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अनकु्रमणणका 
णजल्हा सामाणजक व आर्थथक समालोचन -2015 

       णजल्हा :  मुुंबई उपनगर 
तक्ता क्र. णवषय पषृ्ठ क्र. 

 भाग 1 – समालोचन  
 1. णजल्याचा समग्र आढावा 9 ते 17 
 2. दषृ्ष्िके्षपात णजल्हा 18 ते 22 
 3. णजल्हा योजनेचा आढावा  
 णजल्याचा नकाशा 23 
 णनवडक णनदेशकाुंवर आधाणरत आलेख 24 ते 29 
 भाग 2 - साुंष्ययकीय तक्ते  
1 णनवडक णनदेशक  

1.1 जजल्ह्यातील जिजिध आर्थथक ि सामाजजक बाबींचे जनिडक जनदेशक 31 ते 35 
1.2 जजल्ह्यातील महत्िाची साांख्ययकी लाग ुनाही 
2 णजल्हा उत्पन्न अुंदाज  

2.1 क्षेत्रिार जजल्ह्हा उत्पन्न ि दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न - चाल ूककमतींनसुार 36 ते 39 
2.2 क्षेत्रिार जजल्ह्हा उत्पन्न ि दरडोई जजल्ह्हा उत्पन्न - ख्थथर (2004-05) ककमतींनसुार 40 ते 43 
3 ककमती व साववजणनक णवतरण व्यवस्था  
 ककमती णवषयक आकडेवारी  

3.1 जजल्ह्यातील महत्िाच्या िथतुांच्या तै्रमाजसक सरासरी जकरकोळ ककमती 44 ते 45 
 साववजनीक णवतरण व्यवस्था  

3.2 राथत भाि धान्य दकुाने आजण रेशनकाडड धारकाांची सांयया 46  
3.3 अांत्योदय अन्न येाजना, दाजरद्रय रेषेखालील (अांत्योदय अन्न येाजना िगळून) ि दाजरद्रय रेषेिरील कुटुांबाांसाठी अन्नधान्याचे 

जनयतन ि उचल 
47 

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

4.1 (अ) गोळा केलेला महसलू (जमीन महसलू, िाढीि, सांजकणड, जज.प., ग्रा.प., पां.स., सेस, इ.जी.एस., जशक्षण, अकृषीक, जसटी सि,े 
िथतीिाढ ि नझलू) 

48 

4.1 (ब) गोळा केलेला महसलू (खाणी, गौणखजनज, मत्थय, कोटड फी ि मदु्राांक, बी.बी.डी.आर., नोंदणीपत्र, महसलूी, करमणकू, 
जाजहरात इत्यादी) 

48 

4.1 (क) गोळा केलेला महसलू (तगाई, अजधक धान्य, मदृ सांधारण, िनजमीन कजड, अकृषीक कजड, आदशड गहृजनमाण, पख्चचम 
पाजकथतानातनू आलेले जनिाजसत त्याांची मोडतोड, प्रकल्ह्पग्रथताांना, कुळाांना जदलेले कजड,  परूग्रथत, जमीन सधुारणा इत्यादी) 

49 

 स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे उत्पन्न/खचव  
4.2 थथाजनक थिराज्य सांथथाांचे उत्पन्न ि खचड 50 
4.3 नागरी थथाजनक थिराज्य सांथथाांचे  उत्पन्न ि खचड 51 
4.4 ग्रामपांचायतींचे उत्पन्न ि खचड लाग ुनाही 
4.5 जजल्ह्हा पजरषदचे उत्पन्न ि खचड लाग ुनाही 

 बकँ व णवमा  
4.6 तालकुाजनहाय बकँ कायालये, िगीकृत बकँाांची सांयया, ठेिी ि कजे 52 
4.7 जजल्ह्यातील आयरु्थिमा जिषयक आकडेिारी 52 

 बचत गि  
4.8 जजल्ह्यातील बचत गटाांबाबतची माजहती 53 
4.9 जजल्ह्यातील जजल्ह्हा ग्राजमण जिकास यांत्रणा ि मजहला आर्थथक जिकास महामांडळ याांच्या माफड त थथाजपत बचत गटाांबाबतची 

माजहती 
54 

5. कृषी व सुंलग्न सेवा  
 कृषी  

5.1 जजमनीच्या िापराजिषयी माजहती लाग ुनाही 
5.2 जनरजनराळ्या जपकाांखालील क्षेत्र लाग ुनाही 
5.3 राज्यात जितरीत करण्यात आलेले जबयाणे लाग ुनाही 
5.4 रासायजनक खताांचा िापर लाग ुनाही 
5.5 जनरजनराळ्या जपकाांचे उत्पादन लाग ुनाही 
5.6 मयुय जपकाांचे दर हेक्टरी अांदाजजत उत्पादन लाग ुनाही 
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तक्ता क्र. णवषय पषृ्ठ क्र. 
5.7 तालकुाजनहाय पजडन्य जदिसाांची सांयया ि एकूण पजडन्य 55 

 पदमु  
5.8 कृजत्रम रेतन कायडक्रमाची प्रगती 56 
5.9 कृजत्रम रेतन ि दगु्ध उत्पादनाची तालकुाजनहाय प्रगती 56 
5.10 पशिुैद्यजकय सांथथाबाबतची माजहती 57 
5.11 मान्यताप्राप्त पशिुध गहेृ आजण त्यात कत्तल केलेल्ह्या पशूांची सांयया 57 
5.12 भजूल मत्थयव्यिसायजिषयक माजहती लाग ुनाही 
5.13 सागरी मत्थयव्यिसायजिषयक माजहती 58 
5.14 शासकीय आजण सहकारी दगु्ध शाळाांमधील दगु्ध उपउत्पादने 58 
5.15 दगु्ध जिकास सहकारी सांथथाबाबतची माजहती 59 

 जलसुंपदा व लाभ के्षत्र  
5.16 जजल्ह्यातील कसचनाच्या ि पाणी उपसा करण्याच्या सोयी लाग ुनाही 
5.17 जिजिध साधनाांखालील ओजलताचे क्षेत्र लाग ुनाही 
5.18 कसचन जिजहरीजिषयक माजहती लाग ुनाही 
5.19 कूपनजलका, हातपांप ि जिद्यतु पांपाांजिषयी माजहती 60 
5.20 जजल्ह्यातील पाटबांधारे जिषयक सजुिधा (राज्यथतर पाटबांधारे) लाग ुनाही 
5.21 जजल्ह्यातील लघपुाटबांधाऱयाांच्या कामाजिषयक माजहती लाग ुनाही 
5.22 मोठे ि मध्यम पाटबांधारे प्रकल्ह्पाांजिषयी माजहती लाग ुनाही 
5.23 जजल्ह्हयातील  लघपुाटबांधारे जिषयी सजुिधा लाग ुनाही 
5.24 जजल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्र जिकास कायडक्रमाांतगडत मदृ ि जलसांधारण कामाांची प्रगती लाग ुनाही 

 वने व पयावरण  
5.25 जजल्ह्यातील एकूण िनक्षेत्र 61 
5.26 जजल्ह्यातील िनाांचे िगीकरण 61 
5.27 सामाजजक िनीकरण कायडक्रमाांतगडत िकृ्षरोपणाचे लक्ष्य ि साध्य 62 
5.28 िन्यजीि ि राष्ट्रीय उद्याने / अभयारण्याअांतगडत प्रकल्ह्पजनहाय क्षेत्र ि खचड 62 
5.29 मयुय ि गौण िन उत्पादने ि उत्पन्नाजिषयी माजहती 63 
5.30 सांिगडजनहाय कारखान्याांचा तपशील 64 
6. उद्योग व सहकार  
 उद्योग  

6.1 जजल्ह्यातील उद्योगाांबाबतचा तपशील 65 
6.2 जजल्ह्यातील जिजिध यांत्रणाकडे उपलब्ध असलेल्ह्या थियांरोजगाराच्या योजनाांतगडत लाभ जदलेल्ह्या लाभधारकाांची सांयया 65 

 रोजगार व स्वयुंरोजगार  
6.3 कारखान्यातील कामगाराांची दैजनक सरासरी सांयया 66 ते 69 
6.4 रोजगार ि थियांरोजगार मागडदशडन कें द्राांतील आकडेिारी 70 
6.5 शासकीय ि थथाजनक थिराज्य सांथथाांतील कमडचाऱयाांची सांयया 71 
6.6 जनरजनराळया उद्योगाांतील रोजगाराांबाबतची माजहती 72 

 कामगार  
6.7 दकुाने, व्यापारी सांथथा ि त्यातील कामगाराांबाबतची माजहती 73 

 सहकार  
6.8 प्राथजमक कृजष सहकारी सांथथाांचे कायड लाग ुनाही 
6.9 जजल्ह्यातील कृजष सहकारी बकँाांचा तपशील लाग ुनाही 
6.10 प्राथजमक कृजष पतपरुिठा सांथथाांचा तपशील लाग ुनाही 
6.11 जजल्ह्यातील साखर कारखाने जिषयक माजहती लाग ुनाही 
6.12 जिजिध प्रकारच्या सहकारी सांथथा 74 
6.13 सहकारी सांथथाांची जित्तीय ख्थथती 75 
6.14 सहकारी सांथथाांची लेखापरीक्षण िगाप्रमाणे सांयया 75 
6.15 राज्य / जजल्ह्हा कायडक्षेत्र असलेल्ह्या सहकारी बकँाचे कायड 76 
6.16 जबगर-कृषी सहकारी पतसांथथाांचे कायड 77 
6.17 परिानाधारक सािकाराांची सांयया आजण त्याांनी जदलेली कजे 77 

 पणन  
6.18 जजल्ह्हा आजण प्राथजमक पणन सांथथाांचे कायड 78 
6.19 जनयांजत्रत बाजारपेठातील कृषी मालाांची िार्थषक आिक 79 
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तक्ता क्र. 
 

णवषय 
 

पषृ्ठ क्र. 
 6.20 जनिडक कृजष मालाच्या तै्रमाजसक सरासरी घाऊक जकमांती 

 
80 

 वस्त्रोद्योग 
 

 
6.21 सहकारी सतू जगरण्या, हातमाग ि यांत्रमाग याांचा तपशील 81 
7. पायाभतू सणुवधा  
 उजा  

7.1 जजल्ह्यातील जिजेचा िापर 82 
 प्रादेणशक पणरवहन व महाराष्र राज्य मागव पणरवहन व दळणवळण  

7.2 मोटार िाहनाांची आजण अनजु्ञाप्ती धारकाांची सांयया 83 
7.3 महाराष्ट्र राज्य मागड पजरिहन महामांडळाची प्रिासी िाहतकू 84 
7.4 थथाजनक थिराज्य सांथथाांचे िाहतकू उपक्रम 84 
7.5 पोथट आजण दरूध्िनी सेिा याांची आकडेिारी 85 

 साववजणनक बाुंधकाम  
7.6 रोड प्लनॅ 2001-2021 (सधुारीत आराखडा) नसुार जजल्ह्यातील रथतेजिकास कायडक्रमाची प्रगती 85 
7.7 प्रकार ि पषृ्ट्ठभाग यानसुार रथत्याांची लाांबी 86 
7.8 तालकु्यातील रथतेजिषयक आकडेिारी (आजदिासी + जबगर आजदिासी क्षेत्र ) 87 

 पाणी परुवठा व स्वच्छता  
7.9 जपण्याच्या पाण्याच्या सोयी ि टांचाई सांबांधी केलेल्ह्या उपाययोजना लाग ुनाही 
7.10 अनसुजूचत जाती ि निबौध्द िैयख्क्तक नळजोडणी लाग ुनाही 
7.11 ग्रामीण भागात शौचालयाची सजुिधा असणाऱया कुटूांबाांची सांयया लाग ुनाही 
8. सामाजीक के्षते्र व सामणूहक सेवा  
 णशक्षण  

8.1 जजल्ह्यातील प्राथजमक शाळाांबाबतची माजहती 88 ते 89 
8.2 जजल्ह्यातील माध्यजमक शाळाांबाबतची माजहती 90 ते 91 
8.3 जजल्ह्यातील उच्च माध्यजमक शाळाांबाबतची माजहती 92 ते 93 
8.4 शैक्षजणक सांथथाांतील अनसुजूचत जातीच्या जिद्यार्थ्यांची सांयया 94 
8.5 शैक्षजणक सांथथाांतील अनसुजूचत जमातीच्या जिद्यार्थ्यांची सांयया 95 
8.6 शैक्षजणक सांथथाांतील अल्ह्पसांययाांक जिद्यार्थ्यांची सांयया 96 
8.7 जजल्ह्यातील साक्षरतेचे प्रमाण (2001 ि 2011) 97 
8.8 इयत्ताजनहाय जिद्यार्थ्यांची सांयया 98 
8.9 प्राथजमक शाळाांतील जिद्यार्थ्यांचे उत्तीणडतेचे प्रमाण 99 
8.10 प्राथजमक शाळाांतील जिद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 99 
8.11 शारीजरक जशक्षण महाजिद्यालये, क्रीडाांगणे, क्रीडा सांथथा आजण क्रीडा जशष्ट्यितृ्तीधारक याबाबतची माजहती 

 
 

100 
8.12 इयत्ता दहािी नांतर जिजिध क्षेत्रातील उपलब्ध प्रिेश क्षमता 101 
8.13 िषाच्या सरुुिातीला प्राप्त अजाांची सांयया ि प्रिेश जमळालेल्ह्या जिद्यार्थ्यांची सांयया 101 
8.14 जजल्ह्यातील महाजिद्यालयाांबाबतची माजहती 102 
8.15 व्यािसाजयक जशक्षण सांथथाांबाबतची माजहती 103 

 साववजणनक आरोग्य 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.16 सािडजजनक ि शासन सहाय्यीत िैद्यकीय सजुिधाांची माजहती 

 
 
 
 
 
 

104 
8.17 खाजगी िैद्यकीय सजुिधाांची माजहती 104 
8.18 जजल्ह्यात नोंद केलेल्ह्या जन्म ि मतृ्यूांची सांयया 105 ते 106 
8.19 जजल्ह्यातील प्रसतुीपिूड तपासणींची सांयया 107 
8.20 जिजिध कारणाांनसुार मतृ्यचूी सांयया 108 
8.21 माता ि बाल सांगोपन कायडक्रमाांतगडत लस टोचणी 

 
 
 
 
 
 

109 
8.22 कुटुांब कल्ह्याण कायडक्रमाची प्रगती 

 
 
 
 

110 
8.23 जजल्ह्यातील कायडरत अांगणिाड्या, कायडरत सेजिका ि अांगणिाड्या इमारतींचा तपजशल 111 
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तक्ता क्र. णवषय पषृ्ठ क्र. 

 मणहला व बालणवकास  
8.24 जजल्ह्यातील कायडरत अांगणिाड्या ि त्यामधील बालके 111 
8.25 जजल्ह्यातील कायडरत अांगणिाड्याांमधील कुपोषीत बालकाांचे श्रेणीजनहाय िगीकरण 112 
8.26 एकाख्त्मक बाल जिकास सेिा योजना - माता ि बालसांगोपन 112 

 दाणरद्र्य  
8.27 शहरी भागातील दाजरद्रय रेषेखालील कुटुांबे (2002) 113 
8.28 ग्रामीण भागातील दाजरद्रय रेषेखालील कुटुांबे (2005) लाग ुनाही 

 गहृणनमाण  
8.29 जिजिध गहृजनमाण मांडळामाफड त म्हाडाने बाांधलेल्ह्या घराांचा तपजशल. 113 
8.30 राजीव गाुंधी ग्रामीण जनवारा योजना लाग ुनाही 
8.31 इांजदरा आिास योजना- ग्रामीण भागासाठी लाग ुनाही 
8.32 घरबाांधणीसाठी अथडसहाय्य योजनेअांतगडत ग्रामीण क्षेत्रात जदलेली घरे लाग ुनाही 

 सामाणजक न्याय  
8.33 जजल्ह्यातील मागासिगीय िसतीगहेृ, त्याांची प्रिेश क्षमता ि जदलेले प्रिेश 114 
8.34 जजल्ह्यातील दजलत िथत्या, त्यामधील लोकसांयया ि दजलत िथत्याांची सधुारणा 115 

 अल्पसुंययाुंक णवकास  
8.35 अल्ह्पसांययाांक जिकास जिभागाकडून राबजिण्यात येत असलेल्ह्या जिजिध योजनामधील लाभाथी सांयया 

 
 
 

116 
 णवशेष सहाय्य  

8.36 महसलु जिभागाकडील सामाजजक सरुक्षा योजनाांतगडत केलेले अथडसहाय्य 117 
8.37 सांजय गाांधी जनराधारअनदुान  योजनेंतगडत केलेले अथडसहाय्य 117 

 मदत व पनुववसन  
8.38 पनुिडसन प्रकल्ह्पाांची सद्यख्थथती 118 
8.39 जजल्ह्यातील दषु्ट्काळामळेु झालेली हानी ि पनुिडसन व्यिथथापनाांतगडत जदलेले सहाय्य 119 
8.40 जजल्ह्यातील आपत्तीमळेु झालेली हानी ि आपत्ती व्यिथथापनाांतगडत जदलेले सहाय्य 119 
9. योजनाणवषयक आकडेवारी  
 णवणवध णवकास योजना  

9.1 जजल्ह्यातील जिजिध योजनाांतगडत जनयतव्यय ि खचाचा आढािा 120 
9.2 जिजिध जिकास शीषाखाली झालेला योजनाांतगडत खचड 121 ते 123 
9.3 िीस कलमी कायडक्रमाची भौजतक प्रगती 9.3 
9.4 खासदार थथाजनक क्षेत्र जिकास कायडक्रम 125 ते 126  
9.5 आमदार थथाजनक जिकास कायडक्रम (जिधानसभा मतदार सांघ) 127 
9.6 थथाजनक जिकास कायडक्रम (जिधानपजरषद सदथय) 128 

 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना  
9.7 महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना लाग ुनाही 
9.8 महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेतलेली कामे, त्यािरील रोजगार ि खचड लाग ुनाही 
9.9 महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेली प्रकारानसुार कामे ि त्यािरील खचड लाग ुनाही 
10. 
 

सुंकीणव 
 

 
 
 

 न्याय व प्रशासन  

10.1 पोजलस अजधकारी/कमडचारी याांची सांयया 129 
10.2 जजल्ह्यात कायडरत जिजिध  न्यायालये, त्यामधील न्यायाधीशाांची सांयया ि जनकालात  काढलेली  प्रकरणे 130 

 माणहती व जनसुंपकव   

10.3 जजल्ह्यात प्रकाजशत झालेली ितडमानपते्र ि जनयतकाजलके 131 

10.4 जचत्रपट गहेृ, व्ही.डी.ओ. कें द्र आजण केबलधारक याांची आकडेिारी 
 
 
 
 
 
 

131 
 



7 

 

तक्ता क्र. णवषय पषृ्ठ क्र. 
 णनवडणकू  

10.5 लोकसभा ि जिधानसभा जनिडणकूीबाबतची आकडेिारी 132 ते 133 
 णवत्त  

10.6 जजल्ह्यात गोळा करण्यात आलेला कर महसलू 134 
10.7 जजल्ह्यात गोळा करण्यात आलेला मलू्ह्यिधीत कर महसलू (व्हटॅ) 134 
10.8 कोषागारात सादर झालेल्ह्या देयकाांचे तपजशल 135 

 माणहती व तुंत्रज्ञान  
10.9 माजहती ि तांत्रज्ञान सांबधी तपजशल 135 

 पयविन  
10.10 जजल्ह्हयातील पयडटन थथळाच्या जिकासाबाबत सद्यख्थथती 136 
10.11 जजल्ह्हयातील पयडटन थथळाच्या जठकाणी असलेल्ह्या सजुिधा 136 

 भाग -3 गणनाणवषयक आकडेवारी  
 जनगणना (लोकसुंयया)  

11.1 लोकसांयया जिषयक जनिडक आकडेिारी (नागरी क्षेत्र) 137 
11.2 लोकसांयया जिषयक जनिडक आकडेिारी (ग्रामीण क्षेत्र) लाग ुनाही 
11.3 जजल्ह्यातील मागासिगीयाांची लोकसांयया 137 
11.4 लोकसांयया आजण िजृिदर 138 
11.5 शहराांची िगडिारी आजण त्याांची लोकसांयया 138 
11.6 मयुय ि सीमाांतीक काम करणाऱयाांचे उद्योग गटजनहाय िगीकरण 139 
11.7 धमड ि ियोगटानसुार लोकसांयया 140 

 कृषी गणना  
11.8 िजहती धारणेचा प्रकार आजण क्षेत्रफळ गटानसुार िगीकरण लाग ुनाही 

 पशुगणना  
11.9 (अ) जजल्ह्यातील एकूण पशधुन (जिदेशी ि सांकजरत गाई ि बैल) 141 
11.9 (ब) जजल्ह्यातील एकूण पशधुन(देशी ि सांकजरत गाई ि बैल) 141 
11.9 (क) जजल्ह्यातील एकूण पशधुन( म्हशी ि रेडे) 142 
11.9 (ड) जजल्ह्यातील एकूण पशधुन(इतर पश)ू 142 

11.10 कृजष अिजाराांजिषयी माजहती लाग ुनाही 
 आर्थथक गणना  

11.11 कृषी ि जबगर-कृषी उद्योग 143 
11.12 प्रमखु उद्योग गटानसुार उद्योगाांची आजण जनयजमत काम करणा-या कामगाराांची सांयया 144 
11.13 महत्त्िाच्या उद्योग गटानसुार कृषी ि जबगर - कृषी आथथापनाांची ि त्यातील कामगाराांची सांयया 145 
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जजल्हा सामाजजक ि आर्थथक समालोचन 
2015 

जजल्हा-म ुंबई उपनगर. 
 

भाग-1 
जजल्ह्हयाचा समग्र आढािा 

पान 9 ते 17 
 

दखृ्ष्ट्टक्षेपात जजल्ह्हा 
पान-18 ते 22 

 
जजल्ह्हयाचा नकाशा 

पान- 23 
 

जनिडक जनदेशाांकािर आलेख 
पान  24 ते 29 
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प्रस्तावना:-  

बहृनम ुंबई जजल्हयाचे दोन भाग होऊन म ुंबई उपनगर जजल्हयाची स्थापना 1 ऑक्टोबर, 1990 रोजी झाली. म ुंबई उपनगर जजल्हा  

के्षत्रफळान सार महाराष्ट्रातील सवात लहान असलेला द सरा जजल्हा आहे.  म ुंबई उपनगर जजल्हाचे प्रशासकीय कें द्र वाुंदे्र (पवूथ) म ुंबई येथे 

आहे. मुांबई जिभागाची जिभागणी प्रामयुयाने दोन महसलुी जजल्ह्हयात झालेली आहे . मुांबई शहर ि मुांबई उपनगर . यापिुी मुांबई उपनगर 

मुांबई शहर जजल्ह्हयाचा भाग होता .  म ुंबई उपनगर जजल्हा महानगरपाजलका प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो. बहृनम ुंबई महानगरपाजलकेतील 

15 प्रभाग या जजल्हयात असनू त्यास पवूथ  व पख्चचम  उपनगरे असे सुंबोजधले जाते. जजल्हयात 04 लोकसभा व 26 जवधानसभा मतदार 

सुंघ आहेत. 

म ुंबई उपनगर जजल्हयात क ला, बोरीवली व अुंधेरी हे तीन ताल के असनू सन 2011 च्या जनगणनेन सार लोकसुंयया 

93,56,962 इतकी आहे. जजल्हयातील 100% लोकसुंयया नागरी आहे. जजल्हयाचे क्षेत्रफळ  446 चौ. जक. मी. आहे.  

म ुंबई उपनगर जजल्हयामधील अजत महत्िाच्या जठकाणाांपैकी   माउांट मेरी चचड, भाभा अनसुांधान सांशोधन कें द्रा,  भारतीय तांत्रज्ञान 

सांथथा पिई , राष्ट्रीय रासायने आजण खते (आर.सी.ए.फ.), छत्रपती जशिाजी आांतरराष्ट्रीय जिमानतळ , सहारा आांतरराष्ट्रीय जिमानतळ , 

आरे दधु िसाहत,   जफल्ह्म जसटी इत्यादी जठकाणाांचा समािेश होतो.  जजल्हयात ज हू बीच, मढ बीच, िसोिा बीच, मनोरी बीच, गोराई बीच 

ि एरांगल बीच अशा अनेक बीच असनू कानहेरी व जोगेचवरी येथे गफुा आहेत .  तसेच  तलुसी , जिहार ि पिई हे सरोिर आहेत . तसेच   

बोरीवली राष्ट्रीय उदयान, एक्सेल वल् थ्, गोरेगाव जचत्रनगरी इत्यादी पयथटन स्थळे आहेत. जजल्हयाच्या अुंधेरी उपनगरात जगलबटथ जहल 

नावाची टेक्ी आहे, जगलबटथ जहल ही ब्लकॅ बेसॉल्ट या अजतकजिण दग्ापासनू बनलेली आहे. जगातील अशा प्रकारची एकमेव टेक्ी 

आहे. 

 

 
 

 
 
भौगोलिक स्थान  व स्वाभालवक रचना:-  

म ुंबई उपनगर जजल्हा 72 ते 51.01 अुंश उत्त्र  आजण 19 ते 3.41 अुंश प वथ रेखाुंश या दरम्यान पसरला आहे. म ुंबई उपनगरच्या 

उत्तरेला िाणे जजल्हा आहे. पवेूला रायग् जजल्हा आहे. पख्चचमेला अरबी सम द्र अस न दजक्षणेस म बई शहर जजल्हा आहे.  

 

 

 

 लिल्हा सामालिक व आर्थथक समािोचन माचच 2015 
म ुंबई उपनगर लिल्हयाचा समग्र आढावा 

1. भौगोलिक स्थान व स्वाभालवक रचना 
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के्षत्रफळ :- 

म ुंबई उपनगर जजल्हयाचे क्षेत्रफळ 446 चौ. जक. मी. आहे. क्षेत्रफळाचा जवचार केल्यास हा राज्यातील द सरा  लहान जजल्हा 

आहे. तसेच मुांबई उपनगर जजल्हयात एकूण क्षेत्रापैकी 44.43 चौ.जक.मी. क्षेत्र िनाांखाली आहे.  

मुांबई उपनगर जजल्हातील एकूण 3 तालकु्याांपैकी अांधेरी तालकु्या  अांतगडत 72.17  चौ. जक. मी. क्षेत्र असनू या तालकु्यामधील  

गािाांची सांयया 25 आहे. बोरीिली तालकु्याअांतगडत 179.39 चौ. जक. मी. क्षेत्र असनु यामधील गािाांची सांयया 33 आहे. तर कूला 

तालकु्याअांतगडत 135.00 चौ.जक. मी. क्षेत्र असनू गािाांची सांयया 29 आहे.  
 

प्रशासकीय लवभाग :-  

             राज्यातील सहा प्रादेजशक जवभागापैकी कोकण प्रादेजशक जवभागात म ुंबई उपनगर जजल्हयाचा समावेश आहे. बाांद्रा हे मुांबई 

उपनगर जजल्हयाचे मयुयालय आहे . प्रशासकीय जनयुंत्रण व दैनुंजदन कारभाराच्या सोईसािी जजल्हयामध्ये तीन ताल के अांधेरी, बोरीिली ि 

कूला याांचा समािेश आहे. मुांबई उपनगर जजल्हयात 87 गािे असनु, त्यात 4 लोकसभा मतदार सांघ  ि 26 जिधानसभा मतदार सांघाचा 

समािेश आहे. जजल्ह्हयाचे क्षेत्र बाांद्रा पासनू बोरीिली पयंत, कुल्ह्यापासनू मलुूांड पयंत आजण कुल्ह्यापासनू रॉम्बे पयंत आहे.   

