 अांधेरी 36 259 410 0  
 

उ.ना 2 बोरीवली 33 132 346 0 

3 कुला 53 289 397 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 122 680 1153 0 
 

0 1761740 1761740 74940 

 
 आधार -   1.  सहायक जनदेशक डाक सेवा, पोथटमाथटर जनरल कायालय मुांबई क्षेत्र,  मुांबई-01           

     2.   वजरष्ट्ठ प्रचलन, एमटीएनएल मुांबई टेजलफोन हाउस, 10वा मजला वीरसावरकर मागच, दादर (प.),मुांबई-28. 
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तक्ता 7.6 

 
 
 
 
 
 

प्रकार व पषृ्ठभाग यानसुार रस्त्याुंची लाुंबी  
 जजल्ह्हा:-मुांबई उपनगर                                                                                            सांदभच वषच:- 2018-19 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                               (लाांबी :- जक.मी. मध्ये) 

अ.
क्र. बाब 

रथत्याचा प्रकार 

राष्ट्रीय 
महामागच 

द्रतुगती मागच प्रमखु राज्य 
महामागच 

राज्य 
महामागच 

प्रमखु 
जजल्ह्हा 
रथते 

इतर जजल्ह्हा 
रथते 

ग्रामीण 
रथते 

एकूण 
रथत्याची 

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

(1) णसमेंि कॉुं क्रीि 

1 अ) सा.बाां.जव. 0     631.05 0 0 0 0 0 631.05 

2 ब) जजल्ह्हापजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 328.68 0 328.68 

(2) डाुंबरी 

1 अ) सा.बाां.जव. 0     550.81 0 0 0 0 0 550.81 

2 ब) जजल्ह्हापजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 402.99 0 402.99 

(3) खडीचे 
1 अ) सा.बाां.जव. 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 ब) जजल्ह्हापजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 0 0 0 

(4
) 

इतर 

1 अ) सा.बाां.जव. 0 197.50 0 0 0 0 0 197.50 

2 ब) जजल्ह्हापजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 227.92 0 227.92 

(5
) 

एकूण लाुंबी 

1 अ) सा.बाां.जव. 0 1379.36 0 0 0 0 0 1379.36 

2 ब) जजल्ह्हापजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 959.59 0 959.59 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 1379.36 0 0 0 959.59 0 2338.95 

 
             जटप       -    जसमेंट -  पवूच द्रतुगती मागच क्र.5 =  89.40, सायन पनवेल क्र .1 = 30.95, पख्चचम द्रतुगती मागच क्र .6 = 510.07, एकुण = 631.05 

                               डाांबरी -  पवूच द्रतुगती मागच क्र.5 =  253.56, सायन पनवेल क्र .1 = 13.45, पख्चचम द्रतुगती मागच क्र .6 = 283.80, एकुण = 550.81  3. {ÉÎ¶SÉ¨É pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò. 6  =22.39(¨ÉÉMÉÔEòÉ ±ÉÉÆ¤ÉÒ) 
            आधार -     1. मयुय अजभयांता याांचे कायालय, सावचजनीक बाांधकाम जव भाग, मुांबई-71    

                      2 . मा.उपप्रमखु अजभयांता, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका ( पी साउथ वाडच ), गोरेगाव (प ), मुांबई- 400101 
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तक्ता 7.7 

 

‘रोड प्लॅन2001-2021 (सधुारीत आराखडा)’ नसुार 
णजल्यातील रस्ते णवकासकायव क्रमाची प्रगती 

 

  जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                  सांदभच वषच -   2018-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आधार :  मा.उपप्रमखु अजभयांता, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका ( पी साउथ वाडच ), गोरेगाव (प ), मुांबई- 400101 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. 
 

तालकुा 
जद. 31 /03/ 2019 अखेर पयंतख्थथती 

ग्रामीण रथते इतर रथते एकूण 

 लक्ष्य (जक.मी.) साध्य (जक.मी.) लक्ष्य (जक.मी.) साध्य (जक.मी.) लक्ष्य 
(जक.मी.) 

साध्य 
(जक.मी.) 

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

1 अांधेरी - - - 7.46  7.46 

2 बोरीवली - - - 13.01  13.01 

3 कुला - - - - - - 

एकूण मुुंबई उपनगर - - - 20.47 - 20.47 
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तक्ता 7.8 

 

तालुक्यातील रस्ते णवषयक आकडेवारी 
(आणदवासी + णबगर आणदवासी के्षत्र) 

 
             जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर                                                                                                         सांदभच वषच  : 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
रथत्याांची लाांबी              ( जक.मी. ) 

राष्ट्रीय 
महामागच 

द्रतुगती 
मागच 

प्रमखु राज्य 
महामागच 

राज्य 
महामागच 

प्रमखु जजल्ह्हा 
रथते 

इतर जजल्ह्हा 
रथते 

ग्रामीण 
रथते 

एकूण 
लाांबी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 0 592.10 0 0 0 438.25 0 1030.35 
2 बोरीवली 0 399.90 0 0 0 521.34 0 921.24 
3 कुला 0 387.36 0 0 0 0 0 387.36 
एकूण मुुंबई 
उपनगर 0 1379.36 0 0 0 959.59 0 2338.95 

 
 
 

अ.क्र. तालकुा 

पषृ्ट्ठ भागानसुार रथत्याांची लाांबी प्रजत शांभर चौ.जक.मी. 
क्षेत्रफळा मागे रथत्याची लाांबी अपषृ्ट्ठाांजकत पषृ्ट्ठाांजकत 

 खडीचे डाांबरी 
 जसमेंट 
काकँ्रीट एकूण पषृ्ट्ठाांजकत एकूण 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 अांधेरी 174.77 0 

उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 
 

उ.ना 
 

2 बोरीवली 250.65 0 
3 कुला 0.00 0 
एकूण मुुंबई 
उपनगर 

425.42 0 953.8 959.73 1913.53 429.04 524.43 

 
जटप     -    रकाना क्र. 13 ते 17  कजरता तालकुाजनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्याने मुांबई उपनगर कजरता एकजत्रत माजहती  आहे. 
आधार -   1. अजधक्षक अजभयां ता, मुांबई  सावचजनीक बाांधकाम मांडळ चेंबरू, मुांबई.- 71 

                         2. मा.उपप्रमखु अजभयांता, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका ( पी साउथ वाडच ), गोरेगाव (प ), मुांबई- 400101 
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तक्ता 8.1 

 

णजल्यातील प्राथणमक शाळाुंबाबतची माणहती 
 

       जजल्ह्हा – मुांबई उपनगर                                                                                                                     सांदभच वषच : 2018-19 
 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

शासकीय शाळा थथाजनक थवराज्य सांथथाांच्या शाळा 

सांयया 
जशक्ष- 
काांची 
सांयया 

पटाांवरील 
जवद्यार्थ्यांची 

सांयया 
थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 

 पटाांवरील 
जवद्यार्थ्यांची सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 मुांबई 
महानगरपाजलका 

एकूण 0 0 0 0 0 672 5504 77649 81092 672 
पैकी 

मलुींकजरता 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 1 40 282 196 1 
 पैकी 

मलुींकजरता 
0 0 0 0 0 

3 
मुांबई उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
जनरांक पैकी 

मलुींकजरता 

एकूण 
मुुंबई उपनगर 

एकूण 1 40 282 196 1 672 5504 77649 81092 672 
पैकी 

मलुींकणरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

अ.क्र. तालकुा बाब 

खाजगी अनदुाजनत शाळा खाजगी जवना अनदुाजनत शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 

पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची 
सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 
 

पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची 
सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा मलेु मलुी मलेु मलुी 

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 
मुांबई 

महानगर 
पाजलका 

एकूण 317 2561 44856 46879 317 552 5903 137133 112253 552 

पैकी 
मलुींकजरता 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
मुांबई  

पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 0 0 0 0 0 136 2873 26892 23587 136 

पैकी 
मलुींकजरता 0 0 0 0 0 1 15 0 294 1 

3 
मुांबई      
उत्तर    

जवभाग 

एकूण 
जनरांक पैकी 

मलुींकजरता 

एकूण 
मुुंबई उपनगर 

एकूण 317 2561 44856 46879 317 688 8776 164025 135840 688 
पैकी 

मलुींकणरता 0 0 0 0 0 1 15 0 294 1 
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तक्ता 8.1 ( पढेु चालू ) 

 

णजल्यातील प्राथणमक शाळाुंबाबतची माणहती 
 

              जजल्ह्हा – मुांबई उपनगर                                                                                                                सांदभचवषच:  2018-19 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 
एकूण शाळा 

सांयया जशक्षकाांची सांयया 
पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची सांयया थवच्छता गहृाांची सजुवधा 

असलेल्ह्या शाळा मलेु मलुी 
(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28) 
1 

मुुंबई महानगरपाणलका 
एकूण 1541 13968 259638 240224 1541 

पैकी मलुींकणरता 0 0 0 0 0 

2 
मुुंबई पष्चचम णवभाग 

एकूण 137 2913 27174 23783 137 

पैकी मलुींकणरता 1 15 0 294 1 

3 
मुुंबई उत्तर णवभाग 

एकूण 
णनरुंक 

पैकी मलुींकणरता 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 1678 16881 286812 264007 1678 

पैकीमलुींकणरता 1 15 0 294 1 

 
     टीप:-  1. मुांबई महानगरपाजलका, जशक्षण जवभाग याांनी प्राथजमक जवद्याथी सांयया इयत्ता 1 ली ते 8 वी जदलेली आहे.  

           2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग, याांनी प्राथजमक जवद्याथी सांयया इयत्ता 1 ली ते 4 वी जदलेली आहे. 
           3.  इ. 1 ली ते 4 थी CBSE, IB, ICSE, IGCSE या बोडाच्या शाळाांचा समावेश पवुच जवभाग बहृन्मुांबई यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामळेु  उत्तर       

                   जवभाग याांनी प्राथजमक जवदयार्थ्यांची आकडेवारी तक्ता क्र. 8.1  मध्ये दाखजवलेली नाही.  
 
    आधार  :1.बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई.   
                2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचवरी.  
                3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता 8.2 

 

णजल्यातील माध्यणमक शाळाुंबाबतची माणहती 
 

   जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                               सांदभच वषच  - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

शासकीय शाळा थथाजनक थवराज्य सांथथाांच्या शाळा 

सांयया जशक्षकाांची 
सांयया 

पटाांवरील 
जवद्यार्थ्यांची 

सांयया 
थवच्छता गहृाांची 

सजुवधा 
असलेल्ह्याशाळा 

सांयया जशक्षकाांची 
सांयया 

पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची 
सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 
मुांबई 

महानगर 
पाजलका 

एकूण 
जनरांक 

147 1192 22238 20601 147 
पैकी 

मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 
मुांबई 

पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 2 56 2064 885 2 0 0 0 0 0 

पैकी 
मलुींकजरता 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
मुांबई 
उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
जनरांक पैकी 

मलुींकजरता 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 2 56 2064 885 2 147 1192 22238 20601 147 
पैकी 

मलुींकणरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

अ.क्र. तालकुा बाब 

खाजगी अनदुाजनत शाळा खाजगी जवना अनदुाजनत शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 

पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची 
सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 
 

पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची 
सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची   
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

मलेु मलुी मलेु मलुी 

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 
मुांबई   

महानगर 
पाजलका 

एकूण 
जनरांक पैकी    

मलुींकजरता 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 277 5441 90548 97533 277 283 6916 120857 91504 283 
पैकी    

मलुींकजरता 
20 497 0 21108 20 3 52 0 2096 3 

3 
मुांबई उत्तर 

जवभाग 

एकूण 272 4894 80846 79817 272 244 4443 66475 50291 244 

पैकी    
मलुींकजरता 

11 197 0 347 11 2 22 0 672 2 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 549 10335 171394 177350 549 527 11359 187332 141795 527 
पैकी 

मलुींकणरता 
31 694 0 21455 31 5 74 0 2768 5 
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तक्ता 8.2 ( पढेु चालू ) 

 

णजल्यातील माध्यणमक शाळाुंबाबतची माणहती 
 

         जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                    सांदभच वषच :- 2018-19 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 
एकूण शाळा 

सांयया जशक्षकाांची सांयया 
पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची सांयया थवच्छता गहृाांची सजुवधा 

असलेल्ह्या शाळा मलेु मलुी 
(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28) 

1 मुांबई  महानगर पाजलका 
एकूण 147 1192 22238 20601 147 

पैकी  मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 मुांबई पख्चचम जवभाग 
एकूण 562 12413 213469 189922 562 

पैकी  मलुींकजरता 23 549 0 23204 23 

3 मुांबई उत्तर जवभाग 
एकूण 516 9337 147321 130108 516 

पैकी  मलुींकजरता 13 219 0 1019 13 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 1225 22942 383028 340631 1225 

पैकी 
मलुींकणरता 36 768 0 24223 36 

 
 टीप   -    1. मुांबई महानगरपाजलका, जशक्षण जवभाग याांच्या एकुण 147 माध्यजमक शाळापैकी 85 माध्यजमक शाळाांमध्ये इ. 1 ली ते 10 वी च्या शाळाांचा समावेश आहे.  

         2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग, माध्यजमक जवद्याथी सांयया इयत्ता 5 वी ते 10वी अशी आकडेवारी घेतलेली आहे,  
         3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, माध्यजमक जवद्याथी सांयया इयत्ता 5 वी ते 10वी अशी आकडेवारी घेतलेली आहे,  

 
    आधार-  1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई.. 

       2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचवरी.        
       3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता 8.3 

 

णजल्यातील उच्च माध्यणमक शाळाुंबाबतची माणहती 
 

              जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                          सांदभच  वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

शासकीय शाळा थथाजनक थवराज्य सांथथाांच्या शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 

पटाांवरील 
जवद्यार्थ्यांची 

सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 
 

पटाांवरील 
जवद्यार्थ्यांची सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 
मुांबई 

महानगर 
पाजलका 

एकूण 
जनरांक पैकी 

मलुींकजरता 

2 
मुांबई  

पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 3 40 2008 1096 3 0 0 0 0 0 
पैकी  

मलुींकजरता 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
मुांबई 
उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
उ.ना. पैकी  

मलुींकजरता 

एकूण 
मुुंबई उपनगर 

एकूण 3 40 2008 1096 3 0 0 0 0 0 
पैकी 

मलुींकणरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

खाजगी अनदुाजनत शाळा खाजगी जवनाअनदुाजनत शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 

पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची 
सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 
 

पटाांवरील 
जवद्यार्थ्यांची सांयया 

थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेल्ह्या 
शाळा 

मलेु मलुी मलेु मलुी 

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 
मुांबई       

महानगर   
पाजलका 

एकूण 
जनरांक पैकी     

मलुींकजरता 

2 
मुांबई         

पख्चचम       
जवभाग 

एकूण 27 1729 40096 44717 27 54 1486 32811 19882 54 
पैकी     

मलुींकजरता 
4 112 0 6217 4 2 18 0 286 2 

3 
मुांबई             
उत्तर          

जवभाग 

एकूण 14 458 9910 14092 14 22 274 6914 4373 22 
पैकी  

मलुींकजरता 
2 63 0 3156 2 1 6 0 174 1 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 41 2187 50006 58809 41 76 1760 39725 24255 76 

पैकी मलुींकणरता 6 175 0 9373 6 3 24 0 460 3 
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तक्ता 8.3 ( पढेु चालू ) 
 

णजल्यातील उच्च माध्यणमक शाळाुंबाबतची माणहती  
 

          जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                   सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

एकूणशाळा 

सांयया जशक्षकाांची सांयया 
पटाांवरील जवद्यार्थ्यांची सांयया थवच्छता गहृाांची 

सजुवधा असलेल्ह्या 
शाळा मलेु मलुी 

(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28) 

1 मुुंबई 
महानगरपाणलका 

एकूण 
णनरुंक 

पैकी मलुींकणरता 

2 मुुंबई पष्चचम 
णवभाग 

एकूण 84 3255 74915 65695 84 

पैकी मलुींकणरता 6 130 0 6503 6 

3 मुुंबई उत्तर णवभाग 
एकूण 36 732 16824 18465 36 

पैकी मलुींकणरता 3 69 0 3330 3 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 120 3987 91739 84160 120 

पैकीमलुींकणरता 9 199 0 9833 9 
 

 आधार  :1 .बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई. 
     2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,   जोगेचवरी.  
    3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता 8.4 
 

शैक्षणणक सुंस्थाुंतील अनसुणूचत जातीच्या णवद्यार्थ्यांची सुंयया 
 

   जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                                                                                   सांदभच वषच : 2018-19 
 

 
 
अ

अ.क्र. 
 
अ 

तालकुा बाब 

प्राथजमक जवद्याथी माध्यजमक जवद्याथी 

शास
-

कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 

एकूण शास 
कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 

एकूण अन-ु 
दाजनत 

जवनाअनु
-दाजनत 

अन-ु 
दाजनत 

जवना -
अनदुाजन

त 

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

1 
मुांबई 

महानगरपाजलका 

एकूण 0 19762 9979 12136 41877 0 2402 0 0 2402 

पैकी 
मलुी 

0 13166 5955 6902 26023 0 1658 0 0 1658 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 
जनरांक 

 पैकी 
मलुी 

3 मुांबई उत्तर जवभाग 
एकूण 

जनरांक 
 पैकी 

मलुी 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 0 19762 9979 12136 41877 0 2402 0 0 2402 

पैकी 
मलुी 0 13166 5955 6902 26023 0 1658 0 0 1658 

 
 

अ.
क्र 

तालकुा बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी महाजवद्यालयातील जवद्याथी 
एकूण  

जवद्याथी 
सांयया 

शासकीय थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 

एकूण शासकीय थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 

एकूण अन ु
दाजनत 

जवना 
अनदुा
जनत 

अन ु-
दाजनत 

जवना- 
अनदुाजनत 

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 मुांबई 
महानगरपाजलका 

एकूण  
 

जनरांक 
 

 
 
 
 
 
उ.ना. 