लिल्हयाच्या सीमा :-  

             म ुंबई उपनगर जजल्हयाच्या पवेूला रायग् जजल्हा असनू पख्चचमेला अरबी सम द्र आहे. उत्तरेला िाणे जजल्हा असनू दजक्षणेला 

म ुंबई शहर आहे. 

नदया :-  

             म ुंबई उपनगर जजल्हयामध्ये जमिी नदी ही जजल्हयातील प्रम ख नदी असनु  दजहसर ही दसुरी प्रम ख नदी आहे. जमठी नदी ि दजहसर 

नदी, सांजय गाांधी राष्ट्रीय उदयानात उगम पािून जमठी नदी माजहमच्या खाडीस समदु्रास जमळते, तर दजहसर नदी भाईांदर खाडी (ठाणे जजल्ह्हा) 

येथे समदु्रास जमळते. तसेच मुांबई उपनगर जजल्हयात पोईसार ि आजशिरा अशा दोन नदयाांचा समािेश होतो.  

हवामान :-  

             म ुंबई उपनगर जजल्हयाच्या पख्चचमेला अरबी सम द्र असल्याने जजल्हयाचे हवामान उष्ट्ण दमट आहे. 

पिचन्यमान :-  

         जजल्हयात नैऋत्य  मानसनू वाऱ्यापासनू पाऊस प्तो. राज्याची तीन ॲग्रीकजायटीक जवभागात जवभागणी झालेली असनू 

त्यामधील कोकणपट्टीतील अजतपजथनय प्रदेशामध्ये म ुंबई उपनगर जजल्हयाचा समावेश आहे. सवथसाधारणपणे जनू ते सप्टेबर  या 

कालावधीमध्ये पाऊस प्तो. वषड 2015 मध्ये जजल्हयात सरासरी  2264.80 जम.मी. पाऊस प्ला. 
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िोकसुंख्या (िनगणना 2011) :- 

             सन 2011 च्या जनगणनेन सार जजल्हयाची  लोकसुंयया 93,56,962 इतकी आहे. म ुंबई उपनगर जजल्हा सुंप णथ नागरी 

लोकसुंयया असलेला जजल्हा आहे . राज्याच्या एकूण लोकसुंययेपैकी 8.33 टक्के इतकी लोकसुंयया या जजल्हयाची आहे. तसेच देशात 

सिात अजधक लोकसांयया असलेल्ह्या  जजल्ह्हयाांपैकी मुांबई उपनगर जजल्ह्हा आहे.  

दशवार्थषक वाढ :-   

             2001 ते 2011 या दशकात जजल्हयाच्या लोकसुंययेत 8.29 टक्के दशवार्थषक वधृ्दीदर झाली आहे. 

घनता:-  

             महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी 0.13 टक्के के्षत्र व्यापलेल्या म ुंबई उपनगर जजल्हयात 2011 च्या जनगणनेन सार राज्यातील 

0.33 टक्के व्यक्ती  राहतात.  म ुंबई उपनगर जजल्हयाच्या लोकसुंययेची घनता दर चौ.जक.जम. ला 20980 इतकी असनू राज्याचे हेच 

प्रमाण केवळ 365 इतके आहे.  

साक्षरता :-  

             2011 च्या जनगणनेन सार म ुंबई उपनगर जजल्हयातील साक्षरतेचे एकूण प्रमाण एकूण लोकसुंययेच्या 89.91 टक्के इतके असनू 

राज्याचे हेच प्रमाण 82.34 टक्के इतके आहे. प रुष व ख्स्त्रया याुंचे जजल्हयातील साक्षारतेचे प्रमाण अन क्रमे 92.92 टक्के व 86.37 

टक्के इतके आहे. 

स्त्री व प रुष प्रमाण :-  

             2011 च्या जनगणनेन सार म ुंबई उपनगर जजल्हयात दर हजार प रुषाुंमागे स्त्रीयाुंचे प्रमाण 860 इतके असनू राज्यात हेच प्रमाण 

929 इतके आहे. 
 

 

 
 

 

लिल्हा उत्पन्न अुंदाि :-  

             सन 2013-14 मध्ये चाल ूककमतीन सार जजल्हयाचे दर्ोई जनव्वळ उत्पनन रुपये 188738.89 इतके असनू त्याचवेळी राज्याचे 

जनव्वळ दर्ोई उत्पनन  रुपये  117090.70 इतके आहे. चाल ूककमतीन सार जजल्हयाचे सन 2013-14 चे स्थलू उत्पनन 334421 कोटी 

व जनव्व्ळ उत्पनन  302962 कोटी रुपये आहे. ख्स्थर ककमती न सार जजल्हयाचे सन 2013-14 चे स्थलू उत्पनन  208946 कोटी रुपये व 

जनव्वळ उत्पनन  189158 कोटी रुपये आहे.  

2. िोकसुंख्या 
 

3. लिल्हा उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न 
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   जजल्हा स्तरावरील उत्त्पननाचा अुंदाज करण्यासािी प्रदेशाला सुंजचत होणारे उत्पनन  ही सुंकल्पना वापरणे योग्य असले तरी 

जजल्हास्तरावरील आर्थथक उलाढालीचा पजरणाम जजल्हयाप रताच मयादेत रहात नसल्याने सुंबुंजधत जजल्हयाला बाहेरुन प्राप्त होणारे व 

सुंबुंजधत जजल्हयातनू बाहेर जाणाऱ्या उत्पन्नाचे मोजमाप करणे शक्य नसल्याने सदर पद्धतीचा वापर करता येत नाही. त्याम ळे उत्पनन  

स्त्रोत पद्धती  (Income Originating Approach)  या सुंकल्पनेचा अवलुंब करुन जजल्ह्हा स्तरावरील उत्पन्नाचे अुंदाज तयार करण्यात 

आले आहेत.  

   जजल्हा उत्पन्नाचे अुंदाज तयार करण्याकरीता लागणारी मलूभतू माजहती अजनूही समाधानकारकजरत्या उपलब्ध नाही. प्राथजमक 

क्षेत्राकजरता बह ताुंश आक्ेवारी उपलब्ध आहे. मात्र इतर क्षेत्राकजरता आक्ेवारी अजतशय अल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे. ज्या क्षेत्राकरीता 

जजल्हा स्तरावरील आक्ेवारी उपलब्ध नाही त्या क्षेत्राकरीता जजल्हावार अन रुप असे जनदेशाुंक वापरुन त्या आधारे राज्यस्तरावरील 

उत्पान्नाची जवभागणी करण्यात आलेली आहे. 

 

 

 

 

 

 

पश सुंवधचन (मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत आकडेिारी):-  

   सन 2012 खाली घेतलेल्या पश गणनेन सार मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर जजल्हयातील एकूण पश धनाुंची सुंयया घो्े, कशगरे, 

मेंढया, बक-या ि उांट सह 48706 व कोंब्याुंची सुंयया 54222 आहे. जजल्हयातील एकूण पश धनापैकी जिदेशी सांकरीत, देशी गाई ि 

बैल जमळून 5184 आहेत , पैकी म्हशी व रे्े  30188, बक-या 10626 घो्े व कशगरे 1643 आहेत. एकूण क क्क ट पक्षी (कोंबडया, 

बदके, टकी इतर कुक्कुट पक्षी ि कुक्कुट पालन कें द्रातील पक्षी) जमळून 86125 आहेत. 

 

मत्स्यवसाय :-  

   म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर या दोन जजल्हयाला एकूण 80 जक. मी. लाुंबीचा सम द्र जकनारा लाभला आहे,  तसेच मथत्यव्यिसाय 

सहकारी सांथथा 55 ि सभासद सांयया 15478 आहेत.  म ुंबई उपनगर जजल्हयात सन 2014-15 या वषात मासेमारीचे एकूण सागरी 

उत्पादन 66072 म.ेटन झाले. सागरी मासेमारी बोटी  याांत्रीक 1496 ि इतर 398 आहेत. मुांबई उपनगरमध्ये मासे उतरजिण्याची 13 कें दे्र 

असनु ती  अांधेरीला 7, बोरीिलीमध्ये 4 तर कुलामध्ये 2 कें द्र आहेत.  

 

 

 

   4. पश सुंवधचन, पश वैदयकीय सेवा,          
        द ग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय  
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लविेचा वापर :-  

 सन 2014-15 या वषी जजल्हयात एकूण 8121966.9 हजार जकलो वटॅ तास जवजेचा वापर करण्यात आला. या वापरापैकी 

औद्योजगक उपयोगासािी 880657.05 हजार जक.वटॅ तास (10.84 टक्के) व्यापारी उपयोगासािी 3075440.95 हजार जकलो वटॅ  

तास (37.87 टक्के) घरग जत कारणासािी 3961460.66 हजार जक. वटॅ तास (48.77 टक्के), सावथजजनक जदवाबत्ती सािी 

51868.44 हजार जकलो िटॅ तास  (0.64 टक्के) व इतर कारणासािी 164354.82 हजार जकलो वटॅ तास (2. 0. टक्के) वीज 

वापरण्यात आली. सुंदभथ वषात वीज जो्ण्याुंची सुंयया 37.87 लाख असनू वीजेचा दर्ोई वापर 0.80 हजार जकलोवटॅ तास आहे. 

 

 

 

 

 

रेल्वे :-  

   जजल्हयात पख्चचम, मध्य व हाबथर रेल्वेचे जाळे पसरले असनू जजल्हयातील रेल्वे मागांची लाुंबी 427.5 जक.मी. आहे. (म ुंबई 

शहर व उपनगर एकजत्रत) 
 

रस्ते :-  

   जजल्हयात एकूण  652.32 जक.मी. लाुंबीच्या रस्त्याुंपैकी जसमेंट कॉक्रीटचे 95.21 जक.मी. व 537.36 जक.मी. लाुंबीचे रस्ते 

्ाुंबरी आहेत. पैकी कुला तालकु्यात 297.70 जक.मी., अांधेरी तालकु्यात 128.52 जक.मी.  ि बोरीिली तालकु्यात 226.10 जक.मी. 

लाुंबीचे आहेत. 

स्थालनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे वाहतूक उपक्रम :-  

सन 2014-15 या वषात मुं्ळाक्े दैनीक बसेसची सरासरी सांयया 4247 होती. या बस गाडयाांमधनू प्रती जदन  35.47 

लाख प्रवाशाुंनी वाहतकू केली आहे. तसेच महामुं्ळाने जिद्याथी, अपांग, िजरष्ट्ठ  नागरीक ि रुग्ण  याांना  स मारे 28.29  कोटी रुपये 

प्रिासी भाडयात सटु/ सिलत जदलेली  एकूण रक्कम आहे. 
 

नोंदणीकृत वाहनाुंची सुंख्या :-   

सन 2013-14 मध्ये जजल्हयात नोंदणी झालेल्या वाहनाुंची सुंयया 1625000 होती. सन 2014-15 या वषी यामध्ये वाढ होऊन एकूण 

वाहनाुंची सुंयया 1776189 झाली. गतवषाच्या त लनेत 9.30 टक्के वाढ झालेली आहे. यापैकी द चाकी वाहने 1031994 (58.10 

       5. वीिेचा वापर 

      6.वाहतूक व दळणवळण   
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टक्के), मोटारी आजण स्टेशन वगॅनस व जीप 520845 29.32 टक्के), टकॅ्सी 24302  (1.37 टक्के), तीन चाकी वाहने, जरक्शा 

119975  (6.75 टक्के), मालवाहतकू वाहने 48940  (2.76 टक्के) व उिडजरत 7042 (0.40 टक्के) अशी वाहने आहेत .  एकूण 

ज्झेलवर चालणारी 166440  (9.37 टक्के) व पेरोलवर चालणारी 1402613 (78.97) टक्के  व सीएनजी वर चालणारी 207136  

(11.66) टक्के वाहने आहेत. 
 

 

 

 
 

लिल्हयात शैक्षलणक स लवधा :-  

   जजल्हयात सन 2014-15 मध्ये 1715 प्राथजमक शाळा, माध्यजमक शाळा-1106, उच्च माध्यजमक (कजनष्ट्ट महाजवद्यालयासह) 

104 शाळा व 131 महाजवदयालये आहेत. एक लाख लोकसुंययेमागे प्राथजमक शाळा -18, माध्यजमक शाळा -12, उच्च माध्यजमक - 1 व 

महाजवदयालय - 01 असे प्रमाण आले होते. 

जजल्हयात सन 2014-15 या वषी प्राथजमक शाळेत  675107 माध्यजमक शाळेत 745228 व उच्च माध्यजमक शाळेत 

170741 जवदयाथी होते.  तसेच सन 2014-15 मध्ये 196642 जवदयाथी महाजवदयालयात जशक्षण घेणारे होते. 

 सन 2014-15 मध्ये प्राथमीक, माध्यमीक व उच्च माध्यमीक ि महािीद्यालयीन एकुण जवदयाथापैकी अन स जचत जातीचे 

142982 व अन स जचत जमातीचे 13764  एवढे  जवदयाथी  होते.  तसेच अल्ह्पसांययाांक   जिद्याथी सांयया  221155 होती. 

 

औदयोलगक प्रलशक्षण सुंस्था :-  

जजल्हयात 31 माचथ 2015 अखेर 32 औदयोजगक  प्रजशक्षण सुंस्था  आहेत. तसेच  अजभयाुंत्रीकी सुंस्था 21 असनू वैदयकीय 

सुंस्था 2 आहेत. 
 

 

 

 
 

सावचिलनक आरोग्य सेवा :- वैदयकीय स लवधा 

       जजल्हयात शासन व स्थाजनक सुंस्थाुंच्या जनयुंत्रणाखाली  माचथ 2015 अखेर 23 रुग्णालये, 100 दवाखाने, 23 प्रस जतगहेृ व 

151 प्राथजमक आरोग्य कें द्र कायथरत आहेत. यामध्ये एकूण 5163 खाटाुंची सोय उपलब्ध असनू 533 ्ॉक्टर व 1395 पजरचारीका काम 

करीत आहेत. 

 

 

       7. लशक्षण 

    8. आरोग्य 
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िन्म मतृ्यचेू प्रमाण :- 

   सन 2014-15 या वषात एकूण 128551 जनमाुंची नोंद झाली असनू  जनम दर हजारी प्रमाण 13.74 आहे. त्याचप्रमाणे याच 

कालावधीत 58611 मतृ्यूुंची नोंद झालेली असनू मतृ्येचे दर हजारी प्रमाण 6.26 असे आहे. 

क ट ुंब कल्याण कें द्र :-  

जदनाुंक 31/03/2015 अखेर जजल्हयात क ट ुंब जनयोजन कें द्राुंची सुंयया 136 असनू या कें द्राुंमाफथ त 2013-14 वषात 

जनर्थबजजकरण केलेल्याुंची सुंयया 14907 आहे. त्यामध्ये 166 प रुष व 14741 ख्स्त्रया आहेत. लपू पद्धतीचा व इतर पद्धतीचा वापर 

करणा-याुंची सुंयया 104512 आहे. 
 

 

 

 

 

वार्थषक योिना  (लिल्हा योिनाुंतगचत लवलवधलवकास कायचक्रम):-  

    जजल्हयात 2014-15 या वषात राबजवण्यात आलेल्या जवजवध जवकास कायथक्रमाुंवर जजल्हा वार्थषक योजनाुंतगथत रु. 23692.90 

लाख खचथ करण्यात आले आहेत, यापैकी जवजवध जवकास योजनाुंवर झालेला खचथ लक्षात घेता खालील तक्त्यात दशथजवल्याप्रमाणे सवात 

जास्त खचथ (82.73 टक्के) सामाजजक व साम जहक सेवा या योजनाुंवर झाली असनू सवात कमी खचथ (0.08 टक्के) सामानय सेवा या 

जवकास जशषावर झालेला आहे.  

 

          लवकास लशषचवार तक्ता :- 

अ.क्र. लवकास लशषच योिनाुंतगचत एकूण खचच (रु.िाखात) एकूण खचाची टक्केवारी 

1 2 3 4 

1 कृजष व सुंलग्न सेवा 694.51 2.93 

2 जवदय त जवकास 199.93 0.84 

3 उदयोग 48.16 0.20 

4 वाहत क व दळणवळण 188.16 0.79 

5 सामानय आर्थथक सेवा 1250.00 5.28 

6 सामाजजक व साम जहक सेवा 19601.28 82.73 

7 सामानय सेवा 19.92 0.08 

8 इतर कायथक्रम 1691.64 7.14 

 एकूण 23692.90 100 
 

     9. वार्थषक योिना 
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न्याय व प्रशासन (मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत आकडेिारी) :-  

 पोजलस युंत्रणा व ग नहे :- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहरमध्ये सन 2014-15 या वषाअखेर 94 पोजलस िाणे, 2 औट पोस्ट, 31 

लॉकअप्स, 176 पोजलस चौकी असनू एकूण पोजलसदलाची सुंयया 47263 इतकी आहे व त्यापैकी 5287 ख्थत्रया आहेत. 
 
 

 

 

 
 

पे्रक्षणीय स्थळे :-  

म ुंबई उपनगर जजल्हयात ज हू बीच, मढ बीच, िसोिा बीच , मनोरी बीच ि  गोराई बीच अशा अनेक बीच असनू कानहेरी व 

जोगेचवरी येथे गफुा आहेत .  तसेच  तलुसी, जिहार ि पिई हे सरोिर आहेत . तसेच   बोरीवली सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान , एक्सेल वल् थ्, 

गोरेगाव जचत्रनगरी इत्यादी पयथटन स्थळे आहेत. जजल्हयाच्या अुंधेरी उपनगरात जगलबटथ जहल नावाची टेक्ी आहे.  
 

तर म ुंबईतील जगलबटथ जहल ही ब्लकॅ बेसॉल्ट या अजतकजिण दग्ापासनू बनलेली आहे. जगातील अशा प्रकारची एकमेव टेक्ी आहे. 

तसेच पयथटकाुंना आकर्थषत करु शकतील अशी अनेक जिकाणे म ुंबई उपनगर जजल्हयात आहेत. जजल्हयात 18 पयथटन स्थळे आहेत, 303 

खाजगी हॉटेल्स आहेत व त्यामधील खोल्याुंची सुंयया 12150 आहे. रॅव्हल एजुंटची सुंयया 20 आहे. 

 

ग्लोबल पगोडा:-  ग्लोबल पगोडा जिपशना कें द्राची थथापना 1997 मध्ये  श्री. सत्यनारायण गोयांका याांनी केली असनू सदरची िाथत ुसन  

2000 मध्ये बाांधण्यात आली . सदरचे जिपशना कें द्र  आांतरराष्ट्टीय दजाचे असनू त्यामध्ये भारतीय ि परदेशी पयंटक भेट देिून मन 

शधु्दीची साधना जशकत असतात. त्यासाठी जनशलु्ह्क प्रिेश जदला जातो.    

सुंजय गाुंधी उद्यान  :- या उद्यानाला पिूी कृष्ट्ण जगरी उपिन म्हटले जायचे . पख्चचम रेल्ह्िेिरील बोरीिली थथानकाच्या पिुेला  1 जक.मी. 

अांतरािर असनू उद्यानात गदड िनराई, नदी, डोंगर, िन्य प्राणी बागबजगचे आजण जहरिळ अशी जनसगड सौदयाचीं रेलचेल आहे . 

णवहार तलाव:- मुांबई उपनगरातील अजतशय पे्रक्षणीय ि जनसगडरम्य थथळ असनु मुांबई शहरास पाणीपरुि ठा करण्यासाठी जिटीशाांनी इ.स. 

1860 मध्ये याची उभारणी केली आहे.  

अांधेरी तालकु्यामध्ये बाांद्रा पख्चचमेस माउुंिमेरी हे चचड आहे.   दरिषी येथे मोठया प्रामाणािर लोक दशडनासाठी येतात. 

 

 

      10.न्याय व प्रशासन 

      11. सुंकीणच 
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मनोरुंिन :-  

   जजल्हयात 31 माचथ, 2015 अखेर उपलब्ध माजहतीन सार मनोरुंजनासािी 66 कायम स्वरुपाची  जचत्रपटगहेृ असनू त्याुंची आसन 

क्षमता 59829 इतकी आहे. 

खेळ :-  

   म ुंबई उपनगर जजल्हयात 15 जक्र्ाुंगणे व 53 व्यायाम शाळा असनू एक स्टेज्यम आहे. जजल्हयात एकूण 4 जलतरण तलाव 

आहेत. सन 2014-15 मध्ये 233 म लाुंना जक्र्ा जशष्ट्यवतृ्ती देण्यात आली असनू त्यापैकी 122 म ली आहेत. 
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लिल्हा सामालिक व आर्थथक समािोचन - माचच-2015 
दषृ्टटके्षपात  - म ुंबई उपनगर लिल्हा 

अ.क्र. बाब पलरमाण 
म ुंबई उपनगर 

लिल्हा महाराटर 

1 2 3 4 5 
एक प्राकृलतक रचना 
1 भौगोलिक स्थान 

 1.1 उत्तर अक्षाुंश अुंश 72-51.01 16.4 - 22.1 

 1.2 पवूथ रेखाुंश अुंश 19-3.41 72.6 - 80.9 

 
1.3 क्षेत्रफळ हजार चौ.जक.मी. 0.4 308 

2 प्रशासकीय रचना 

 2.1 ताल के सुंयया 3 355  

 2.2 शहरे  (गणना शहराुंसह) सुंयया 1 534 

 2.3 एकूण गावे सुंयया 87 40959 

 2.4 पैकी जनजथन गाव सुंयया - 2706 
@ म ुंबई व म ुंबई उपनगर जजल्हयाुंमधील 3 तहजसल वगळून 
दोन स्थालनक स्वराज्य सुंस्था 

  
(2014-15)$ 

1 महानगरपाजलका सुंयया 1 26 
2 नगरपजरषदा सुंयया - 226 
3 कटकमुं्ळे सुंयया - 7 
4 पुंचायत सजमत्या सुंयया - 351 
5 ग्रामपुंचायती सुंयया - 27,873 
6 नगरपुंचायत सुंयया - 13 

$ राज्य जनव्णकू आयोगाच्या अहवालान सार 
तीन िोकसुंख्या (2011) 

1 ग्रामीण हजार - 61,556 
2 नागरी हजार 9357 50,818 
3 एकूण हजार 9357 1,12,374 
4 प रुष हजार 5031 58,243 
5 ख्स्त्रया हजार 4325 54,131 
6 जिया प्रजत हजार प रुष सुंयया 860 929 
7 अन सजूचत जातींची लोकसुंयया हजार 583 13,276 

 
7.1 एकूण लोकसुंययेशी प्रमाण टक्के 6.23 11.8 

8 अन सजूचत जमातींची लोकसुंयया हजार 105 10,510 

 8.1 एकूण लोकसुंययेशी प्रमाण टक्के 1.12 9.4 
9 घनता (लोकसुंयया प्रजत चौ.जक.मी.) सुंयया 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 प रुष टक्के 92.92 88.38 
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अ.क्र. बाब पलरमाण म ुंबई उपनगर लिल्हा महाराटर 
1 2 3 4 5 

 
10.5 ख्स्त्रया टक्के 86.37 75.87 

 10.6 साक्षरतेमध्ये जजल्हयाचा राज्यात क्रमाुंक क्रम सुंयया पजहला बारावा 

11 दाजरद्रय रेषेखालील ग्राजमण क ट ुंबे (2002) लाख - 45.19 

चार लिल्हा उत्पन्न अुंदाि 

1 चािू ककमतीन सार 
 

2013-14 + 

 
1.1 एकूण उत्पनन  (स्थलू) कोटी रु. 334421  15,10,132  

 
1.2 दर्ोई उत्पनन  (स्थलू) रुपये 208337 1,29,526 

 
1.3 एकूण उत्पनन  (जनव्वळ) कोटी रु. 302962 13,65,149 

 
1.4 दर्ोई उत्पनन  (जनव्वळ) रुपये 188739 1,17,091 

2 ष्स्थर ककमतीन सार (2004-05)  2013-14 + 2013-14 + 

 
2.1 एकूण उत्पनन  (स्थलू) कोटी रु. 208946 8,96,767 

 
2.2 दर्ोई उत्पनन  (स्थलू) रुपये 130169 76,917 

 2.3 एकूण उत्पनन  (जनव्वळ) कोटी रु. 189159 805593 

 2.4 दर्ोई उत्पनन  (जनव्वळ) रुपये 117842 69,097 
पाच कृलष  

  
2013-14* 

1 भौगोजलक क्षेत्र हजार हेक्टर - 30,758 

2 जुंगलव्याप्त क्षेत्र हजार हेक्टर - 5,206 
3 जुंगलव्याप्त क्षेत्राचे भौगोजलक क्षेत्राशी प्रमाण टक्के - 16.93 
4 शेतीला उपलब्ध नसलेली जमीन 

 4.1 जबगर शेती वापराखालील हजार हेक्टर - 1,460 

 4.2 प्ीत आजण लागवा्ीलायक नसलेली हजार हेक्टर - 1,724 

 4.3 एकूण (4.1 + 4.2) हजार हेक्टर - 3,184 
5 पडीत िलमन व्यलतलरक्त िागवड न केिेिी इतर िमीन (2009-10) (अस्थायी) 2013-14* 

 5.1 कायम ग रेचरण व इतर 1,242 - 1244 

 
5.2 झा्े-झ ् पाखालील 250 - 250 

 
5.3 लागव्ीलायक परुंत  प्ीत 915 - 919 

6 पडीत िमीन                                                                                        2013-14* 

 
6.1 चाल ूप् हजार हेक्टर - 1,401 

 
6.2 इतर प् हजार हेक्टर - 1,192 

7 लपकाखािीि के्षत्र                                                                                    2013-14* 

 7.1 जपकाखालील जनव्वळ पेरणी क्षेत्र हजार हेक्टर - 17368 

 7.2 द सोटा क्षेत्र/जतसोटा क्षेत्र हजार हेक्टर - 6012 

 
7.3 एकूण जपकाखालील क्षेत्र हजार हेक्टर - 23380 

8 ओलिता खािीि के्षत्र                               2012-13* 

 8.1 जनव्वळ ओजलत क्षेत्र हजार हेक्टर - उ.ना. 