 
 
 
 
 

उ.ना. 

44279 

पैकी 
मलुी 

27681 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 
 

जनरांक 

 

पैकी 
मलुी 

 

3 
मुांबई उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
जनरांक 

 

पैकी 
मलुी  

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण णनरुंक 146 0 7702 4563 12411 56690 

पैकी 
मलुी 

णनरुंक 62 0 4308 2277 6647 34328 

 
टीप      :- 1) मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभागकजरता  पैकी मलुीं या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. ( जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जवभाग         

याांची माजहती वगळून )  2)  महाजवद्यालयातील जवद्याथी सांयया जह तालकुाजनहाय असल्ह्यामळेु जवद्याथी सांयया एकुण मुांबई उपनगर मध्ये समाजवष्ट्ट केलेली आहे त्यामळेु 
एकुण जवद्याथी सांययेची बेरीज जळूणार नाजह.  एकुण ( 44279 + 12411 = 56690 )  पैकी मलुी (27681 + 6647 = 34328)  

आधार :   1).मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई.       2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचवरी.  
       3 जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू.                  4. साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जवद्यापीठ. 
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तक्ता 8.5 
 

शैक्षणणक सुंस्थाुंतील अनसुणूचत जमातीच्या णवद्यार्थ्यांची सुंयया 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                 सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

प्राथजमक जवद्याथी माध्यजमक जवद्याथी 

शास 
कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण शासकीय थथाजनक 

सांथथा 

खाजगी 
एकूण 

अनदुाजनत जवना 
अनदुाजनत अनदुाजनत जवना 

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

1 मुांबई महानगर 
पाजलका 

एकूण 0 2202 720 1273 4195 0 274 0 0 274 

पैकी 
मलुी 0 1386 414 711 2511 0 157 0 0 157 

2 
मुांबई पख्चचम 

जवभाग 

एकूण 
णनरुंक पैकी 

मलुी 

3 
मुांबई उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
णनरुंक पैकी 

मलुी 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 0 2202 720 1273 4195 0 274 0 0 274 

पैकी 
मलुी 0 1386 414 711 2511 0 157 0 0 157 

 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी महाजवद्यालयातील जवद्याथी 
एकूण  

जवद्याथी 
सांयया 

शास 
कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण 

शास 
कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण अन ु

दाजनत 
जवना 

अनदुाजनत 
अनदुा 
जनत 

जवना 
अनदुाजनत 

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 मुांबई महानगर 
पाजलका 

एकूण  
जनरांक 

 
 
 

उ.ना. 

4469 

पैकी 
मलुी 

2668 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 
जनरांक 

 

पैकी 
मलुी  

3 
मुांबई उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
जनरांक 

 

पैकी 
मलुी  

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण णनरुंक 19 0 679 324 1022 5491 

पैकी 
मलुी 

णनरुंक 9 0 370 138 517 3185 

 
         टीप   -  1. मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभागकजरता  पैकी मलुीं या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. 
                        ( जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जवभाग  याांची माजहती वगळून ). 

                2.  महाजवद्यालयातील जवद्याथी सांयया जह तालकुाजनहाय असल्ह्यामळेु जवद्याथी सांयया एकुण मुांबई उपनगर मध्ये समाजवष्ट्ट केलेली आहे त्यामळेु एकुण जवद्याथी सांययेची 
बेरीज   जळूणार नाजह.  एकुण ( 4469 + 1022 = 5491 )  पैकी मलुी (2668 + 517 = 3185)  

         आधार-  1.बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , दादर, मुांबई.    
                     2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचवरी.       
                     3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू.  
                     4. साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जवद्यापीठ. 
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तक्ता 8.6 

 

शैक्षणणक सुंस्थाुंतील अल्पसुंययाुंक णवद्यार्थ्यांची सुंयया 
 

    जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                             सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

प्राथजमक जवद्याथी माध्यजमक जवद्याथी 

शास 
कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण शास 

कीय 
थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण 

अनदुाजनत 
जवना 

अनदुाजनत अनदुाजनत 
जवना 

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

1 
मुांबई     

महानगर 
पाजलका 

एकूण 0 84658 25215 73768 183641 0 11159 0 0 11159 

पैकी मलुी 0 57390 18898 45253 121541 0 7758 0 0 7758 

2 
मुांबई 

पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 
णनरुंक 

पैकी मलुी 

3 
मुांबई उत्तर    

जवभाग 

एकूण 
णनरुंक 

पैकी मलुी 

एकूण           
मुुंबई उपनगर 

एकूण 0 84658 25215 73768 183641 0 11159 0 0 11159 

पैकी मलुी 0 57390 18898 45253 121541 0 7758 0 0 7758 

 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी महाजवद्यालयातील जवद्याथी एकूण  
जवद्याथी 
सांयया 

शास 
कीय 

थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण शास 

कीय 
थथाजनक 
सांथथा 

खाजगी 
एकूण 

अनदुाजनत 
जवना 

अनदुाजनत अनदुाजनत 
जवना 

अनदुाजनत 
(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 
मुांबई 

महानगर 
पाजलका 

एकूण  
जनरांक 

 
 
 

उ.ना. 

194800 

पैकी 
मलुी 

129299 

2 
मुांबई 

पख्चचम 
जवभाग 

एकूण 
जनरांक 

 

पैकी 
मलुी 

 

3 
मुांबई  
उत्तर 

जवभाग 

एकूण 
जनरांक 

 

पैकी 
मलुी 

 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण णनरुंक 646 0 29739 22369 52754 247554 

पैकी 
मलुी णनरुंक 297 0 16110 7997 24404 153703 

 
      टीप      -   1) मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभागकजरता  पैकी मलुीं या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. 
                            ( जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जवभाग  याांची माजहती वगळून ).  

 2)  महाजवद्यालयातील जवद्याथी सांयया जह तालकुाजनहाय असल्ह्यामळेु जवद्याथी सांयया एकुण मुांबई उपनगर मध्ये समाजवष्ट्ट केलेली आहे त्यामळेु एकुण जवद्याथी सांययेची 
बेरीज   जळूणार नाजह.  एकुण (194800 + 52754 = 247554 )  पैकी मलुी (129299 + 24404 =153703) 

      आधार  -   1.बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , दादर, मुांबई.   2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग, जोगेचवरी.  
                     3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू.             4. साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जवद्यापीठ. 
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तक्ता 8.7 
 

णजल्यातील साक्षरतेचे प्रमाण 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                              सांदभच वषच - 2018-19 

अ.क्र. तालकेु ग्रामीण/नागरी 

साक्षरता (टक्केवारी) 

एकूण परुुष ख्थत्रया 
अनसुजूचत जाती अनसुजूचत जमाती 

एकूण परुुष ख्थत्रया एकूण परुुष ख्थत्रया 

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

1 अांधेरी 

नागरी 

90.57 
 

93.13 87.73 

उ.ना. 2 बोरीवली 90.80 93.58 87.54 

3 कुला 89.38 92.78 85.38 

एकूण मुुंबई उपनगर एकूण 89.91 92.9 86.4 85.3 91.4 79.0 82.1 87.7 75.8 
 
 टीप      - जनगणना 2011 मध्ये तालकुा जनहाय अनसुजूचत जाती व अनसुजूचत जमाती साक्षरतेची आकडेवारी  उपलब्ध नाही. 
        आधार   - जनगणना 2011 
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तक्ता 8.8 
 

इयत्ताणनहाय णवद्यार्थ्यांची सुंयया 
 

  जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                                             सांदभच वषच - 2018-19 

अ.क्र. तालकुा 
जवद्याथी सांयया  

1ली 2 री 3 री 4 थी 5 वी 
मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 मुांबई महानगर 
पाजलका 

50458 46104 53293 48784 56717 51320 58535 52784 13748 13756 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

6810 6077 6921 6041 6946 5991 6497 5674 34606 31039 

3 मुांबई उत्तर 
जवभाग 

णनरुंक 22939 20316 

एकूण मुुंबई उपनगर 57268 52181 60214 54825 63663 57311 65032 58458 71293 65111 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 आधार -    1.बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई.   
                   2.जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग, जोगेचवरी.  
          3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
 
 
 
 
 

 
 

अ.क्र. 
 

तालकुा 
जवद्याथी सांयया  

6 वी 7 वी 8 वी 9 वी 10 वी 
मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
मुांबई महानगर 
पाजलका 13293 13188 13305 12994 10821 10669 6815 6125 4891 5101 

2 मुांबई पख्चचम 
जवभाग 

34725 30705 34908 30677 36558 31961 39029 34212 33643 31328 

3 मुांबई उत्तर 
जवभाग 

22997 20231 22764 20313 25468 22289 28860 24618 24293 22341 

एकूण मुुंबई उपनगर 71015 64124 70977 63984 72847 64919 74704 64955 62827 58770 

 
अ.क्र. 

 
तालकुा 

जवद्याथी सांयया 
11 वी 12 वी एकूण 

मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 
1 2 23 24 25 26 27 28 

1 
मुांबई महानगर 
पाजलका 0 0 0 0 281876 260825 

2 
मुांबई पख्चचम 
जवभाग 39031 33810 35884 31885 315558 279400 

3 मुांबई उत्तर 
जवभाग 

8751 9392 8073 9073 164145 148573 

एकूण मुुंबई उपनगर 47782 43202 43957 40958 761579 688798 
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तक्ता 8.9 
 

प्राथणमक शाळाुंतील णवद्यार्थ्यांचे उत्तीणवतेचे प्रमाण 
 

जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                                      सांदभच वषच  – 2018-19 

अ.क्र. तालकुा 
उत्तीणच जवद्यार्थ्यांची सांयया  

इ. 5 वी इ. 8 वी 
मलेु मलुी एकूण मलेु मलुी एकूण 

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

1 मुांबई महानगरपाजलका 13748 13756 27504 10821 10669 21490 

2 मुांबई पख्चचम जवभाग 34606 31039 65645 36558 31961 68519 

3 मुांबई उत्तर जवभाग 22939 20316 43255 25468 22289 47757 

एकूण मुुंबई उपनगर 71293 65111 136404 72847 64919 137766 

 
       आधार - 1.बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई.   

  2. जशक्षण जनरीक्षक, बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचवरी.  
  3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 

 
 
 
 

तक्ता 8.10 
 

प्राथणमक शाळाुंतील णवद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 
 

  जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                सांदभच वषच – 2018-19 

अ.क्र. तालकुा 
जवद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 

इ. 5 वी इ. 8 वी 
मलेु मलुी एकूण मलेु मलुी एकूण 

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

1 मुांबई महानगरपाजलका 0.78 0.76 0.77 0.27 0.27 0.27 

2 मुांबई पख्चचम जवभाग 0 0 0 0 0 0 

3 मुांबई उत्तर जवभाग 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 0 0 0.01 0.01 0.01 

 
 आधार -  1.जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग.  

        2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर    जवभाग. 
        3. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जवभाग , कजर रोड, मुांबई. 
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तक्ता 8.11 
 

शारीणरक णशक्षण महाणवद्यालये, क्रीडाुंगणे, क्रीडासुंस्था आणण 
क्रीडा णशष्यवतृ्ती धारक या बाबतची माणहती 

 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                               सांदभच वषच-2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 

शारीजरक 
जशक्षण 

महाजवद्यालये( 
सांयया) 

अजधकृत जक्रडा सांकुले, क्रीडाांगणे, व्यायाम 
शाळा (सांयया) खेळाच्या 

थटेजडयमची 
सांयया 

अजधकृत 
जलतरण 

तलाव (सांयया) 

वषात घेतलेली 
जक्रडाप्रजशक्षण जशजबरे 

(सांयया) जक्रडासांकुले जक्रडाांगणे व्यायामशाळा 

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

1 अांधेरी 1 3 4 12 2 2 2 

2 बोरीवली 0 3 6 23 1 2 1 

3 कूला 0 2 5 18 0 0 2 

मुुंबई उपनगर 1 8 15 53 3 4 5 

 
 
 

अ.क्र. तालकुा 

जजल्ह्हा/राज्य पातळीवर 
जनवड झालेल्ह्या खेळाडूांची 

सांयया 

जक्रडाजशष्ट्यवतृ्ती 
धारकाांची सांयया जवशेष परुथकार प्राप्त खेळाडूांची सांयया 

मान्यता प्राप्त 
जक्रडा प्रजशक्षक 

(सांयया) 
एकूण पैकी मलुी एकूण 

पैकी 
मलुी 

जजल्ह्हा- 
थतरीय 

परुथकार 

राज्य- 
थतरीय 

परुथकार 

राष्ट्रीय 
परुथकार 

आांतर- 
राष्ट्रीय 
परुथकार 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 अांधेरी 10555 5315 82 38 1 
 
 
 

 
 
 

कनरक 

2 

2 बोरीवली 14775 6276 69 29 3 0 

3 कूला 13827 6910 113 35 2 1 

मुुंबई उपनगर 39157 18501 264 102 6 3 

 
आधार -  जजल्ह्हा जक्रडा अजधकारी कायालय, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता 8.12 
 

इयत्ता दहावी नुंतर णवणवध के्षत्रातील सुंस्था सुंयया, 
उपलब्ध प्रवेश क्षमता व प्रवेश णमळालेल्या णवद्यार्थ्याची सुंयया 

 नजल्हा – मुांबई उपनगर              सांदभव वषव - 2018-19 

अ.क्र तालकुा 

आयटीआय तांिननकेतन 
िासकीय खाजगी िासकीय खाजगी 

सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 अांधेरी 1 357 320 1 84 63 2 1060 853 0 0 0 
2 बोरीवली 1 294 192 2 491 251 0 0 0 1 480 406 
3 कुला 4 1814 1792 6 586 340 0 0 0 1 300 107 
एकुण मुुंबई 
उपनगर 6 2465 2304 9 1161 654 2 1060 853 2 780 513 

 
 

अ.क्र तालकुा 

एम.सी.व्ही.सी नवज्ञान िाखा 
िासकीय खाजगी िासकीय खाजगी 

सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता 

 प्रवेि  सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता 

 प्रवेि  सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता 

 प्रवेि  सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता 

 प्रवेि  

(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 
1 अांधेरी 1 120 40 8 320 300 1 360 315 76 14480 8512 
2 बोरीवली 1 30 25 6 221 208 0 0 0 67 12420 8066 
3 कुला 1 120 97 15 620 602 0 0 0 95 14840 10030 
एकुण मुुंबई 
उपनगर 

3 270 162 29 1161 1110 1 360 315 238 41740 26608 

 
 

अ.क्र तालकुा 

वानणज्य िाखा  कला िाखा  
िासकीय खाजगी िासकीय खाजगी 

सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  

(1) (2) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 
1 अांधेरी 1 360 360 127 27080 22992 1 240 220 29 3100 2961 
2 बोरीवली 0 0 0 82 29510 23601 0 0 0 21 2090 1320 
3 कुला 0 0 0 156 27700 24463 0 0 0 42 4670 3116 
एकुण मुुंबई 
उपनगर 1 360 360 365 84290 71056 1 240 220 92 9860 7397 

 

अ.क्र तालकुा 

इतर ( नद्वलक्षी ) एकुण 
िासकीय खाजगी िासकीय खाजगी 

सांस्था 
सांयया 

प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  सांस्था 

सांयया 
प्रवेि 
क्षमता  प्रवेि  

(1) (2) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 
1 अांधेरी 1 200 173 22 1300 1100 8 2697 2281 263 46364 35928 
2 बोरीवली 0 0 0 37 7250 3220 2 324 217 216 52462 37072 
3 कुला 0 0 0 38 5750 2551 5 1934 1889 353 54466 41209 
एकुण मुुंबई 
उपनगर 1 200 173 97 14300 6871 15 4955 4387 832 153292 114209 

 
जटप  -     जवज्ञान, वाजणज्य व कला शाखा यामध्ये इयता 11 वी च्या आकडेवारीचा समावेश आहे. 
आधार -  1. जजल्ह्हा व्यावसाय व प्राजशक्षण अजधकारी, मुांबई उपनगर. 
    2. तांत्रजशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई     3.जशक्षण उपसांचालक, मुांबई जवभाग  
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तक्ता 8.13 

 

णजल्यातील महाणवद्यालयाुंबाबतची माणहती 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                         सांदभच वषच-  2018-19 
 
 

अ.
क्र. तालकुा बाब 

शासकीय महाजवद्यालये खाजगी अनदुाजनत  महाजवद्यालये 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 

जवद्यार्थ्यांची सांयया थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेले 
महाजवद्या

लये 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 
 

जवद्यार्थ्यांची  सांयया 
थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेले 
महाजवद्या

लये 

मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 अांधेरी 
एकूण - - - - - 27 935 24591 29009 27 

पैकी 
मलुींकजरता 

- - - - - 1 9 0 100 1 

2 बोरीवली 
एकूण 1 52 

 

1529 
 

1440 1 13 533 17827 20573 13 

पैकी 
मलुींकजरता 

- - - - - 0 0 0 0 0 

3 कुला 
एकूण - - - - - 17 800 20963 26993 17 

पैकी 
मलुींकजरता - - - - - 1 12 0 1116 1 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 1 52 1529 1440 1 57 2268 63381 76575 57 

पैकी 
मलुींकणरता   0 0 0 0 0 2 21 0 1216 2 

 
 

अ.क्र. तालकुा बाब 

खाजगी जवनाअनदुाजनत  महाजवद्यालये एकूण महाजवद्यालये 

सांयया जशक्षकाांची 
सांयया 

जवद्यार्थ्यांची सांयया थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेले 
महाजवद्यालये 