 
8.2 एकूण ओजलत क्षेत्र हजार हेक्टर - उ.ना. 
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अ.क्र. बाब पलरमाण म ुंबई उपनगर लिल्हा महाराटर 
1 2 3 4 5 
9 महत्वाच्या लपकाखािीि के्षत्र  (2013-14) 

 
9.1 तणृधानये हजार हेक्टर - 8,108 

 
9.2 क्धानये हजार हेक्टर - 3,653 

 
9.3 तेलबीया हजार हेक्टर - 4,182 

 
9.4 ऊस हजार हेक्टर - 937 

 
9.5 कापसू हजार हेक्टर - 4,160 

10 पिचन्य (सरासरी) (2013) जम.जम. - 1292.12 
11 िमीन वलहती धारण सुंख्या 2010-11 

 11.1  क्षेत्र 2 हेक्टरपेक्षा कमी हजार हेक्टर - 8,925 

 
11.2  क्षेत्र 2 ते 10 हेक्टर हजार हेक्टर - 9,758 

 
11.3  क्षेत्र 10 हेक्टरपेक्षा जास्त हजार हेक्टर - 1,084 

सहा ििकसचन पणूच झािेिे पाटबुंधारे प्रकल्प व त्याखािीि िाभके्षत्र (30/06/2014) 
1 मोिे पाटबुंधारे प्रकल्प सुंयया - 105 $ 

 
1.1 लाभक्षेत्र हजार हेक्टर - 2585 *@ 

2 मध्यम पाटबुंधारे प्रकल्प सुंयया - 299 $ 

 
2.1 लाभक्षेत्र हजार हेक्टर - 898 *@ 

3 लघ   पाटबुंधारे प्रकल्प (राज्यक्षेत्र) सुंयया - 3507 $ 

 3.1 लाभक्षेत्र हजार हेक्टर - 1320 *@ 

4 कसचन जवहीरी खालील जभजणारे क्षेत्र (जनव्वळ 
ओलीत क्षेत्र) 

हजार हेक्टर - 1,118 

सात पश सुंवधचन (पश गणना -2012)                                                                         (2012) 
1 एकूण पश धन हजार 49 32489* 
2 गोजातीय हजार 4 15,484 
3 मजहषवगीय हजार 29 5,594 
4 मेंढया व बक-या हजार 11 11,016 
5 कोंब्या  हजार 54     77,795 @ 
आठ सहकार के्षत्र 31/03/2014* 

1 सहकारी सुंस्था सुंयया 33328 2,30,295 
2 प्राथजमक कृजष सहकारी पतसुंस्था सुंयया 0 21,185 

 
2.1 सभासद सुंयया हजार 0 15,701 

 
2.2 जदलेली कजे लाख रु. 0 8,56,700 

 
2.2 येणे कजे लाख रु. 0 10,75,300 

3 सहकारी द ग्धसुंस्था. सुंयया 18 26577* 
नऊ वीि   31/03/2015 अखेर 
1 जवद्य तीकरण झालेली गावे सुंयया - 40897 
2 वीज प रविा केलेले कृषी पुंप सुंच हजार - 3812 
3 जवजेचा वापर 2013-14 

 
3.1 घरग ती दशलक्ष 

जक.व.ॅतास 
3962 23679 

 3.2 वाजणख्ज्यक 
दशलक्ष 
जक.व.ॅतास 3075 12469 
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अ.क्र. बाब पलरमाण म ुंबई उपनगर लिल्हा महाराटर 
1 2 3 4 5 

 
3.3 औद्योजगक 

दशलक्ष 
जक.व.ॅतास 

881 
38,949 

 
3.4 कृजष दशलक्ष 

जक.व.ॅतास 
0 21,725 

 3.5 इतर 
दशलक्ष 
जक.व.ॅतास 216 

6,167 

 
3.6 एकूण (3.1 ते 3.5) दशलक्ष 

जक.व.ॅतास 
8122 102,989 

दहा पलरवहन व दळणवळण 
  

31/03/2014 
1 रेल्वे मागाची एकूण लाुंबी जक.मी. 427.5 6,103 
2 रस्त्याुंनी िोडिेिी गावे 

 
 

2.1 बारमाही सुंयया 87 40192 

 2.2 हुंगामी सुंयया - 653 
3 रस्त्याुंची िाुंबी (पटृठाुंलकत)   2013-14 

 3.1 राष्ट्रीय महामागथ जक.मी. - 5858 

 3.2 राज्य महामागथ (प्रमखु राज्य महामागासह) जक.मी. - 40300* 

 3.3 प्रम ख जजल्हामागथ जक.मी. - 50232 

 
3.4 इतर जजल्हामागथ जक.मी. - 52,761 

 
3.5 ग्रामीण रस्ते जक.मी. - 1,14,557 

 
3.6 एकूण  (3.1 ते 3.5) जक.मी. - 2,63,708 

अकरा नोंदणीकृत कारखाने व रोिगार    
1 नोंदणीकृत कारखाने सुंयया 4441 44859 
2 नोंदणीकृत चाल ूकारखाने सुंयया 3735 37339 

 (त्यातील कामगार) सुंयया 132717 2056471 
3 सहकारी साखर कारखाने सुंयया - 202 

 
(साखरेचे उत्पादन) हजार मे. टन - 56.52 

4 सहकारी सतू जगरण्या सुंयया - 149* 
बारा कमचचारी गणना (1 ि िै 2008 रोिी भरिेिी पदे) 

1 शासकीय हजार 35 593 
2 जजल्हापजरषद हजार - 468 
3 नगर पजरषदा हजार - 52 
4 महानगरपाजलका      हजार 118 # 106 
तेरा लशक्षण के्षत्र 

   
1 प्राथजमक जशक्षण ( 1 ते 8 वी)   

2014-15* 

 1.1 एकूण शाळा सुंयया 1715 97,072 

 
1.2 जवद्याथी हजार 675 16,167 

 
1.3 जशक्षक हजार 19 506 

 
1.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सुंयया 35 31.9 
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अ.क्र. बाब पलरमाण म ुंबई उपनगर लिल्हा महाराटर 
1 2 3 4 5 
2 माध्यलमक लशक्षण (उच्च माध्यलमकसह) 

 
2.1 एकूण शाळा सुंयया 1106 24,463 

 2.2 जवद्याथी हजार 745 6,171 

 
2.3 जशक्षक हजार 23 219 

 
2.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सुंयया 33 28.1 

3 उच्च लशक्षण    
 3.1 सुंस्था सुंयया 104 2,945 

 3.2 एकूण जवद्याथी हजार 171 1,586 
4 ताुंलत्रक व व्यवसाय लशक्षण 

  
2014-15 

 
4.1 व्यवसाय पदवी एकूण जशक्षण सुंस्था सुंयया 16 962 

 (प्रवेश क्षमता) सुंयया (हजारात) 6 193,860 

 4.2 व्यवसाय पदजवका एकूण जशक्षण सुंस्था सुंयया 5 916 

 (प्रवेश क्षमता) सुंयया (हजारात) 2 2,16,140 

 
4.3 शासकीय औद्योजगक प्रजशक्ण सुंस्था सुंयया 6 417 

 
(प्रवेश क्षमता) सुंयया (हजारात) 2 92,433 

 4.4 अशासकीय औद्योजगक प्रजशक्षण सुंस्था सुंयया 8 411 

 (प्रवेश क्षमता) सुंयया (हजारात) 2 31,185 
चौदा सावचिलनक आरोग्य (2013-14) 2013 

1 रुग्णालये सुंयया 23 1395 
2 दवाखाने सुंयया 100 3087 
3 प्राथजमक आरोग्य कें दे्र सुंयया 151 1811* 
4 प्राथजमक आरोग्य उपकें दे्र सुंयया 0 10580* 
5 प्राथजमक आरोग्य पथके सुंयया 0 193 

पुंधरा आलदवासी कल्याणकारी योिना 2013-14 
1 आजदवासी आश्रमशाळा (शासकीय) सुंयया 0 1109 

 (त्यातील जवद्याथी) सुंयया 0 449061 
सोळा मागासवगीयाुंसाठी कल्याणकारी योिना 

 
2014-15 

1 मागासवगीयाुंसािी वसतीगहेृ सुंयया 7 2754 

 (त्यातील जवद्याथी) सुंयया 247 136015 
सतरा सावचिलनक लवतरण व्यवस्था 

 
 णडसेंबर 2014 पयंत 

1 रास्त भावाची द काने सुंयया 2402 51,193 
2 प रलविेिा एकूण साठा   

2013-14 

 2.1 गहू लाख टन 0.31 25.19 

 
2.2 ताुंदळू लाख टन 0.26 21.96 

    
िनू 2014 

3 शासकीय गोदामे सुंयया 0 1,005 

 
(सािवण क्षमता) हजार टन 0 608 

 
जटप:-1.  @ मुांबई ि मुांबई उपनगर जजल्ह्हयामधील 3 तहजसल िगळून.   2. $ राज्य जनिडणकू आयोगाच्या अहिालानसुार.  3. # मुांबई महानगरपाजलका िगळून. 
आधार: 1) अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, म ुंबई.  2) जजल्हा साुंख्ययकी कायालय, म ुंबई उपनगर. 
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आधार:- जजल्ह्हाजधकारी  कायालय,  मुांबई उपनगर याांचे अजधकृत सांकेत थथळािरुन Mumbaisuburban.gov.in/html/map_msd_mar.htm.  
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म ुंबई उपनगर व म ुंबई शहर एकत्रीत आक्ेवारी 
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जजल्हा सामाजजक ि आर्थथक 
समालोचन 

2015 
जजल्हा-म ुंबई उपनगर. 

 
 

भाग-2 
साुंख्ययकी तक्ते 
पान 31 ते 145 
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तक्ता क्र. 1.1 
लिल्यातीि लवलवध आर्थथक व सामालिक बाबींचे लनवडक लनदेशक 

जजल्हा - म ुंबई उपनगर                                                                                                                   िषड:- 2014-15 
सुंदभच वषच 

अ.   
क्र. बाब पलरमाण 

1970-
71 

1980-81 1990-
91 

2000-01 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) 
एक क्षेत्रफळ व लोकसुंयया  1971 1981 1991 2001 2011 2011 2011 2011 
1 क्षेत्रफळ चौ.जक.मी. - - 446 446 446 446 446 446 

2 गावे सुंयया - - 87 87 87 87 87 87 

3 शहरे सुंयया - - 1 1 1 1 1 1 
4 एकूण लोकसुंयया हजार - - *9926 8640 9357 9357 9357 9357 
5 लोकसुंययेचे 

प्रमाण 
शहरी टक्के - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ग्राजमण टक्के - - - - - - - - 

6 घनता 
(लोकसुंयया 

शहरी सुंयया - - - 19373 20980 20980 20980 20980 

प्रजत 
चौ.जक.मी.) 

ग्राजमण सुंयया - - - - - - - - 

7 ख्स्त्रया प्रजत एक हजार 
प रुष 

सुंयया - -  822 860 860 860 860 

दोन साक्षरतेचे प्रमाण      (2001) (2011) (2011) (2011) 
1 प रुष टक्के - - - - 91.56 92.92 92.92 92.92 
2 ख्स्त्रया टक्के - - - - 81.12 86.37 86.37 86.37 
3 एकूण टक्के - - - - 86.89 89.91 89.91 89.91 
4 ग्रामीण टक्के - - - - - - - - 
5 नागरी टक्के - - - - 86.89 89.91 89.91 89.91 
6 अ.जा. टक्के - - - - - 6.23 6.23 6.23 
7 अ.ज. टक्के - - - - - 1.12 1.12 1.12 
तीन स्थाजनक स्वराज्य सुंस्था 
1 महानगरपाजलका सुंयया - - 1 1 1 1 1 1 
2 नगरपजरषदा सुंयया - - - - - - - - 
3 कटक मुं्ळे सुंयया - - - - - - - - 
4 पुंचायत सजमत्या सुंयया - - - - - - - - 
5 ग्राम पुंचायती सुंयया - - - - - - - - 
चार क्षेत्रवार जजल्हा व दर्ोई उत्पनन (चाल ूककमतींन सार)                                                                 (2010-

11) 
(2011-12) (2012-

13) 
(2013-
14)+ 

1 जनव्वळ जजल्हा उत्पनन कोटी  ₹ - - - - 212 229 264 303 
2 जनव्वळ दर्ोई उत्पनन ₹ - - - - 141138 149070 167736 188739 
3 राज्याच्या उत्पननात 

जजल्याचा जहस्सा 
टक्के - - - - 21.62 21.54 22.03 22.19 

पाच कृजष व कसचन  (2002-3) (2002-3) (2002-
03) 

(2002-03) 

1 ओजलताखालील क्षेत्र शुंभर हेक्टर- - - - - - - - 

2 लागव्ीलायक क्षेत्र --"-- - - - - - - - - 

3 
ओजलताखालील 
क्षेत्राची एकूण 
क्षेत्रफळाशी टक्केवारी 

टक्के - - - - - - - - 

4 
लागिडीखालील 
क्षेत्राची एकूण 
क्षेत्रफळाशी टक्केवारी 

टक्के - - - - - - - - 
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अ.   
क्र. 

बाब सुंदभच वषच 
पलरमाण 1970  

-71 
1980-     

81 
1990-

91 
2000-

01 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 

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

लागव्ीखालील क्षेत्रफळाशी 
टक्केवारी 

टक्के - - - - - - - - 

6 जपकाखालील एकूण क्षेत्र  (2000-
01) 

(2001-
02) 

(2001-02) (2001-
02) 

(2001-
02) 

6.1 तणृधानये शुंभर 
हेक्टर 

- - - - - - - - 

6.2 क्धानये --"-- - - - - - - - - 
6.3 तेलजबया --"-- - - - - - - - - 
6.4 ऊस --"-- - - - - - - - - 
6.5 कापसू --"-- - - - - - - - - 
7 जपकाुंखालील जनव्वळ क्षेत्र --"-- - - - - - - - - 
8 द सोटा क्षेत्राचे जनव्वळ पेरलेल्या 

क्षेत्राशी प्रमाण 
टक्के - - - - - - - - 

9 कसचनाखालील स्थलू क्षेत्र शुंभर 
हेक्टर 

- - - - - - - - 

10 कसचनाखालील स्थलू क्षेत्राचे 
एकूण जपकाखालील स्थ ल 
क्षेत्राशी प्रमाण 

टक्के - - - - - - - - 

11 जनव्वळ कसचन क्षेत्र शुंभर 
हेक्टर 

- - - - - - - - 

12 कालव्याुंद्वारे कसजचत क्षेत्र --"-- - - - - - - - - 
13 जवजहरींद्वारे कसजचत क्षेत्र  - - - - - - - - 
14 इतर साधनाुंनी कसजचत क्षेत्र --"-- - - - - - - - - 

सहा कृजष अवजारे  (पश गणना)  (1997) (2003) (2003) (2003) (2003) 
1 लाक्ी नाुंगर हजार - - - - - - - - 
2 लोखुं्ी नाुंगर हजार - - - - - - - - 
3 बैलगाड्या हजार - - - - - - - - 
4 रॅक्टर हजार - - - - - - - - 
5 कसचनाकजरता तेलावर चालणारे 

पुंप 
हजार - - - - - - - - 

6 कसचनाकजरता जवद्य त पुंप हजार - - - - - - - - 
7 उसाचे चरक 

7.1 शक्तीवर चालणारे हजार - - - - - - - - 
7.2 बैलाच्या मदतीने हजार - - - - - - - - 
सात पश धन (पश गणना)                                                                                                  

(1997) 
(2003) (2003) (2007) (2007) 

1 एकूण पश धन हजार - - - - - - 150 48.71 
2 द भत्या गायी --"-- - - - - - - 6 1 
3 द भत्या म्हशी --"-- - - - - - - 57 26 
4 शेळया व मेंढया --"-- - - - - - - 58 11 
5 कोंब्या व तत्सम पक्षी --"-- - - - - - - 235 86 
आि मत्स्य व्यवसाय       

1 एकूण मत्स्य उत्पादन - - - - - - 71595 72860 66073 
2 मच्छीमार सहकारी सुंस्था - - - - - - - 55 55 
3 सुंस्थातील सभासद - - - - - - - 15478 15478 
नऊ सहकार क्षेत्र       
1 सुंस्था      (2009-

10) 
(2010-11) (2011-12) (2012-13) 

1.1 कृजष पतसुंस्था सुंयया - - - - - - 0 0 
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अ.   
क्र. बाब पलरमाण 

सुंदभव वषव 
1970-

71 
1980-

81 
1990-

91 
2000- 

01 
2010-

11 
2012-13 2013-14 2014-15 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1.2 जबगर कृजष 

पतसुंस्था 
सुंयया - - - - - - 1591 1595 

1.3 उत्पादक सुंस्था सुंयया - - - - - - 735 708 
1.4 पणन  सुंस्था सुंयया - - - - - - 0 0 
1.5 सामाजजक 

सेवा सुंस्था 
सुंयया - - - - - - 

29397 31025 

2 सभासद    
2.1 कृजष पतसुंस्था हजार - - - - - - - - 
2.2 जबगर कृजष 

पतसुंस्था 
--"-- - - - - - - 3222.15 3976.02 

2.3 उत्पादक सुंस्था --"-- - - - - - - - - 
2.4 पणन  सुंस्था --"-- - - - - - - - - 
2.5 सामाजजक 

सेवा सुंस्था 
--"-- - - - - - - - - 

3 खेळते भाुं्वल    
3.1 कृजष पतसुंस्था लाख ₹ - - - - - - - - 
3.2 जबगर कृजष 

पतसुंस्था 
लाख ₹ 

- - - - - - 
29233.23 54439.5

8 
3.3 पणन  सुंस्था लाख ₹ - - - - - - - - 
3.4 उत्पादक सुंस्था लाख ₹ - - - - - - - - 
3.5 सामाजजक 

सेवा सुंस्था 
लाख ₹ 

- - - - - - - 
- 

4 जदलेली कजे    
4.1 शेती पतसुंस्था लाख ₹ - - - - - - - - 
4.2 जबगर शेती 

पतसुंस्था 
लाख ₹ 

- - - - - - 234.18 296.72 

4.3 उत्पादक सुंस्था लाख ₹ - - - - - - - - 
4.4 पणन  सुंस्था लाख ₹ - - - - - - - - 
4.5 सामाजजक 

सेवा सुंस्था 
लाख ₹ 

- - - - - - - - 

दहा जवजेचा वापर 
1 घरग ती हजार 

जक.व.ॅतास 
- - - - - - 3747545 3961460 

2 वाजणख्ज्यक हजार 
जक.व.ॅतास 

- - - - - - 2374078 307544
0 

3 औद्योजगक हजार 
जक.व.ॅतास 

- - - - - - 643896 880657 

4 कृजष हजार 
जक.व.ॅतास 

- - - - - - 47 82 

5 इतर हजार 
जक.व.ॅतास 

- - - - - - 153043 164354 

6 एकूण हजार 
जक.व.ॅतास 

- - - - - - 6969638 8121966 

7 जवद्य तीकरण 
झालेली गावे 

सुंयया - - - - - - - - 

8 सौरउजा सुंच सुंयया - - - - - - - - 
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अ.   
क्र. बाब पलरमाण 

सुंदभच वषच 
1970-

71 
1980-

81 
1990-

91 
2000-

01 
2010-

11 
2012-

13 2013-14 2014-15 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
अकरा वाहतकू व दळणवळण 

1 रस्त्याुंची एकूण लाुंबी 
 

जक.मी. - - - - - - 652.32 652.32 

2 बारमाही रस्त्याुंनी 
जो्लेली गावे 

सुंयया - - - - - - - - 

3 दर 100 चौ.जक.मी. 
क्षेत्रामागे रस्त्याुंची लाुंबी 

जक.मी. - - - - - - 146.26 146.26 

4 दरलाख लोकसुंयये मागे 
रस्त्याची लाुंबी 

जक.मी. - - - - - - 0.70 0.70 

5 एकूण मालवाहतकू वाहने 
 

सुंयया - - - - - - 46268 48940 

6 एकूण प्रवासी वाहने 
 

सुंयया - - - - - - 1578732 1727249 

7 रेल्वे मागाची एकूण लाुंबी 
 

जक.मी. - - - - - - 427.5 427.5 

8 ्ाक कायालये 
 

सुंयया - - - - - - 126 127 

9 तार कायालये 
 

सुंयया - - - - - - - - 

10 दरूध्वनी (बी.एस. एन.एल. 
लँ् लाईन) 

सुंयया - - - - - - 933729 1942393 

बारा नोंदणीकृत कारखाने व रोजगार     (2008) (2009) (2010) (2011) 
1 चाल ूकारखाने सुंयया - - - - - - 3725 3297 
2 कामगाराुंची दैजनक 

उपख्स्थती 
सुंयया - - - - - - 122844 188414 

तेरा जशक्षण           
1 प्राथजमक           

1.1 सुंस्था सुंयया - - - - - - - 1713 1715 
1.2 जवद्याथी म ले हजारात - - - - - - 344 350 

 म ली       328 325 
1.3 जशक्षक हजारात - - - - - - 19 19 
1.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सुंयया - - - - - - 36 35 
2 माध्यजमक व उच्च माध्यजमक       

2.1 सुंस्था सुंयया  - - - - - 1184 1106 
2.2 जवद्याथी म ले हजारात  

 
- - - - 482 399 

म ली 
    

420 346 
2.3 जशक्षक हजारात  - - - - - 25 23 
2.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सुंयया  - - - - - 37 33 
3 महाजवद्यालये       

3.1 सुंस्था सुंयया - - - - - - 136 104 
3.2 जवद्याथी म ले हजारात - 

 
- - - - 94 90 

म ली - - - - 76 81 
3.3 जशक्षक हजारात - - - - - - 3 3 
3.4 प्रजत जशक्षक जवद्याथी सुंयया - - - - - - 58 69 
चौदा सावथजजनक आरोग्य          

1 दवाखाने सुंयया - - - - - - 169 100 
2 रुग्णालये सुंयया - - - - - - 20 23 
3 प्राथजमक आरोग्य कें दे्र सुंयया - - - - - - 183 151 
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अ.   
क्र. बाब पलरमाण 

सुंदभच वषच 
1970-

71 
1980-

81 
1990-

91 
2000-

01 
2010-

11 
2012-

13 2013-14 2014-15 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
4 प्राथजमक आरोग्य उपकें दे्र सुंयया - - - - - - 6 0 
5 खाटा सुंयया - - - - - - 3259 5163 
6 दर लाख लोकसुंययेमागे 

खाटा 
सुंयया - - - - - - 35 55 

पुंधरा सुंकीणथ       
1 बकँ शाखा सुंयया - - - - - - 1102 1250 
2 दरूदशथन केबल चालक सुंयया - - - - - - 1840 1849 
3 दरूदशथन  केबल धारक सुंयया - - - - - - 511404 518411 
4 गोबर गसॅ सुंयुंते्र सुंयया - - - - - - - - 

     
आधार-1. जजल्हा साुंख्ययकी कायालय म ुंबई उपनगर. 2. जनगणना 1970-71 ते 2011. 
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तक्ता क्रमाुंक 2.1 
के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न व दरडोई लिल्हा उत्पन्न - चाि ूककमतींन सार 

       जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                                       (₹ लाखात) 
 

अ. 
क्र. 

क्षेत्र 

2004-05 2005-06 2006-07 
स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन स्थलू जजल्हा उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन स्थलू जजल्हा उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

(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 सुंवधथन 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 सुंलग्न 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 दग् 
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 
पाणीप रविा 

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 रेल्वे 63,820.31 52,389.68 65,508.14 54,190.27 77,055.10 62,169.85 
3.2 पजरवहन, सािवणकू 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 23,97,687.44 

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 17,77,345.86 

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 सावथजजनक 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 84,15,445.50 

एकूण जजल्हा उत्पनन 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 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन(₹) 71,505.11 63,599.42 80,440.57 72,172.90 91,807.94 82,973.96 

एकूण राज्य उत्पनन 4,15,47,968.2
8 

3,70,02,280.28 4,86,76,561.93 4,37,10,285.93 5,84,49,766.22 5,26,90,997.22 

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

एकूण जजल्हा उत्पननाची राज्य 
उत्पननाशी टक्केवारी 22.53 22.50 22.16 22.14 21.56 21.62 

मागील वषाच्या त लनेत झालेली 
शेकडा वाढ 

उ.ना. उ.ना. 15.24 16.25 16.87 17.72 
 
 



37 

 

तक्ता क्रमाुंक 2.1 
के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न व दरडोई लिल्हा उत्पन्न - चाि ूककमतींन सार 

जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                                       (₹ लाखात) 

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

स्थलू जजल्हा उत्पनन जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा उत्पनन जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा उत्पनन जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

(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 सुंवधथन 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 सुंलग्न 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 दग् 
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 बाुंधकाम 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 
पाणीप रविा 

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

3.2 
पजरवहन, 
सािवणकू 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 
सावथजजनक 
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 जजल्हा उत्पनन 14766167 13367079 1,68,03,960.50 15147907.18 19155452.3 17455315.3 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन (₹) 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 उत्पनन 6,84,81,659.60 6,19,88,352.60 7,53,96,914.71 6,77,78,111.71 8,67,86,574.08 7,87,76,101.02 

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

एकूण जजल्हा उत्पननाची 
राज्य उत्पननाशी टक्केवारी 21.56 21.56 22.29 22.35 22.07 22.16 
मागील वषाच्या त लनेत 
झालेली वाढ 17.15 17.34 13.80 13.32 13.99 15.23 
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तक्ता क्रमाुंक 2.1 
के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न व दरडोई लिल्हा उत्पन्न - चाि ूककमतींन सार 

           जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                              (₹ लाखात)  
 

अ. 
क्र. के्षत्र 

2010-11 2011-12  2012-13 (सधुारीत) 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

(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 सुंवधथन 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 सुंलग्न 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 दग् 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 बाुंधकाम 15,18,997.50 14,42,655.50 1334409.74 1263530.97 
1440048.13 

 1356903.16 

2.4 वीज, गसॅ व पाणीप रविा 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 रेल्वे 1,36,837.75 1,12,143.72 136600.81 115166.74 148592.33 124693.76 

3.2 पजरवहन, सािवणकू 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 सावथजजनक 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 
 

17804242.4
8 

22091941.56 20428277.52 

एकूण जजल्हा उत्पनन 2,28,22,798.16 2,12,39,574.92 25267226.34 
 

22911505.05 28779631.46 26109190.50 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन (₹) 1,51,658.88 1,41,138.27 164272.33 
 

148956.85 183131.37 166138.74 

एकूण राज्य उत्पनन 10,68,32,682.54 9,82,45,228.92 117012126.23 
 105939151.23 132222235.17 119520850.66 

दर्ोई राज्य उत्पनन (₹) 95,350.57 87,686.07 103031.75 
 93281.75 114892.93 103856.22 

एकूण जजल्हा उत्पननाची राज्य 
उत्पननाशी टक्केवारी 21.36 21.62 21.59 21.63 21.77 21.84 
मागील वषाच्या त लनेत झालेली वाढ 19.15 21.68 10.71 7.87 13.90 13.96 
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तक्ता क्रमाुंक 2.1 
 

के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न व दरडोई लिल्हा उत्पन्न - चाि ूककमतींन सार 
                                  जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                     (₹ लाखात)  
 

अ. क्र. के्षत्र 
2013-14 (सधुारीत) 

स्थलू जजल्हा उत्पनन जनव्वळ जजल्हा उत्पनन 
(1) (2) (21) (22) 
1.1 कृषी 341469.72 319451.69 
1.2 वन सुंवधथन 79634.76 78674.99 
1.3 मासेमारी 103818.22 88570.63 

कृजष सुंलग्न सेवा (1.1+1.2+1.3) 524922.71 486697.30 
1.4 खाण व दग् खाणकाम 3723.36 2951.04 
प्राथजमक क्षेत्र 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 बाुंधकाम 1597001.95 1504794.84 
2.4 वीज, गसॅ व पाणीप रविा 1126828.82 664796.77 

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

3.1 रेल्वे 163949.44 137580.93 
3.2 पजरवहन, सािवणकू 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 सावथजजनक प्रशासन 1150437.40 933838.48 
3.7 इतर सेवा 2511172.61 2333928.73 

ततृीय क्षेत्र एकूण 25512918.41 23617320.33 
एकूण जजल्हा उत्पनन 33442106.27 30296190.02 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन (₹) 208337.29 188738.89 

एकूण राज्य उत्पनन 151013214.47 136514870.75 

दर्ोई राज्य उत्पनन (₹) 129526.13 117090.70 

एकूण जजल्हा उत्पननाची राज्य उत्पननाशी टक्केवारी 22.15 22.19 
मागील वषाच्या त लनेत झालेली शेकडा वाढ 16.20 16.04 

 
जटप:- म ुंबई उपनगर व म ुंबई शहर एकत्रीत आक्ेवारी आहे. 
आधार - अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, म ुंबई. 
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तक्ता क्रमाांक  2.2 

के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींन सार 
जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                                  (₹ लाखात) 

अ. 
क्र. के्षत्र 

2004-05 2005-06 2006-2007 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

(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 सुंवधथन 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 सुंलग्न 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 दग् 
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 बाुंधकाम 440,040.72 422,904.01 469,209.92 449,888.72 510,448.90 487,925.38 
2.4 वीज, गसॅ व 

पाणीप रविा 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 रेल्वे 63,820.31 52,389.68 66,715.16 56,083.70 71,706.82 58,011.59 
3.2 पजरवहन, 

सािवणकू 
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 सावथजजनक 
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 जजल्हा उत्पनन 9,358,981.27 8,324,241.54 10,584,876.61 9,527,306.34 11,725,948.10 10,619,385.15 

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

दर्ोई राज्य उत्पनन (₹) 40,508.52 36,076.56 45,212.11 40,671.29 50,563.07 45,581.92 

एकूण जजल्हा उत्पननाची 
एकूण राज्य उत्पननाशी 
टक्केवारी 22.53 22.50 22.48 22.49 21.93 22.03 
मागील वषाच्या त लनेत 
झालेली वाढ टक्केवारी 

उ.ना. 
 