सांयया 
जशक्षकाांची 

सांयया 
 

जवद्यार्थ्यांची सांयया थवच्छता 
गहृाांची 
सजुवधा 

असलेले 
महाजवद्यालये 

मलेु मलुी मलेु मलुी 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

1 अांधेरी 
एकूण 46 1481 21446 13503 46 73 2416 46037 42512 73 
पैकी 

मलुींकणरता 2 33 0 883 2 3 42 0 983 3 

2 बोरीवली 
एकूण 57 1303 27345 16942 57 71 1888 46701 38955 71 
पैकी 

मलुींकणरता 3 34 0 722 3 3 34 0 722 3 

3 कुला 
एकूण 51 1483 22284 14602 51 68 2283 43247 41595 68 

पैकी 
मलुींकणरता 0 0 0 0 0 1 12 0 1116 1 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 154 4267 71075 45047 154 212 6587 135985 123062 212 
पैकी 

मलुींकणरता 
5 67 0 1605 5 7 88 0 2821 7 

 
आधार -  साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जवद्यापीठ.  
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तक्ता 8.14 

 

व्यावसाणयक णशक्षण सुंस्थाुंबाबतची माणहती 
 

 जजल्ह्हा – मुांबई उपनगर                                                                                                                 सांदभच वषच -  2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 

 

ताांजत्रक व व्यवसाय जशक्षणाच्या शाळा 
अजभयाांजत्रकी जशक्षण सांथथा 

पदजवका थतरावरील पदवी थतरावरील 

*सांथथा 
सांयया 

प्रवेश      
क्षमता 

प्राप्त अजच प्रवेश सांथथा 
सांयया 

प्रवेश 
क्षमता 

प्राप्त 
अजच 

प्रवेश सांथथा 
सांयया 

प्रवेश 
क्षमता 

प्राप्त 
अजच 

प्रवेश 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 अांधेरी 36 2441 2430 2235 2 1060 0 853 7 2382 0 2224 

2 बोरीवली 47 8085 5103 4935 1 480 0 406 3 1500 0 1580 

3 कुला 65 9450 6240 6057 1 300 0 107 6 2580 0 2122 

एकूण मुुंबई उपनगर 148 19976 13773 13227 4 1840 * 1366 16 6462 * 5926 
 
 

अ.क्र. तालकुा 

शैक्षजणक सांथथा प्रकार 

वैद्यजकय जशक्षण 
पदजवका थतरावरील पदवी थतरावरील 

सांथथा 
सांयया 

प्रवेश 
क्षमता प्राप्तअजच प्रवेश 

सांथथा 
सांयया 

प्रवेश 
क्षमता प्राप्त अजच प्रवेश 

(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

1 अांधेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 बोरीवली 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 कुला 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
जटप      -   1. * ताांनिक व व्यवसाय निक्षणाच्या िाळा या रकान्यात पवूव व्यवसानयक अभ्यासक्रमाच्या  2 िासकीय ताांनिक िाळाांचा समावेि आहे. 
      2. * अजभयाांजत्रकी जशक्षण सांथथेतील पदजवका व पदवी थतरावरील ‘ प्राप्त अजच ’ हे महाराष्ट्र स्तरावर ख्स्वकारले जात असल्याने नजल्हा 
     ननहाय अजव ख्स्वकारण्याची प्रवेि ननयमात नाही.    

 
आधार -    1. वैद्यकीय जशक्षण व सांशोधन सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1    
       2 .तांत्रजशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई  

       3. जजल्ह्हा व्यावसाय व प्राजशक्षण अजधकारी, मुांबई उपनगर.  
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तक्ता 8.15 

 

साववजणनक व शासन सहाय्यीत वैद्यकीय सणुवधाुंची माणहती 
 

     जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                          सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
सावचजजनक वैद्यकीय सजुवधा (सांयया) 

रुग्णालये जवशेष रुग्णालये 
(कँसर, टी.बी.इ.) 

दवाखाने प्रसजूतगहेृ प्राथजमक आरोग्य कें दे्र उपकें दे्र डॉक्टर व वैद्य पजरचाजरका 

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

1 अांधेरी 4 0 29 5 37 0 576 738 

2 बोरीवली 7 0 30 8 48 0 191 295 

3 कुला 8 0 51 
 

10 71 0 382 828 

एकूण 
मुुंबई उपनगर 

19 0 110 23 156 0 1149 1861 

 

अ.क्र. तालकुा 

खाटाांची सांयया उपचार केलेले आांतररुग्ण (00) उपचार केलेले बाहयरुग्ण (00) 

एकूण 
एकूण 
पैकी 

ख्थत्रयाांसाठी 

एकूण 
पैकी 

मलुाांसाठी 
परुुष ख्थत्रया मलेु परुुष ख्थत्रया मलेु 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 अांधेरी 1872 809 286 356 561 181 9074 9341 3073 

2 बोरीवली 1386 544 237 375 372 163 3636 4107 2035 

3 कुला 1788 770 307 673 808 320 13095 13959 7819 

एकूण मुुंबई उपनगर 5046 2123 830 1404 1741 664 25805 27407 12927 

 
आधार - सावचजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
 

तक्ता 8.16 
 

खाजगी वैद्यकीय सणुवधाुंची माणहती 
 

जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर                                                                       सांदभच वषच:- 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
खाजगी वैद्यकीय सजुवधा (सांयया) 

रुग्णालये जवशेष रुग्णालये (कँसर, टी.बी.इ.) दवाखाने प्रसजूतगहेृ खाटाांचीसांयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 174 2 944 201 7005 

2 बोरीवली 390 2 1354 209 6205 

3 कुला 375 0 1855 241 6727 

एकूण मुुंबई उपनगर 939 4 4153 651 19937 

 
आधार - सावचजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता 8.17 

 

णजल्हयातील आरोग्य व्यवस्थापन माणहती प्रणाली अुंतगवत जन्म व मतृ्यूुंची सुंयया 
 
 जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                           सांदभच वषच-  2018-19 

 
अ.क्र 

 

 
तालकुा 

 

 
 

 
एकूण 

ग्रामीण /  
नागरी 

 
जजवीत जन्माांची सांयया 

  
एकुण मतृ्यूांची 

सांयया 

 
एकूण 

बालमतृ्सयुांची 
सांख्या 

(0 ते 5 वषे 
वयोगट) 

 
पैकी अभवक 

मतृ्सयुांची सांख्या 
(0 ते 1 वषव 
वयोगट ) 

 
मलेु 

 
मलुी 

 
एकुण 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 अांधेरी 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 15751 14847 30598 15857 581 490 

एकूण 15751 14847 30598 15857 581 490 

2 बोरीवली 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 16976 15826 32802 16726 544 449 

एकूण 16976 15826 32802 16726 544 449 

3 कुला 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 20048 18990 39038 17474 671 553 

एकूण 20048 18990 39038 17474 671 553 

 एकूण मुुंबई 
उपनगर 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 52775 49663 102438 50057 1796 1492 

एकूण 52775 49663 102438 50057 1796 1492 

 
आधार -  सावचजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता 8.18 

 

णजल्हयातील प्रसतुीपवूव तपासणींची सुंयया 
 

जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                                                       सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र तालकुा 
प्रसतुीपवूच तपासणी 
केलेल्ह्या थत्रीयाांची 

सांयया 

सांथथात्मक 
प्रसतुींची सांयया 

प्रसतुीसाठी दाखल 
करण्यात आलेल्ह्या 
सरासरी जदवसाांची 

सांयया 

प्रसतुी दरम्यान मतृ्य ूझालेल्ह्याांची सांयया 

मजहला अभचक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 अांधेरी 55276 30272 - 23 490 

2 बोरीवली 56819 29684 - 23 449 

3 कुला 77522 39024 - 43 553 

एकूण मुुंबई उपनगर 189617 98980 3 89 1492 

 
जटप      -   प्रसतुीसाठी दाखल करण्यात आलेल्ह्या सरासरी जदवसाांची सांयया जह मुांबई शहर व मुांबई उपनगर अशी एकजत्रत आहे. 
आधार  -  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, सावचजजनक आरोग्य जवभाग, मुांबई. 
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तक्ता 8.19 
 

णवणवध कारणाुंनसुार मतृ्यचूी सुंयया 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                          सांदभच वषच -  2018-19 
 

अ.क्र. मतृ्यूांचे कारण 
मतृ्यूांची सांयया 

परुुष थत्री एकूण 
 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) 

अ साथीचे णवकार    

1 जहवताप 1 2 3 

2 जवषमज्वर 0 0 0 

3 क्षयरोग 3077 1863 4940 

4 न्यमुोजनया/चवसन जक्रयेसांबधी 893 760 1653 

5 अमाांश, अजतसार, गथॅरो 0 0 0 

6 डेंग्य ू 6 8 14 

7 थवाईनफल्ह्य ू 0 2 2 

ब णबगर साथीचे णवकार    

1 एडस 520 302 822 

2 ह्रदयजवकार 8601 6296 14897 

3 ककच रोग 5224 4540 9764 

4 बाळांतपणात मातेचा मतृ्य ू - 218 218 

5 पक्षाघात 773 600 1373 
6 मतु्रकपड जवषयक 744 652 1396 

क अपघात    

1 आत्महत्या 8 5 13 

2 रहदारी  वाहतकू 283 48 331 

3 जवद्यतुध क्का 71 18 89 

4 भाजणे / जळणे 177 270 447 

5 इतर अपघात 3126 1062 4188 

ड इतर कारणे 26930 21772 48702 

एकूण मतृ्य ू 50434 38418 88852 
 
  टीप  -   1. जवजवध कारणाांनसुार मतृ्युांची माजहती बहृन्मुांबई महानगर पाजलकाकेच्या पजरसरातील सवचसाधारण वैदयकीय सेवा देणा-या डॉक्टराांनी जदलेल्ह्या   

                   मतृ्यचू्या दाखल्याांच्या कारणाांवर आधारीत व नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS System) व्दारे नोंदणी करण्यात आलेल्ह्या अहवालानसुार आहे. 
    2.   मुांबई िहर व उपनगर एकनित मानहती आहे. 
   आधार -     बहृन्मुांबई महानगर पाजलका, सावचजजनक आरोग्य जवभाग, मुांबई. 
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तक्ता 8.20 
 

माता व बाल सुंगोपन कायवक्रमाुंतगवत लस िोचणी 
 

       जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                            सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.
क्र. 

तालुका 
ग्रामीण 

/ 
नागरी 

जत्रगणुी 
लस 

पोजलओ बीसीजी गोवर ख्व्दगणुी 
(डी.टी.) 

धनवुात लस काजवळ 
पेंटावलेॅन्ट 

-3 10 वषे 16 वषे 
गरोदर 
ख्थत्रया 

ब-
III ब-0 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 अांधेरी 

नागरी 

25691 33563 33671 35547 32006 35015 32584 58577 0 28631 36399 

2 बोरीवली 32509 40525 35145 38648 41037 42698 56520 62957 0 28571 42417 

3 कूला 44894 54862 46893 56942 54688 57285 54624 84705 0 39535 56610 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

नागरी 103094 128950 115709 131137 127731 134998 143728 206239 0 96737 135426 

 
               आधार  -  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, सावचजजनक आरोग्य जवभाग, मुांबई 
 
 

    तक्ता 8.21 
 

कुिुुंब कल्याण कायवक्रमाची प्रगती 
 

जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                                   सांदभच वषच –2018-19 
  

अ.क्र. तालुका 
ग्रामीण / 
नागरी 

कुटुांब कल्ह्याण 
कें द्राांची सांयया 

जननक्षम 
जोडप्याांची 

सांयया 

31 माचच अखेर सांरजक्षत जोडप्याांची सांयया 

परुुष नसबांदी ख्थत्रयाांची 
नसबांदी 

लपूपध्दती इतर पध्दतीने 

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

1 अांधेरी 

नागरी 

30 144538 69 3404 10860 21472 

2 बोरीवली 56 228260 23 5176 9228 24380 

3 कूला 70 423362 25 5314 15152 27779 

एकूण मुुंबई उपनगर नागरी 156 796160 117 13894 35240 73631 
 

 
आधार -  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, सावचजजनक आरोग्य जवभाग, मुांबई 
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तक्ता 8.22 
 

णजल्यातील कायवरत अुंगणवाड्या, कायवरत सेणवका व 
अुंगणवाड्याइ मारतींचा तपणशल 

 

जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                              सांदभच वषच : 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
ग्रामीण/ 
नागरी 

आांगणवाड्ाांची सांख्या 
कायवरत आांगणवाडी 

सेनवका (सांख्या) 

आांगणवाड्ा इमारतींचा तपनिल 
(सांख्या) िौचालय 

असलेल्या 
आांगणवाड्ा 

(सांख्या) मांजरू कायचरत थव 
मालकीच्या 

भाड्याच्या 
इमारती 

जनयजमत 
इमारती 
जशवाय 

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

1 अांधेरी 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 941 941 898 58 883 - 
 

161 

एकूण 941 941 898 58 883 - 
 

161 

2 बोरीवली 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 1105 1105 1067 33 1072 - 138 

एकूण 1105 1105 1067 33 1072 - 138 

3 कुला 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 2009 2009 1963 59 1950 - 344 

एकूण 2009 2009 1963 59 1950 - 344 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 4055 4055 3928 150 3905 0 643 

एकूण 4055 4055 3928 150 3905 0 643 
 

आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जवकास सेवा योजना, बेलापरू, नवी मुांबई 
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तक्ता 8.23 
 

णजल्यातील कायवरत अुंगणवाड्या व त्यामधील बालके 
 

जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                सांदभच वषच:- 2018-19 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा ग्रामीण/ 
नागरी 

आांगण-
वाड्ामध्ये 
दाखल मलेु 

(सांख्या) 

थतनदा माताांची 
सांयया 

वयोगटजनहाय मलुाांची सांयया 

0-1 वषव 1 ते 3 वषव 3 ते 5 वषव 
एकूण (0 ते 5 

वषव) 

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

1 अांधेरी 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 57720 1690 

 
8740 

 
19777 29203 57720 

एकूण 57720 1690 
 

8740 
 

19777 29203 57720 

2 बोरीवली 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 96954 

 
2452 

 
14547 36948 45459 96954 

एकूण 96954 
 

2452 
 

14547 36948 45459 96954 

3 कुला 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 133382 

 
4842 

 
22083 54013 57286 133382 

एकूण 133382 
 

4842 
 

22083 54013 57286 133382 

एकूण  मुुंबई 
उपनगर 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 288056 8984 45370 110738 131948 288056 

एकूण 288056 8984 45370 110738 131948 288056 
 
 

अ. 
क्र. तालकुा 

ग्रामीण/ 
नागरी 

सांदभच कालावधी तील 
बालमतृ्सय ूदर 

(11/10) X 1000 
पजत मतृ्सय ूदर 

{12/(10+12)}X 1000 नोंदनवलेले जन्म 
(सांख्या) 

बालमतृ्सय ू
(सांख्या) 

उपजत मतृ्सय ू
(सांख्या) 

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 अांधेरी 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 4147 22 7 5 2 
एकूण 4147 22 7 5 2 

2 बोरीवली 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 7650 38 6 5 1 
एकूण 7650 38 6 5 1 

3 कुला 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 10056 49 23 5 2 
एकूण 10056 49 23 5 2 

एकूण    मुुंबई 
उपनगर 

ग्रामीण ला.ना 
नागरी 21853 109 36 5 2 
एकूण 21853 109 36 5 2 

 
                        टीप        - रकाना क्र. 10 व 11 ची  आकडेवारी  तक्ता क्र. 8.17 मधील रकाना 6 व 12 शी जळुत नाही. सदर  आकडेवारी  ही दोन वेगवेगळया यांत्राणाांकडून 
       प्राप्त   झाल्ह्याने ती   तक्ता क्र.. 8.17 बरोबर जळुणार नाही.     
 

                   आधार  -   आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जवकास सेवा योजना, बेलापरू, नवी मुांबई . 
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तक्ता 8.24 
 

णजल्यातील कायवरत अुंगणवाड्यामधील बालकाुंचे कुपोषण शे्रणी णनहाय वगीकरण 
 

        जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                              सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ. 
क्र. तालकुा 

ग्रामीण/ 
नागरी 

0-5 वषे 
वयोगटातील 

बालके 
(सांख्या) 

वषचभरात वजन घेतलेली बालकाांचे कुपोषण श्रेणी जनहाय  वगीकरण थतांभ- 5पैकी 

बालके 
(सांख्या) टक्केवारी 

सववसाधारण 
वजनाची 
बालके 
(सांख्या) 

मध्यम 
कमी 

वजनाची 
बालके 

(MAM) 
(सांख्या) 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालके 
(SAM) 
(सांख्या) 

मध्यम कमी 
वजनाची 
बालकाांची 

टक्केवारी (स्तांभ 
क्र. 8 ची स्तांभ 

क्र.5 िी ) 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालकाांची 
टक्केवारी 

(स्तांभ क्र. 9 
ची स्तांभ 

क्र.5 िी ) 

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

1 अांधेरी 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 57720 41259 71 34353 6667 239 16.2 06 

एकूण 57720 41259 71 34353 6667 239 16.2 06 

2 बोरीवली 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 96954 70813 73 58272 12123 418 17.1 0.6 

एकूण 96954 70813 73 58272 12123 418 17.1 0.6 

3 कुला 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 133382 116344 87 95985 18863 1496 16.2 1.3 

एकूण 133382 116344 87 95985 18863 1496 16.2 1.3 

एकूण  मुुंबई 
उपनगर 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 288056 228416 79 188610 37653 2153 16.5 0.9 

एकूण 288056 228416 79 188610 37653 2153 16.5 0.9 

 
आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जवकास सेवा योजना, बेलापरू, नवी मुांबई 

 
 

  Moderate Acute Malnutrition (MAM), 
  Severe Acute Malnutrition (SAM) 
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तक्ता 8.25 
 

एकाष्त्मक बालणवकास सेवा योजना- माता व बालसुंगोपन 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                सांदभच वषच- 2018-19 
 

अ.
क्र. तालकुा 

ग्रामीण/ 
नागरी 

0 ते  5 
वयोगटातील   

बालके 

अांगणवाडीचा लाभ 
घेणारे 

कायचरत अांगणवाड्या 
थवत:ची इमारत 

असलेल्ह्या 
अांगणवाडींतील 
लाभधारकाांची 

सांयया 
बालक 
(सांख्या) 

माता 
(सांख्या) 

थवत:
ची 

इमारत 
असले
ल्ह्या 

थवत:ची  इमारत  नसलेल्ह्या 
 

एकूण 
(6+9) 

बाांधकाम 
हाती 

घेतलेल्ह्या 

बाांधकाम 
हाती न 

घेतलेल्ह्या 

एकूण 
 (7+8) 

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

1 अांधेरी 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 57720 34947 3056 58 0 883 883 941 1226 
एकूण 57720 34947 3056 58 0 883 883 941 1226 

2 बोरीवली 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 96954 59898 4726 33 0 1072 1072 1105 2656 
एकूण 96954 59898 4726 33 0 1072 1072 1105 2656 

3 कुला 
ग्रामीण ला.ना 
नागरी 133382 104094 8937 59 0 1950 1950 2009 3472 
एकूण 133382 104094 8937 59 0 1950 1950 2009 3472 

एकूण  मुुंबई 
उपनगर 

ग्रामीण ला.ना 

नागरी 288056 198939 16719 150 0 3905 3905 4055 7354 

एकूण 288056 198939 16719 150 0 3905 3905 4055 7354 
 

आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जवकास सेवा योजना, बेलापरू, नवी मुांबई 

 
तक्ता 8.26 

 

शहरी भागातील दाणरद्रय रेषेखालील कुिुुं बे 
 

  जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                          सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.
क्र 

महानगरपाजलका 
व नगरपजरषद 

िहरी 
कुटुांबाांची 
सांख्या 

दानरद्रय रेषेखालील िहरी  कुटुांबे (सांख्या) 
दानरद्रय रेषेखालील 
कुटुांबाांची टक्केवारी अनसुजूचत 

जाती 
अनसुजूचत 

जमाती 
अल्ह्प 

सांययाांक 
इतर एकुण 

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

1 अांधेरी 2415685 

उ.ना. 

147260 6.09 

2 बोरीवली 2680000 86108 3.21 

3 कुला 2886376 170472 5.91 

एकूण  मुुंबई उपनगर 7982061 उ.ना 403840 5.06 

 
   जटप      -  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका याांनी दाजरद्रय रेषेखालील शहरी  कुटुांबाांचा सवे हा जात जनहाय केलेला नाही. 
  आधार   -  सहायक आयकु्त (जनयोजन), बहृन्मुांबई महानगरजलका. 
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तक्ता  8.28 

 

णसडकोने /म्हाडाने बाुंधलेल्या घराुंचा तपणशल 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 
 

मांडळाचे नाव - मुांबई गहृजनमाण व के्षत्राजवकास मांडळ, मुांबई-51 (सदजनकाांची सांयया) 

अ. 
क्र. तालकुा औद्योजगक 

झोपडपटटी 
पनुचवसन 

आर्थथक 
दबुचल घटक 

अल्ह्प 
उत्पन्न 

गट 

मध्यम 
उत्पन्न 

गट 

उच्च 
उत्पन्न 

गट 
इतर एकुण 

झालेला 
खचच  

(₹ लाख) 

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

1 अांधेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 बोरीवली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 कुला 0 0 151 54 0 0 0 205 5485.64 

एकूण  मुुंबई उपनगर 0 0 151 54 0 0 0 205 5485.64 

 
  आधार -  मयुय अजधकारी मुांबई गहृजनमाण  व क्षेत्र जवकास मांडळ, म्हाडा, बाांद्रा (पवुच)मुांबई- 51. 
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तक्ता 8.32 

 

णजल्यातील मागासवगीय वसतीगहेृ, त्याुंची प्रवेश क्षमता व णदलेले प्रवेश 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
मांजरू वसती गहेृ कायचरत वसती गहेृ 

शासकीय अनदुाजनत एकूण शासकीय अनदुाजनत एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 अांधेरी 1 0 1 1 0 1 

2 बोरीवली 1 1 2 1 1 2 

3 कुला 2 2 4 2 2 4 

एकूण मुुंबई उपनगर 4 3 7 4 3 7 

 
 
 

अ.क्र. तालकुा 
त्यामधील प्रवेश क्षमता सांदभच कालावधीत जदलेले प्रवेश 

शासकीय अनदुाजनत एकूण अनदुाजनत शासकीय एकूण 

  मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 अांधेरी 140 0 0 0 140 0 0 0 135 0 135 0 

2 बोरीवली   100 0 0 24 100 24 0 24 95 0 95 24 

3 कुला 140 60 120 0 260 60 120 0 140 50 260 50 

एकूण मुुंबई उपनगर 380 60 120 24 500 84 120 24 370 50 490 74 

 
आधार  -  1. सहायक आयकु्त, समाज कल्ह्याण मुांबई उपनगर 
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तक्ता 8.33 
 

णजल्यातील नागरी दणलत वस्त्या, त्यामधील लोकसुंयया व दणलत वस्त्याुंची सधुारणा 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                   सांदभच वषच - 2018-19 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
दजलत 

वथत्याांची 
सांयया 

त्यामधील 
लोकसांयया 

सांदभच कालावधीतील कामे (सांयया) 
त्याांची प्रशासकीय मांजरूीची रक्कम 

(₹ लाख) 

अपणुच (मागील 
वषच अखेरीस) 

नजवन 
मांजरू एकूण 

अपणुच (मागील 
वषच अखेरीस ) नजवन मांजरू एकूण 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 

14 148 162 51.00 740.28 791.28 

2 बोरीवली 21 161 182 71.00 875.41 946.41 

3 कुला 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 35 
 

309 344 122.00 1615.69 1737.69 

 
 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

एकूण हाती घेतलेल्ह्या कामाांचे प्रकार (थतांभ - 7 नसुार अपणूच व नवीन सह) सांदभच कालावधीत पणुच कामे 

पाणी 
परुवठा 

थवच्छता / 
मलजनथसारणाची 

काम े

सावचजजनक 
वाचनालये 

रथते,पलू 
/ पोच 
रथते 

समाज मांदीर इतर सांयया 
त्याांवरील खचच 

(₹लाख) 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 अांधेरी 9 9 13 9 9 114 156 
 

791.28 

2 बोरीवली 10 10 13 10 9 129 181 946.41 

3 कुला 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

19 19 26 19 18 243 337 1737.69 

 
आधार -  कायचकारी अजभयांता (पख्चचम)मुांबई,  झोपडपटटी सधुार मांडळ मुांबई. 
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तक्ता 8.34 

 

अल्पसुंययाुंक णवकास णवभागाकडून राबणवण्यात येत असलेल्या 
णवणवध योजनाुंचे लाभार्थथ सुंयया 

 
       जजल्ह्हा  - मुांबई उपनगर                                                                                                                                            सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. बाब एकूण खचच 
(₹लाख) 

लाभाथी सांयया 
2017-18 2018-19 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 उच्च व्यावसाजयक जशक्षण घेणाऱया अल्ह्पसांययाांक जवद्यार्थ्यांकजरता जशष्ट्यवतृ्ती योजना 1337.58 3271 2224 

2 
जनरांतर प्रजशक्षण योजना / तांत्रजशक्षण परीक्षा मांडळ / मकु्तजवद्यापीठयाांच्या माफच त राबजवण्यात 
येणाऱया अभ्यासक्रमाांमध्ये जशक्षण घेणाऱया अल्ह्पसांययाांक लाभार्थ्यांची सांयया 0 0 0 

3 
राज्यातील अल्ह्पसांययाांक जवद्यार्थ्यांना शासकीय औद्योजगक प्रजशक्षण सांथथाांमधनू अल्ह्पमदुतीच्या 
व्यावसाजयक प्रजशक्षणाकजरता अनदुाजनत लाभार्थ्यांची सांयया 0 0 0 

4 बेरोजगार अल्ह्पसांययाांक उमेदवाराांना मॉल्ह्समध्ये नोकरी उपलब्ध 0 0 0 

5 अल्ह्पसांययाांक शाळाांना, मदरसाांना सांगणक परुजवणे 0 0 0 

6 ग्रामीण भागात सजुवधाां परुजवणे    

7 नागरी भागात सजुवधाां परुजवणे 0 0 0 

 
 जटप     -   सन 2017-18 साठी 3271  जवद्यार्थ्यांकजरता796.17/-  लाख इतकी  व सन 2018-19 साठी महाडीबीटी पोटचलच्या जद. 17/10/2019 च्या डशॅबोडचनसुार 2224 

          अलॉटेड  जवद्यार्थ्यांकजरता 541.41/-  लाख इतकी  जशष्ट्यवतृ्तीची रक्कम याप्रामाणे दोन्ही वषासाठी एकुण मांजरू  जशष्ट्यवतृ्ती 1337.58/- लाख इतकी आहे. 
 
     आधार -   तांत्र   जशक्षण सांचालनालय, मुांबई-01 
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तक्ता 8.35 

 

महसलु णवभागाकडील सामाणजक सरुक्षा योजनाुंअुंतगवत केलेले अथवसहाय्याबाबतची माणहती 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                   सांदभच वषच - 2018-19 
         (अनदूान ₹ लाख) 
 

अ.क्रां . तालकुा 

सांजय गाांधी जनराधार योजना श्रावण बाळ 
सेवा योजना 

इांजदारा गाांधी राष्ट्रीय 
वधृ्दापकाळ योजना 

राष्ट्रीय कुटुांब लाभ योजना 

लाभाथी 
सांयया जदलेले अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सांयया जदलेले अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

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

1 अांधेरी 531 66.15 263 17.84 195 5.17 - - 

2 बोरीवली 876 92.24 301 22.42 184 4.97 1 0.20 

3 कुला 2534 172.46 856 5.18 389 2.33 - - 

एकूण मुुंबई उपनगर 3941 330.85 1420 45.44 768 12.47 1 0.20 

 
 आधार  -  जजल्ह्हाजधकारी कायालय (सांजय गाांधी शाखा ) मुांबई उपनगर. 

 

 
 

तक्ता 8.36 
 

सुंजय गाुंधी णनराधार अनदुान योजनेंतगवत केलेल ेअथवसहाय्याबाबतची माणहती 
 

जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                                  सांदभच वषच - 2018-19 
                          (अनदूान ₹ लाख) 

 

अ.क्र. तालकुा 

65 वषा खालील 
जनराधार व्यक्ती अनाथ मलेु अपांग जनराधार जवधवा 

घटथफोट झालेल्ह्या 
जनराधार मजहला 

अत्याचाजरत व वेचया 
व्यवसायातनू मकु्त 
झालेल्ह्या मजहला 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सांयया 

जदलेले 
अनदूान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 अांधेरी - - - - 37 3.89 492 62.12 2 0.14 - - 

2 बोरीवली - - - - 109 7.85 762 84.03 5 0.36 - - 

3 कुला - - 5 0.03 411 3.56 2107 168.80 11 0.07 - - 

एकूण मुुंबई 
उपनगर - - 5 0.03 557 15.30 3361 314.95 18 0.57 - - 

 
 आधार -  जजल्ह्हाजधकारी कायालय (सांजय गाांधी शाखा) मुांबई उपनगर. 
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तक्ता 8.37 

 

पनुववसन प्रकल्पाुंची सदयष्स्थती 
 

 जजल्ह्ह -  मुांबई उपनगर                                                                                            सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्रां . प्रकल्ह्पाचे 
नाांव 

पनुवचसन अजधजनयमाांतगचत 
अजधसचुना  जनगचजमत जदनाांक 

जनख्चचत 
केलेला थलबॅ 

बाजधत गाांवे 
(सांयया) 

बाजधत के्षत्र (हे.) 
जजमन वाटप 

खातेदार (सांयया) 
के्षत्र 
(हे.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 अांधेरी 

जन रांक  2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर णनरुंक 
 

अ.क्रां . 
प्रकल्ह्पाचे 

नाांव 

भुखांड वाटप प्रकल्ह्पग्रथत 

वसाहत (सांयया) खातेदार (सांयया) के्षत्र (हे.) जनगचजमत केलेले 
दाखले (सांयया) 

नोकरी जमळालेले उमेदवार 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 अांधेरी 

जन रांक 2 बोरीवली 
3 कुला 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

जन रांक 

 
आधार -  जजल्ह्हा पनुवसचन अजधकारी, मुांबईउपनगर 

 
 

तक्ता 8.38 
 

णजल्यातील दषु्काळामळेु झालेली हानी व पनुववसन व्यवस्थापनाुंतगवत णदलेले सहाय्य 
 

  जजल्ह्हा – मुांबई उपनगर                                                                                             सांदभच वषच - 2018-19 
अ. 
क्रां . 

तालकुा दषु्ट्काळामळेु झालेली हानी मदत पनुवचसनाांतगचत केलेले सहाय्य 

जपकाांचे 
झालेले 
नकुसान 

(आणेवारी) 

दषु्ट्काळा-
मळेु 

मतृप्राणी 
(सांयया) 

थथलाांतरी-
ताांची 
सांयया 

इतर 

रोजगार हमी 
योजनेंतगचत 
परुजवलेला 
रोजगार 

(मनषु्ट्य जदन 
लाखात) 

दषु्ट्काळग्रथत 
प्राण्याांसाठी 
उभारलेल्ह्या 
छावण्याांची 

सांयया 

जपक आणेवारी नसुार 
जदलेली नकुसान भरपाई 

कजचमाफी 
जदलेल्ह्या 

शेतकऱयाांची 
सांयया अथचसहाय्य 

(₹ लाख) 
बी-

जबयाणे 
(स्क्वटल) 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
 

2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण         
मुुंबईउपनगर 

 
आधार -  आपत्ती व्यवथथापन जवभाग, - मुांबई उपनगर 
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तक्ता 8.39 

 

णजल्हयातील आपत्तीमळेु झालेली हानी व आपत्ती व्यवस्थापनाुंतगवत णदलेले सहाय्य 
 

  जजल्ह्हा – मुांबई उपनगर                सांदभच वषच - 2018-19 

अ.क्र. आपत्तीचा प्रकार 

आपत्तीमळेु झालेली हानी 
आपत्ती 

व्यवथथापना 
अांतगचत जदलेले 

सहाय्य (₹ लाख) 

मनषु्ट्य 
(सांयया) 

 

प्राणी 
(सांयया) 

कृजष 
(हे.) 

घरे 
(सांयया) 

रथते 
लाांबी 

(जक.मी.) 

पलु 
(सांयया) 

सावचजजनक 
इमारती 
(सांयया) 

इतर 
(जवद्यतु 
योजना) 

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

1 भकूां प जनरांक 

2 परू जनरांक 

3 वादळ जनरांक 

4 भथूखलन जनरांक 

5 गारपीट जनरांक 

6 

इतर  - 
अजतवषृ्ट्टी- वीज 
पडणे 
 

जनरांक 

एकूण मुुंबईउपनगर णनरुंक 
 
आधार  -  आपत्ती व्यवथथापन जवभाग बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता 9.1 

 

णजल्हा णनयोजन सणमती अुंतगवत णवणवध योजनाुंतगवत णनयतव्यय, प्राप्त णनधी व खचाचा आढावा 
 

    जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                         सांदभच वषच – 2018-19  
                                                                                                      (₹ लाख) 

अ. 
क्र. जजल्ह्हा योजना 

2017-18 2018-19 2019-20 
मांजरू 

जनयतव्यय प्राप्त जनधी खचच 
खचाची 

टक्के-वारी 
मांजरू 

जनयतव्यय प्राप्त जनधी खचच 
खचाची 

टक्के-वारी 
मांजरू 

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

1 सवचसाधारण 
योजना 

29420.00 29420.00 29419.82 100 31015.00 31015.00 30996.58 99.94 32900.00 

2 अनसुजूचत जाती 
उपयोजना 

4974.00 4974.00 4954.46 99.61 4974.00 4974.00 4910.03 98.71 4974.00 

3 आजदवासी 
उपयोजना 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

आजदवासी 
उपयोजना 

क्षेत्राबाहेरील 
योजना 

625.44 625.44 350.59 56.05 658.66 658.66 289.31 43.92 267.00 

5 
डोंगरी जवकास 

कायचक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

खासदाराांचा 
थथाजनक 
जवकास 
कायचक्रम 

7000.00 5250.00 6116.95 116.51 7000.00 7750.00 5172.66 66.74 7000.00 

7 

आमदाराांचा 
थथाजनक 
जवकास 
कायचक्रम 

5200.00 5200.00 5059.67 97.30 5200.00 5200.00 5059.67 97.30 5200.00 

8 

प्रादेजशक पयचटन 
जवकास 
कायचक्रम 

(राज्यथतर) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

अल्ह्पसांययाक 
बहुल क्षेत्र 
जवकास 
कायचक्रम 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 आधार - जजल्ह्हाजनयोजन कायालय, जजल्ह्हाजनयोजन सजमती,  मुांबई उपनगर जजल्ह्हा. 
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तक्ता 9.2 

 

णवणवध णवकास शीषाखाली झालेला योजनाुंतगवत खचव 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                  सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. 
जवकास शीषच 
व उपशीषच 

जजल्ह्हा पातळीवरील योजनाांवर झालेला खचच  (₹ लाख) 

सवचसाधारण आजदवासी 
उपयोजना 

आजदवासी 
उपयोजना 

के्षत्राबाहेरील 

अनसुजूचत 
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कृणष व सुंलग्न सेवा 0 0 0 0 0 
 1.1 पीक सांवधचन 0 0 0 0 0 
 1.2 फलोत्पादन 0 0 0 0 0 
 1.3 मदृ व जलसांधारण 0 0 0 0 0 
 1.4 पशसुांवधचन 41.42 0 0 0 41.42 
 1.5 दगु्ध शाळा जवकास 0 0 0 0 0 

 1.6 मत्थय व्यवसाय 976.44 0 0 0 976.44 

 1.7 वने व वन्य जीवन 223.97 0 0 0 223.97 

 1.8 सामाजजक वनीकरण 0 0 0 0 0 

 1.9 धान्य साठवण,गोदामे व पणन 0 0 0 0 0 

 1.10 कृजष जशक्षण आजण सांशोधन 0 0 0 0 0 
 1.11 सहकार 0 0 0 0 0 
 एकूण (एक) 1241.83 0 0 0 1241.83 
2 ग्रामीण णवकास 0 0 0 0 0 
 2.1 एकाख्त्मक ग्रामीण जवकास 0 0 0 0 0 
 2.2 अवषचण प्रवण के्षत्र कायचक्रम 0 0 0 0 0 

 2.3 ग्रामीण रोजगार 0 0 0 0 0 
 2.4 भ-ूसधुारणा 0 0 0 0 0 
 2.5 रोजगार हमी योजना 0 0 0 0 0 
 2.6 सामजूहक जवकास 0 0 0 0 0 
 2.7 ग्रामीण थवच्छता कायचक्रम 0 0 0 0 0 
 एकूण (दोन) 0 0 0 0 0 
3 पािबुंधारे व परूणनयुंत्रण 
 3.1 लघ ुपाटबांधारे (राज्यके्षत्र) 0 0 0 0 0 

 3.2 लघ ुपाटबांधारे (थथाजनक के्षत्र) 0 0 0 0 0 

 
3.3 जलप्रदाय के्षत्र जवकास 
कायचक्रम 

0 0 0 0 0 

 3.4 मोठे व मध्यमपाटबांधारे 0 0 0 0 0 
 3.5 परूजनयांत्रण 0 0 0 0 0 
 एकूण (तीन) 0 0 0 0 0 

4 ऊजा 0 0 0 0 0 
 4.1 ऊजा जवकास (नवीन) 700.00 0 0 0 700.00 

 
4.2 जलजवद्यतु ऊजा जवकास 
(नवीन) 

0 0 0 0 0 

 4.3  अपारांपारीक ऊजा जवकास 0 0 0 0 0 
 एकूण ( चार ) 700.00 0 0 0 700.00 
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तक्ता 9.2 ( पढेु चालू ) 

 

णवणवध णवकास शीषाखाली झालेला योजनाुंतगवत खचव 
 

जजल्ह्हा -  मुांबई उपनगर                                      सांदभच वषच - 2018-19 
 

 

 

अ.क्र
. 