उ.ना. 
 13.10 14.45 10.78 11.46 
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तक्ता क्रमाांक  2.2 

के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींन सार 
         जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                                          (₹ लाखात) 
 

अ. 
क्र. क्षेत्र 

2007-2008 2008-09 2009-10 
स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा उत्पनन 

(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 सुंवधथन 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 सुंलग्न 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 दग् 
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 बाुंधकाम 641,725.83 611,742.95 704,321.78 665,890.81 836,758.70 791,101.37 

2.4 वीज, गसॅ व 
पाणीप रविा 

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

3.2 पजरवहन, सािवणकू 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 सावथजजनक 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 जजल्हा उत्पनन 13,133,792.29 11,911,133.43 13,966,178.36 12,582,857.51 15,340,819.05 13,847,447.45 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन (₹) 93,449.82 84,750.33 97,095.25 87,478.17 104,246.22 94,098.24 

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

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

एकूण जजल्हा उत्पननाची एकूण 
राज्य उत्पननाशी टक्केवारी 22.08 22.14 22.89 23.02 23.03 23.14 
मागील वषाच्या त लनेत 
झालेली शेकडा वाढ 12.01 12.16 6.34 5.64 9.84 10.05 
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तक्ता क्रमाांक  2.2 
के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींन सार 

जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                                  (₹ लाखात) 

अ. क्र. 
 

क्षेत्र 
 

2010-11 2011-12  2012-13 (सधुारीत) 
स्थलू  जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू  जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

स्थलू  जजल्हा 
उत्पनन 

जनव्वळ जजल्हा 
उत्पनन 

(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 सुंवधथन 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 सुंलग्न 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 दग् 
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 बाुंधकाम 844,586.92 797,638.68 935281.40 887,197.47 982026.26 920792.39 

2.4 वीज, गसॅ व 
पाणीप रविा 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 रेल्वे 102,135.77 85,334.04 111021.01 95,514.01 120539.41 103994.93 

3.2 पजरवहन, 
सािवणकू 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 सावथजजनक 
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 जजल्हा उत्पनन 16,843,716.26 15,237,604.22 17819621.22 16,116,130.13 19140211.95 17298468.87 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन(₹) 111,927.52 101,254.81 115852.48 104,777.40 121793.54 110074.11 

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

दर्ोई राज्य उत्पनन (₹) 66,228.90 59,587.06 68294.13 61,467.98 72637.02 65095.36 
एकूण जजल्हा उत्पननाची 
एकूण राज्य उत्पननाशी 
टक्केवारी 22.70 22.82 22.97 23.09 22.90 23.09 
मागील वषाच्या त लनेत 
झालेली शेकडा वाढ 9.80 10.04 5.79 5.77 7.41 7.34 
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तक्ता क्रमाुंक 2.2 

के्षत्रवार लिल्हा उत्पन्न  - ष्स्थर (2004-2005) ककमतींन सार 
                                  जजल्हा - म ुंबई उपनगर ि मुांबई शहर                                     (₹ लाखात)  

अ. क्र. के्षत्र 2013-14 (सधुारीत) 

स्थलू  जजल्हा उत्पनन जनव्वळ जजल्हा उत्पनन 
(1) (2) (21) (22) 
1.1 कृषी 113191.33 104052.57 
1.2 वन सुंवधथन 38763.00 38215.96 
1.3 मासेमारी 43917.55 34467.29 

कृजष सुंलग्न सेवा (1.1+1.2+1.3) 195871.87 176735.82 
1.4 खाण व दग् खाणकाम 2179.67 1727.85 
प्राथजमक क्षेत्र 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 बाुंधकाम 1076945.91 1009793.36 
2.4 वीज, गसॅ व पाणीप रविा 534934.75 315853.22 

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

3.1 रेल्वे 131881.21 113780.03 
3.2 पजरवहन, सािवणकू 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 सावथजजनक प्रशासन 641814.58 521679.04 
3.7 इतर सेवा 1113726.46 1002917.86 

ततृीय क्षेत्र एकूण 16091790.01 14891173.28 
एकूण जजल्हा उत्पनन 20894591.89 18915851.49 

दर्ोई जजल्हा उत्पनन (₹) 130168.91 117841.78 

एकूण राज्य उत्पनन 89676749.46 80559285.60 

दर्ोई राज्य उत्पनन (₹) 76916.99 69096.81 

एकूण जजल्हा उत्पननाची राज्य उत्पननाशी टक्केवारी 23.30 23.48 
मागील वषाच्या त लनेत झालेली शेकडा वाढ 9.17 9.35 

 
जटप:- म ुंबई उपनगर व म ुंबई शहर एकत्रीत आक्ेवारी आहे. 
आधार - अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, म ुंबई 
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तक्ता क्रमाांक 3.1 

 
लिल्यातीि महत्वाच्या वस्त ुंच्या तै्रमालसक सरासरी लकरकोळ ककमती 

 
    जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                                      सुंदभथ वषथ:-2014-15 

अ.क्र. वस्तचेू नाव व प्रत पजरमाण 
एजप्रल-जनू ज लै-सप्टेंबर 

ऑक्टोबर-
ज्सेंबर जानेवारी-माचथ वषाची सरासरी 

मागील वषाच्या 
त लनेत वाढ 

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 ताुंदळू (ख .बा.) उतम जकलो 101 

जनरांक 

100 

जनरांक 

99 

जनरांक 

100 

जनरांक 

99.96 

जनरांक 

8.31 

जनरांक 

2 ताुंदळू (ख .बा.) 
मध्यम जकलो 62 56 57 59 58.31 3.6 

3 गहू (ख .बा.) मध्यम जकलो 29 29 29 29 29.16 1.09 
4 गहू (थि.धा.द.ु) जकलो 2 2 2 2 2 -2.66 
5 ज्वारी (सुंकजरत) 

(ख .बा.) जकलो 28 29 29 28 28.22 1.44 
6 ज्वारी (देशी) 

(ख .बा.) 
जकलो 

35 38 39 38 37.68 3.09 
7 बाजरी मध्यम जकलो 25 25 26 27 25.39 2.22 
8 काब ली चणा 

(मध्यम) 
जकलो 

95 94 96 94 94.53 3.97 
9 हरभरा ्ाळ जकलो 62 63 66 68 64.8 0.81 
10 तरू्ाळ जकलो 93 95 96 100 95.67 4.53 
11 मगू्ाळ जकलो 106 105 109 114 108.65 17.04 
12 उ्ीद्ाळ जकलो 92 96 103 107 99.42 17.86 
13 मसरू्ाळ जकलो 75 77 83 88 80.51 15.18 
14 पाुंढरा वाटाणा जकलो 62 64 64 64 63.5 8.03 
15 साब दाणा जकलो 79 82 85 77 80.85 1.74 
16 शेंगदाणे जकलो 91 99 105 106 100.2 -1.23 
17 रवा जकलो 35 35 37 37 35.94 4.24 
18 साखर जकलो 39 39 38 36 38.07 0.06 
19 गळू जपवळा जकलो 55 55 53 52 53.49 -0.57 
20 गो्ेतेल 

भ ईम गाचे(स टे) जकलो 103 98 97 100 99.78 -0.85 
21 वनस्पती तपू (स टे) जकलो 97 97 97 97 97 6.21 
22 खोबरेल तेल (स टे) जकलो 186 183 193 191 187.99 29.4 
23 म्हशीचे दधू (स टे) लीटर 52 54 56 56 54.7 5.92 
24 म्हशीचे श ध्द तपू जकलो 445 462 468 479 463.33 47.08 
25 शेळीचे माुंस जकलो 395 410 410 417 407.94 26.17 
26 कोंब्ी (ब्रॉयलर) न 

सोललेली जकलो 112 110 108 103 108.11 4.43 
27 ताजे मासे (स्थाजनक) 

 जकलो 561 547 523 491 530.39 -5.86 

 
आधार:- अथड ि साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक  3.1 

 
लिल्यातीि महत्वाच्या वस्त ुंच्या तै्रमालसक सरासरी लकरकोळ ककमती 

 
जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                               सुंदभथ वषथ:-2014-15   

             

 
             आधार:- अथड ि साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई. 

 
 
 
 

अ.क्र. वस्तचेू नाव व प्रत पजरमाण 
एजप्रल-जनू ज लै-सप्टेंबर ऑक्टोबर-ज्सेंबर जानेवारी-माचथ वषाची सरासरी 

मागील वषाच्या 
त लनेत वाढ 

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) 

28 
अुं्ी कोंब्ीची     
(स धाजरत) ्झन 

48 

जनरांक 

52 

जनरांक 

54 

जनरांक 

52 

जनरांक 

51.51 

जनरांक 

4.1 

जनरांक 

29 आयो्ीनय क्त 
मीि 

जकलो 17 17 17 17 16.81 0.46 

30 हळद पाव्र 
(स टी) 

100 ग्रमॅ 
20 21 21 20 20.35 -0.67 

31 
गरम मसाला 
पाव्र (स्थाजनक) 100 ग्रमॅ 

62 63 63 56 60.96 0.53 
32 बटाटे जकलो 24 31 32 23 27.69 5.72 
33 काुंदे जकलो 22 32 29 25 27.32 -7.8 
34 लसणू 100 ग्रमॅ 11 11 11 11 10.88 2.39 

35 केळी (जळगाव) ्झन 43 42 41 40 41.33 1.04 

36 सफरचुंद जकलो 153 145 108 131 134.4 17.06 
37 चहापत्ती जकलो 328 339 348 352 341.8 14.72 

38 रॉकेल (ख .बा.) लीटर 54 53 53 53 52.83 6.03 
39 पेरोल लीटर 80 79 73 67 74.76 -3.27 

40 गसॅ जसकल्र 
(स्वुंयपाकाचा) 

प्रत्येकी 
457 455 456 458 456.6 11.01 

41 का्ेपेटी 1 नग 1 1 1 1 1 0 
42 ज्झेल लीटर 0 0 0 0 0 0 

43 ध ण्याचा साबण 250ग्रमॅ 0 0 0 0 0 0 

44 प्रसाधन साबण 1 व्ी 23 23 23 23 23.05 0.85 
45 ब्रे् (स्थाजनक) 400 ग्रमॅ 21 21 21 22 21.17 1.03 

46 
टाल्कम पाव्र 
(पॉन्स/तत्सम) 100 ग्रमॅ 

52 52 52 54 52.55 0.68 

47 
ट थ पेस्ट (कोलगेट 
साधी/ तत्सम) 100 ग्रमॅ 

39 39 41 41 40.07 3.35 
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तक्ता क्रमाांक 3.2 
 

रास्त भाव धान्य द काने आलण रेशनकाडच धारकाुंची सुंख्या 
 

       जजल्हा :- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                         सुंदभथ वषथ -2014-15 
 

अ.क्र. ताल का 

रास्त धानय द कानाुंची 
सुंयया 

रेशनका थ् धारकाुंची सुंयया गोदामाुंची सुंयया गोदामाुंची क्षमता (मे. टन) 

चाल ू
असलेली 

जनलुंजबत अुं.अ.यो. दा.रे.खा दा.रे.व. शासकीय भाड्याने 
घेतलेली 

भाड्याने 
जदलेली 

शासकीय भाड्याने 
घेतलेली 

भाड्याने 
जदलेली 

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

1 
 
अांधेरी 
 

उ.ना. 

जनरांक 

2 बोरीिली 

3 
 
कुला 
 

एकूण मुुंबई 
उपनगर  

2398 298 5657 21951 2690355 

        
    जटप:-1. मुांबई / ठाणे जशधािाटप क्षेत्रासाठी सदयख्थथतीत अन्नधान्याची उचल भारतीय खादयजनगमच्या आगारातनू अजधकृत जशधािाटप सांघटीत सांथथेमाफड त ि   
                             अजधकृत जशधािाटप दकुानदार याांचे माफड त थेट उचल करण्यात येत असल्ह्याने शासकीय गोदामात अन्नधान्याची साठिणकू केली जात नाही,  
                             पजरणामी शासकीय गोदामाांचे पनुडबाांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेले नाही.   
                        2.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत. 
        
                  आधार :-जनयुंत्रक जशधावाटप व सुंचालक, नागरी प रविा याुंचे कायालय, मुांबई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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तक्ता कमाांक  3.3 
अुंत्योदय अन्नधान्य येािना,  

दालरद्रय रेषेखािीि (अुंत्योदय अन्न येािना वगळून) व 
दालरद्रय रेषेवरीि क ट ुंबाुंसाठी अन्नधान्याचे लनयतन व उचि                                        

                                   
जजल्हा  :मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                       सांदभड िषड:- 2014-15 
                                                                                    ( म.े टनात) 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          जटप:-   1. फेब्र वारी 2014 पासनू दा.रे.खालील लाभधारकाुंना राष्ट्रीय अननस रक्षा योजनेअुंतगथत लाभ 
         देण्यात येत आहे. 

                    2.मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर  एकत्रीत माजहती. 
                           
                            आधार :- जनयुंत्रक जशधावाटप व सुंचालक, नागरी प रविा याुंचे कायालय, मुांबई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वषथ 
जनयतन उचल उचलीची जनयतनाशी 

टक्केवारी 
ताुंदळू गहू ताुंदळू गहू ताुंदळू गहू 

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

अुं.अ.यो. 

2010-11 1252 931 1076 813 86% 87% 

2011-12 1716 686 1662 668 97% 97% 

2012-13 1720 678 1703 676 99% 100% 

2013-14 1596 476 1394 458 87% 96% 

2014-15 1635 685 1548 626 95% 91% 

दा.रे.खा.(अुं.अ.यो. वगळून) 

2010-11 1957 1000 1598 750 82% 75% 

2011-12 2144 1257 2045 1199 95% 95% 

2012-13 2385 1369 2371 1354 99% 99% 

2013-14 2341 474 2341 474 100% 100% 

2014-15 0 0 0 0 0 0 

दा.रे.व. 

2010-11 59012 108536 53394 100341 90% 92% 

2011-12 27789 94888 26802 86914 96% 92% 

2012-13 66251 104595 54969 102132 83% 98% 

2013-14 95640 123638 89120 91020 93% 74% 

2014-15 24708 29830 19320 21132 78% 71% 
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                                                                                                                         तक्ता क्रमाांक 4.1 (अ) 
गोळा केिेिा महसिू 

(जजमन महसलू, वाढीव, सुंजकणथ, जज.प., ग्रा.प., पुं.स., सेस, इ.जी.एस., जशक्षण, 
अकृषीक, जसटी सव,े वस्तीवाढ व नझलू) 

        जजल्हा  : मुांबई उपनगर                                                                                                   सुंदभथ वषथ- 2014-5 
                                                                                                             (₹ हजार) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

आधार – तहजसलदार कायालय अांधेरी, बोरीिली ि कुला. 

 
तक्ता क्रमाांक 4.1 (ब) 
गोळा केिेिा महसिू 

(खाणी, गौणखजनज, मत्स्य, कोटथ फी व म द्राुंक, बी.बी.्ी.आर., नोंदणीपत्र, 
महसलूी, करमणकू, जाजहरात इत्यादी) 

जजल्हा  : मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ- 2014-15 

                                                                                                                  (₹ हजार) 

अ.   क्र. ताल का 

जमीन  
महस लाची  
एकूण चाल ू 
मागणी 

जमीन 
महस लाची 
थकबाकी 

एकूण 
मागणी 

सटू 
जनलुंजबत  
वस लीची  
रक्कम 

वस ली पात्र  रक्कम 
{5-(6+7)} 

प्रत्यक्ष वस ली 

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

1 अांधेरी  
जनरांक 

 2 बोरीिली 

3 कुला 211463 0 211463 73410 0 138053 111282 
एकूण मुुंबई उपनगर 211463 0 211463 73410 0 138053 303571 

 
जटप:- 1. मा. उपजिभागीय अजधकारी, मुांबई पख्चचम उपनगर तसेच मा. अपर जज ल्ह्हाजध कारी कायालयातनू प्राप्त आदेशानसुार िसलुी करणेत येते. थितांत्रापणे  
            मागणी नाही.   
        2. बोरीिली तालकु्यात खाणी नसल्ह्यामळेु जमीन महसलुाची मागणी, थकबाकी, सटु,  जनलांबीत िसलुी इत्यादी जनरांक  आहे. 
        3. कुला तहजसल कायालय याांनी गौण खजनज ि आर आर सी ची रक्कम पणुड भ्रल्ह्यानांतरच पढुील प्राजक्रया पणुड केली जाते त्यामळेु जमीन महसलु  
            थकबाकी ही जनरांक असते असे साांजगतले आहे.    

 
आधार – तहजसलदार कायालय अांधेरी, बोरीिली ि कुला. 

 
 
 

अ.   
क्र. 

ताल का 

जमीन  
महस लाची 
 एकूण चाल ू

 मागणी 

जमीन 
महस लाची 
थकबाकी 

एकूण मागणी सटू जनलुंजबत 
वस लीची रक्कम 

वस ली पात्र  
रक्कम 

{5-(6+7)} 
प्रत्यक्ष वस ली 

खातेदाराुंची 
सुंयया 

(शेतकरी) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 192556 395877 588433 33 205797 382603 242679 0 
2 बोरीिली 104739 297774 402513 48 28756 373709 260401 2254 
3 कुला 300852 1330659 1631511 53 992967 638491 526658 0 
एकूण मुुंबई 
उपनगर 598147 2024310 2622457 134 1227520 1394803 1029738 2254 
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तक्ता क्रमाांक 4.1 (क) 
गोळा केिेिा महसिू 

(तगाई, अजधक धानय, म द्र सुंधारण, वनजमीन कजथ, अकृषीक कजथ, आदशथ गहृजनमाण, पख्चचम पाजकस्तानातनू 
आलेले जनवाजसत त्याुंची मो्तो्, प्रकल्पग्रस्ताुंना, क ळाुंना जदलेले कजथ,  परूग्रस्त, जमीन स धारणा इत्यादी) 

 
जजल्हा  : मुांबई उपनगर                                                                                  सुंदभथ वषथ- 2014-15 

                                                                                                   (₹ हजार) 

अ.  क्र. ताल का 
जमीन महस लाची एकूण 

चाल ूमागणी 
जमीन महस लाची 

थकबाकी 
एकूण 
मागणी सटू 

जनलुंजबत वस लीची 
रक्कम 

वस ली पात्र  रक्कम 
{5- (6+7)} प्रत्यक्ष वस ली 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 कुला 
3 बोरीिली 

एकूण मुुंबई उपनगर 
                                

 जटप:-तहजसल कायालय अुंधेरी, बोरीवली व क ला याुंनी िरील माजहती जनरुंक असल्याचे लेखी कळजवले आहे. 
 
 आधार – तहजसलदार कायालय अांधेरी, बोरीिली ि कुला. 
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तक्ता क्रमाांक 4.2 
 

स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे उत्पन्न व खचव 
 

     जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                   सांदभड िषड -  2014-15 
                                                                                                       (₹  लाखात) 

अ. क्र. बाब ग्रामपांचायत जजल्ह्हापजरषद महानगरपाजलका नगरपजरषदा 

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

थथाजनक थिराज्य सांथथाांची सांयया 

जनरांक 

1 

जनरांक 

अ) जमा  
1 सरुूिातीची जशल्ह्लक 16878.46 

2 चाल ूिषातील जमा  

 
2.1 शासकीय अनदुाने ि िगडणी 16028.25 

 2.2    सिड प्रकारचे कर 1075221.68 

 2.3    इतर जमा 10942878.29 

 
2.4 एकूण  (बाब 2.1 ते 2.3) 12034128.22 

 एकूण प्राप्ती  (सरुूिातीची जशल्ह्लक जमळून) 12051006.67 

ब) खचड 
 

3 चाल ूिषातील खचड  

 
3.1  सामान्य प्रशासन 421320.91 

 3.2  जशक्षण 124195.35 

 3.3  सािडजजनक आरोग्य 167218.68 

 
3.4  इतर 11295275.28 

 एकूण (3.1 ते 3.4) 12008010.22 

4 अखेरची जशल्ह्लक 42996.46 

   
           टीप:-1.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत माजहती आहे. 
                  2.  जद 1.4.2007 पासनु बनृ्हमुांबई  महानगरपाजलकेने अिलांब केलेल्ह्या उपाजीत केलेल्ह्या तत्िािरील दहेुरी लेखाांकन  पध्दतीनसुार. 
           आधार- (कोषागार), बनृ्हमुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता क्रमाांक 4.3 
 

नागरी स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे उत्पन्न व खचव 
 

 जजल्ह्हा:- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                   सांदभड िषड-2014-15 
                                                                                                            (₹ लाखात) 

बाब महानगरपाजलका 

नगरपजरषदा 
नगर 

पांचायती 
कटक 
मांडळे 

सिड नागरी सांथथा िगड  
अ 

िगड ब िगड 
क 

सिड 

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

 उत्पन्न  

जनरांक 

 
1 आरांभीची जशल्ह्लक 16878.46 16878.46 

2 जमा 
  

 2.1.  पट्टी, कर इत्यादी 1075221.68 1075221.68 

 2.2.  शासकीय अनदुाने 16028.25 16028.25 

 
2.3.  िाजणख्ज्यक उपक्रमाांपासनू 

  

 2.4.  ठेिी आजण कजे इ. 429963.62 429963.62 

 2.5.  इतर उत्पन्न 10512914.67 10512914.67 

 
एकूण जमा (2) 12034128.22 12034128.22 

 एकूण उत्पन्न (1 + 2) 12051006.68 12051006.68 

 खचड   
1 प्रशासन 

  

 (अ) आथथापना 798435.00 798435.00 

 (ब) इतर 40799.00 40799.00 

2 कर िसलुी 6305.00 6305.00 

3 सािडजजनक जदिाबत्ती 17419.00 17419.00 

4 पाणीपरुिठा 168629.00 168629.00 

5 सािडजजनक सरुक्षा 6542.00 6542.00 

6 सािडजजनक आरोग्य 480.64.00 480.64.00 

7 जलजन:सारण  ि  मलजन:सारण 24760.00 24760.00 

8 बाांधकामे 309519.00 309519.00 

9 पजरिहन 2940.00 2940.00 

10 जशक्षण 25530.00 25530.00 

11 दबुडल घटकाांिरील खचड 12233.00 12233.00 

12 जिशेष खचड ि जदलेली कजे 0.00 0.00 

13 इतर खचड 10546835.22 10546835.22 

 एकूण खचव (1 ते 13) 12008010.22 12008010.22 
              
               टीप:-1.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत माजहती आहे.. 
          आधार :- (कोषागार), बनृ्हमुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता क्रमाांक  4.6 
ताि कालनहाय  बकँ कायािये, वगीकृत बकँाुंची सुंख्या, ठेवी व किे 

 
                    जजल्हा: - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ-2014-15 

अ. क्र. ताल का बकँाुंची कायालये 
असलेली गावे व शहरे 

वगीकृत बकँा 
(सुंयया) 

वगीकृत बकँाुंची 
शाखा कायालये 

वगीकृत बकँाुंच्या 
िेवी (लाख ₹) 

वगीकृत बकँाुंनी जदलेली कजे (लाख ₹) 

कृषक अकृषक 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बेरीिली 

3 कूला 

एकूण मुांबई उपनगर 1 38 1250 67299114 0 26516577 
 
टीप:- तालकुाजनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्याने एकूण मुांबई उपनगर ची माजहती  जदली आहे. 
आधार :- बकँ ऑफ इांडीया, जजल्ह्हा अग्रणी बकँ, मुांबई उपनगर. 

 
 

तक्ता क्रमाांक 4.7 
लिल्हयातीि आय र्थवमा लवषयक आकडेवारी 

 
जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ-2014-15 

अ.   क्र. बाब पजरमाण 

तपशील 

भारतीय जीवन जवमा 
जनगम 

खाजगी आय र्थवमा कुं पनया (म ुंबई 
शहर व म ुंबई उपनगर एकत्रीत) 

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

1 जजल्हयातील शाखा सुंयया 39 31 

2 चाल ूजवमा पाॅजलसीज सुंयया 5087774 1595500 

3 माचथ अखेर व्यपगत जवमा पॉजलसीज सुंयया नाही 89341 

4 नवीन व्यवसाय 

 4.1 उतरजवलेली जवमापते्र सुंयया 354281 21684 

 4.2  जवमा रक्कम (₹ लाख) 12315.94 488646.9 

 4.3  जवम्याचा प्रथम हप्ता रक्कम (₹ लाख) 82655.99 12836.09 

5 जजल्हयातील जवमा प्रजतजनधीची सुंयया    

 5.1 एकूण जवमा प्रजतजनधी सुंयया 23429 1840 

 5.2 एकूण पैकी ग्रामीण जवमा प्रजतजनधी सुंयया 0 26 

 5.3 एकूण पैकी मजहला जवमा प्रजतजनधी सुंयया 8138 797 

 
5.4 एकूण मजहला प्रजतजनधींपैकी ग्रामीण मजहला 
प्रजतजनधी सुंयया 0 4 

 
टीप:-  फक्त खाजगी आय र्थवमा कुं पनयाुंची माजहती म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर कजरता एकजत्रत आहे. 
आधार :-1. भारतीय जीवन जवमा जनगम.  2 खाजगी जवमा कुं पनया (SBI Life, India First, Tata AIA व AEGON RELIGARE) 
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तक्ता क्रमाांक  4.8 
लिल्यातीि बचत गटाुंबाबतची मालहती 

जजल्हा :-  मुांबई उपनगर                                                                                                   सुंदभथ वषथ-2014-15 

 
              आधार 1  ( जनयोजन) बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 2. मजहला आर्थथक जिकास महामांडळ, उपव्यिथथापक, माजिम, बाांद्रा (पिुड), मुांबई. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ. 
क्र. 

ताल का 

स्थापन झालेले बचत गट म यय व्यवसायासािी बकँ 
जो्णी झालेले बचत गट 

खेळते भाुं्वलासािी बकँ 
जो्णी झालेले बचत गट 

व्यवसाय स रू केलेल्या बचत 
गट 

दा.रे. 
खालील 

दा.रे. 
वरील एकूण 

दा.रे. 
खालील 

दा.रे. 
वरील एकूण 

दा.रे. 
खालील 

दा.रे. 
वरील एकूण सुंयया 

आर्थथक वषात 
केलेली उलाढाल    

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बेरीिली 

3 कूला 

एकूण मुांबई उपनगर 305 1088 1393 102 223 325 68 1088 1156 223 353.92 
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तक्ता क्रमाांक  4.9 
लिल्यातीि लिल्हा ग्रालमण लवकास युंत्रणा व मलहिा आर्थथक लवकास महामुंडळ 

याुंच्या माफच त स्थालपत बचत गटाुंबाबतची मालहती 
 

जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ. 
क. 