जवकासशीषच 
वउपशीषच 

जजल्ह्हा पातळीवरील योजनाांवर झालेला खचच  (₹ लाख) 

सवचसाधारण 
आजदवासी 
उपयोजना 

आजदवासी 
उपयोजना 

के्षत्राबाहेरील 

अनसुजूच
त 

जाती 
उपयोज

ना 

एकूण 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) 
5 उद्योग व खाण      

 5.1 ग्रामीण व लघउुद्योग 19.60 0 0 23.31 42.91 
 5.2 मोठे व मध्यम उद्योग 0 0 0 0 0 
 एकूण (पाच) 19.60 0 0 23.31 42.91 

6 पणरवहन      
 6.1  बांदरे, जदपगहेृ व नौकावहन 0 0 0 0 0 
 6.2 रथते व पलू 0 0 0 0 0 
 6.3 रथते वाहतकू 0 0 0 0 0 
 6.4 देशाांतगचत जलवाहतकू 500.00 0 0 0 500.00 
 6.5 शहरी लोहमागच व मेरो वाहतकू (नवीन) 0 0 0 0 0 
 6.6 हवाई वाहतकू 0 0 0 0 0 
 एकूण (सहा) 500.00 0 0 0 500.00 

7 सामान्य आर्थथक सेवा      
 7.1  जतथचके्षत्र जवकास (नवीन) 0 0 0 0 0 
 7.2 पयचटन जवकास (नवीन) 2500.00 0 0 0 2500.00 
 7.3 प्रादेजशक ग्रामीण बकेँचा जवकास (नवीन) 0 0 0 0 0 
 एकूण (सात) 2500.00 0 0 0 2500.00 

8 सामाणजक व सामणूहक सेवा  
0 
0 
0 
0 

 8.1 सामान्य जशक्षण 0.32 0 0 0 0.32 
 8.2 तांत्र जशक्षण 122.16 0 4.01 0.74 126.91 
 8.3 वैद्यकीय जशक्षण 68.75 0 0 0 68.75 
 8.4 उच्च जशक्षण(नवीन) 0 0 0 0 0 
 8.5 उच्च जशक्षण (कला) (नवीन) 573.67 0 0 0 573.67 
 8.6 व्यावसायीक  जशक्षण 0 0 0 0 0 
 8.7 आजदवासींचे  जशक्षण (नवीन) 0 0 0 0 0 
 8.8 मागासवगीयाांसाठी  जशक्षण (नवीन) 0 0 0 0 0 
 8.9 लोक वाचनालय (नवीन) 0 0 0 0 0 
 8.10 कला व सांथकृती 1.00 0 0 0 1.00 
 8.11 जक्रडा व यवुक कल्ह्याण 63.00 0 0 7.00 70.00 
 8.12 मागासगीयाांचे कल्ह्याण 1041.02 0 272.16 475.70 1788.88 
 8.13 आजदवासींचे कल्ह्याण  (नवीन) 0 0 0 0 0 
 8.14 अल्ह्पसांययाकाांचे कल्ह्याण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.15 दबुचल घटकाांचे कल्ह्याण (नवीन) 0 0 0 0 0 
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     तक्ता 9.2  ( पढेु चालू ) 

 

णवणवध णवकास शीषाखाली झालेला योजनाुंतगवत खचव 
जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 

        

अ.क्र. 
जवकासशीषच 
वउपशीषच 

जजल्ह्हा पातळीवरील योजनाांवर झालेला खचच  (₹ लाख) 

सवचसाधारण 
आजदसी 

उपयोजना 

आजदवासी 
उपयोजना 

के्षत्राबाहेरील 

अनसुजूचत 
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 

 8.16 मजहला व बालकल्ह्याण(नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.17 पोषण 0 0 0 0 0 

 8.18 कामगार व कामगार कल्ह्याण 4.85 0 0 5.88 10.73 

 8.19  सामाजजक सरुक्षा व जवमा (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.20 रोजगार व थवयांरोजगार 0 0 0 0 0 

 8.21 सावचजजनक आरोग्य 278.75 0 0 0 278.75 

 8.22 पाणी परुवठा व थवच्छता 0 0 0 0 0 

 8.23 गहृजनमाण 6400.00 0 0 0 6400.00 

 8.24 नगर जवकास 14696.85 0 0 4379.66 19076.51 

 8.25 आमदाराचा थथाजनक जवकास 0 0 0 0 0 
 एकूण(आठ) 23250.37 0 276.17 4868.98 28395.52 

9 सामान्य सेवा      
 9.1 प्रशासन व साांख्ययकी सांजनयांत्रण 0 0 0 0 0 

 9.2 कायदा व अांमलबजावणी प्रशासन 0 0 0 0 0 

 9.3 तरुूां ग व सधुार सेवा (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.4 आपत्कालीन व्यवथथापन (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.5 सावचजजनक कायालय व पायाभतू 
सजुवधा (नवीन) 

1441.13 0 0 0 1441.13 

 9.6  कमचचारी प्रजशक्षण कायचक्रम (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.7 कमचचारी गहृजनमाण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.8 ई-गव्हनचन्स (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.9 लेखन सामग्री व छपाई (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.10 माजहती व प्रजसध्दी 0 0 0 17.74 17.74 

 9.11 शासकीय जनवासी इमारती 0 0 0 0 0 

 9.12 इतर जजल्ह्हा योजना 0 0 0 0 0 

 9.13 जजल्ह्हा जनयोजन सजमती बळकटीकरण      

 9.14 नाजवन्यपणूच योजना 1304.66 0 13.14 0 1317.80 

 9.15 योजनाांचे मलु्ह्यमापन, सांजनयांत्रण व 
डाटाएांर्चटी करणे  

38.99 0 0 0 38.99 

 एकूण (नऊ) 2784.78 0 13.14 17.74 2815.66 

 एकूण  (एक तेनऊ ) 30996.58 0 289.31 4910.03 36195.92 
 

 आधार - जजल्ह्हाजनयोजन कायालय, जजल्ह्हाजनयोजन सजमती,  मुांबई उपनगर  
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तक्ता 9.3 

 

वीस कलमी कायवक्रमाची भौणतक प्रगती 
जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 

 

 
 
 
 

 

अ.क्र. बाब पजरमाण उजदष्ट्ट साध्य 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 अ) थवणच जयांती ग्राम थवरोजगार योजना लाभाथी सांयया ला.ना ला.ना 
 ब) सांपणुच ग्रामीण रोजगार योजना म.जद.लाखात ला.ना ला.ना 
 क) लघ ुउद्योगाांना प्रोत्साहन उद्योग सांयया 0 0 
2 अणतणरक्त जणमनीचे वािप हेक्टर 0 0 
3 णपण्यासाठी स्वच्छ पाणी गाांव/वाडया 0 0 
4 अ) सवांसाठी आरोग्य (मलुाुंसाठी रोग प्रणतबुंधक लस िोचणे)     
 1. गोवरलस सांयया 148645 131137 
 2. जड.टी.पी. सांयया 148645 103094 
 3. पोलीओ सांयया 148645 128950 
 4. बीसीजी सांयया 133477 115709 
 ब)कुटूांब जनयोजन शथत्रजक्रया सांयया 17181 14011 
 क)सम मलू्ह्य शथत्रजक्रया    
 1.आय.य.ुडी. (ताांबी) सांयया 37564 35240 
 2.ओ.पी.ओ. सांयया 23804 20561 
 3. सी.सी. यझुसच(जनरोध) सांयया 60302 53070 
5 अ)अन.ुजातींच्या कुिुुंबाुंना सहाय्य    
 1.दाजरद्रय रेषेवर आणण्यासाठी अनसुजुचत व  नवबौध्द शेतक-याांना अथचसहाय्य सांयया ला.ना ला.ना 
 2.महात्मा फुले जवकास महामांडळ योजना अनदुान/ जबजभाांडवल योजना सांयया 50 16 

 
3. अण्णाभाऊ साठे जवकास महामांडळ प्रजशक्षण योजना/बीजभाांडवल/अनदुान 
भेट सांयया 10 2 

 
4. जजल्ह्हा उद्योग कें द्र सजुशजक्षत बेरोजगाराांना बीज भाांडवल/उद्योजकता प्रजशक्षण 
कायचक्रम सांयया 10 4 

 5. खाजद ग्रामोद्योग मांडळ ग्रामीण कारागीराांना 50 टक्के अनदुान व कजच सांयया ला.ना ला.ना 
 6.सवुणच जयांती ग्राम थवरोजगार योजना लाभाथी सांयया ला.ना ला.ना 
 7. सांत रोहीदास चमचकार व चमोद्योग जवकास महामांडळ मया. लाभाथी सांयया 10 1 
6 ब)अन.ुजमातींच्या कुिुुंबाुंना सहाय्य    
 1.आजदवासी शेतकारी कुटूांबाांना दाजरद्र्य रेषेवर आणण्यासाठी कृजषजनजवष्ट्ठा वाटप लाभाथी सांयया ला.ना ला.ना 
 2. तलांगाचे गट वाटप लाभाथी सांयया ला.ना ला.ना 
 3.मासेमारी साधनाांच्या खरेदीसाठी अथचसहाय्य (नायलॉनसतु/जाळे) लाभाथी सांयया 0 0 
 4.सजुशजक्षत बेरोजगाराांना बीजभाांडवल लाभाथी सांयया 0 0 
 5. जवद्यतु पांप परुजवणे लाभाथी सांयया ला.ना ला.ना 
 6.तेल इांजजनाांचा परुवठा  (राज्यथतर) लाभाथी सांयया 0 0 
 7. घराची गवती छपरे बदलनू मांगलोरी कौले/जीआयसीट पते्र बसजवणे लाभाथी सांयया 0 0 
 8.थवणच जयांती ग्रामथवरोजगार योजना लाभाथी सांयया ला.ना ला.ना 
 9.कें न्द्रवती अथचसांकल्ह्प (न्य.ुब) राज्ययोजना सांयया 0 0 
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तक्ता 9.3 (पढेू चाल)ू 

 

वीस कलमी कायवक्रमाची भौणतक प्रगती 
  जजल्ह्हा-   मुांबई उपनगर                                                                             सांदभच वषच : 2018-19 

 

 
आधार –    1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, सावचजजनक आरोग्य जवभाग, मुांबई. 

2 .महात्मा फुले जवकास महामांडळमयाजदत, म्हाडा जबस्ल्ह्डग, मुांबई उपनगर. 
3. साजहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे जवकास महामांडळ, म्हाडा जबस्ल्ह्डग,  मुांबई उपनगर. 
4 .उद्योग सह सांचालक (मुांबई प्राजधकरण जवकास)याांचे कायालय चेंबरु (प)ू 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. बाब पजरमाण उजदष्ट्ट साध्य 
(1) (2) (3) (4) (5) 

7 इुंणदराआवास योजना (घरकुल) घरकुल ला.ना ला.ना 

8 अत्यल्प उत्पन्न गि गहृणनमाण योजना सदजनका 0 54 

9 राष्रीय गणलच्छ वस्ती सधुारणा कायवक्रम लोकसांयया 0 0 

10 
सामाणजक वनीकरण (नवीनधोरण) झाडे 
लावणे 

रोपे सांयया लाखात 0 0 

11 
सामाणजक वनीकरण सामणुहक के्षत्रावर वकृ्ष 
लागवड हेक्टर 0 0 

12 
ग्रामीण णवद्यतुीकरण (पुंप सुंचाचे 
णवद्यतुीकरण) 

सांयया ला.ना ला.ना 
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तक्ता 9.5 
 

खासदार स्थाणनक के्षत्र णवकास कायवक्रम 
 

  जजल्ह्हा :मुांबई उपनगर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I)  16 वी लोकसभा ( 2014-15 ते 2018-19 अखेर )                                               (₹ लाख) 

अ.ऺक्र. लोकसभा मतदार 
सांघ 

प्रवगच एकूण प्राप्त 
जनधी 

मांजरु कामे 
(सांयया) 

मांजरु कामाची 
रक्कम 

पणुच 
झालेली 
काम े

(सांयया) 

प्रगती 
पथावरील 

काम े(सांयया) 

सरुू न 
झालेली 

काम े
(सांयया) 

प्रत्यक्ष 
झालेला खचच 

(1) (2) (3) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 
मुांबई उत्तर 
लोकसभा 
मतदारसांघ 

अ.जाती 
169.00 10 89.55 7 3 0 73.06 

अ.जमाती 
इतर 581.00 65 753.23 47 18 0 380.89 

एकुण 750.00 75 872.78 54 21 0 453.95 

2 
मुांबई उत्तर मध्य 
लोकसभा 
मतदारसांघ 

अ.जाती 
169.00 6 17.90 6 0 0 17.90 

अ.जमाती 
इतर 581.00 109 723.79 108 1 0 683.84 

एकुण 750.00 115 741.69 114 1 0 701.84 

3 
मुांबई उत्तर-पवूच  
लोकसभा 
मतदारसांघ 

अ.जाती 
281.00 28 278.10 28 0 0 255.34 

अ.जमाती 
इतर 969.00 140 660.80 139 1 0 571.12 

एकुण 1250.00 168 938.90 167 1 0 826.46 

4. 

मुांबई उत्तर-
पख्चचम 
लोकसभा 
मतदारसांघ 

अ.जाती 
112.00 18 147.00 16 2 0 106.26 

अ.जमाती 
इतर 388.00 134 1220.27 81 53 0 417.45 

एकुण 500.00 152 1367.27 97.00 55 0 523.71 

5 
मुांबई उत्तर-दजक्षण 
लोकसभा 
मतदारसांघ 

अ.जाती 
112.00 11 107.00 5 6 0 42.48 

अ.जमाती 
इतर 388.00 44 509.09 3 41 0 864.61 

एकुण 500.00 55 616.09 8 47 0 907.09 

एकूण मुुंबई उपनगर 

अ.जाती 
843.00 73 639.55 62 11 0 495.04 

अ.जमाती 
इतर 2907.00 492 3867.18 378 114 0 2917.01 

एकुण 3750.00 565 4506.73 440 125 0 3412.95 
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तक्ता 9.5 ( पढेु चालू ) 

 

खासदार स्थाणनक के्षत्र णवकास कायवक्रम 
 जजल्ह्हा :मुांबई उपनगर 

(I)  राज्यसभा-  मागील वषव  (2017-18 )                                                                            (₹ लाख) 

अ.ऺक्र. 

राज्यसभा सदथयाचे 
नाव 
(राज्यसभेवर सध्या 
असलेले सदथय) 

प्रवगच एकूण 
प्राप्तजनधी 

मांजरु कामे 
(सांयया) 

मांजरु कामाची 
रक्कम 

पणुच 
झालेली काम े

(सांयया) 

प्रगती 
पथावरील कामे 

(सांयया) 

सरुू न 
झालेली 

काम े
(सांयया) 

प्रत्यक्ष 
झालेला खचच 

(1) (2) (3) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 
श्री. रामदास 
आठवले 

अ.जाती 
56.25 16 127.24 9 7 0 56.41 

अ.जमाती 
इतर 193.75 69 531.76 43 26 0 227.37 

एकुण 250.00 85 659.00 52 33 0 283.78 

2 श्री. माजीद मेमन 

अ.जाती 
112.50 47 257.45 40 7 0 244.85 

अ.जमाती 
इतर 387.50 25 254.29 16 9 0 221.25 

एकुण 500.00 72 511.74 56 16 0 466.10 

3 श्री.सांजय राउत 

अ.जाती 
112.50 18 171.45 3 15 0 14.99 

अ.जमाती 
इतर 387.50 50 573.30 19 31 0 219.75 

एकुण 500.00 68 744.75 22 46 0 234.74 

4 श्री. राजीव शकु्ला 

अ.जाती 
56.25 7 42.04 4 3 0 17.03 

अ.जमाती 
इतर 193.75 80 2831.07 19 61 0 859.09 

एकुण 250.00 87 2873.11 23 64 0 876.12 

5 श्री. हुसेन दलवाई 

अ.जाती 
112.50 33 200.75 30 3 0 162.68 

अ.जमाती 
इतर 387.50 28 238.09 17 11 0 140.27 

एकुण 500.00 61 438.84 47 14 0 302.95 

6 श्री. सजचन तेंडुलकर  

अ.जाती 
168.75 2 25.31 0 2 0 0 

अ.जमाती 
इतर 581.25 6 209.12 2 4 0 169.75 

एकुण 750.00 8 234.43 2 6 0 169.75 

7 श्री. जावेद अयतर 

अ.जाती 
56.25 0 0 0 0 0 0 

अ.जमाती 
इतर 193.75 0 0 0 0 0 0 

एकुण 250.00 0 0 0 0 0 0 

8 श्रीम. रेखा गणेशन 

अ.जाती 
56.25 0 0 0 0 0 0 

अ.जमाती 
इतर 193.75 79 1745.88 20 59 0 179.24 

एकुण 250.00 79 1745.88 20 59 0 179.24 

9 श्री. सगु्रमण्यम 
थवामी 

अ.जाती 
56.25 34 201.86 6 28 0 162.37 

अ.जमाती 
इतर 193.75 11 39.86 2 9 0 29.89 

एकुण 250.00 45 241.72 8 37 0 192.26 

एकूण मुुंबई उपनगर 

अ.जाती 
787.5 157 1026.1 92 65 0 658.33 

अ.जमाती 

इतर 2712.5 348 6423.37 138 210 0 2046.61 

एकुण 3500.00 505 7449.47 230 275 0 2704.94 
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तक्ता 9.5( पढेु चालू ) 

 

खासदार स्थाणनक के्षत्र णवकास कायवक्रम 
 जजल्ह्हा :मुांबई उपनगर 

(II) राज्यसभा- अहवाल वषव  (2018-19 )                                                                      (₹ लाख) 

अ.ऺक्र. 

राज्यसभासदथयाचे 
नाव 
(राज्यसभेवर सध्या 
असलेलेसदथय) 

प्रवगच 
एकूण प्राप्त 

जनधी 
मांजरु कामे 
(सांयया) 

मांजरु कामाची 
रक्कम 

पणुच 
झालेली काम े

(सांयया) 

प्रगती 
पथावरील 

काम े(सांयया) 

सरुू न 
झालेली 
काम े

(सांयया) 

प्रत्यक्ष 
झालेला खचच 

(1) (2) (3) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) 

1 श्री. रामदास आठवले 

अ.जाती 
112.00 25 174.42 18 7 0 136.75 

अ.जमाती 
इतर 388.00 27 252.34 20 7 0 217.87  

एकुण 500.00 52 426.76 38 14 0 354.62 

2 श्री. माजीद मेमन 

अ.जाती 
112.00 19 109.8 9 10 0 97.14 

अ.जमाती 
इतर 388.00 57 296.71 40 17 0 251.97 

एकुण 500.00 76 406.51 49 27 0 349.11 

3 श्री.सांजय राउत 

अ.जाती 
56.00 23 207.50 0 23 0 26.09 

अ.जमाती 
इतर 194.00 44 428.50 2 42 0 83.92 

एकुण 250.00 67 636.00 2 65 0 110.01 

4 श्री. राजीव शकु्ला 

अ.जाती 
112.00 12 98.50 4 8 0 27.40 

अ.जमाती 
इतर 388.00 28 189.68          6 22 0 50.68 

एकुण 500.00 40 288.18 10 30 0 78.08 

5 श्री. हुसेन दलवाई 

अ.जाती 
112.00 8 76.00 1 7 0 22.34 

अ.जमाती 
इतर 388.00 117 535.45 85 32 0 210.52 

एकुण 500.00 125 611.45 86          39 0 232.86 

6 श्री. सजचन तेंडुलकर  

अ.जाती 
112.00 1 26.67 1 0 0 26.24 

अ.जमाती 
इतर 388.00 4 146.46 3 1 0 121.44 

एकुण 500.00 5 173.13 4 1 0 147.68 

7 श्री. जावेद अयतर 

अ.जाती 
56.00 0 0 0 0 0 0 

अ.जमाती 
इतर 194.00 0 0 0 0 0 378.34 

एकुण 250.00 0 0 0 0 0 378.34 

8 श्रीम. रेखा गणेशन 

अ.जाती 
225.00 0 0 0 0 0 0 

अ.जमाती 
इतर 775.00 0 0 0 0 0 0 

एकुण 1000.00 0 0 0 0 0 0 

9 श्री. सगु्रमण्यम थवामी 

अ.जाती 
0 0 0 0 0 0 0 

अ.जमाती 
इतर 0 8 121.57 7 1 0 109.01 

एकुण 0 8 121.57 7 1 0 109.01 

एकूण मुुंबई उपनगर 

अ.जाती 
897.00 88 692.89 33 55 0 335.96 

अ.जमाती 
इतर 3103.00 285 1970.71 163 122 0 1423.75 
एकुण 4000.00 373 2663.60 196 177 0 1759.71 

 
  आधार – जजल्ह्हा जनयोजन  कायालय,मुांबई उपनगर
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           तक्ता 9.6 
 

आमदार स्थाणनक णवकास कायवक्रम  ( णवधानसभा मतदार सुंघ ) 
 

            जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                                                      सांदभच वषच :- 2018-19 
                                                                                                                                   (₹लाख) 

अ.ऺक्र जवधान 
सभामतदार सांघ 

शासनाकडुन 
प्राप्त जनधी 

कामाची सांयया नजवन मांजरू 
कामाची 

प्रशासकीय 
मांजरूी 

जवतरीत जनधी 

जनूी 
अपणूच 
काम े

नजवन मांजरू 
काम े एकूण 

अपणूच 
कामावरील 

नजवन मांजरू 
कामावरील एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 बोरीवली 200.00 6  35  41 175.00 51.00 149.00 200.00 
2 दहीसर 200.00 13  19  32 193.75 56.00 144.00 200.00 
3 मागाठाणे 200.00 14  23  37 231.25 106.00 94.00 200.00 
4 मलुुांड 200.00 18  64  82 201.00 127.00 73.00 200.00 
5 जवक्रोळी 200.00 2  21  23 182.50 91.00 109.00 200.00 
6 भाांडूप (प.) 200.00 27  16  43 183.45 112.00 88.00 200.00 
7 जोगेचवरी (प.ू) 200.00 9  32  41 186.00 115.00 85.00 200.00 
8 कदडोशी 200.00 0  28  28 190.00 55.00 145.00 200.00 
9 काांदीवली (प.ू) 200.00 51  83  134 133.00 196.00 -42.84 153.13 
10 चारकोप 200.00 2  19  21 213.00 53.00 147.00 200.00 
11 मालाड (प.) 200.00 36  48  84 117.00 160.00 40.00 200.00 
12 गोरेगाव 200.00 0  32  32 209.00 55.00 145.00 200.00 
13 वसोवा 200.00 11  26  37 213.00 58.00 142.00 200.00 
14 अांधेरी (प.) 200.00 4  17  21 182.50 50.00 150.00 200.00 
15 अांधेरी (प.ू) 200.00 

.00 
17  36  53 195.00 94.00 106.00 200.00 

16 जवलेपाले 200.00 6  41  47 225.80 103.00 97.00 200.00 
17 चाांदीवली 200.00 7  38  45 185.87 85.00 100.54 185.54 
18 घाटकोपर (प.) 200.00 16  11  27 280.34 82.81 117.19 200.00 
19 घाटकोपर (प.ू) 200.00 6  26  32 196.00 65.00 135.00 200.00 
20 मानखदुच 200.00 14  42  56 172.00 91.00 91.00 182.00 
21 अणशुक्ती 

नगर 
200.00 6  26  32 198.00 90.50 109.50 200.00 

22 चेंबरू 200.00 9  19  28 169.00 75.00 125.00 200.00 
23 कूला 200.00 19  10  29 179.00 52.00 148.00 200.00 
24 कजलना 200.00 18  60  78 171.00 94.00 106.00 200.00 
25 वाांदे्र (प.ू) 200.00 7  19  26 123.00 84.00 55.00 139.00 
26 वाांदे्र (प् .) 200.00 17  14  31 173.00 85.00 115.00 200.00 

एकुण जवधानसभा 
 मतदार सांघ 5200.00 335 805 1140 4878.46 2286.31 2773.36 5059.67 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

129 
 

 
तक्ता 9.6 ( पढेू चालू ) 

 

आमदार स्थाणनक णवकास कायवक्रम  (णवधानसभा मतदार सुंघ) 
 

           जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                                                   सांदभच वषच:-2018-19 
                                                                                                                           (₹लाख) 

अ.ऺक्र 
जवधानसभा मतदार 

सांघ 

एकूण खचच वषच अखेरीस 

अपणूच कामावरील 
नजवन मांजरू 
कामावरील एकूण पणूच कामे अपणूच कामे 

सरूू न 
झालेली काम े

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 बोरीवली 51.00 149.00 200.00 30 11 0 
2 दहीसर 56.00 144.00 200.00 16 16 0 

3 मागाठाणे 106.00 94.00 200.00 19 18 0 

4 मलुुांड 127.00 73.00 200.00 60 22 0 

5 जवक्रोळी 91.00 109.00 200.00 20 3 0 

6 भाांडूप (प.) 112.00 88.00 200.00 5 38 0 

7 जोगेचवरी (प.ू) 115.00 85.00 200.00 28 13 0 

8 कदडोशी 55.00 145.00 200.00 21 7 0 

9 काांदीवली (प.ू) 196.00 -42.87 153.13 51 83 0 

10 चारकोप 53.00 147.00 200.00 13 8 0 

11 मालाड 160.00 40.00 200.00 42 42 0 

12 गोरेगाव 55.00 145.00 200.00 27 5 0 

13 वसोवा 58.00 142.00 200.00 26 11 0 

14 अांधेरी (प.) 50.00 150.00 200.00 10 11 0 

15 अांधेरी (प.ू) 94.00 106.00 200.00 27 26 0 

16 जवलेपाले 103.00 97.00 200.00 41 6 0 

17 चाांदीवली 85.00 100.54 185.54 23 22 0 

18 घाटकोपर (प.) 83.81 117.19 200.00 0 27 0 

19 घाटकोपर (प.ू) 65.00 135.00 200.00 15 17 0 

20 मानखदुच 91.00 91.00 182.00 6 50 0 

21 अणशुक्ती नगर 90.50 109.50 200.00 15 17 0 

22 चेंबरू 75.00 125.00 200.00 17 11 0 

23 कूला 52.00 148.00 200.00 10 19 0 

24 कजलना 94.00 106.00 200.00 46 32 0 

25 वाांदे्र (प.ू) 84.00 55.00 139.00 9 17 0 

26 वाांदे्र (प् .) 85.00 115.00 200.00 6 25 0 

एकूण णवधानसभा 
मतदारसुंघ 2286.31 2773.36 5059.67 583 557 0 

 
आधार-  जजल्ह्हा जनयोजन कायालय, मुांबई उपनगर 
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तक्ता 9.7 
 

स्थाणनक णवकास कायवक्रम (णवधान पणरषद सदस्य) 
 

  जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                                         सांदभच वषच :- 2018-19   (₹ लाख ) 

    
 

अ.ऺक्र. 
जवधान पजरषद 
सदथयाचे नाव 

जवतरीत जनधी एकूण खचच वषच अखेरीस  

अपणूच 
कामावरील 

नजवन मांजरू 
कामावरील एकूण 

अपणूच 
कामावरील 

नजवन मांजरू 
कामावरील एकूण 

पणूच 
कामे 

(सांयया) 

अपणुच 
कामे 

(सांयया) 

सरुू न 
झालेली 
कामे 

(सांयया) 
(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 श्री. सभुाष देसाई 120.02 25.54 145.56 120.02 25.54 145.56 14 30 0 

2 श्री. जदपक सावांत 76.05 0 76.05 76.05 0 76.05 30 24 0 

3 श्री. कजपल पाटील 126.00 74.00 200.00 126.00 74.00 200.00 54 26 0 

4 श्री.रामदास कदम 126.87 221.29 348.16 126.87 221.29 348.16 3 44 0 

5 श्री. भाई जगताप 137.00 124.00 261.00 137.00 124.00 261.00 33 10 0 

6 श्री. जवजय जगरकर  68.50 81.37 149.87 68.50 81.37 149.87 2 31 0 

7 श्रीमती जवद्याचव्हाण 176.00 25.92 201.92 176.00 25.92 201.92 28 37 0 

8 श्री. अजनल परब 35.00 15.50 50.50 35.00 15.50 50.50 4 18 0 

9 श्री.जनादचन चाांदरूकर 115.00 85.00 200.00 115.00 85.00 200.00 16 35 0 

10 श्री. प्रजवण दरेकर 165.50 16.43 181.93 165.50 16.43 181.93 5 56 0 

11 श्री. रामजनवास 
सत्यनारायण कसह 

135.65 67.84 203.49 135.65 67.84 203.49 53 25 
0 

12 श्री. जवलास पोतनीस 0 150.00 150.00 0 150.00 150.00 5 5 0 

एकूण 1281.59 886.89 2168.48 1281.59 886.89 2168.48 247 341 0 
   

  आधार- जजल्ह्हाजनयोजन कायालय , मुांबई उपनगर 

अ.ऺक्र
. 

जवधान पजरषद 
सदथयाचे नाव 

शासनाकडुन
/ इतर 

जजल्ह्हयाकडू
न प्राप्त  
जनधी 

जजल्ह्यातील 
कामाांकरीता 

उपलब्ध जनधी 

जजल्ह्याबाहेरील 
कामाांकरीता वगच 

केलेला जनधी 

 
जजल्ह्हयाांतगचत कामाांची सांयया नजवन मांजरू 

कामाांची 
प्रशासकीय मांजरूी 

रक्कम 

 
जनूी अपणूच 

काम े

 
नजवन मांजरू 

काम े
 

एकूण 
 

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

1 श्री. सभुाष देसाई 203.27 104.00 76.00 30 14 44 104.00 

2 श्री. जदपक सावांत 125.08 21.00 29.00 47 7 54 21.00 

3 श्री. कजपल पाटील 200.00 232.96 0 40 40 80 232.96 

4 श्री.रामदास कदम 362.52 228.17 67.00 33 14 47 228.17 

5 श्री. भाई जगताप 261.00 0 17.50 43 0 43 0 

6 श्री. जवजय जगरकर  279.10 86.00 129.45 22 11 33 86.00 

7 श्रीमती जवद्या चव्हाण 201.92 155.96 41.92 52 13 65 155.96 

8 श्री. अजनल परब 267.24 35.00 30.00 16 6 22 35.00 

9 श्री.जनादचन चाांदरूकर 200.00 200.00 0 35 16 51 200.00 

10 श्री. प्रजवण दरेकर 212.50 90.50 160.50 50 11 61 90.50 

11 श्री. रामजनवास    
सत्यनारायण कसह 

203.49 143.90 45.00 30 48 78 143.90 

12 श्री. जवलास पोतनीस 150.02 150.00 0 0 10 10 150.00 

एकूण  2666.14 1447.49 596.37 398 190 588 1447.49 
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तक्ता 10.1 

 

पोणलस अणधकारी/कमवचारी याुंची सुंयया 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                       सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र तालकुा 

पोजलस ठाणे आउट पोथट पोजलस चौकी 

सांयया अजधकारी/ 
कमचचाऱयाांची सांयया 

सांयया अजधकारी/ 
कमचचाऱयाांची सांयया 

सांयया 
अजधकारी/ 

कमचचाऱयाांची 
सांयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 
3 कुला 

एकूण  94 40337 0 0 182 4741 
 
 

तक्ता 10.1 ( अ ) 
 

अत्याचार झालेल्या मणहलाुंबाबत नोंदणवलेल्या गनु्याुंची सुंयया 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                       सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र तालकुा बलात्कार 
अपहरण व 
पळवनू नेणे हुांडाबळी लैंजगक अत्याचार 

अनैजतक 
व्यापार इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 
3 कुला 

एकूण 161 248 123 224 34 1 
 

 
तक्ता 10.1 (ब) 

 

अत्याचार झालेल्या बालकाुंबाबत नोंदणवलेल्या गनु्याुंची सुंयया 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                       सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र तालकुा 
खनू 

बालकाांवरील 
बलात्कार 

अपहरण व पळवनू 
नेणे 

पजरत्याग इतर गभातील 
जीव इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 
3 कुला 
एकूण मुंबई उपनगर 2 1 111 279 3 30 

 
टीप      -   मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकत्रीत माजहती आहे.   
 