ताल का 

जनर्थमत बचत गट (सुंयया) 

जजल्हा ग्राजमण जवकास युंत्रणा (दा.रे.खा.क ) 

मागील 
वषथअखेर 

अहवाल 
वषात 

एकूण  
(3+4) 

एकूणपैकी 
मजहला 
बचतगट 

एकूणपैकी 
कायथरत 
असलेले 
बचत गट 

प्रथम 
प्रतवारी 
झालेले 

एकूण बचत 
गट 

ख्व्दतीय 
प्रतवारी 
झालेले 

एकूण बचत 
गट 

व्यवसाय करीत असलेले 
बचतगट 

प्राथजमक 
क्षेत्र 

ख्व्दतीय 
क्षेत्र 

ततृीय 
क्षेत्र 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 

2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

 
 

लनर्थमत बचत गट (सुंख्या) 
मलहिा आर्थथक लवकास महामुंडळ 

 

अ. 
क. ताल का 

मागील 
वषथअखेर 

अहवाल 
वषात 

एकूण 
(13+14) 

एकूणपैकी 
मजहला 
बचतगट 

एकूणपैकी 
कायथरत 

असलेले बचत 
गट 

प्रथम 
प्रतवारी 
झालेले 

एकूण बचत 
गट 

ख्व्दतीय 
प्रतवारी 
झालेले 
एकूण 
बचत 
गट 

व्यवसाय करीत असलेले बचतगट 

प्राथजमक 
स्वरुपाचे 

ख्व्दतीय 
स्वरुपाचे 

ततृीय 
स्वरुपाचे 

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

1 अांधेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 बोरीिली 184 32 216 216 216 195 21 0 0 0 

3 कुला 54 67 121 121 121 109 12 0 0 0 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 238 99 337 337 337 304 33 0 0 0 

   िीप:- बचत गटाांची माजहती माहे नोव्हेंबर 2014 मध्ये सादर करण्यात आली होती. दरिषी माहे माचड नांतर थथापन झालेल्ह्या गटाांच्या functionality बाबत  
              आढािा घेतला जातो. अथात गट बांद पडण्यापिूी त्या गटाांचा जनयजमत पाठपरुािा केला जातो,  ि अजनयजमत असल्ह्याच्या कारणाांिरून काम केले जाते. जेणेकरून  
              गट बांद पडू नये. परत ूबचत गट थथापनेच्या प्राजक्रयेत काही गट बांद पडण्याची ही प्रामखु कारणे समोर आलेली आहेत. जनयजमत बचत करण्यास सातत्या नाही.  
              सभासदाांमधील िाद/भाांडणे, थथलाांतर इ. बचत गटाांच्या  प्राजक्रयेत बचत गट बांद पडणे ही बाब त्या  प्राजक्रयेतील अांतभूडत घटक म्हाणनू मानला जात आहे. 
 
आधार:-  मजहला आर्थथक जिकास महामांडळ, म्हाडा,  मुांबई-51 
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तक्ता  क्रमाांक 5.7 
 

तािूकालनहाय पिचन्य लदवसाुंची सुंख्या व एकूण पिचन्य 
 

                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                   सुंदभथ वषथ :  2014-15 
                                                                                                        (पजथनय - जम.मी.) 

 

 
जटप: -  सरासरी पजडन्याची सांयया शासन जनणडय जदनाांक 18 माचड 2006 नसुार घेण्यात आली आहे. तालकूा  जनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्यामळेु एकूण मुांबई       
           उपनगरची माजहती दाखजिण्यात आली आहे. 
आधार-    आपत्तकालीन व्यिथथापन कक्ष, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. ताल का 

सरासरी वषथ- 2014-15 मधील 
सरासरीच्या त लनेत वषातील  

पजथनयातील शेकडा िाढ अथिा घट  पजथनय जदवसाुंची 
सुंयया 

पजथनय पजथनय जदवसाुंची 
सुंयया 

पजथनय 

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

१ अुंधेरी 

उना 

 
0 91 

2221 

 
0 

2 बोरीिली 
0 

91 
2092 

 
0 

3 कुला 
0 

93 
2200 

 
0 

एकूण मुुंबई उपनगर 
 

2264.80 92 2171 
 -4.14 
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तक्ता क्रमाांक 5.8 
कृलत्रम रेतन कायचक्रमाची प्रगती 

 
 

                  जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर 
(सुंयया लाखात) 

तपशील 2012-13 
 

2013-2014 
 

 
2014-2015 

 

2013-14 च्या त लनेत 
2014-15 मधील शेक्ा बदल 

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

अ) गायी (कृजत्रम रेतन) 

जनरांक 

1) सुंकजरत 

2) जवदेशी 

3) देशी 

एकूण (कृजत्रम रेतन) 

जनमलेल्या वासराुंची सुंयया (गायी) 

ब) म्हशी (कृजत्रम रेतन) 

जनमलेल्या रे्काुंची सुंयया (म्हशी) 

 
जटप:- म ुंबई उपनगर व म ुंबई शहर एकत्रीत आक्ेवारी आहे. 
आधार : प्रादेजशक पशसुांिधडन मुांबई जिभाग, गोरेगाि, मुांबई-65 
 

 

 

तक्ता क्रमाांक 5.9 
कृलत्रम रेतन व द ग्ध उत्पादनाची ताि कालनहाय प्रगती 

 
                     जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर 

ताल का 

2012-13 2013-14 2014-15 

कृजत्रम 
रेतनाचे 
वार्थषक 
लक्ष्य 

कृजत्रम 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी 

द ग्ध उत्पादन 
('000 मे.टन) 

कृजत्रम 
रेतनाचे 
वार्थषक 
लक्ष्य 

कृजत्रम 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी 

द ग्ध उत्पादन 
('000 मे.टन) 

कृजत्रम 
रेतनाचे 
वार्थषक 
लक्ष्य 

कृजत्रम 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी 

द ग्ध उत्पादन 
('000 
मे.टन) 

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

अांधेरी 

जनरांक बोरीिली 

कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर णनरुंक 

 
जटप:- म ुंबई उपनगर व म ुंबई शहर एकत्रीत आक्ेवारी आहे. 
आधार: प्रादेजशक पशसुांिधडन मुांबई जिभाग, गोरेगाि, मुांबई-65 
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तक्ता क्रमाांक 5.10 
 

पश वैद्यलकय सुंस्थाुंबाबतची मालहती 
 

     जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                सुंदभथ  वषथ :-2014-15 

अ.  क्र. ताल का पश वैद्यकीय 
जचजकत्सालय 

पश वैद्यकीय दवाखाने 
(राज्य तथा स्थाजनक स्तर) 

पश वैद्यकीय प्रथमोपचार 
कें द्र 

रेतन कें द्र कृजत्रम 
रेतन कें दे्र 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
जटप:- म ुंबई उपनगर व म ुंबई शहर एकत्रीत आक्ेवारी आहे. 
आधार – प्रादेजशक पशसुांिधडन मुांबई जिभाग, गोरेगाि, मुांबई-65 

 
 
 

तक्ता क्रमाांक 5.11 
 

मान्यताप्राप्त पश वध गहेृ आलण त्यात कत्ति केिेल्या पशूुंची सुंख्या 
 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                  सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ.क्र. ताल का पश वध गहृाुंची 
सुंयया 

कत्तल केलेले पश ू(सुंयया) 

बैल मजहष वगीय मेंढ्या/मेंढे शेळया/बोक  ्  ्करे इतर एकूण 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 1 109139 35190 933607 42799 0 1120735 

 
टीप:- देिनार पशिुधगहृ हे मुांबई पिूड उपनगरात ख्थथत असनू सदर पशिुधगहृ हे मुांबई शहर, मुांबई पिूड उपनगरे ि मुांबई  पख्चचम उपनगरे करीता एकजत्रतपणे        

                          कायड करते, त्यामळेु मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत माजहती जदलेली आहे. 
                 आधार-  देिनार, पशिुधगहृ. 
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तक्ता क्रमाांक 5.13 
सागरी मत्स्यव्यवसायलवषयक  

 
                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ – 2014-15 

अ. 
क्र. 
 

ताल का 

सागर 
जकनाऱ्याची  
लाुंबी 

(जक.मी.) 

मत्स्य उत्पादन (मे.टन) सागरी मासेमारी बोटी मासे 
उतरजवण्याची 

कें दे्र 

मत्स्य व्यवसाय सहकारी 
सुंस्था 

सुंयया सभासदाुंची सुंयया 
2012-13 2013-14 2014-15 एकूण त्यापैकी याुंजत्रकी 

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

1 अांधेरी 0 56149 53769 41835 1059 952 07 

उ.ना. 2 बोरीिली 0 14078 17057 20251 510 364 04 

3 कुला 0 1368 2034 3987 325 180 02 

एकूण मुुंबई उपनगर 80 71595 72860 66073 1894 1496 13 55 15478 

 
टीप:- 1. सागरी जकनाऱ्याची  लाुंबी मुांबई उपनगर  ि मुांबई शहर एकत्रीत  आहे. 
         2. मत्थय व्यवसाय सहकारी सुंथथाांची सुंयया ि सभासदाुंची सुंयया एकूण मुांबई उपनगरची जदलेली आहे, तालकुा जनहाय माजहती  उपलब्धनसल्ह्याचे 
             लेखी कळजिले आहे. 

                  आधार :- मत्स्य (साुं.) मत्स्यव्यवसाय जवभाग म ुंबई. 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक 5.14 
शासकीय आलण सहकारी द ग्ध शाळाुंमधीि द ग्ध उपउत्पादने 

 
                    जजल्हा - मुांबई उपनगर  

अ.क्र. उत्पादन पजरमाण 2012-13 2013-14 2014-15 2013-14 च्या त लनेत 2014-
15 मधील शेक्ा बदल 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(1) दधू भ कटी मे.टन 0 0 0 0 

(2) पाुंढरे लोणी मे.टन 0 0 0 0 

(3) तपू मे.टन 
190.83 215.2 219.68 2.08 

(4) एनजी/द ध लाख ललटर 
3.35 5.74 11.49 

100.17 

(5) लस्सी लाख ललटर 11.24 11.94 10.87 -8.94 

(6) मसाला दधू 
 

लाख ललटर 0 0 0 0 

(7) गायीचे जटकाऊदधू एक ललटर पॅक लाखत  0.25 2.51 8.4 2.69 

 
जटप- यएुचटी टेरॉपकॅ चा समािेश एकूण दधु या थतांभात समािेश केलेला आहे. 
आधार : जजल्हा द ग्ध जवकास कायालय, महाराष्ट्र शासन (िरळी डेअरी) 
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तक्ता क्रमाांक 5.15 
 

द ग्ध लवकास सहकारी सुंस्थाुंबाबतची मालहती 
 

                     जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                               सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. 
क्र. ताल का 

द ग्ध जवकास 
सहकारी 

सुंस्थाुंची सुंयया 

त्याुंची एकूण 
सभासद 
सुंयया 

वषथभरात सुंकजलत केलेले दधू 
शीत गहृाुंची 
सुंयया 

शीत गहृाुंची क्षमता 
(000 जलटर) एकूण 

(000 जलटर) 
प्रजतजदन 

(सरासरी 000 जलटर) 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 06 855 494.21 1.35 0 0 

 
आधार :- सहजनबांधक सहकार सांथथा (दगु्ध) िरळी, मुांबई-18 
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तक्ता क्रमाांक 5.19 
 

कूपनलिका, हातपुंप व लवद्य त पुंपाुंलवषयी मालहती 
 

           जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. क्र. ताल का 

चाल ूवषातील वषथ अखेर 

एकूण  
क पनजलकाुंची 

सुंयया 

त्यापैकी उच्चक्षमता 
क पनजलकाुंची सुंयया 

यशस्वी 
कूपनजलकाुंची 

सुंयया 

बसजवलेल्या 
हातपुंपाुंची 
सुंयया 

बसजवलेल्या  
जवद्य तपुंपाुंची 

सुंयया 

चाल ूअसलेल्या 
हातपुंपाुंची 
सुंयया 

चाल ू
असलेल्या 
जवद्य तपुंपाुंची 

सुंयया 

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

अांधेरी साांताकू्रझ 196 196 196 0.0   196 0.0 196 

 बाांद्रा  (पिुड) 330 330 330 0.0 330 0.0 330 

 अांधेरी  
(पिुड) 

1281 1281 1281 0.0 1281 0.0 1281 

 अांधेरी 
(पख्चचम) 

643 643 643 0.0 643 0.0 643 

 एकूण 2450 2450 2450 0.0 2450 0.0 2450 

बोरीिली गोरेगाि 770 770 770 0.0 770 0.0 770 

 मालाड 477 477 477 0.0 477 0.0 477 

 काांदीलिी 831 831 831 0.0 831 0.0 831 

 बोरीिली 697 697 697 0.0 697 0.0 697 

 úदहीसर 377 377 377 0.0 377 0.0 377 

 एकूण 3152 3152 3152 0.0 3152 0.0 3152 

कुला कुला 332 332 332 0.0 332 0.0 332 

 चेंबरू 166 166 166 0.0 166 0.0 166 

 गोिांडी 579 579 579 0.0 579 0.0 579 

 घाटकोपर 478 478 478 0.0 478 0.0 478 

 भाांडुप 590 590 590 0.0 590 0.0 590 

 मलुूांड 684 684 684 0.0 684 0.0 684 

 एकूण 2829 2829 2829 0.0 2829 0.0 2829 

एकूण मुुंबई उपनगर 8431 8431 8431 0.0 8431 0.0 8431 

 
आधार - 1. जकटकनाशक जिभाग, सािडजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता क्र. 5.25 
लिल्यातीि एकूण वनके्षत्र 

   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                        सुंदभथ वषथ-2014-15 
  
    

  आधार :- उप िनसांरक्षक, ठाणे वन जिभाग, ठाणे. 
 
 
 

तक्ता  क्रमाांक 5.26 
लिल्यातीि वनाुंचे वगीकरण 

 
                    जजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ-2014-15 

 
आधार :-  उप िनसांरक्षक, ठाणे वन जिभाग, ठाणे. 

 
 
 

 (क्षेत्र चैा. जक. मी.) 

अ.क्र. जवभाग 
वनक्षेत्र जजल्यातील घनदाट वनक्षेत्राची 

एकूण वनक्षेत्राशी टक्केवारी घनदाट मध्यम त रळक एकूण 

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

(1) वन जवभाग 

जनरांक 
(2) महाराष्ट्र वन जवकास मुं्ळ 

(3) 
वनजवभागाच्या अखत्याजरत 
आणलेली खाजगी वने 

एकूण मुुंबई उपनगर 

(क्षेत्र चैा. जक. मी.) 

अ.क्र. जवभाग 
वनक्षेत्र जजल्याच्या एकूण भौगोजलक 

क्षेत्राशी टक्केवारी राखीव सुंरजक्षत अवगीकृत एकूण 

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

(1) वन जवभाग 

जनरांक 

(2) महाराष्ट्र वन जवकास मुं्ळ 

(3) वनजवभागाच्या अखत्याजरत 
आणलेली खाजगी वने 

एकूण मुुंबई उपनगर 
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तक्ता क्रमाांक 5.27 
सामालिक वनीकरण कायचक्रमाुंतगचत वकृ्षरोपणाचे िक्ष्य व साध्य 

 
                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ :-2014-15 

(के्षत्र चैा. जक. मी.) 

अ.क्र. ताल का 
वकृ्षारोपण क्षेत्र लागव् केलेल्या वकृ्षाुंची 

सुंयया जजल्याच्या एकूण भौगोजलक क्षेत्राशी टक्केवारी 

लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
आधार :-  सामाजजक वनीकरण जिभाग , ठाणे. 

 
 

 
तक्ता क्रमाांक 5.28 

वन्यिीव व राटरीय उद्याने / अभयारण्याअुंतगचत प्रकल्पलनहाय के्षत्र व खचच 
 

      जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                         सांदभड िषड:- 2014-15 

योजना क्षेत्र 
(चौ.जक.मी.) 

खचथ (कोटी ₹) 
2013-14 च्या त लनेत 2014-

15 मधील शेक्ा बदल 2012-13 2013-14 
 

2014-15 
 

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

अ) वनयजीव अभयारण्ये 

जनरांक 

ब)  व्याघ्र प्रकल्प 

क) राष्ट्रीय उद्याने / अभयारण्याचा जवकास 

्)  पक्षाुंसािीचे अभयारण्य 

इ)  वनस्पतीशास्त्र जवषयक उद्याने 

फ) प्राणी उद्याने 

ग)  इतर जजल्याुंतगथत प्रकल्प 

एकूण मुुंबई उपनगर 

                               
आधार :- उप िनसांरक्षक, ठाणे वन जिभाग, ठाणे.  
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तक्ता क्रमाांक 5.29 
 

म ख्य व गौण वन उत्पादने व उत्पन्नालवषयी मालहती 
 

       जजल्हा -  म ुंबई उपनगर                                                                               सुंदभथ -2014-15 
 

अ. क्र. तपजशल एकूण 
उत्पादन 

जवक्री केलेले एकूण 
उत्पादन 

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

1 2 3 4 5 
(अ) वन उत्पादने 

जनरांक 

1 इमारती लाकू् (हजार घमी) 
2 जळाऊ लाकू्  (हजार घमी) 
3 चुंदन लाकू् (हजार घमी) 
4 गौण वन उत्पादने 

 
अ) बाुंब ू(सुंयया) 

 
ब) गवत इत्यादी (क्क्वटल) 

 क) जव्ी पाने (गोणी) 

 
्) क्क (क्क्वटल) 

 इ) इतर 

 
i) आपटा पाने 

 ii) जशकेकाई 

 iii) मोहाची फ ले (क्क्वटल) 

 
iv) काज ू/ फळे 

 v) जहर्ा /बेह्ा (क्क्वटल) 

 
vi) खाणी व खजनजे 

 vii) कारवी 

 
viii) लाख (क्क्वटल) 

 
ix) इतर गौण उत्पादने 

 एकूण गौण उत्पादने (1+2+3+4) 
(ब) उत्पनन 

 1) परजमट फी 

 
2) महसलू फी 

 3) पास फी 

 4) इतर फी 

 
एकूण उत्पन्न 

 
आधार - उप िनसांरक्षक, ठाणे वन जिभाग, ठाणे. 
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तक्ता क्रमाांक 5.30 
 

सुंवगचलनहाय कारखान्याुंचा तपशीि 
 

            जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                          सुंदभथ वषथ -2014-15 
 

अ.क्र. ताि का 
कारखान्याुंचा सुंवगच 

एकूण 
रेड ऑरेंि ग्रीन 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर  व मुुंबई 
शहर 

509 848 2205 3562 

 
टीप- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर  एकजत्रत माजहती आहे. 
आधार – महाराष्ट्र प्रदषुण जनयांत्रण मांडळ, सायन. 
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तक्ता क्रमाांक 6.1 
लिल्यातीि उद्योगाुंबाबतचा तपशीि 

                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का 

जवशेष आर्थथक 
क्षेत्र 

जजल्यातील औद्योजगक 
ग ुंतवणकू 

जवदेशी थेट 
ग ुंतवणकूअुंतगथत 

महाराष्ट्र 
औद्योजगक 
जवकास 
मुं्ळाच्या 
क्षेत्राची 
सुंयया 

महाराष्ट्र 
औद्योजगक 
जवकास 
मुं्ळाच्या 

क्षेत्रातील उद्योग 
घटकाुंची सुंयया 

सहकारी 
औद्योजगक 
जवकास 
मुं्ळाच्या 
क्षेत्राची 
सुंयया 

सुंयया क्षेत्र (हे.) 
प्रकल्पाुं
ची 

सुंयया 

ग ुंतवणकू 
(कोटी 
₹.) 

प्रकल्पाुंची 
सुंयया 

ग ुंतवणकू 
(कोटी 
₹.) 

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

1 अांधेरी  
उ.ना. 

उ.ना. उ.ना. 

127.52 
हेक्टर  312 1 

2 बोरीिली 
जनरांक 

1 

3 कुला 1 12.58 1 

एकूण  मुुंबई उपनगर 1 12.58 2586 664.15 उ.ना. 127.52 
हेक्िर 312 3 

 
आधार :  1.  महाराष्ट्र औद्योजगक जिकास महामांडळ क्षेत्र व्यिथथापक,  मुांबई-93. 
             2.  उद्योग सह सांचालक (मुांबई प्राजधकरण जिकास)याांचे कायालय औद्योगीक रसायन प्रायोगशाळा चनुाभटटी, मुांबई -22. 
              3. महाराष्ट्र औद्योजगक जिकास महामांडळ क्षेत्र व्यिथथापक, ठाणे. 
              4. सहजनबांधक उद्योग सांचालनालय, मुांबई 32.  
              5. उद्योग सांचालनालय, मांत्रालयसमोर, मुांबई 32.  
 
 

तक्ता क्रमाांक 6.2 
लिल्यातीि लवलवध युंत्रणाकडे उपिब्ध असिेल्या स्वयुंरोिगाराच्या योिनाुंतगचत 

िाभ लदिेल्या िाभधारकाुंची सुंख्या 
             जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                           सुंदभथ:- 2014-15 

अ.क्र. ताल का जजल्हा उद्योग कें द्र जजल्हा ग्रामीण जवकास 
युंत्रणा 

अग्रणी बकँ स्थाजनक महामुं्ळे जवजवध महामुं्ळे 

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

1 अांधेरी 271 0 0 0 142 

2 बोरीिली 276 0 0 0 298 

3 कुला 555 0 0 0 1068 

एकूण मुुंबई उपनगर 1102  0 0 0 1508 

 
टीप:- 1.  फक्त स्थाजनक महामुं्ळबाबतची माजहती मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत आहे. 
        2. थतांभ क्र. 1 बाबत राजकीय प्राजतजनधींच्या आदेशाने लाभधारक ठरजिले जातात. त्यामळेु या साांख्ययकीय माजहतीमध्ये मोठी तफाित येते. 
आधार :-  1. उद्योग सह सांचालक (मुांबई प्राजधकरण जिकास)याांचे कायालय औद्योगीक रसायन प्रायोगशाळा चनुाभटटी, मुांबई -22. 
               2.  सुंत रोजहदास चमोद्योग व चमथकार जवकास महामुं्ळ,  म ुंबई उपनगर. 
               3.  महात्मा फ ले जवकास महामुं्ळमयाजदत, म्हा्ा जबक्ल््ग, म ुंबई उपनगर. 
               4. साजहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाउ सािे जवकास महामुं्ळ, म्हा्ा जबक्ल््ग,  म ुंबई उपनगर. 
               5. वसुंतराव नाईक जवम क्त जाती व भटक्या जमाती जवकास महामुं्ळ, म ुंबई  उपनगर. 
               6. शामराि पेजे कोकण इतर मागासिगड आर्थथक जिकास महामांडळ महाराष्ट्् राज्या इतर मागासिगीय जित्त आजण जिकास महामांडळ याांची  
                     उपकां पनी, म्हा्ा जबक्ल््ग, तळमजला, बाुंद्रा (प वथ). म ुंबई उपनगर. 
               7. अपुंग जवकास महामुं्ळ, म्हा्ा जबक्ल््ग, तळमजला, बाुंद्रा (प वथ). म ुंबई उपनगर. 
               8.  बहृन्मुांबई महानगरपाजलका राजगहृ को.ऑप.हौ.सोसायटी, सीएसनां-837, मुांबई-13. 
               9. यनुायटेड बकँ ऑफ इांडीया मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक  6.3 
कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 

                   जजल्ह्हा:-मुांबई उपनगर                                                                                 सांदभड िषड-- सन  2014-15 

अ.
क्र. 

उद्योग गट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 
सुंके- 
ताुंक 

कारखाने सुंयया 
स्तुंभ 6 मधील 

(कारखानयातील)  
कामगार सुंयया 

काम 
केलेल्या  
श्रम 

जदनाुंची 
एकूण 
सुंयया 

(हजारात) 

प्रपत्र न पािजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले बांद 

प्रपत्र 
पाठजिणारे 

चाल ू
एकूण 

पैकी 
ख्थत्रया सुंयया 

कामगार 
सुंयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मासळी प्रजक्रया करणे व सािवण करणे 102 1 0 0 . . N.A. 0 . 

2 
फळे व भाजीपाला प्रजक्रया करणे व 
सािवण करणे 103 11 1 5 110 31 34 5 78 

3 
फळ  आजण प्राण्याुंपासनू तेल, चरबी 
याुंचे उत्पादन. 104 2 0 1 41 3 12 1 20 

4 द गधजनय पदाथांचे उत्पादन 105 15 0 11 1041 61 365 4 296 

5 
जगरणीव्दारे पीि, भात, ्ाळ इत्यादी 
धानयावर  प्रजक्रया करुन उत्पादन 106 2 0 2 28 5 8 0 . 

6 इतर खदयजनय पदाथांचे उत्पादन 107 94 6 67 6329 602 2046 21 1944 
7 मादक पेयाुंचे उत्पादन 110 24 3 13 1013 36 294 8 851 
8 तांबाखजून्य पदाथांचे उत्पादन 120 1 0 1 18 0 6 0 . 

9 
सतूी काप्ाचे उत्पादन व सतू कातणे व 
त्यावरील प्रजक्रया 131 84 15 29 525 42 159 40 1239 

10 इतर काप्ाचे उत्पादन 139 41 5 22 964 154 295 14 758 
11 फर व्यतीरीक्त तयार कप्े उत्पादन 141 328 33 167 5923 1222 1756 128 5128 
12 जवणकाम इत्यादींचे उत्पादन 143 4 0 2 21 2 6 2 41 

13 चाम्यावर प्रजक्रया करुन बगॅ व इतर 
उत्पादन 

151 8 1 4 122 62 36 3 62 

14 पादत्राणुंचे उत्पादन 152 40 4 22 518 66 156 14 940 
15 लाकू् जगरणी व लाक्ावर प्रजक्रया 161 35 2 21 103 3 31 12 171 
16 लाक्ाचे उत्पादन 162 33 1 16 322 20 88 16 352 
17 कागद व कागदाच्या वस्तचेू उत्पादन 170 47 3 29 338 38 102 15 344 
18 म द्रण व म द्रणा सुंबुंधी कायथ 181 182 16 107 2292 191 683 59 2187 
19 श ध्द पेरोजलयम उत्पादने 192 5 0 4 6138 193 1796 1 155 
20 इतर रासायजनक वस्त ुंचे उत्पादन 201 24 3 11 3216 18 981 10 327 
21 इतर रासायजनक वस्त ुंचे उत्पादन 202 99 9 56 2225 427 661 34 1791 

22 
औषधे, वैदयकीय रसायने जैजवक 
उत्पादने 210 59 4 42 4797 1209 1268 13 499 

23 रबर उत्पादने 221 46 1 31 2888 96 984 14 315 
24 प्लखॅ्स्टक उत्पादने 222 138 12 85 1380 335 417 41 1692 
25 काच आजण काचेचे उत्पादन 231 10 2 6 208 4 63 2 64 
26 अधात ूखजनज पदाथांचे उत्पादन 239 132 9 67 1319 52 393 56 1422 
27 म लभतू लोखुं् व ख्स्टल तयार करणे 241 10 1 8 84 2 25 1 50 

28 म लभतू मौल्यवान धात ू व अलोह धातूुंचे 
उत्पादन 

242 28 2 21 408 42 123 5 107 

29 धातूुंचे ओतकाम 243 16 3 9 130 23 40 4 92 
30 धातूुंची रचना करुन वस्तूुंचे उत्पादन 251 48 3 23 666 74 202 22 528 
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तक्ता क्रमाांक  6.3 
कारखान्यातील कामगाराुंची दैणनक सरासरी सुंयया 

 
                   जजल्ह्हा:-मुांबई उपनगर                                                                                 सांदभड िषड-- सन  2014-15 

अ.क्र. उद्योग गट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 
सुंके- 
ताुंक 

कारखाने सुंयया 
स्तुंभ 6 मधील 

(कारखानयातील)  
कामगार सुंयया 

काम 
केलेल्या  
श्रम 

जदनाुंची 
एकूण 
सुंयया 

(हजारात) 

प्रपत्र न पािजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले बांद 

प्रपत्र 
पाठजिणारे 

चाल ू
एकूण 

पैकी 
ख्थत्रया सुंयया 

कामगार 
सुंयया 

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

31 धातूुंच्या इतर वस्तूुंचे उत्पादन व 
धातकूाम 

259 411 37 267 14866 1040 4506 107 3313 

32 इलेक्रॉजनक उत्पादने 261 35 1 21 602 299 181 13 2179 
33 दळणवळण साधनाुंचे उत्पादन 263 4 1 2 620 170 186 1 150 
34 मोजमापकपरी जनयुंत्रीत वस्तूुंचे उत्पादन 264 9 1 6 472 111 130 2 29 

35 मोजमाप, चाचणी आजण इतर 
उपकरणाुंचे उत्पादन 

265 18 1 10 275 66 83 7 196 

36 दखृ्ष्ट्टजवषयक उपकरणाुंचे व सामग्रीचे 
उत्पादन 

267 2 0 1 12 4 4 1 52 

37 
जवदयतूमोटारी, जनरेटसथ, टारनसफामथर 
आजण वीजवाहक व जनयुंत्रक वस्त ुंचे 
उत्पादन 

271 29 2 17 706 409 212 10 2442 

38 जवदय त बटॅरीचे उत्पादन 272 4 0 2 41 11 12 2 33 
39 वायरचे उत्पादन 273 24 2 15 3446 459 1047 7 245 
40 जवदयतू जदव्याुंचे उत्पादन 274 7 3 2 43 11 13 2 30 

41 
घरग ती उपयोगासािी लागणा-या वस्त ुंचे 
उत्पादन 275 16 3 10 109 29 33 3 150 

42 इतर जवदय त उपकरणाुंचे उत्पादन 279 82 5 53 2398 1075 725 24 3349 

43 सवथसाधारण उददेशासािी युंत्र व 
युंत्रसामग्रीचे उत्पादन 

281 77 3 49 1399 105 424 25 621 

44 जवशेष उपयोगासािी युंत्र व युंत्र सामग्रीचे 
उत्पादन 

282 196 18 125 6260 667 1890 53 1930 

45 मोटारवाहनाुंची बॉ्ी बाुंधणे व रेलसथ व 
जनमरेलसथ उत्पादन 

292 4 1 3 85 13 27 0 . 

46 मोटारवाहनाुंच्या स टयाभागाुंचे उत्पादन 293 32 3 19 663 112 201 10 335 
47 रेल्वेचे इुंजजन व ्बे तयार करणे 302 2 0 2 60 0 18 0 . 

48 
इतरत्र वगीकृत न केलेल्या वाहत कीच्या 
साधनाुंचे उत्पादन 309 6 1 2 52 3 16 3 72 

49 फर्थनचरचे उत्पादन 310 36 3 15 423 47 129 18 543 
50 सांजगत िाद्याांचे उत्पादन 321 498 31 367 30157 5749 9017 100 9128 
51 जक्र्ा साजहत्याचे उत्पादन 323 2 0 2 57 19 17 0 . 
52 खेळ आजण खेळण्याुंचे उत्पादन 324 2 0 1 18 3 5 1 27 

53 वैदयकीय व दुंतवैदयजकय उपकरणाुंचे 
उत्पादन 

325 25 1 18 1054 111 319 6 468 

54 इतरत्र वगीकृत नसलेली इतर उत्पादन 329 58 6 35 1285 371 355 17 510 

55 धात ुंच्या उत्पादनाुंची युंत्र साम ग्रीची व 
उपकरणाुंची द रुस्ती 

331 10 1 4 438 48 151 5 474 
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तक्ता क्रमाुंक  6.3 
कारखान्यातीि कामगाराुंची दैलनक सरासरी सुंख्या 

                       जजल्हा:-म ुंबई उपनगर                                                                                सुंदभथ वषथ-- सन  2014-15 

अ.
क्र. उद्योग गट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 
सुंकेताुंक 

कारखाने सुंयया 
स्तुंभ 6 मधील 

(कारखानयातील)  
कामगार सुंयया 

काम 
केलेल्या  श्रम 
जदनाुंची 

एकूण सुंयया 
(हजारात) 

प्रपत्र न पािजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले बुंद 

प्रपत्र 
पािजवणारे 
चाल ू

एकूण 
पैकी 
ख्स्त्रया सुंयया 

कामगार 
सुंयया 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
56 वीज जनमीती  वहन व जवतरण 351 2 1 1 2258 13 824 0 . 

57 गसॅचे उत्पादन व वाटप 352 5 0 4 87 0 27 1 20 

58 पाण्याचे सुंचयन, प्रजक्रया व प रविा 360 9 1 2 337 22 97 6 139 
59 मल:जनस्सारण 370 23 1 15 219 2 75 7 210 
60 साधन सामग्रीपासनू पनुडप्राप्ती 383 1 0 0 . . N.A. 1 15 
61 मोटार वाहने द रुस्ती व देखभाल 452 159 11 89 6182 381 2004 59 4390 
62 इतर जवशेष घाउक व्यापार 466 9 0 6 380 5 120 3 316 

63 
वाहनासािी लागणा-या इुंधनाची जवशेष 
द कानातील जकरकोळ   जवक्री 473 110 2 85 2293 58 775 23 541 

64 सािवण व गोदामे 521 4 0 4 85 0 25 0 . 

65 
प स्तके  पाजक्षके आजण इतर प्रकाशन 
जिषयक काये 581 5 0 5 407 14 140 0 . 

66 चलजचत्र ख्व्ह्ीओ आजण दरूजचत्रवाणी 
कायथक्रम जवषयक उपक्रम 591 7 1 5 114 4 34 1 40 

67 छाया जचत्रणाबाबत जक्रया 742 3 0 2 328 58 99 1 20 

68 इतरत्र वगीकृत नसलेल्या 
व्यापारजवषयक प रकसेवा 

829 4 0 0 . . N.A. 4 79 

69 माध्यजमक   जशक्षण 852 2 0 0 . . N.A. 2 49 
70 वैयख्क्तक व घरग ती वस्त ुंची द रुस्ती 952 9 1 5 299 43 93 4 352 

71 इतर वैयख्क्तक सेवाकायथ 960 9 1 8 237 11 72 0 . 

72 मटन प्रजक्रया करून जतन करणे 101 2 0 2 435 15 156 0 . 
73 पश खाद्य तयार करणे 108 2 0 2 135 15 39 0 . 
74 इतर 154 1 1 0 . . N.A. 0 . 
75 इतर 171 3 3 0 . . N.A. 0 . 
76 ध्वजनजचत्र म द्रणाचे प नथउत्पादन 182 1 1 0 . . N.A. 0 . 
77 कोळसा उत्पादने 191 2 1 0 . . N.A. 1 24 
78 शस्ते्र आजण दारूगोळा जनर्थमती 252 3 2 1 42 7 13 0 . 
79 सुंगणक आजण उत्पादने 262 6 0 3 219 46 68 3 307 
80 इतर 269 1 1 0 . . N.A. 0 . 
81 मोटार वाहनाुंचेउत्पादने 291 1 0 1 2383 1 724 0 . 
82 इमारत बाांधकाम 410 1 0 0 . . N.A. 1 150 

83 इतर स्थापत्य अजभयाुंजत्रकी 
प्रकल्पाुंचेबाुंध काम 

429 1 0 1 7 0 3 0 . 

84 
बाुंधकाम पा्ून बाुंधकामासािी जागा 
तयार करणे 431 3 2 1 16 0 5 0 . 

85 इमारतीमधील सोयीसाांसहबाांधकाम पणुड 
करणे 433 1 0 0 . . N.A 1 35 

86 मोटार वाहने जवक्री 451 1 0 0 . . N.A. 1 55 
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तक्ता क्रमाुंक  6.3 
कारखान्यातीि कामगाराुंची दैलनक सरासरी सुंख्या 

                  जजल्हा:-म ुंबई उपनगर                                                                                   सुंदभथ वषथ-- सन  2014-15 

अ.
क्र. उद्योग गट 

राष्ट्रीय 
उद्योग 

सुंके- ताुंक 

कारखाने सुंयया 
स्तुंभ 6 मधील 

(कारखानयातील)  कामगार 
सुंयया 

काम केलेल्या  
श्रम जदनाुंची 
एकूण सुंयया 
(हजारात) 

प्रपत्र न पािजवणारे 
चाल ूकारखाने 

नोंदणी 
झालेले 

बांद 
प्रपत्र 

पाठजिणारे 
चाल ू

एकूण पैकी ख्थत्रया सुंयया कामगार 
सुंयया 

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

87 मोटार वाहनाुंचे स टेभाग 
ॲक्सेसरीज याुंची जवक्री 

453 1 1 0 . . N.A. 0 . 

88 
मोटारसायकल सुंबुंजधत भाग 
आजण जो्वस्तूुंची 
जवक्री,देखभाल व द रूस्ती 

454 11 0 4 111 11 35 7 164 

89 
घाउक तत्िािर घरगतुी सामान 
जिक्री 464 1 0 0 . . N.A. 1 12 

90 हिाईमागे प्रिासी िाहतकु 511 6 0 3 248 4 71 3 115 
91 िाहतकुीसाठी सहायक जक्रया 522 9 1 3 2058 154 621 5 3489 

92 
केटरींग व्यिसाय ि इतर 
खाद्यपदाथड परुजिण्याची सेिा 
देणे 

562 1 0 0 . . N.A. 1 43 

93 ध्वनीम द्रण व सुंगीतप्रकाशन 592 2 0 1 7 0 2 1 34 
94 वायरजवरजहत दरूसुंचाराची काये 612 1 0 0 . . N.A. 1 185 

95 
सुंगणक 
कायथक्रम,सल्लामसलत व 
सुंबुंजधत सेवा 

620 2 1 1 273 59 69 0 . 

96 
ताुंजत्रकचाचणी आजण 
पथृक्करण 712 2 0 2 85 30 26 0 . 

97 
जवज्ञान आजण अजभयाुंजत्रकी 
जवषयक सुंशोधन आजण 
प्रायोजगक जवकास 

721 6 0 5 623 190 167 1 200 

98 
अजभनव,कला आजण 
करमणकूीची काये 900 2 0 1 17 1 5 1 16 

99 सुंगणक आजण दळणवळण 
साधनाुंची द रुस्ती 951 3 0 3 1192 133 301 0 . 

 एकूण 3594 297 2195 129785 17222 39418 1102 58629 

 
      आधार :- अथड ि साांख्ययकी सांचालनालय मुांबई.  (सांदभड िषड- 2014 ) 
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तक्ता क्रमाांक 6.4 
 

रोिगार व स्वयुंरोिगार मागचदशचन कें द्राुंतीि आकडेवारी 
 

      जजल्हा : मुांबई उपनगर                                                                                        सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. क्र. बाब सुंयया 
(1) (2) (3) 

1 जाहीर केलेल्या जरक्त जागाुंची सुंयया उ.ना. 

2 रोजगार स्वुंरोजगार मागथदशथक कें द्राचा उपयोग करणारे मालक 29872 

3 मागील वषथ अखेरीस पटावरील उमेदवार 305191 

4 चाल ूवषात नवीन नोदुंणी केलेले उमेदवार 29872 

5 नोकरी जमळालेले उमेदवार 20185 

6 वषथ अखेरीस पटावरील उमेदवार 293665 

7 

नोकरी जमळालेले उमेदवार  

अ) खाजगी क्षेत्र 19972 

ब) सावथजजनक क्षेत्र 213 

क) एकूण 20185 

8 

नोकरी जमळालेले उमेदवार  

अ) अन सजूचत जाती /अन सजूचत जमाती 47 

ब) इतर 20157 

क) एकूण 20204 

9 

रोजगार स्वयुंरोजगार योजनेअुंतगथत लाभ प्राप्त झालेले उमेदवार  

अ) रोजगार 20185 

ब) स्वयुंरोजगार 1 

10 

रोजगार स्वुंरोजगार मागथदशथक कें द्रातील व्यवसाय मागथदशथन कें द्र  

1) वैयख्क्तक मागथदशथन /व्यख्क्तश: अगर गटामध्ये सल्ला जदलेले 29872 

2) रोजगार स्वुंरोजगार मागथदशथक कें द्रामध्ये घेण्यात आलेल्या गटाुंची चचा  

3) मागथदशथन केलेल्या अजथदाराुंना नोकरी जवषयी /प्रजशक्षणासािी /उमेदवारासािी 
जदलेल्याुंची सुंयया 

29872 

 
आधार : जजल्हा रोजगार व स्वयुंरोजगार मागथदशथन कें द्र, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता  क्रमाांक 6.5 
 

शासकीय व स्थालनक स्वराज्य सुंस्थाुंतीि कमचचाऱयाुंची सुंख्या 
 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                            सुंदभथ वषथ :2014-15  

 
जटप:- 1.  थतांभ क्रमाांक 4 मधील शासकीय माजहती कमडचारी गणना िषड 2015 (अथथायी) आहे.  2. थतांभ क्रमाांक 6 मधील महानगरपाजलकेचे आकडे मुांबई  
              उपनगर  ि मुांबई शहर एकत्रीत आहे. (िषड 2014-15) 
        2. * इतर िगड –‘इ’ यामध्ये कायडव्यायी  आथथापनेिरील, आकख्थमक खचातील रोजगार जदले जाणारे, जजल्ह्हा पजरषदाांच्या  कमडचायाांच्या माजहती  
             नोंदणीचे काम अपणुड आहे.       
आधार – 1.अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, मुांबई.  2. (सा.प्र. ) बहृन्मुांबई महानगरपाजलका 

 

अ. क्र. बाब पदाुंचा तपशील शासकीय जजल्हा पजरषद महानगरपाजलका नगर पजरषद 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 वगथ - अ 

एकूण मुंजरू पदे 1504 0 3038 0 

भरलेली पदे 581 0 2549 0 

पैकी ख्स्त्रया 129 0 868 0 

2 वगथ - ब 

एकूण मुंजरू पदे 3231 0 19209 0 

भरलेली पदे 2633 0 14703 0 

पैकी ख्स्त्रया 527 0 9045 0 

3 वगथ - क 

एकूण मुंजरू पदे 35022 0 32940 0 

भरलेली पदे 31253 0 25648 0 

पैकी ख्स्त्रया 5043 0 10797 0 

4 वगथ - ् 

एकूण मुंजरू पदे 4712 0 53414 0 

भरलेली पदे 3039 0 39677 0 

पैकी ख्स्त्रया 659 0 4673 0 

5 एकूण 

मुंिरू पदे 44469 0 108601 0 

भरिेिी पदे 37506 0 82577 0 

पैकी ष्स्त्रया 6358 0 25383 0 

6 * इतर वगथ-इ कमथचारी 

एकूण मुंजरू पदे 7845 0 33650 0 

भरलेली पदे 7199 0 32161 0 

पैकी ख्स्त्रया 7160 0 6509 0 

7 एकूण   मुुंबई उपनगर 

मुंिरू पदे (5+6) 52314 0 142251 0 

भरिेिी पदे 44705 0 114738 0 

पैकी ष्स्त्रया 13518 0 31892 0 
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तक्ता क्रमाांक 6.6 

 
लनरलनराळया उद्योगाुंतीि रोिगाराुंबाबतची मालहती 

 
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                                    सुंदभथ वषथ :2014-15 

अ. क्र. उद्योग गट राष्ट्रीय उद्योग 
सुंकेताुंक 

एकूण 
आस्थापनाुंची 

सुंयया 

माजहती देणाऱ्या 
आस्थापनाुंची 

सुंयया 
शासकीय जनम- 

शासकीय 
खाजगी एकूण 

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

1 कृषी 

उ.ना.  

2 खाणकाम 

3 वस्त जनमाण 

4 वीज जनर्थमती, गसॅ, पाणी 
व साुं्पाणी सेवा 

5 बाुंधकाम 

6 घाऊक व जकरकोळ व्यापार 
व हॉटेल व्यवसाय 

7 पजरवहन, गोदाम ेआजण 
दळणवळण 

8 
जवत्त प रविा, जवमा स्थावर 
मालमत्ता आजण व्यापार 
जवषयक सेवा 

9 
सामजूहक, सामाजजक व 
व्यख्क्तगत सेवा 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
जटप:- सदर माजहती कायालयाच्या सांगणक यांत्रणेतनू उपलब्ध होत नाही. 
  
आधार -  जजल्हा रोजगार व स्वयुंरोजगार मागथदशथन कें द्र, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक 6.7 

 
द काने, व्यापारी सुंस्था व त्यातीि कामगाराुंबाबतची मालहती 

 
            जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                            सांदभड  वषथ :- 2014-2015 

अ.क्र. ताल का 
द काने व्यापारी सुंस्था हॉटेल व उपहार गहेृ 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 4 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 217076 235433 232710 1314455 9615 78012 

 
 
 

अ.क्र. ताल का 
जचत्रपटगहेृ इतर सुंस्था एक ण कामगार 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कला 

एकूण मुुंबई उपनगर 618 3185 0 0 460019 1631085 
 

टीप-    तालकुा जनहाय माजहती उपलब्ध नाही. 
आधार :-  सहाय्यक कामगार आयकु्त (दकुाने)कामगार भिन िाांदे्र (पिुड) मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक  6.12 
लवलवध प्रकारच्या सहकारी सुंस्था 

            जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ िषड:- 2014-15 
अ.क्र. सहकारी सुंस्थेचा प्रकार सुंस्था 
(1) (2) (3) 
1 कृलष पतसुंस्था (एकूण) 0 

 1.1 जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँा 0 

 1.2 प्राथजमक कृषी सहकारी सुंस्था 0 

 1.3 शेतकरी सेवा सुंस्था 0 

 1.4 लमॅ्प्स सहकारी सुंस्था (आजदवासी सहकारी सुंस्था) 0 

 1.5 धानय बकँा 0 

 1.6 इतर 0 

2 लबगर - कृषी पतसुंस्था (एकूण) 1595 

 2.1 नागरी बकँा 19 

 2.2 नागरी पतसुंस्था 1255 

 2.3 कमथचारी पतसुंस्था 319 

 2.4 इतर जबगर-कृषी पतसुंस्था 2 

3 पणन सुंस्था (एकूण) 0 

 3.1 जजल्हा पणन सुंस्था 
 0 

 0 

 3.2 प्राथजमक पणन सुंस्था 
 0 

 0 

 3.3 इतर पणन सुंस्था 0 

4 एकूण उत्पादक सहकारी सुंस्था (एकूण) 708 

 4.1  साखर कारखाने 0 

 4.2  इतर शेती प्रजक्रया सुंस्था 0 

 4.3  जवणकर सुंस्था 0 

 4.4  जवणकर सुंस्था (हातमाग) 3 

 4.5  औद्योजगक वसाहती (सुंस्था ) 11 

 4.6  इतर औद्योजगक सुंस्था 676 

 4.7  द ग्ध व्यवसाय सुंस्था 18 

 4.8  मत्स्यव्यवसाय सुंस्था 0 

 4.9  सहकारी सतू जगरण्या 0 

 4.10 उपसा जलकसचन सुंस्था 0 

 4.11 इतर उत्पादक सुंस्था 0 

5 सामलिक सेवा सहकारी सुंस्था (एकूण) 31025 

 5.1 ग्राहक भाुं्ारे 341 

 5.2 गहृजनमाण सुंस्था 26465 

 5.3 कामगार कुं त्राटदार सुंस्था 424 

 5.4 इतर सहकारी सुंस्था 3795 

 एकूण सुंस्था 33328 
 

आधार :- जजल्हा उपजनबुंधक कायालय, सहकारी सुंस्था, मुांबई (जजउजन-2, 3 ि 4) 
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तक्ता क्रमाांक 6.13 
सहकारी सुंस्थाुंची लवत्तीय ष्स्थती 

 
           जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. क्र. बाब पजरमाण सुंयया 
(1) (2) (3) (4) 

1 सहकारी सुंस्थाची सुंयया सुंयया 33328 
2 एकूण सभासद सुंयया हजार 3976019 
3 भरणा झालेले भागभाुं्वल 
 3.1  शासकीय भाग भाुं्वल ₹ लाखात 1494.67 
 3.2  स्वजनधी ₹ लाखात 210848.92 
 3.3  एकूण ₹ लाखात 212343.59 

4 िेवी ₹ लाखात 275950.26 
5 खेळते भाुं्वल ₹लाखात 1366564.34 
6 31 माचथ, रोजी येणे कजथ ₹ लाखात 128191.59 
7 वषथभरात केलेले कजथवाटप ₹ लाखात 272994 
8 खरेदीची ककमत ₹ लाखात 7470.32 
9 जवक्रीची ककमत ₹लाखात 61341.49 
10 नफा /तोटा 
 10.1  नफ्यातील सुंस्था सुंयया 31099 
 10.2  नफ्याची रक्कम ₹ लाखात 54750.56 
 10.3  तोट्यातील सुंस्था सुंयया 2229 
 10.4  तोट्याची रक्कम ₹ लाखात 28597.46 
 10.5  ना-नफा, ना-तोटा झालेल्या सुंस्था सुंयया 0 

 
आधार :- जजल्हा उपजनबुंधक, सहकारी सुंस्था मुांबई उपनगर (जजउजन-2, 3 ि4) 

 
 

तक्ता क्रमाांक 6.14 
सहकारी सुंस्थाुंची िेखापरीक्षण वगाप्रमाणे सुंख्या 

 
                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. क्र. ताल का 
लेखापरीक्षण वगाप्रमाणे सहकारी सुंस्था वगीकरण न 

केलेल्या 
लेखापरीक्षण न 
झालेल्या 

एकूण सहकारी 
सुंस्था अ ब क ् 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 351 377 107 12 4 32477 33328 

 
आधार :- जजल्हा जवशेष लेखापरीक्षक, सहकारी सुंस्था  मुांबई 
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तक्ता क्रमाांक  6.15 
 

राज्य / लिल्हा कायचके्षत्र असिेल्या सहकारी बकँाचे कायच 
 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई उपनगर                                                                   सुंदभथ िषड:- 2014-15 
अ. 
क्र. 

बाब जजल्हा मध्यवती सहकारी 
बकँ जल.  (₹.  हजारात) 

राज्य कृषी व ग्रामीण 
जवकास बकँ  (₹.  हजारात) 

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

1 बकँ शाखा (सुंयया)  54 (मयुयालयासह) 

जनरांक 

2 सभासद  सांयया 2.1  सुंस्था सभासद 17282 

  
2.2  वैयख्क्तक 
सभासद 
 

1772 

3 भाग भाुं्वल  9773.92 

4 राखीव व इतर जनधी  87837.38 

5 िेवी  427129.16 

6 खेळते भाुं्वल  530650.00 

7 अल्प म दतीची कजे वाटप 7.1  रोख पत 164401.57 

  7.2 वटजवलेली जबले 0.0 

  7.3  एकूण  
 
 
(7.1+7.2) 
 
 
 

164401.57 

  7.4  पैकी कृजष कजे 0 

8 मध्यम म दतीची कजे वाटप  17110.92 

9 दीघथ म दतीची कजे  4519.07 

10 येणे कजथ 10.1  अल्प म दतीची 
कजे 
 

84854.01 

  10.2  मध्यम म दतीची 
कजे 

56765.16 

  10.3  दीघथ म दतीची 
कजे 

39880.76 

11 थकलेले  कजे 11.1  अल्प म दतीची 
कजे 

1362.81 

  11.2  मध्यम म दतीची 
कजे 

13132.84 

  11.3 दीघथ म दतीची 
कजे 

3959.06 

 
आधार :-1. जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ,  2. राज्य कृषी व ग्रामीण जवकास बकँ 
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तक्ता क्रमाांक  6.16 
लबगर-कृषी सहकारी पतसुंस्थाुंचे कायच 

 जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. क्र. बाब 

सुंस्था  प्रकार 
प्राथजमक सहकारी बकँा इतर जबगर - कृषी पतसुंस्था 

नागरी बकँा कमथचारी पतपेढी 
आजण इतर 

नागरी 
पतसुंस्था 

कमथचारी 
पतपेढी 

इतर 
(नागरी पतपेढी) 

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

1 सुंस्था सुंयया 19 2 1255 319 

जनरांक 

2 सभासद सुंयया 524108 24950 1419330 360750 

3 भाग भाुं्वल 
(₹ - हजारात) 914812 21822 26665810 1008521 

4 
राखीव व इतर जनधी 
(₹ - हजारात) 1244495 130999 814295 206712 

5 िेवी (₹ - हजारात) 46863 485564 6331204 1609286 

6 
खेळते भाुं्वल 
(₹ - हजारात) 25224875 1652126 21976574 5586009 

7 कजे रुपये 

7.1 जदलेली कजे 12821923 1111579 15027144 711038 

7.2 वसलू कजे 7122403 857366 6824589 362210 

7.3 येणे कजे 5699520 254213 8202555 348828 

7.4 थजकत कजे 912438 17118 698220 41310 

 
आधार :- जजल्हा उपजनबुंधक, सहकारी सुंस्था मुांबई उपनगर (जजउजन-2, 3 ि 4) 

 
 

तक्ता क्रमाांक 6.17 
परवानाधारक सावकाराुंची सुंख्या आलण त्याुंनी लदिेिी किे 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ िषड:- 2014-15 
                                                                                                          (₹ लाखात) 

अ. क्र. ताल का परवानाधारक सावकाराुंची 
सुंयया 

व्यापाऱ्याुंना 
जदलेली कजे 

इतराुंना 
जदलेली कजे 

एकूण (4+5) 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 1141 0 5143 5143 

 
टीप-    तालकुा जनहाय माजहती उपलब्ध नाही. 
आधार :- जजल्हा उपजनबुंधक, सहकारी सुंस्था, मुांबई उपनगर (जज.उ.जन.-2, 3 ि 4) 
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तक्ता क्रमाांक 6.18 
लिल्हा आलण प्राथलमक पणन सुंस्थाुंचे कायच 

                    जजल्हा- मुांबई उपनगर                                                                                        सुंदभथ िषड:-2014-15 

अ. 
क्र. 