आधार  -   पोलीस आयकु्त कायालय,  मुांबई -01. 
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तक्ता 10.2 

 

णजल्यात कायवरत णवणवध न्यायालये, त्यामधील न्यायाधीशाुंची सुंयया व 
णनकालात काढलेली प्रकरणे 

 
  जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                                    सांदभच वषच:- 2018-19 
 

अ.क्र. न्यायालये 
कायचरत 

न्यायालये 
सांयया 

न्यायाधीशाांची सांयया एकूण 
प्रकरणे 

मळू प्रकरणे (सांयया) 
अपील प्रकरणे 

(सांयया) 
मांजरू पदे भरलेली पदे जनयजमत सांकीणच जनयजमत सांकीणच 

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

11 14 11 
8446 3006 5440 0 0 

2 फौजदारी न्यायालय 6078 355 5577 146 0 

3 लोक न्यायालय - - - 756 - - - - 

4 कामगार न्यायालय 11 11 11 3481 2781 700 0 0 

5 औद्योजगक न्यायालय 7 9 7 1310 890 270 150 0 

6 कौटुांजबक न्यायालय 7 7 7 8028 6912 1116 0 0 

7 मयुय दांडाजधकारी 
न्यायालय 

33 38 33 613665 600205 13460 0 0 

8 

अजतरीक्त जजल्ह्हा ग्राहक 
तक्रार जनवारण मांच व  
ग्राहक तक्रार जनवारण मांच, 
मुांबई 

2 2 2 18296 16139 2157 0 0 

 
आधार  -  1. जवधी व न्याय जवभाग मांत्रालय, मुांबई-32.  
    2. अजतजरक्त  ग्राहक तक्रार जनवारण मांच, मुांबई उपनगर. 
              3.  ग्राहक तक्रार जनवारण मांच, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता 10.3 
 

णजल्यात प्रकाणशत झालेली वतवमान पते्र व णनयतकाणलके 
 

                       जजल्ह्हा-मुांबई उपनगर                                                                                                    सांदभच वषच-  2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा दैननक वतवमान पिे आनण ननयतकानलके (सांख्या) 
दैजनक साप्ताहीक पाजक्षक माजसक तै्रमाजसक वार्थषक 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 80 85 20 97 19 36 
 

नटप     -  तालकुाननहाय मानहती उपलब्ध नसल्याने मुांबई उपनगर अिी एकनित मानहती देण्यात आलेली आहे. 
आधार -  पथुतके व प्रकाशने महाराष्ट्र राज्य, मुांबई . 

 
 

तक्ता 10.4 
 

णचत्रपि गहेृ, व्ही.डी.ओ. कें द्र आणण केबलधारक याुंची आकडेवारी 
 

  जजल्ह्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                                           सांदभच वषच  - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
कायम थवरुपी  जचत्रपट गहेृ   

सांयया 
प्रत्येक खेळासाठी असलेली आसन 

क्षमता 
केबल ग्राहक 

सांयया 
वसलू केलेला करमणकू कर            

(₹ हजार) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 अांधेरी 

उ.ना 
2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 
 

 
   आधार  -  अपर जजल्ह्हाजधकारी कायालय (करमणकू शाखा ), मुांबई उपनगर. 
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तक्ता 10.5 
 

लोकसभा व णवधानसभा णनवडणकूीबाबतची आकडेवारी 
 

  जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                                              सांदभच वषच: 2018-19 
 

अ.क्र. मतदार सांघाचे नाव एकूण 
मतदाराांची 

सांयया 

मतदान केलेल्ह्या मतदाराांची सांयया मतदानाची 
टक्केवारी परुूष ख्थत्रया पोथटल एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
लोकसभा णनवडणकू  : 

1 26 उत्तर मुांबई 1783238 527247 419315 

उ.ना 

946562 53.08 
2 27 उत्तर पख्चचम मुांबई 1775709 504827 393044 897871 50.56 
3 28 उत्तर पवुच मुांबई 1667698 485677 376084 861761 51.67 
4 29 उत्तर मध्य मुांबई 1738893 472010 430353 902363 51.89 

लोकसभा एकूण 6965538 1989761 1618796 3608557 51.81 
णवधानसभा णनवडणकू : 

1 152-बोरीवली 327925 96692 82284 

उ.ना 

178976 54.58 
2 153-दजहसर 316569 89132 70740 159872 50.50 
3 154-मागाठाणे 307683 94237 67955 162192 52.71 
4 155-मलुुांड 298186 94795 76497 171292 57.44 
5 156-जवक्रोळी 254761 73380 58153 131533 51.63 
6 157-भाांडुप 298369 92256 72960 165216 55.37 
7 158-जोगेचवार पवूच 289776 88483 72742 161225 55.64 
8 159- कदडोशी 297355 92847 66671 159518 53.65 
9 160-काांजदवली 273267 85637 61500 147137 53.84 
10 161-चारकोप 316828 91391 68268 159659 50.39 
11 162-मालाड प. 303029 83318 68441 151759 50.08 
12 163-गोरेगाव 337663 91879 71900 163779 48.50 
13 164-वसरेवा 301483 61260 56008 117268 38.90 
14 165-अांधेरी प. 309740 76689 67007 143696 46.39 
15 166-अांधेरी पवूच 286236 81182 71821 153003 53.45 
16 167-जवलेपाले 286136 82241 69371 151612 52.99 
17 168-चाांजदवली 417634 108849 76249 185098 44.32 
18 169-घाटकोपर प. 303093 87318 72437 159755 52.71 
19 170- घाटकोपर प.ू 248444 76374 63518 139892 56.31 
20 171-मानखदुच जश .न. 309370 74847 53034 127881 41.34 
21 172-अणशूक्ती न. 289127 82384 52905 135289 46.79 
22 173-चेंबरू 279493 73892 65593 139485 49.91 
23 174-कुला अ.जा. 290433 75571 58385 133956 46.12 
24 175-कजलना 252970 69549 57296 126845 50.14 
25 176- वाांदे्र पवूच 263769 70564 53991 124555 47.22 
26 177-- वाांदे्र प. 286592 78445 68385 146830 51.23 

णवधानसभा एकूण 7745931 2173212 1724111 उ.ना 3897323 50.31 
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तक्ता 10.5 (पढेू चाल)ू 
 

लोकसभा व णवधानसभा णनवडणकूीबाबतची आकडेवारी 
 

  जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                                                                सांदभच वषच : 2018-19  

अ.क्र. मतदारसांघाचे नाव 
कॉगे्रस 
आय 

राष्ट्रवादी 
कॉगे्रस पाटी 

जरपख्ब्लक 
पाटी ( ए) जशवसेना भा.ज.प. 

बहुजन 
समाज 
पाटी 

म.न.से. अपक्ष इतर पक्ष NOTA 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
 लोकसभा णनवडणकू :      

1 26 उत्तर मुांबई 217422 0 

उ.ना 

0 664004 5438 0 6546 53152 

उ.ना 
2 27 उत्तर पख्चचम मुांबई 281792 0 464820 0 10275 66088 4489 70407 

3 28 उत्तर पवुच मुांबई 0 208163 0 525285 17427 0 19498 91388 
4 29 उत्तर मध्य मुांबई 291764 0 0 478535 10128 0 7793 114143 

लोकसभा एकूण 790978 208163 464820 1667824 43268 66088 38326 329090 
 णवधानसभा णनवडणकू :     

1 152-बोरीवली 14993 1190 

उ.ना 

29011 108278 976 21765 436 2327 

उ.ना 

2 153-दजहसर 21889 995 38660 77238 513 17439 904 2234 

3 154-मागाठाणे 12202 2697 65016 44631 1205 32057 1357 3027 

4 155-मलुुांड 28543 4880 26259 93850 1742 13432 559 2027 

5 156-जवक्रोळी 18046 20233 50302 0 3150 24963 2686 12153 

6 157-भाांडुप 16521 4153 48151 43379 2574 36183 8416 5839 

7 158-जोगेचवरी पवूच 26617 2363 72767 43805 1116 11874 645 2038 

8 159- कदडोशी 36749 8550 56577 36169 1421 14662 942 4448 

9 160-काांजदवली 31239 3189 23385 72427 596 13208 1157 1936 

10 161-चारकोप 21733 839 31730 96097 973 5654 862 1771 

11 162-मालाड प. 56574 951 17888 54271 692 14425 3653 3305 

12 163-गोरेगाव 18414 9287 58873 63629 1274 6420 1520 4362 

13 164-वसरेवा 22784 3710 0 49182 555 14508 741 25788 

14 165-अांधेरी प. 34982 904 26721 59022 410 12970 120 8567 

15 166-अांधेरी पवूच 37929 1327 52817 47338 1065 9420 583 2524 

16 167-जवलेपाले 24191 595 41835 74270 675 5882 2091 2073 

17 168-चाांजदवली 73141 9740 43672 0 1843 28678 21991 6033 

18 169-घाटकोपर प. 10071 7426 38427 80343 1430 17207 1293 3558 
19 170- घाटकोपर पवूच 21303 10471 26885 67012 3184 7696 1047 2294 
20 171-मानखदुच जश .न. 27497 5632 31782 0 2721 3649 5118 51482 
21 172-अणशूक्ती न. 17615 38959 39966 23767 1612 3285 2935 7150 

22 173-चेंबरू 37383 3933 47410 0 2394 5732 831 41702 

23 174-कुला अ.जा. 12855 14194 41580 28901 1877 5529 1041 27979 

24 175-कजलना 23595 18144 30715 29418 880 11708 9385 3000 

25 176- वाांदे्र पवूच 12229 9725 41388 25791 1891 5401 1540 26590 

26 177-- वाांदे्र प. 47868 2387 14156 74779 1053 3116 1318 2153 

 णवधानसभा एकूण 706963 186474 उ.ना 995973 1293597 37822 346863 73171 256360 उ.ना 
 
टीप       -  1. लोकसभा व जवधानसभा जनवडणकू – 2014 

     2. लोकसभा व जवधानसभा  जनवडणकूीमध्ये इतर व बलेॅट पेपर या अांतगचत झालेल्ह्या मताांचा मतदान केलेल्ह्या मतदाराांच्या एकूण सांययेमध्ये समावेश नसल्ह्याने  
         पक्षजनहाय जमळालेली एकूण मते मतदान केलेल्ह्या एकूण मतदाराांच्या सांययेशी जळुणार नाही. 

    3. लोकसभा व जवधानसभा  जनवडणकूीमध्ये  बाद करण्यात आलेली मते व NOTA ची मते पक्षजनहाय जमळालेल्ह्या मताांचा सांययेत समाजवष्ट्ट नसल्ह्याने एकुण मतदान 
          केलेल्ह्या मतदाराांच्या सांययेशी जळुणार नाही.   

आधार: -    उपजजल्ह्हा जनवडणकू अजधकारी, जजल्ह्हाजधकारी कायालय, मुांबई उपनगर   
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तक्ता 10.6 
 

णजल्यात गोळाकरण्यात आलेला कर महसलू 
 

  जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                                  (₹ लाख) 
 

अ.क्र. बाब 2016-17 2017-18 2018-19 

 (1) (2) (3) (4) 

1 मलू्ह्यवर्थधत कर (व्हटॅ) 7873745.62 4136484.16 68168.36 

2 
3 
 

मदु्राांक व नोंदणी  शलु्ह्क *- 3510.20 *- 4379.81 *- 7788069 

3 
 

राज्य उत्पादन शलु्ह्क 3.81 198.81 -118.99 

4 
 

जवजेवरील  शलु्ह्क 3006.09 42113.70 1383.55 

5 
करमणकू  कर, जवके्रय वथत ूव सेवा याांवरील 
इतर कर  व  शलु्ह्क 

35293.71 12732.21 5936.21 

6 वाहनाांवरील कर 18728.33 28084.20 14744.16 

7 माल व उतारुां वरील कर 150084.80 82361.33 81687.81 

8 जमीन महसलू 696.65 228.51 193.39 

9 इतर महसलू 163701.64 3816951.09 -487956.55 

एकूण महसलू 8241750.45 

 
8114774.20 

 
-323750.74 

  

  जटप  -    1.  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकजत्रत माजहती आहे. 
          2. *जव त्त जव भाग अजधसचूना जद. 21/10/2011 नसुार इलेक्रॉजनक पध्दतीने रकमा जमा करता येतील व याचा लेखा आभासी कोषागाराकडे असेल  
          या पध्दतीमळेु  मदु्राांक व नोंदणी शलु्ह्क जमा व्हच्युचअल रेझरीकडे व जव त्त जव भागाचे शासन पजरपत्रक क्रमाांक सांजकणच-1009/प्र.क्र.32/कोषा- 
          प्रशा-5जद. 01/07/2016 मदु्या क्र.2 अन्वये ईजमेचा (Refund of Epayment ) परतावा प्रदान अजधदान व लेखा कायालयाकडून होत असल्ह्याने  
          उपरोक्त जवरणपत्रातील मदु्राांक व नोंदणी शलु्ह्क  जमा   रक्कम वजा (-)  जदसनू येते.   

 
  आधार  -     अजधदान व लेखा कायालय (सांगणक) ,वाांदे्र-कुला सांकुल, वाांदे्र (पवुच) मुांबई-400051. 
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तक्ता 10.7 
 

णजल्यात गोळा करण्यात आलेला कायदेणनहाय जमा महसलू 
(मलू्यवर्थधत कर आणण वस्तू व सेवा कर)   

 

 जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                                              (₹ लाख) 
 

अ.क्र. बाब 

2017-18 2018-19 

नोंदीत 
व्यापाऱयाांपची 

सांयया 
जमा महसलू 

नोंदीत 
व्यापाऱयाांपची 

सांयया 
जमा महसलू 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 मुांजवका/ मलू्ह्यवर्थधत कर (व्हटॅ) कायदा उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 
2 मोटार ख्थपजरट टकॅ्स (एमएसटी) उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 
3 कें द्रीय जवक्रीकर (सीएसटी ) कायदा उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

4 ऊस खरेदी कर (एससीपीटी) कायदा उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

5 व्यवसाय कर कायदा उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

6 प्रवेश कर कायदा उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

7 ऐषाराम कर कायदा उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

8 एकूण व्हटॅ (₹ लाख)  
अ.क्र. 8= अ.क्र. (1 ते 7) 

उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

9 वथत ूव सेवा कर कायदा (एसजीएसटी) 
149288 

879986.22 
170512 

1325970.65 

10 वथत ूव सेवा कर कायदा (आयजीएसटी) 849803.41 1457184.56 

11 एकूण वथत ूव सेवा कर कायदा  149288 1729789.63 170512 2783155.21 

12 जमळणारी भरपाई उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

   13 
एकूण  (व्हिॅ+ जीएसिी) (₹ लाख)  
अ.क्र. 13 =अ.क्र.(8 +11 + 12) 

149288 1729789.63 170512 2783155.21 

 
 जटप      -   मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकजत्रत माजहती आहे. 

        आधार  -   राज्यकर सहआयकु्त, आर्थथक बधु्दीसांपदा कक्ष, जवक्रीकर भवन माझगाव मुांबई-10. 
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तक्ता 10.8 
 

कोषागारात सादर झालेल्या देयकाुंचे तपणशल 
 

  जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                              सांदभच वषच – 2018-19 
 

अ.क्र. 
कोषागार / 

उपकोषागाराचे 
नाव 

एकुण 
कायालयाांची 

सांयया 

कोषागारात 
सादर झालेल्ह्या 
देयकाांची एकूण 

सांयया 

पाजरत 
झालेल्ह्या 
देयकाांची 
सांयया 

वषचभरात खची पडलेली 
एकूण रक्कम 

(₹ लाख) 

प्राप्त 
झालेली 
एकूण 
चलने 

एकूण जमा 
रक्कम 

(₹ लाख) 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कुला 

अणधदान व लेखा 
कायालय 

742 
 

235308 
 

175744 
 

8880389.33 
 

92398 
 

1558948.14 

 
 
  जटप      -    1.  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर एकजत्रत माजहती आहे. 
 

  आधार  -    (सांगणक), अजधदान व लेखा कायालय वाांदे्र-कुला सांकुल, वाांदे्र (पवुच) मुांबई-400051. 
  

 
तक्ता 10.9 

 

णजल्हयातील पयविन स्थळाच्या णवकासाबाबत सद्यष्स्थती 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                         सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा 
पयचटन थथळाांची 

वगचवारी 

पयचटन 
थथळाांची 
सांयया 

पयचटन थथळाच्या जठकाणी मांजरू जवकास काम े
पयचटन थथळाच्या जठकाणी 

जवकास कामावर 
झालेला खचच (₹ लाख) 

 

चाल ुवषाच्या 
सरुवातीची अपणुच 

काम े

नजवन मांजरू 
काम े

एकूण काम े

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

1 अांधेरी क 7 0 1 1 434.83 

2 बोरीवली क 11 0 51 51 1958.80 

3 कुला क 3 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर  21 0 52 52 2393.63 

 
 आधार -  1. जजल्ह्हा जनयोजन सजमती, मुांबई उपनगर 

 
  पयचटन थथळाांची वगचवारी – 
  'अ' वगच - राष्ट्रीय थतरावजरल महत्वाचे पयचटनथथळ 
  'ब' वगच - राज्य थतरावजरल महत्वाचे पयचटनथथळ 
  'क' वगच - जजल्ह्हा थतरावजरल महत्वाचे पयचटनथथळ 
  'ड' वगच - थथाजनक थतरावरील महत्वाचे पयचटनथथळ
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तक्ता 11.1 

 

लोकसुंयया णवषयक णनवडक आकडेवारी 
         जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                                                                   सांदभच वषच:- 2018-19 

                                                                             

अ.क्र. 
बाब/ 

तालकुा 
के्षत्र 

चौ.जक.मी. 
गावाांची 
सांयया 

शहराांची 
सांयया 

लोकसांयया 
कुटूबाांची 

सांयया 
2011 

लोकसांययेची 
घनता 

िी-
परुुषप्रमाण 

प्रके्षजपत 
लोकसांयया   

(1 ऑक्टोबर, 
2018) 

एकूण परुुष ख्थत्रया 

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

1 अांधेरी उ.ना 25 उ.ना 2437393 1309680 1127713 उ.ना 

2 बोरीवली उ.ना 33 उ.ना 3089632 1659201 1430431 उ.ना 

3 कुला उ.ना 29 उ.ना 3829937 2062442 1767495 उ.ना 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

446 87 1 9356962 5031323 4325639 2105604 20980 860 10716316 

 
आधार :  भारताची जनगणना 2011  

 
 

तक्ता 11.2 
 

णजल्यातील मागासवगीयाुंची लोकसुंयया 
 

                जजल्ह्हा: मुांबई उपनगर                                                                                          सांदभच वषच : 2018-19 
 

अ. 
क्र. 