जजल्हा आजण 
प्राथजमक 
पणन सुंस्था 

सुंस्था 
सुंयया 

सभासद 
सुंयया 

खेळते भाुं्वल 
(₹ हजारात) 

खरेदीची ककमत (₹ हजारात) जवक्रीची ककमत 
(₹हजारात) 

कृषी  
उत्पादन 

शेतीच्या 
गरजेच्या 
वस्त ू

उपभोगाच्या 
वस्त ू

मालक 
म्हणनू 

अ्त्या 
म्हणनू 

एकूण 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
 

अ. क्र. 
जजल्हा आजण प्राथजमक 

पणन सुंस्था 

कृषी उत्पादनाची जवक्री (अ्ते व मालक म्हणनू )     (₹ हजारात) 

भात व ताुंदळू गहू इतर 
अननधानये 

कापसू गजळताची धानये ्ाळी इतर एकूण 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई उपनगर 

 
 

 
आधार :- 1. जजल्हा उपजनबुंधक, सहकारी सुंस्था  मुांबई 
              2. जजल्हयातील सवथ कृषी उत्पनन बाजार सजमत्या  मुांबई 

 

 
 

अ. क्र. 
जजल्हा आजण प्राथजमक पणन 

सुंस्था 

शेतीला आवचयक वस्तूुंची जवक्री (अ्ते व मालक म्हणनू )     
(₹ हजारात) उपभोग्य वस्तूुंची एकूण 

जवक्री (₹हजारात) 
खते जबयाणे कृषी औजारे इतर एकूण 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 
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तक्ता क्रमाांक 6.19 
लनयुंलत्रत बािारपेठातीि कृषी मािाुंची वार्थषक आवक 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                   सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का 

कृषी उत्पनन 
बाजार 

सजमत्याुंची 
सुंयया 

उपबाजा
र पेिाुंची 
सुंयया 

भात ताुंदळू नागली 

आवक  
(टन) 

मलू्य  
(हजारात ₹) 

आवक  
(टन) 

मलू्य  
(हजारात 

₹) 

आवक  
(टन) 

मलू्य   
(हजारात ₹) 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 01 05 उ.ना. 5939 2375 उ.ना. 
 

 
अ. क्र. ताल का गहू बाजरी ज्वारी तरू 

  
आवक    
(टन) 

मलू्य 
(हजारात ₹) 

आवक   
(टन) 

मलू्य 
(हजारात 

₹) 

आवक    
(टन) 

मलू्य 
 (हजारात ₹) 

आवक    
(टन) 

मलू्य 
 (हजारात 

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

1 अांधेरी  
 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 2302 2049 106 2000 405 2517 02 उ.ना 
 

 

अ. 
क्र. 

ताल का 

मगू क ळीथ काुंदा उ्ीद 

आवक    
(टन) 

मलू्य 
 (हजारात ₹) 

आवक    
(टन) 

मलू्य 
 (हजारात 

₹) 

आवक    
(टन) 

मलू्य 
 (हजारात 

₹) 

आवक    
(टन) 

मलू्य 
(हजारात ₹) 

(1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

1 अांधेरी  
 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 167 7175 04 5700 उ.ना. 12 5704 
 

जटप :- मुांबई कृषी उत्पनन बाजार सजमती, मुांबई याांच्याकडे तालकुाजनहाय माजहती उपलब्ध नाही. तसेच मुांबई  उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत   माजहती  आहे. 
आधार- मुांबई कृषी उत्पनन बाजार सजमती, मुांबई 
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तक्ता क्रमाांक  6.20 
लनवडक कृलष मािाच्या तै्रमालसक सरासरी घाऊक लकमुंती 

जजल्हा : मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                   सुंदभथ िषड:- 2014-15 

 
 
 

अ.क्र. 
कृजष मालाचे 

नाुंव 

तै्रमाजसक सरासरी घाऊक ककमती (प्रजत क्क्वटल मलू्य ₹ ) 

गेल्यावषीच्या 
त लनेत वाढ/ घट 

ऑक्टोबर-ज्सेंबर गेल्यावषीच्या 
त लनेत वाढ/ घट 

जानेवारी-
माचथ 

गेल्यावषीच्या 
त लनेत वाढ/ घट 

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

1 गहू 3.08 2535 -4.33 2589 -12.28 

2 मसरू 3.55 5425 6.42 6045 20.95 

3 हरभरा -5.11 4325 -12.19 4463 -9.67 

4 तरू उ.ना. 

5 उ्ीद 22.53 5833 10.06 6021 13.6 

6 ताुंद ळ (साधा) 14.17 4235 15.72 3833 0.02 

7 ज्वारी -6.01 2273 -27.33 2254 -28.69 

8 मगू 21.24 7395 40.85 7964 28.14 

9 जवस 
उ.ना. 

10 सोयाबीन 
 
जटप :- मुांबई कृषी उत्पनन बाजार सजमती, मुांबई याांच्याकडे तालकुाजनहाय माजहती उपलब्ध नाही. तसेच मुांबई  उपनगर ि मुांबई शहर हे कायडक्षेत्र  कृषी उत्पनन  
          बाजार सजमती मध्ये  समाजिष्ट्ट आहे. 
आधार : कृषी उत्पनन बाजार सजमती, मुांबई 

 

अ.क्र. कृजष मालाचे 
नाुंव 

कृजष मालाचा 
वाण 

तै्रमाजसक सरासरी घाऊक ककमती (प्रजत क्क्वटल मलू्य ₹ ) 

एजप्रल-जनू गेल्यावषीच्या त लनेत वाढ/घट ज लै-सप्टेंबर 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 गहू  2902 20.26 2536 

2 मसरू  4801 -0.64 5218 

3 हरभरा  4908 -4.45 4468 

4 तरू  उ.ना. 

5 उ्ीद  5317 13.15 5685 

6 ताुंद ळ (साधा)  3862 11.85 4228 

7 ज्वारी  2549 -2.14 2360 

8 मगू  6559 -1.92 6934 

9 जवस  
उ.ना. 

10 सोयाबीन  
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तक्ता क्रमाांक  6.21 
 

सहकारी सतू लगरण्या, हातमाग व युंत्रमाग याुंचा तपलशि 
 

                   जजल्हा: - मुांबई उपनगर                                                                       सुंदभथ िषड:- 2014-15 
अ.क्र. तपजशल ताल का ताल का ताल का 

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

 अ) सहकारी सतू जगरण्या --- 

1 एकूण जगरण्याुंची सुंयया 

जनरांक 

2 उत्पादन चाल ूअसलेल्या जगरण्याुंची सुंयया 

3 सभासद सुंयया (000) 

4 भाग भाुं्वल (₹ - हजारात) 

5 त्यापैकी राज्य शासनाचे (₹ - हजारात) 

6 चात्याुंची सुंयया लाखात 

7 उत्पाजदत सतूाचे मलू्य (₹ - हजारात) 

8 तोट्यातील जगरण्या (सुंयया) 

9 तोटा (₹ - हजारात) 

 ब) सहकारी हातमाग व युंत्रमाग --- 

1 एकूण सुंस्था सुंयया 

जनरांक 

2 सभासद सुंयया (000) 

3 भाग भाुं्वल (₹ - हजारात) 

4 त्यापैकी राज्य शासनाचे (₹ - हजारात) 

5 मागाुंची सुंयया 

6 उत्पाजदत मलू्य (₹ - हजारात) 

7 तोट्यातील सुंस्था (सुंयया) 

8 तोटा (₹ - हजारात) 
 

आधार: जजल्हा उपजनबुंधक सहकारी सांथथा, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक 7.1 

 
लिल्यातीि लविेचा वापर 

 
                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ.क्र. ताल का 

एकूण जवजेचा वापर 000 जकलो वटॅ तास 

घरग ती 
व्यापारी 
कामासािी 

लघ शक्ती सािी 
औद्योजगक 

सावथजजनक 
जदवाबत्ती कृजष इतर एकूण 

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

1 अांधेरी 1495752.86 1505044.39 378203.53 19261.5 3.19 107079.3 3505344.7 

2 बोरीिली 1432971.33 893978.73 341036.32 17110.1 64.92 38854.17 2724015.6 

3 कुला 976398.95 676417.83 161417.31 15496.9 14.2 18421.07 1848166.2 

एकूण  मुुंबई उपनगर 3905123.14 3075440.95 880657.16 51868.44 82.31 164354.51 8077526.50 
 
 
 

अ.क्र. ताल का जवजेचा 
दर्ोई वापर वापर ( जकलो वटॅ तास) 

वीज जो्ण्याुंची सुंयया (लाखात) 

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

1 अांधेरी उ.ना. 7.28 

2 बोरीिली उ.ना. 8.79 

3 कुला उ.ना. 9.88 

एकूण मुुंबई उपनगर 809 22.95 

 
टीप:-  1.  जिजेचा दरडोई िापर काढण्याकरीता 1 ऑक्टोंबर 2014 ची लोकसांयया िापरली आहे.        
         2. प्रक्षेजपत लोकसांयया तालकुा जनहाय उपलब्ध नाही. 

            आधार – 1. Reliance Energy, Reliance Infrastructure Limited MIDC Marol, Andheri(E), Mumbai 93 
         2. सहा. महाव्यिथथापक (जिद्यतु परुिठा )बहृन्मुांबई जिद्यतु परुिठा आजण पजरिहन उपक्रम.     
        3. टाटा पॉिर कॉ. जलमीटेड,  लोड कां न्रोल सेंटर, रॉम्बे माहूल रोड, चेंबरू, मुांबई-74. 
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तक्ता क्र. 7.2 
 

मोटार वाहनाुंची आलण अनजु्ञाप्ती धारकाुंची सुंख्या 
 

  जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. 
क्र. 

बाब एकूण वाहने 
इुंधनाच्या प्रकारान सार वाहने गेल्या वषातील 

वाहनाुंची सुंयया 

गेल्या वषाच्या 
त लनेत 

शेक्ा वाढ ज्झेल पेरोल सी.एन.जी 

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

प्रवासी वाहने 

1 बसेस 3858 3305 52 501 3533 9.20 

2 
मोटारी आजण  स्टेशन 
वगॅनस 

520845 94429 361488 64928 476637 9.27 

3 जीप 22532 19495 2975 62 21458 5.01 

4 टकॅ्सी 24302 5068 3938 15296 23133 5.05 

5 तीन चाकी वाहने (जरक्षा)       

 अ) 3-सीटर 119975 0 0 119975 109170 9.90 

 ब) 6-सीटर 0 0 0 0 0 0 

6 द चाकी वाहने 1031994 0 1031994 0 941399 9.62 

7 रुग्णवाजहका 945 329 527 89 887 6.54 

8 शाळेच्या बसेस 2798 511 343 1944 2515 11.25 

एकूण प्रवासी वाहने 1727249 123137 1401317 202795 1578732 9.41 

माल वाहतकू-वाहने 

1 तीन चाकी 30330 26917 1296 2117 28970 4.69 

2 चार चाकी 11496 9566 0 1930 10515 9.33 

3 रॅक्टसथ 72 72 0 0 72 0.0 

4 जो् वाहने 0 0 0 0 0 0 

5 इतर 7042 6748 0 294 6711 4.93 

एकूण माल वाहतकू-वाहने 48940 43303 1296 4341 46268 5.78 

जजल्यातील एकूण वाहने 1776189 166440 1402613 207136 1625000 9.30 

परमीटधारकाुंची सुंयया 

1 हलकी वाहने 21623 0 0 0 20987 3.03 

2 ज् वाहने 4606 0 0 0 13523 -65.94 

3 ॲटोजरक्षा 97854 0 0 0 87494 11.84 
 
जटप:-  बसेस मध्ये समाजिष्ट्ट थटेज  कॅरेज + कॉन्टक्ट कॅरेज + खाजगी सेिा िाहने.   
          इतरमध्ये समाजिष्ट्ट  टेलर+रक ि लॉरी + टकँर +इतर. 
आधार – पजरवहन आयकु्त कायालय, मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक 7.3 
महाराटर राज्य मागच पलरवहन महामुंडळाची प्रवासी वाहतूक 

 
 

                   जजल्हा - मुांबई उपनगर 

अ.क्र. बाब 
2012-13 2013-14 2014-15 2013-14 च्या त िनेत  

2014-15 मधीि शेकडा 
बदि 

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

1 वषथ अखेरीस मागांची सुंयया 38 45 40 -11.11 

2 मागांची एकूण लाुंबी (जक.मी.) 9617.0 11977.0 10205.8 -14.79 

3 मागांची सरासरी लाुंबी (जक.मी.) 253.1 266.2 255.1 -4.17 

4 वषातील अख्स्तत्वात असलेल्या बसगा्याुंची सुंयया 69 67 70 4.48 

5 
रस्त्यावर धावणाऱ्या बस गा्याुंची दैजनक सरासरी 
सुंयया 63 63 66 4.76 

6 प्रवाशाुंची दैजनक सरासरी (सुंयया लाखात) 0.28 0.24 0.23 -4.17 

7 वाहत कीम ळे वषात जमळालेले उत्पनन (₹ लाखात) 2632.56 2771.08 2978.83 7.50 

8 दर प्रवाशामागे जमळालेले सरासरी उत्पनन  
(₹ दर जदवशी) 

25.76 31.63 35.48 12.17 

 
आधार – महाराष्ट्र राज्य पजरिहन महामांडळ, कूला (जिद्या जिहार). 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक 7.4 
स्थालनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे वाहतूक उपक्रम 

 
                    जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                    सुंदभथ िषड:- 2014-15 

जजल्हा :- मुांबई उपनगर ि शहर स्थाजनक स्वराज्य सुंस्थेचे नाव :- बहृन्मुांबई जिद्यतु परुिठा आजण पजरिहन उपक्रम 

अ.क्र. बाब पजरमाण महानगरपाजलका  बनृ्हमुांबई 
(1) (2) (3) (4) 
1 वषामध्ये प्रवासी वाहतकू केलेल्या एकूण अुंतराची दैजनक सरासरी जक.मी. 668017 

2 दैजनक सरासरी प्रवासी सुंयया सुंयया 3346790 

3 पजरवहन सेवेसािी वापरात असणाऱ्या दैजनक बसेसची सरासरी सुंयया 
(अ)स्थाजनक स्वराज्य सुंस्था 
(ब) कत्राुंटावर 
(क) इतर 

सुंयया 

 
4247 

0 
0 

4 जनव्वळ नफा/तोटा लाख ₹. (-)85801.75 

5 जवद्याथी, अपुंग, वजरष्ट्ि नागजरक, रुग्ण याुंना प्रवासी भा्यातनू स ट /सवलत 
जदलेली एकूण रक्कम ₹ 282880731 

   
जटप :- 1.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत आकडेिारी आहे. 
आधार :- मयुय व्यिथथापक (िाहतकू) बनृ्हमुांबई जिद्यतु परुिठा आजण पजरिहन उपक्रम. 
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तक्ता क्रमाांक  7.5 
पोस्ट आलण दरूध्वनी सेवा याुंची आकडेवारी 

 
                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का पोस्टाुंची 
सुंयया 

पत्र-
पेट्याुंची 
सुंयया 

पोस्टमनाुंची 
सुंयया 

पोस्टाची स जवधा 
असलेल्या 

गावाुंची सुंयया 

वैयख्क्तक दरूध्वनी सुंयया सावथजजनक  
दरूध्वनी 

कें द्राुंची सुंयया 
(PCO) 

ग्रामीण नागरी एकूण 

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

1 अांधेरी 39 310 562 2  
 

उ.ना. 2 बोरीिली 35 216 473 2 

3 कुला 53 416 685 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 127 942 1720 4 0 1942393 1942393 82136 

 
आधार:- 1.  मयुय पोथटमाथटर जनरल कायालय मुांबई-01           
             2.  एमटीएनएल म ुंबई टेजलफोन हाउस, 10 वा मजला वीरसावरकर मागथ, दादर (प.),म ुंबई-28. 

 
 
 

तक्ता क्रमाांक 7.6 
‘रोड प्िॅन 2001-2021 (स धारीत आराखडा)’ न सार  

लिल्यातीि रस्तेलवकास कायचक्रमाची प्रगती 
 

जजल्हा -  मुांबई उपनगर                                                              सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ.क्र. 
 ताल का 

जद. 31 /03/ 2015 अखेर पयंत ख्स्थती 

ग्रामीण रस्ते इतर रस्ते एकूण 

लक्ष्य 
(जक.मी.) 

साध्य 
(जक.मी.) 

प्रत्यक्ष खचथ 
(₹.लाखात) 

लक्ष्य 
(जक.मी.) 

साध्य 
(जक.मी.) 

प्रत्य
क्ष 
खचथ 

लक्ष्य 
(जक.मी.) 

साध्य 
(जक.मी.) 

प्रत्यक्ष खचथ 
(₹.लाखात) 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

 

आधार :  मयुय अजभयांता याांचे कायालय, सावथजनीक बाुंधकाम जि भाग, मुांबई-71    
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तक्ता क्र. 7.7 
प्रकार व पटृठभाग यान सार रस्त्याुंची िाुंबी 

 जजल्हा:- मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ िषड:- 2014-15 
जजल्हा:- मुांबई उपनगर (लाुंबी :- जक.मी. मध्ये) 

अ. क्र. बाब 

रस्त्याचा प्रकार 

राष्ट्रीय 
महामागथ 

द्र तगती 
मागथ 

प्रम ख 
राज्य 
महामागथ 

राज्य 
महामागथ 

प्रम ख 
जजल्हा 
रस्ते 

इतर 
जजल्हा 
रस्ते 

ग्रामीण 
रस्ते 

एकूण 
रस्त्याची 
लाुंबी 

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

(1) लसमेंट कॉुं क्रीट 

1 अ) सा.बाुं.जव. 0 95.21 0 0 0 0 0      95.21 

2 ब) जजल्हा पजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 0 0 0 

(2) डाुंबरी 

1 अ) सा.बाुं.जव. 0 537.36 0 0 0 0 0     537.36 

2 ब) जजल्हा पजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 0 0 0 

(3) खडीचे 

1 अ) सा.बाुं.जव. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ब) जजल्हा पजरषद 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 / अपटृठाुंकीत 

1 अ) सा.बाुं.जव. 0 19.75 0 0 0 0 0 19.75 

2 ब) जजल्हा पजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 0 0 0 

(5) एकूण िाुंबी 

1 अ) सा.बाुं.जव. 0 652.32 0 0 0 0 0 652.32 

2 ब) जजल्हा पजरषद 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 क) न.पा./म.न.पा. 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 652.32 0 0 0 0 0 652.32 

जटप:-1. {ÉÖ́ ÉÇ pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò. = 8.94 ºÉÉªÉxÉ {ÉxÉ´Éä±É pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò. 1 =35.20 (¨ÉÉMÉÔEòÉ ±ÉÉÆ¤ÉÒ) . {ÉÎ¶SÉ¨É pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò.6=51.07  एकूण=  95.21. 
          2. {ÉÖ´ÉÇ pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò.5 =253.56  {ÉÎ¶SÉ¨É pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò. 6=281.16 (¨ÉÉMÉÔEòÉ ±ÉÉÆ¤ÉÒ) एकूण=  534.72 (¨ÉÉMÉÔEòÉ ±ÉÉÆ¤ÉÒ) 

          3. {ÉÎ¶SÉ¨É pÖùiÉMÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÇ Gò. 6  =22.39 (¨ÉÉMÉÔEòÉ ±ÉÉÆ¤ÉÒ) 
आधार :  मयुय अजभयांता याांचे कायालय, सावथजनीक बाुंधकाम जि भाग, मुांबई-71    
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तक्ता क्रमाांक  7.8 

 
ताि क्यातीि रस्तेलवषयक आकडेवारी  
(आलदवासी + लबगर आलदवासी के्षत्र) 

 
            जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                               सुंदभथ वषथ :2014-15 

अ.
क्र. ताल का 

रस्त्याुंची लाुंबी              (लाुंबी :- जक.मी. मध्ये ) 
राष्ट्रीय 
महामागथ 

द्र तगती 
मागथ 

प्रम ख राज्य 
महामागथ 

राज्य 
महामागथ 

प्रम ख जजल्हा 
रस्ते 

इतर जजल्हा 
रस्ते 

ग्रामीण 
रस्ते 

एकूण  
लाुंबी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 0 128.52 0 0 0 0 0 128.52 
2 बोरीिली 0 226.10 0 0 0 0 0 226.10 

3 कुला 0 297.70 0 0 0 0 0 297.70 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 652.32 0 0 0 0 0 652.32 

 
 

अ.क्र. ताल का 

पषृ्ट्िभागान सार रस्त्याुंची लाुंबी प्रजत शुंभर चौ.जक.मी.क्षेत्रफळा मागे रस्त्याची 
लाुंबी अपषृ्ट्िाुंजकत पषृ्ट्िाुंजकत 

 ख्ीचे ्ाुंबरी  /जसमेंट 
काकँ्रीट 

एकूण पषृ्ट्िाुंजकत एकूण 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 अांधेरी 0 0         128.52     128.52 0 128.52 
2 बोरीिली 19.75 0 206.35 206.35 0 226.10 

3 कुला 0 0        297.70     297.70 0 297.70 

एकूण मुुंबई उपनगर 19.75 0 629.93 629.93 0 652.32 

 
जटप:- 1. पिुड द्रतुगती मागड क्र.= 262.50 (मागीका लाांबी) सायन पनिेल द्रतुगती मागड क्र. 1=35.20 (मागीका लाांबी) 
         2. पख्चचम द्रतुगती मागड क्र.6=128.52  (मागीका लाांबी) 
आधार :  अजधक्षक अजभयांता, मुांबई  सावथजनीक बाुंधकाम मांडळ चेंबरू, मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक  8.1 
 

लिल्यातीि प्राथलमक शाळाुंबाबतची मालहती 
 

जजल्हा – मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ :  2014-15 

अ.
क्र. ताल का बाब 

शासकीय  शाळा स्थाजनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या शाळा 

सुंयया जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया 
स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

सुंयया जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 
असले
ल्या 
शाळा 

म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी 
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण 
मुुंबई उपनगर 

एकूण 1 12 283 222 1 782 8240 130996 134144 782 
पैकी 

म िींकलरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

अ.क्र. ताल का बाब 

खाजगी अन दाजनत  शाळा खाजगी जवनाअन दाजनत शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी 
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 

पैकी 
म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण 
 मुुंबई उपनगर 

एकूण 333 2737 57212 59682 333 599 8084 161919 130649 599 
पैकी 

म िींकलरता 17 146 0 7506 17 40 520 0 25561 40 
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तक्ता क्रमाांक  8.1 
 

लिल्यातीि प्राथलमक शाळाुंबाबतची मालहती 
 

जजल्हा – मुांबई उपनगर                                                                                  सुंदभथ वषथ :  2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का बाब 
एकूण शाळा 

सुंयया जशक्षकाुंची सुंयया 
जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता गहृाुंची स जवधा असलेल्या 

शाळा म ले म ली 
(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28) 
1 

अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी म िींकलरता 

2 
बोरीिली 

एकूण 

पैकी म िींकलरता 

3 
कुला 

एकूण 

पैकी म िींकलरता 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 1715 19073 350410 324697 1715 

पैकी म िींकलरता 57 666 0 33067 57 
 
टीप:-1. फक्त पैकी मलुींकरीता या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. (जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जिभाग याांची माजहती  
             िगळून)    

                        2. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, दादर याांनी प्राथजमक जिद्याथी सांयया इयत्ता 1 ली ते 8 िी अशी आकडेिारी घेतलेली आहे.  
        3. पख्चचम जिभाग, जोगेचिरी याांनी माजगल िषी शासकीय शाळाांचा समािेश केलेला नव्हता. यािषी समािेश केलेला  आहे.       
 
आधार  : 1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई.   
             2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचिरी.          
             3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता क्रमाांक 8.2 
 

लिल्यातीि माध्यलमक शाळाुंबाबतची मालहती 
 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ.
क्र. 

ताल का बाब 

शासकीय  शाळा स्थाजनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुं
ची 

सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

सुंयया 
जशक्ष
काुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 

पैकी म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 

पैकी म लींकजरता 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 3 116 1774 566 3 94 931 15394 14884 94 
पैकी 

म िींकलरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

अ.क्र. ताल का बाब 

खाजगी अन दाजनत  शाळा खाजगी जवनाअन दाजनत शाळा 

सुंयया जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता  
गहृाुंची    
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी    
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी    

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी    

म लींकजरता 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 566 13708 212144 207143 566 443 7706 169623 123700 400 
पैकी    

म िींकलरता 37 1010 120 37731 37 3 28 0 2185 3 
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तक्ता क्रमाांक 8.2 
 

लिल्यातीि माध्यलमक शाळाुंबाबतची मालहती 
 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ. 
क्र. ताल का बाब 

एकूण शाळा 

सुंयया जशक्षकाुंची सुंयया 
जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता गहृाुंची स जवधा असलेल्या 

शाळा म ले म ली 

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

1 अुंधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी  
म िींकलरता 

2 बोरीवली 
एकूण 

पैकी  
म िींकलरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी  

म िींकलरता 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 1106 22461 398935 346293 1063 
पैकी  

म िींकलरता 185 2544 120 63226 185 
 

टीप:-1. फक्त पैकी मलुींकरीता या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. (जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जिभाग याांची माजहती  
             िगळून)    

                        2. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, दादर याांनी प्राथजमक जिद्याथी सांयया इयत्ता 1 ली ते 7 िी ि इयत्ता 1 ली ते 8 िी अशी आकडेिारी 
                             अशी आकडेिारी घेतलेली आहे.  

       3. पख्चचम जिभाग जोगेचिरी याांनी माध्यजमक जिद्याथी सांयया इयत्ता 5 िी ते 10िी अशी आकडेिारी घेतलेली आहे, 
 
आधार  :1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई..   
             2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचिरी.        
             3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता  क्रमाांक 8.3 

 
लिल्यातीि उच्च माध्यलमक शाळाुंबाबतची मालहती 

 
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ.क्र. ताल का बाब 

शासकीय  शाळा स्थाजनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची 
सुंयया 

स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी 
 म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी  

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी  

म लींकजरता 

एकूण 
 मुुंबई उपनगर 

एकूण 1 32 1129 534 1 0 0 0 0 0 

पैकी 
 म िींकलरता 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

अ.क्र. ताल का बाब 

खाजगी अन दाजनत  शाळा खाजगी जवनाअन दाजनत शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची 
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता 
गहृाुंची  
स जवधा 

असलेल्या 
शाळा 

म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी     
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी     

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी  

म लींकजरता 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 39 1416 48982 56077 39 64 1017 39980 24039 64 
पैकी     

म िींकलरता 6 198 0 8908 6 1 12 0 88 1 
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तक्ता  क्रमाांक 8.3 

 
लिल्यातीि उच्च माध्यलमक शाळाुंबाबतची मालहती 

 
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ.क्र. ताल का बाब 

एकूण शाळा 

सुंयया जशक्षकाुंची सुंयया 
जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता गहृाुंची स जवधा 

असलेल्या शाळा म ले म ली 

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

1 अुंधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी म िींकलरता 

2 बोरीवली 
एकूण 

पैकी म िींकलरता 

3 कुला 
एकूण 

पैकी म िींकलरता 

एकूण मुुंबई उपनगर 
एकूण 104 2465 90091 80650 104 

पैकी म िींकलरता 7 210 0 8996 7 
 
आधार  :1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई. 
             2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,   जोगेचिरी.               
             3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता  क्रमाांक  8.4 

 
शैक्षलणक सुंस्थाुंतीि अन सलूचत िातीच्या लवद्यार्थ्यांची सुंख्या 

 
                     जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का बाब 

प्राथजमक जवद्याथी माध्यजमक जवद्याथी 

शास 
-कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

शास -
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

अन दाजनत जवना 
अन दाजनत 

अन दाजनत जवना 
अन दाजनत 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी 
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 0 33327 12113 5439 50879 172 4387 44397 9858 58814 
पैकी 

म िींकलरता 
0 23510 7630 2696 33836 0 1709 14270 3188 19167 

 
 
 

अ. 
क्र. 