बाब/ 
तालकुा 

मागासवगीय लोकसांयया 
मागासवगीय 

लोकसांययेचे एकूण 
लोकसांययेतील प्रमाण 

अनसुजूचत जाती अनसुजूचत जमाती 
अ.जा. अ.ज. 

एकूण परुुष ख्थत्रया एकूण परुुष ख्थत्रया 

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

1 अांधेरी 98603  उ.ना 21441  उ.ना 4.05 0.88 

2 बोरीवली 138792  उ.ना 40287  उ.ना 4.49 1.30 

3 कुला 345907  उ.ना 42832  उ.ना 9.03 1.12 

एकूण मुुंबई उपनगर 583302 300291 283011 104560 55033 49527 6.23 1.12 

 
आधार:- भारताची जनगणना 2011 
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तक्ता 11.3 

 

लोकसुंयया आणण वणृिदर 
 

 जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर                                                                                        सांदभच वषच : 2018-19 
 

जनगणना       
वषच 

ग्रामीण/ 
नागरी 

लोकसांयया दशवार्थषक   वधृ्दीदर वार्थषक  चक्रवाढ वधृ्दीदर 

एकूण परुुष ख्थत्रया अनसुजूचत 
जाती 

अनसुजूचत 
जमाती 

सवच 
साधारण 

अनसुजूचत 
जाती 

अनसुजूचत 
जमाती 

सवच 
साधारण 

अनसुजूचत 
जाती 

अनसुजूचत 
जमाती 

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

1961 

एकूण 4152056 2496176 1655880 123527 22455 43.80 0 0 0 0 0 

ग्रामीण जनरांक 

नागरी 4152056 2496176 1655880 123527 22455 43.80 0 0 0 0 0 

1971 
एकूण 5970575 3478378 2492197 210497 30016 43.80 70.41 33.67 3.70 5.47 2.94 
ग्रामीण जनरांक 

नागरी 5970575 3478378 2492197 210497 30016 43.80 70.41 33.67 3.70 5.47 2.94 

1981 
एकूण 8243405 4652646 3590759 399076 84073 38.07 89.59 180.09 3.28 6.61 10.85 
ग्रामीण जनरांक 
नागरी 8243405 4652646 3590759 399076 84073 38.07 89.59 180.09 3.28 6.61 10.85 

1991 
एकूण 9925891 5460145 4465746 646914 103775 20.41 62.10 23.43 1.87 4.95 2.13 
ग्रामीण जनरांक 
नागरी 9925891 5460145 4465746 646914 103775 20.41 62.10 23.43 1.87 4.95 2.13 

2001 
एकूण 8640419 4741720 3898699 401569 70454 उ.ना. 
ग्रामीण जनरांक 
नागरी 8640419 4741720 3898699 401569 70454 उ.ना. 

2011 

एकूण 9356962 5031323 4325639 583302 104560 8.29 45.26 48.41 0.80 3.80 4.03 

ग्रामीण जनरांक 

नागरी 9356962 5031323 4325639 583302 104560 8.29 45.26 48.41 0.80 3.80 4.03 
 

 जटप    -  मुांबई उपनगर जजल्ह्हयाची थथापना 1 ऑक्टोंबर 1990 रोजी  झाली आहे.  वषच 1961 ते 1991 पयंत मुांबई उपनगर व मुांबई चहरची माजहती एकत्रीत होती. वषच      
     2001  मुांबई उपनगरची थतांभ्  8 ते 13 च्या माजहती कजरता  पायाभतू वषाची  माजहती उपलब्ध नसल्ह्याने सदर थतांभ शनु्य दाखजवण्यात आले आहेत.  
 आधार  - भारताची जनगणना 1961 ते 2011. 
 
 
 

तक्ता 11.4 
 

शहराुंची वगववारी आणण त्याुंची लोकसुंयया 
 

 जजल्ह्हा  - मुांबई उपनगर                                                                                                                                  सांदभच वषच - 2018-19 
 

अ. क्र. 
शहराचे 

नाव 
शहराचे 

वगीकरण 
लोकसांयया 

लोकसांयया वाढीचा दशवार्थषक वधृ्दीदर 
एकूण परुुष ख्थत्रया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 एकूण मुुंबई उपनगर 1 9356962 5031323 4325639 8.29 

  
 आधार  - भारताची जनगणना 2011. 
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तक्ता 11.5 

 

मयुय व सीमाुंणतक काम करणाऱयाुंचे उद्योग गि णनहाय वगीकरण 
 

 जजल्ह्हा  -मुांबई उपनगर                                                                                           सांदभच वषच - 2018-19 
   

अ.क्र. बाब/तालकुा 

मयुय काम करणारे जसमाांजतक काम करणारे 

शेतकरी शेतमजरू 

वथत ूजनमाण, 
सेवा दरुुथत्या 

व घरघतुी 
उद्योग 

इतर काम 
करणारे 

एकूण शेतकरी शेतमजरू 

वथत ूजनमाण, 
सेवा दरुुथत्या 

व घरघतुी 
उद्योग 

इतर काम 
करणारे 

एकूण 

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

1 बोरीवली 

उ.ना. 2 अांधेरी 

3 कुला 

नागरी 10396 17621 104796 3383109 3515922 5690 3101 14020 196288 219099 

ग्रामीण जनरांक 

एकूण मुुंबई उपनगर 10396 17621 104796 3383109 3515922 5690 3101 14020 196288 219099 

 
 
 

काम करणाऱयाांचे वगीकरण 

अ.क्र. बाब/ 
तालकुा 

मयुय व जसमाांजतक काम 
करणारे एकूण 

काम करणाऱयाांची एकूण 
लोकसांययेशी टक्केवारी 

एकूण कामन 
करणारे 

काम न करणाऱयाांची एकूण 
लोकसांययेशी टक्केवारी 

(1) (2) (13) (14) (15) (16) 

1 बोरीवली 

उ.ना. 2 अांधेरी 

3 कुला 

नागरी 3735021 39.92 5621941 60.08 

ग्रामीण जनरांक 

एकूण मुुंबई उपनगर 3735021 39.92 5621941 60.08 
 

 आधार – भारताची जनगणना 2011  
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तक्ता 11.6 

 

धमव व वयोगिानसुार लोकसुंयया 
              जजल्ह्हा –मुांबई उपनगर                                                                                                                           सांदभच वषच  - 2018-19 
 

 
आधर : भारताची जनगणना  2011  

अ.क्र. बाब ग्रामीण नागरी एकूण 
  परुुष थत्री परुुष थत्री परुुष थत्री 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
धमानसुार 

1 बौध्द 

जनरांक 

235869 233699 235869 233699 
2 जिचचन 157293 165183 157293 165183 
3 कहद ू 3439236 2897896 3439236 2897896 
4 जैन 172042 171597 172042 171597 
5 मखु्थलम 980832 814956 980832 814956 
6 शीख 24634 22654 24634 22654 
7 इतर 9160 9185 9160 9185 
8 Not stated 12257 10469 12257 10469 

           सववधमव (एकूण) 5031323 4325639 5031323 4325639 
 

वयोगिानसुार (वषे) 
अ.क्र. बाब ग्रामीण नागरी  

  परुुष थत्री परुुष थत्री एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 0 - 6 

जनरांक 

486696 444188 930884 
2 7 - 14 627096 558952 1186048 
3 15 - 19 462660 372171 834831 
4 20 - 24 563925 435502 999427 
5 25 - 29 541602 443568 985170 
6 30 - 34 455539 381508 837047 
7 35 - 39 408670 355797 764467 
8 40 - 49 645903 564584 1210487 
9 50 - 59 434656 373292 807948 
10 60 वषावरील 386138 381480 767618 
11 वय अजनदेजशत 18438 14597 33035 

  सवववयोगि (एकूण)    5031323 4325639 9356962 
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तक्ता 11.8 (अ) 

 

णजल्यातील पशुधन (णवदेशी / सुंकणरत गाई व बैल) 
 

जजल्ह्हा -   मुांबई उपनगर  व मुांबई शहर                                                                                          सांदभच  वषच –2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा            जवदेशी / सांकजरत गाई व बैल                                  (सांयया) 

  अडीच वषां 
पयंतच्या गाई 

अडीच वषां 
वरील गाई 

दीड वषां पयंतचे 
बैल 

दीड वषां वरील 
बैल एकूण (थतांभ 3 ते 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 अांधेरी 

 
उ.ना. 

2 बोरीवली 
 

3 कुला 
एकूण मुुंबई उपनगर 745 2005 320 274 3344 

 
       आधार – (19 वी पशगुणना वषच 2012)  पशसुांवधचन आयकु्तालय, पणेु. 

 
 

तक्ता 11.8 (ब) 
 

णजल्यातील पशुधन (देशी गाई व बैल) 
 

                        जजल्ह्हा-  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                सांदभच वषच – 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा                                देशी गाई व बैल                                                   (सांयया) 
  तीन 

वषां पयंतच्या 
गाई 

तीन वषांवरील 
गाई 

दोन 
वषांपयंतचे 

बैल 

दोन 
वषांवरील 

बैल 

एकूण (थतांभ 
3 ते 6) 

एकूण जवदेशी/ सांकजरत व 
देशी  गाईवबैल (तक्ता क्र. 

11.8अ थतांभ क्र.7 व 
तक्ता क्र. 11.8ब थतांभ क्र. 

7 ची बेरीज) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 अांधेरी  

उ.ना. 
2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 444 1116 136 144 1840 5184 
 

                 आधार – (19 वी पशगुणना वषच 2012)पशसुांवधचन आयकु्तालय, पणेु. 
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तक्ता 11.8 (क) 

 

णजल्यातील पशुधन ( म्हशी व रेडे ) 
 

जजल्ह्हा-  मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                                सांदभच वषच – 2018-19 
 

अ.क्र. तालकुा म्हशी व रेडे 

  तीन वषां पयंतच्या 
म्हशी 

तीन वषांवरील म्हशी दोन वषांपयंतचे रेडे दोन वषांवरील 
रेडे 

एकुण (थतांभ क्र 3 ते 
6 ) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 अांधेरी  

उ.ना. 
2 बोरीवली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 1350 28050 348 440 30188 
 

आधार – (19 वी पशगुणना वषच 2012)पशसुांवधचन आयकु्तालय, पणेु. 
 

 
 

तक्ता  11.8 (ड) 
 

णजल्यातील एकूण पशुधन व कुक्कुि पक्षी  
 

 जजल्ह्हा-     मुांबई उपनगर व मुांबई शहर                                                                                            सांदभच वषच  – 2018-19 

 

अ.क्र. तालकुा 

देशी  /जवदेशी 
सांकजरत व गाई 
व बैल (तक्ता 

क्र. 11.8ब 
थतांभ क्र. 8) 

म्हशी रेडे 
तक्ता 

क्र. 11.8 
क थतांभ 

7 

मेंढया बकऱया 
घोडे, 

कशगरे व 
खेचरे 

गाढवे इतर पशधुन 
(डुकरे, उांट) 

एकूण 
पशधुन 

एकूण 
कोंबडया 

एकूण कुक्कुटपक्षी 
(कोंबडया, बदके, टकी इतर 

कुक्कुट पक्षी व कुक्कुट 
पालन कें द्रातील पक्षी) 

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

 

उ.ना. 2 बोरीवली 

3 कुला 
एकूण मुुंबई 
उपनगर 

5184 30188 312 10626 1643 92 661 48706 52851 86125 

 
          आधार – (19 वी पशगुणना वषच 2012) पशसुांवधचन आयकु्तालय, पणेु. 
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तक्ता 11.9 

 

कृषी व णबगर-कृषी आस्थापना 
 

 जजल्ह्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                                                         सांदभच वषच – 2018-19 
 

 
  
 टीप     -  1. * पीक  उत्पादन,  मळे, सावचजजनक प्रशासन, सांरक्षण आजण सामाजजक सरुक्षा सेवा काये  वगळून 
                    2. सहावी आर्थथक गणना- 2013  
 आधार -  अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन,  मुांबई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. बाब 
* कृषी आथथापना जबगर-कृषी  आथथापना 

कृषी व जबगर-कृषी एकूण 
आथथापना* 

ग्रामीण नागरी एकूण ग्रामीण नागरी एकूण ग्रामीण नागरी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 आथथापनाांची सांयया          

 1.1  जवना वेतनी कामगार असलेल्ह्या 

जनरांक 

1904 1904 

जनरांक 

239692 239692 

जनरांक 

241596 241596 

 
1.2  जकमान एकतरी वेतनी कामगार 
असलेल्ह्या 756 756 223064 223064 223820 223820 

 1.3  एकूण 2660 2660 462756 462756 465416 465416 

2 मालकीच्या प्रकारानसुार  आथथापना 

 2.1 सहकारी 

जनरांक 

0 0 

जनरांक 

1593 1593 

जनरांक 

1593 1593 

 2.2 सावचजजनक 8 8 7288 7288 7296 7296 

 2.3 खाजगी 2652 2652 453875 453875 456527 456527 

3 मालकाच्या सामाजजक गटानसुार आथथापना  (एकूण टक्केवारी) 

 3.1 अनसुजूचत जाती 

जनरांक 

4.17 4.17 

जनरांक 

8.07 8.07 

जनरांक 

8.05 8.05 

 3.2 अनसुजूचत जमाती 3.38 3.38 2.35 2.35 2.35 2.35 

4 
जागे जवरजहत कायाख्न्वत असलेल्ह्या 
आथथापना      ( एकूणाशी टक्केवारी 
) 

61.09 61.09 17.5 17.5 17.75 17.75 

5 सवचसाधारणपणे कामकरणाऱया कामगाराांची सांयया 

 5.1 एकूण कामगार 

जनरांक 

6824 6824 

जनरांक 

1664175 1664175 

जनरांक 

1670999 1670999 

 5.2 वेतनावर काम करणारे कामगार 3056 3056 1126977 1126977 1130033 1130033 

 5.3 वेतनावरील कामगाराांची एकूण 
कामगाराांशी टक्केवारी 

44.78 44.78 67.72 67.72 67.63 67.63 

 5.4 कामगाराांची प्रजत  आथथापना  
सरासरी सांयया 

2.57 2.57 3.6 3.6 3.59 3.59 
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तक्ता 11.10 
 

ढोबळ कायवष्स्थतीनसुार आस्थापनाुंची आणण णनयणमत काम करणा-या कामगाराुंची सुंयया 
 

 जजल्ह्हा-   मुांबई उपनगर                                                                                                                          सांदभच वषच – 2018-19 
 

 

अ.क्र. 
ढोबळ 

कायचख्थथती 
सांकेताांक  

ढोबळ कायचख्थथती 
ग्रामीण नागरी एकूण* 

आथथापना कामगार आथथापना कामगार आथथापना कामगार 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 01 कृषी 0 0 2660 6824 2660 6824 
2 05 खाणकाम व दगडकाम 0 0 46 366 46 366 
3 06 वथतजुनमाण 0 0 113420 457448 113420 457448 
4 07 व 08 वीज, गसॅआजणपाणीपरुवठा 0 0 3472 16275 3472 16275 
5 09 बाांधकाम 0 0 8990 33165 8990 33165 
6 10 जवक्री, देखभालवदरुुथती 0 0 7828 29904 7828 29904 
7 11 घाऊकव्यापार 0 0 7988 30558 7988 30558 
8 12 जकरकोळव्यापार 0 0 137481 295618 137481 295618 
9 13 वाहतकूआजण साठवण (टपाल व 

कुजरयर कायासह) 
0 0 40602 77497 40602 77497 

10 14 उपाहारगहेृआजणहॉटेल्ह्स 0 0 24577 108636 24577 108636 
11 15 माजहती व दळणवळण (सांगणक 

प्राणाली, सल्ह्ला व तत्सांबांधीत 
सेवासहीत )  

0 0 6568 100601 6568 100601 

12 16 जवत्तीय व जवमा कायच  0 0 9590 77248 9590 77248 
13 17 थथावरमालमते्तसांबांधी कायच  0 0 9062 17280 9062 17280 
14 18 व्यावसाजयक, वैज्ञाजनक व ताांजत्रक 

कायच (जाजहरात, पणन, सांशोधन 
आजण पशजुचकीत्सक कायासहीत) 

0 0 14642 102810 14642 102810 

15 19 प्रशासकीय व आधार सेवा कायच 
(रॅव्हल एजन्सी, रोजगारजवषयक 
कायच व अजधवेशन व व्यापार 
प्रदशचने आयोजीत ) 

0 0 10795 70374 10795 70374 

16 20 शैक्षजणक  0 0 14763 90290 14763 90290 
17 21 मानवी आरोग्य व सामाजजक कायच 

(जनवासी व जबगर जनवासी  शशु्रुषा ) 0 0 13254 63329 13254 63329 

18 22 कला, करमणकू, जक्रडा व 
मनोरांजन (अवैध जगुार व पैज लावणे 
वगळून ) 

0 0 3496 14421 3496 14421 

19 23 इतर सेवाकायच (इतरत्र वगीकृत 
केली नसलेली) 0 0 36182 78355 36182 78355 

20 24 जबगर-कृषी  सेवाकायच (एकूण) 0 0 462756 1664175 462756 1664175 
  कृषी व णबगर-कृषी सेवा कायव 

(एकूण) 
0 0 465416 1670999 465416 1670999 

 

टीप     -   1. * पीक  उत्पादन,  मळे, सावचजजनक प्रशासन, सांरक्षण आजण सामाजजक सरुक्षा सेवा काये  वगळून 
     2. सहावी आर्थथक गणना- 2013  
आधार  -  अथच व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन,  मुांबई. 

 
 
 
 