ताल का बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी महाजवद्यालयातील जवद्याथी 

एकूण शास
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 

एकूण 
शास
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 

एकूण अन दाजन
त 

जवना 
अन दाजन

त 
अन दाजनत 

जवना 
अन दाजनत 

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

1 अुंधेरी 
एकूण उ.ना. 
पैकी 

म लींकजरता 

2 बोरीवली 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 79 0 21683 1248 23010 0 7 6623 3649 10279 142982 
पैकी 

म िींकलरता 
0 0 3490 1006 4496 0 0 186 32 218 57717 

 
टीप:- फक्त पैकी मलुींकरीता या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. (जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जिभाग याांची माजहती  
             िगळून)    
आधार  :1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई.      2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचिरी.          
           3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 4. साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जिद्यापीठ. 
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तक्ता  क्रमाांक  8.5 

 
शैक्षलणक सुंस्थाुंतीि अन सलूचत िमातीच्या लवद्यार्थ्यांची सुंख्या 

 
                     जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का बाब 

प्राथजमक जवद्याथी माध्यजमक जवद्याथी 

शास 
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण शासकीय स्थाजनक 

सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

अन दाजनत जवना 
अन दाजनत 

अन दाजनत जवना 
अन दाजनत 

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी 
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 
0 4431 1014 540 5985 0 493 4131 957 5581 

पैकी 
म िींकलरता 0 2693 607 249 3549 0 126 962 258 1346 

 
 
 

अ. 
क्र. 

ताल का बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी महाजवद्यालयातील जवद्याथी 

एकूण शास 
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

शास 
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

अन दाजनत जवना 
अन दाजनत 

अन दा 
जनत 

जवना 
अन दाजनत 

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

1 अुंधेरी 
एकूण उ.ना. 
पैकी 

म लींकजरता 

2 बोरीवली 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 5 0 722 441 1168 0 0 616 422 1030 
13764 

पैकी 
म िींकलरता 0 0 355 57 623 0 0 15 5 20 

5538 

टीप:- फक्त पैकी मलुींकरीता या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. (जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जिभाग याांची माजहती  
             िगळून)    
आधार  :1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई.    
            2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचिरी.       
            3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
            4. साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जिद्यापीठ. 
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तक्ता  क्रमाांक  8.6 

 
शैक्षलणक सुंस्थाुंतीि अल्पसुंख्याुंक लवद्यार्थ्यांची सुंख्या 

 
                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ. 
क्र. ताल का बाब 

प्राथजमक जवद्याथी माध्यजमक जवद्याथी 

शास 
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण शास 

कीय 
स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

अन दाजनत 
जवना 

अन दाजनत अन दाजनत 
जवना  

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

1 अांधेरी 
एकूण 

उ.ना. 

पैकी      
म लींकजरता 

2 बोरीिली 
एकूण 
पैकी     

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी     

म लींकजरता 

एकूण           
मुुंबई उपनगर 

एकूण 0 10363 7545 18342 36250 236 2185 64274 40805 107500 

पैकी     
म िींकलरता 0 7338 2170 1924 11432 0 829 16079 212 17120 

 
 

अ. 
क्र. 

ताल का बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी महाजवद्यालयातील जवद्याथी 

एकूण शास 
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

शास 
कीय 

स्थाजनक 
सुंस्था 

खाजगी 
एकूण 

अन दाजनत 
जवना 

अन दाजनत अन दाजनत 
जवना 

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

1 अुंधेरी 
एकूण उ.ना. 
पैकी 

म लींकजरता 

2 बोरीवली 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

3 कुला 
एकूण 
पैकी 

म लींकजरता 

एकूण     मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 851 0 33053 14044 47948 0 8 17950 11499 29457 221155 
पैकी 

म िींकलरता 0 0 10188 3670 
13858 

0 0 118 56 
174 42584 

 
टीप:- फक्त पैकी मलुींकरीता या रकान्यातील माजहती  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर अशी एकत्रीत  आहे. (जशक्षण जनरीक्षक, दजक्षण जिभाग याांची माजहती  
             िगळून)    
आधार  :1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई.   
             2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग, जोगेचिरी.          
              3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू.  4. साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जिद्यापीठ. 
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तक्ता क्रमाांक 8.7 
 

लिल्यातीि साक्षरतेचे प्रमाण 
 

           जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल के ग्रामीण/ 
नागरी 

साक्षरता  (टक्केवारी) 

एकूण प रुष ख्स्त्रया 
अन सजूचत जाती अन सजूचत जमाती 

एकूण प रुष ख्स्त्रया एकूण प रुष ख्स्त्रया 

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

1 अांधेरी 

नागरी 

82.39 84.98 79.38 

उ.ना. 2 बोरीिली 81.92 84.67 78.73 

3 कुला 79.28 82.68 75.31 

एकूण मुुंबई उपनगर एकूण 80.96 83.93 77.5 76.31 81.21 70.53 72.98 78.04 67.35 

 
     टीप:- जनगणना 2011 मध्ये तालकुा जनहाय अन सजूचत जाती ि अन सजूचत जमाती  साक्षरतेची आकडेिारी  उपलब्ध नाही. 
   
  आधार : जनगणना 2011. 
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तक्ता क्रमाांक 8.8 

 
इयत्तालनहाय लवद्यार्थ्यांची सुंख्या 

 
 जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ.क्र. ताल का 
जवद्याथी सुंयया   (हजारमध्ये) 

1ली 2 री 3 री 4 थी 5 वी 6 वी 7 वी 
म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 अांधेरी 

उ.ना. 
2 बोरीिली 
3 कूला 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

71455 65286 73820 67223 76231 69399 78098 70278 77518 70249 77021 69126 75688 67537 

 
 

 

अ.क्र. 
ताल का 

जवद्याथी सुंयया   (हजारमध्ये) 

8 वी 9 वी 10 वी 11 वी 12 वी एकूण 

 म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली 

(1) (2) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 
1 अांधेरी 

उ.ना. 

2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण 
 मुुंबई उपनगर 75791 65989 80352 67142 63371 58788 47759 42234 42332 38416 839436 751667 

 
तळटीप:-  1. इ. 1 ली ते 4 थी CBSE, IB, ICSE, IGCSE या बोडाच्या शाळाांचा समािेश पिुड जिभाग बहृन्मुांबई यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामळेु  उत्तर       
                    जिभाग याांनी प्राथजमक जिदयार्थ्यांची आकडेिारी तक्ता क्र. 8.1  मध्ये दाखजिलेली नाही. त्यामळेु प्राथजमक ि मध्यमीक जिदयार्थ्यांची एकूण   
                    आकडेिारी अनकु्रमे 8.1 ि 8.2 बरोबर जळूु शकत नाही.            
               2. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका, दादर याांनी प्राथजमक जिद्याथी सांयया इयत्ता 1 ली ते 7 िी ि जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  
                    जोगेचिरी, जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू याांनी   इयत्ता 1 ली ते 8 िी अशी आकडेिारी घेतलेली आहे. त्यामळेु तक्ता क्र. 8.1  
                     ि 8.2 तक्ता क्र. 8.8 शी जळुत नाहीत.        
आधार  : 1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई.   
             2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग, जोगेचिरी.          
             3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 
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तक्ता क्रमाांक  8.9 
 

प्राथलमक शाळाुंतीि लवद्यार्थ्यांचे उत्तीणचतेचे प्रमाण 
 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ – 2014-15 

अ.क्र. ताल का 

उत्तीणथ जवद्यार्थ्यांची टक्केिारी 

इ. 4 थी इ. 7 वी 

म ले म ली एकूण म ले म ली एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 100 100 100 100 100 100 

 
आधार  :1. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई.   
            2. जशक्षण जनरीक्षक, बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग,  जोगेचिरी.         
             3. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर जवभाग, चेंबरू. 

 
 

तक्ता क्रमाांक 8.10 
 

प्राथलमक शाळाुंतीि लवद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 
 

    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                   सुंदभथ वषथ – 2014-15 

अ.क्र. ताल का 
जवद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 

इ. 4थी इ. 7 वी 
म ले म ली एकूण म ले म ली एकूण 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई उपनगर 0 0 0 0 0 0 

 
आधार  :  1. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, पख्चचम जवभाग.                  

                               2. जशक्षण जनरीक्षक,  बहृन्मुांबई, उत्तर    जवभाग. 
                               3. बहृन्मुांबई महानगरपाजलका जशक्षण  जिभाग , दादर, मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक 8.11 
 

शारीलरक लशक्षण महालवद्यािये, क्रीडाुंगणे, क्रीडा सुंस्था आलण 
क्रीडा लशटयवतृ्तीधारक याबाबतची मालहती 

 
       जजल्हा-  मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ-2014-15 

अ.क्र. ताल का 

शारीजरक  
जशक्षण 

महाजवद्यालये 
(सुंयया) 

अजधकृत जक्र्ा सुंक ले, 
क्री्ाुंगणे, व्यायाम शाळा 

(सुंयया) 
खेळाच्या 
स्टेज्यमची  
सुंयया 

अजधकृत 
जलतरण 

तलाव (सुंयया) 

वषात घेतलेली जक्र्ा 
प्रजशक्षण जशजबरे (सुंयया) 

जक्र्ा 
सुंक ले 

जक्र्ाुंगणे व्यायाम 
शाळा 

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

1 अांधेरी 1 3 4 12 0 2 2 

2 बोरीिली 0 3 6 23 1 2 1 

3 कूला 0 2 5 18 0 0 1 

मुुंबई उपनगर 1 8 15 53 1 4 4 

 
 
 

अ.
क्र. ताल का 

जजल्हा/राज्य 
पातळीवर जनव् 

झालेल्या 
खेळा्ूुंची सुंयया 

जक्र्ा जशष्ट्यवतृ्ती 
धारकाुंची सुंयया जवशेष प रस्कार प्राप्त खेळा्ूुंची सुंयया मानयताप्राप्त 

जक्र्ा 
प्रजशक्षक 
(सुंयया) 

एकूण पैकी 
म ली 

एकूण पैकी 
म ली 

जजल्हास्तरीय 
प रस्कार 

राज्यस्तरीय 
प रस्कार 

राष्ट्रीय  
प रस्कार 

आुंतरराष्ट्रीय 
प रस्कार 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 अांधरेी 1142 538 93 48 1 2  
 
 

जनरांक 

1 

2 बोरीिली 999 470 82 43 2 2 1 

3 कूला 714 336 58 31 1 0 1 

मुुंबई उपनगर 2855 1344 233 122 4 4 3 

 
आधार : जजल्हा जक्र्ा अजधकारी कायालय, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक 8.12 
इयत्ता दहावी नुंतर लवलवध के्षत्रातीि उपिब्ध प्रवेश क्षमता  

 
            जजल्हा-  मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ-2014-15 

अ.
क्र ताल का 

प्रवेश क्षमता 

आय.टी.आय. तुंत्रजनकेतन एम.सी.व्ही.सी. जवज्ञान शाखा वाजणज्य शाखा कला शाखा इतर 

शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 अांधेरी 116 84 0 0 125 800 

तालकुा जनहाय माजहती उपलब्ध नाही.   
जनरांक 

2 बोरीिली 160 96 0 0 0 225 

3 कुला 862 324 0 0 100 900 
एकूण मुुंबई 
उपनगर 

1138 504 1060 1020 225 1925 666 45240 906 100441 324 17485 

 
जटप:- 1.मुांबई जिदयापीठ  याांनी जिज्ञान, िाजणज्य ि कला शाखा बाबत तालकुा जनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्याचे लेखी कळजिले आहे. 
आधार :1) तुंत्र जशक्षण सांचालनालय, मुांबई-01     2) जजल्ह्हा ि व्यिसाय जशक्षण ि प्रजशक्षण सांचालनालय, मुांबई-01. 3) साांख्ययकी कक्ष,  मुांबई जिद्यापीठ.    
           4) जवभागीय उपसुंचालक उच्च व तुंत्रजशक्षण मुांबई.  5) जजल्हा व्यिसाय जशक्षण ि प्रजशक्षण कायालय, मुांबई उपनगर िाांदे्र (पिुड) मुांबई. .          

 
 

तक्ता क्रमाांक 8.13 
वषाच्या स रुवातीिा प्राप्त अिाची सुंख्या व प्रवेश लमळािेल्या लवद्यार्थ्यांची सुंख्या 

 
                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                   सुंदभथ वषथ – 2014-15 

अ. 
क्र. ताल का 

सुंस्थेचा प्रकार 

आय.टी.आय. तुंत्रजनकेतन एम.सी.व्ही.सी. जवज्ञान शाखा वाजणज्य शाखा कला शाखा इतर 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

प्राप्त    
अजथ प्रवेश 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 अांधेरी  
 

उ.ना. 

824 824  
 

उ.ना. 2 बोरीिली 279 279 

3 कुला 1118 1118 

एकूण मुुंबई  
उपनगर 6324 5286 

130846 1874 2221 2221 51127 51103 54161 54108 31677 31296 60161 60135 

 
जटप:- 1. मुांबई जि दयापीठ याांनी जिज्ञान, िाजणज्य ि कला शाखा बाबत तालकुा जनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्याचे लेखी कळजिले आहे. 

                         2. *तुंत्रजनकेतनामधील प्रवेश कॅप CAP कें द्र या व्दारे Online करण्यात येत असनू सदर प्रजक्रयेकरीता महाराष्ट्रात एकूण अजथ प्राप्ता सुंयया नमदू  
                                केलेली आहे. 
                         3. आय.टी.आय. प्रिेशमध्ये शासकीय ि खाजगी अशी साांख्ययकीय माजहती दशडजिली आहे. 
 

आधार :1) तुंत्र जशक्षण सांचालनालय, मुांबई-01     2) जजल्ह्हा ि व्यिसाय जशक्षण ि प्रजशक्षण सांचालनालय, मुांबई-01 
           3) जवभागीय उपसुंचालक उच्च व तुंत्रजशक्षण मुांबई.  4) जजल्ह्हा ि व्यिसाय जशक्षण ि प्रजशक्षण सांचालनालय, मुांबई उपनगर -51 
           5) साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जिद्यापीठ. 
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तक्ता क्रमाांक 8.14 
लिल्यातीि महालवद्याियाुंबाबतची मालहती 

 
                     जजल्हा – म ुंबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ :2014-15 

अ.
क्र. 

ताल का बाब 

शासकीय महाजवद्यालये स्थाजनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या महाजवद्यालये 

सुंयया जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता गहृाुंची 
स जवधा असलेले 
महाजवद्यालये 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

 

जवद्यार्थ्यांची  
सुंयया 

स्वच्छता गहृाुंची 
स जवधा असलेले 
महाजवद्यालये म ले म ली म ले म ली 

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

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 1 39 1388 993 1 0 0 0 0 0 

पैकी 
म िींकलरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

अ.क्र. ताल का बाब 

खाजगी अन दाजनत  महाजवद्यालये 

सुंयया जशक्षकाुंची सुंयया 
जवद्यार्थ्यांची सुंयया 

स्वच्छता गहृाुंची स जवधा असलेले महाजवद्यालये 
म ले म ली 

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

एकूण 54 2149 44543 56731 54 

पैकी म िींकलरता 2 22 0 1136 2 
 

 
 

अ.क्र. ताल का बाब 

खाजगी जवनाअन दाजनत  महाजवद्यालये एकूण महाजवद्यालये 

सुंयया जशक्षकाुंची 
सुंयया 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता गहृाुंची 
स जवधा असलेले 
महाजवद्यालये 

सुंयया 
जशक्षकाुंची 
सुंयया 

 

जवद्यार्थ्यांची सुंयया स्वच्छता गहृाुंची 
स जवधा असलेले 
महाजवद्यालये म ले म ली म ले म ली 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

1 अांधेरी 

उ.ना. 2 बोरीिली 

3 कूला 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

एकूण 131 4204 56782 36205 131 186 6392 102713 93929 186 

पैकी 
म िींकलरता 

3 86 0 607 3 5 108 0 1743 5 

 
जटप:- मुांबई जिदयापीठ याांनी जिज्ञान, िाजणज्य ि कला शाखा बाबत तालकुा जनहाय माजहती उपलब्ध नसल्ह्याचे लेखी कळजिले आहे. 
आधार:- साांख्ययकी कक्ष, मुांबई जिद्यापीठ. 
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तक्ता क्रमाांक 8.15 
 

व्यावसालयक लशक्षण सुंस्थाुंबाबतची मालहती 
 

जजल्हा – मुांबई उपनगर                                                                                  सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ.क्र. ताल का 

शैक्षजणक सुंस्था प्रकार 

ताुंजत्रक व व्यवसाय जशक्षणाच्या शाळा 
अजभयाुंजत्रकी जशक्षण सुंस्था 

पदजवका स्तरावरील पदवी स्तरावरील 

सुंस्था 
सुंयया 

प्रवेश 
क्षमता 

प्राप्त  
अजथ प्रवेश 

सुंस्था 
सुंयया 

प्रवेश 
क्षमता 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

सुंस्था 
सुंयया प्रवेश क्षमता 

प्राप्त 
अजथ प्रवेश 

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

1 अांधेरी 12 824 0 824 3  
 

उ.ना. 2 बोरीिली 6 279 0 279 1 

3 कुला 14 1118 0 1118 1 

एकूण मुुंबई उपनगर 32 2221 0 2221 5 2080 0 1874 16 6432 0 5931 

 
 

अ.क्र. ताल का 

शैक्षजणक सुंस्था प्रकार 

वैद्यजकय जशक्षण 

पदजवका स्तरावरील पदवी स्तरावरील 

सुंस्था सुंयया प्रवेश क्षमता प्राप्त अजथ प्रवेश सुंस्था सुंयया प्रवेश क्षमता प्राप्त अजथ प्रवेश 

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

1 अांधेरी 1 0 0 0 1 15 65 14 

2 बोरीिली 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 कुला 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 1 0 0 0 1 15 65 14 

 
आधार : 1. जजल्हा व्यिसाय जशक्षण ि प्रजशक्षण कायालय, मुांबई उपनगर िाांदे्र (पिुड) मुांबई. .    
             2. िैद्यकीय जशक्षण ि सांशोधन सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1    
             3. तांत्रजशक्षण  सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई  
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तक्ता   क्रमाांक  8.16 
सावचिलनक व शासन सहाय्यीत वैद्यकीय स लवधाुंची मालहती 

 
 जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ.  क्र. ताल का 

सावथजजनक वैद्यकीय स जवधा (सुंयया) 

रुग्णालये जवशेष रुग्णालये 
(कँसर, टी.बी. इ.) 

दवाखाने प्रसजूतगहेृ प्राथजमक आरोग्य कें दे्र उपकें दे्र ्ॉक्टर व वैद्य पजरचाजरका 

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

1 अांधेरी 5 0 29 5 38 0 192 452 

2 बोरीिली 7 0 27 8 44 0 75 205 

3 कुला 11 0 44 10 69 0 266 738 

एकूण  
मुुंबई उपनगर 

23 0 100 23 151 0 533 1395 

 
 

अ.  
क्र. ताल का 

खाटाुंची सुंयया उपचार केलेले आुंतररुग्ण (00) उपचार केलेले बाहयरुग्ण (00) 

एकूण एकूण पैकी  
ख्स्त्रयाुंसािी 

एकूण 
पैकी    

म लाुंसािी 
प रुष ख्स्त्रया म ले प रुष ख्स्त्रया म ले 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 अांधेरी 1897 611 264 22841 18647 6750 746551 598060 289100 

2 बोरीिली 1036 398 221 69126 101065 5092 259255 278552 63580 

3 कुला 2230 1069 355 51956 81894 21077 1313707 1600423 940886 

एकूण मुुंबई 
उपनगर 

5163 2078 840 143923 201606 32919 2319513 2477035 1293566 

 आधार :-सािडजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
 

तक्ता  क्रमाांक  8.17 
खािगी वैद्यकीय स लवधाुंची मालहती 

 
    जजल्हा :- मुांबई उपनगर       सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ.  क्र. ताल का 
खाजगी वैद्यकीय स जवधा (सुंयया) 

रुग्णालये जवशेष रुग्णालये (कँसर, टी.बी. इ.) दवाखाने प्रसजूतगहेृ खाटाुंची सुंयया 

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

1 अांधेरी 248 0 717 230 5851 

2 बोरीिली 475 0 879 274 7286 

3 कुला 346 0 1490 245 6607 

एकूण मुुंबई उपनगर 1069 0 3086 749 19744 

आधार:- सािडजजनक आरोग्य खाते, बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 



105 

 

                                                                              तक्ता क्रमाांक  8.18 
लिल्हयात नोंद केिेल्या िन्म मतृ्यूुंची सुंख्या 

 
                     जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर                                                                                     सांदभड िषड - 2014-15 

अ. क्र. ताल का िाडड प्रभाग नागरी 
नोंदलेल्या जनमाुंची सुंयया नोंदलेल्या मतृ्य ुंची सुंयया 

म ले म ली एकूण प रुष ख्स्त्रया एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 अांधेरी H/E साांताकू्रझ  3618 3432 7050 1853 1361 3214 

2  H/W िाांद्रा  (प.)  2371 2228 4599 1854 1348 3202 

3  K/E अांधेरी  
(प.ू) 

 5486 5333 10819 3112 2420 5532 

4  K/W अांधेरी  
(प.) 

 4899 4601 9500 2713 2017 4730 
  एकूण  16374 15594 31968 9532 7146 16678 

5 बोरीिली P/S गोरेगाि  3348 3179 6527 1677 1207 2884 

6  P/N मालाड  7303 6838 14141 3233 2454 5687 

7  R/S काांदीिली  4976 4430 9406 2275 1609 3884 

8  R/C बोरीिली  3782 3409 7191 2120 1596 3716 

9  R/N दजहसर  2526 2249 4775 1584 1076 2660 
  एकूण  21935 20105 42040 10889 7942 18831 

10 कुला L कूला  6827 6335 13162 2640 1861 4501 

11  M/E चेंबरू  7585 7090 14675 2497 1823 4320 

12  M/W गोिांडी  2667 2428 5095 1744 1262 3006 

13  N  घाटकोपर  4163 3841 8004 2483 1712 4195 

14  S भाांडूप  4624 4279 8903 2506 1750 4256 

15  T मलुूांड  2465 2239 4704 1609 1215 2824 

  एकूण  28331 26212 54543 13479 9623 23102 

 एकूण मुुंबई उपनगर  66640 61911 128551 33900 24711 58611 
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तक्ता क्रमाांक  8.18 
लिल्हयात नोंद केिेल्या िन्म मतृ्यूुंची सुंख्या 

 
                     जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर                                                                                     सांदभड िषड - 2014-15 

अ. 
क्र. ताल का िाडड प्रभाग नागरी 

बालमतृ्य ुंची सुंयय 
पैकी अभथक मतृ्य ुंची सुंयया  

(0 ते 1) 

म ले म ली एकूण म ले म ली एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 अांधेरी H/E साांताकू्रझ  103 116 219 94 98 192 

2  H/W िाांद्रा  (प.)  81 53 134 73 49 122 

3  K/E अांधेरी  (प.ू)  126 114 240 107 92 199 

4  K/W अांधेरी  (प.)  150 101 251 122 86 208 
  एकूण  460 384 844 396 325 721 

5 बोरीिली P/S गोरेगाि  86 79 165 57 50 107 

6  P/N मालाड  236 183 419 194 137 331 

7  R/S काांदीिली  118 113 231 98 91 189 

8  R/C बोरीिली  64 51 115 58 45 103 

9  R/N दजहसर  80 63 143 59 58 117 
  एकूण  584 489 1073 466 381 847 

10 कुला L कूला  227 208 435 197 180 377 

11  M/E चेंबरू  298 309 607 245 254 499 

12  M/W गोिांडी  113 71 184 98 55 153 

13  N  घाटकोपर  136 100 236 117 88 205 

14  S भाांडूप  147 101 248 119 83 202 

15  T मलुूांड  53 41 94 43 32 75 

  एकूण  974 830 1804 819 692 1511 

 एकूण मुुंबई उपनगर  2018 1703 3721 1681 1398 3079 
 
टीप - रकाना क्र. 6  ि 12 ची  आकडेिारी  तक्ता क्र. 8.24 मधील रकाना 10 ि 11 शी जळुत नाही. सदर आकडेिारी ही दोन िेगिेगळया यांत्राणाांकडून 
          प्राप्त झाली आहे.  
 
आधार : बहृनम ुंबई महानगरपाजलका, सावथजजनक आरोग्य जवभाग, म ुंबई. 
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तक्ता क्रमाांक 8.19 
लिल्हयातीि प्रस तीपवूच तपासणींची सुंख्या 

 
                     जजल्ह्हा- मुांबई उपनगर                                                             सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ. क्र. ताल का िाडड प्रभाग 
प्रस तीपवूथ तपासणी 
केलेल्या स्त्रीयाुंची 

सुंयया 

सुंस्थात्मक 
प्रस तींची सुंयया 

प्रस तीसािी दाखल 
करण्यात आलेल्या 
सरासरी जदवसाुंची 

सुंयया 

प्रस ती दरम्यान मतृ्य  
झालेल्याुंची सुंयया 

मजहला अभडक 

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

1 अांधेरी H/E साांताकू्रझ 7096 7022 2 11 46 

2  H/W िाांद्रा  (प.) 4639 4585 2 3 40 

3  K/E अांधेरी  (प.ू) 10936 10808 3 5 117 

4  K/W अांधेरी  (प.) 9543 9481 2 5 43 

  एकूण 32214 31896 2.25 24 246 

5 बोरीिली P/S गोरेगाि 6583 6479 2 18 56 

6  P/N मालाड 14273 14030 3 5 132 

7  R/S काांदीिली 9505 9202 2 7 99 

8  R/C बोरीिली 7226 7165 3 4 35 

9  R/N दजहसर 4803 4723 2 1 28 

  एकूण 42390 41599 2.40 35 350 

10 कुला L कूला 13403 12929 2 13 241 

11  M/E चेंबरू 15057 14417 3 27 382 

12  M/W गोिांडी 5180 5077 2 12 85 

13  N  घाटकोपर 8101 7963 3 6 97 

14  S भाांडूप 9038 8844 2 6 135 

15  T मलुूांड 4790 4680 3 1 86 

  एकूण 55569 53910 2.50 65 1026 

 एकूण मुुंबई उपनगर 130173 127405 2.40 124 1622 
 

आधार : बहृनम ुंबई महानगरपाजलका, सावथजजनक आरोग्य जवभाग, म ुंबई. 
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तक्ता क्रमाांक 8.20 
लवलवध कारणाुंन सार मतृ्यचूी सुंख्या 

 
                     जजल्हा - मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                         सुंदभथ वषथ –2014-15 

अ. क्र. मतृ्यूुंचे कारण 
मतृ्यूुंची सुंयया 

प रुष स्त्री एकूण 
(1) 

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

अ साथीचे जवकार    

1 जहवताप 15 1 16 

2 जवषमज्वर 0 0 0 

3 क्षयरोग 4790 2300 7090 

4 नय मोजनया/ चवसन जक्रयेसुंबधी 1802 1413 3215 

5 अमाुंश, अजतसार, गसॅ्रो  0 0 0 

6 े्ंग्य ू 0 0 0 

7 स्वाईन  फल्य ू 0 0 0 

ब जबगर साथीचे जवकार    

1 ए्स 248 145 393 

2 ह्रदय जवकार 8725 6014 14739 

3 ककथ रोग 3344 3124 6468 

4 बाळुंतपणात मातेचा मतृ्य ू 0 299 299 

5 पक्षाघात 127 66 193 

6 म त्रकप् जवषयक 1985 1577 3562 

क अपघात    

1 आत्महत्या 175 108 283 

2 रहदारी वाहतकू 444 319 763 

3 जवद्य त धक्का 58 10 68 

4 भाजणे/ जळणे 227 386 613 

5 इतर अपघात 3497 618 4115 

् इतर कारणे. 29367 22070 51437 

एकूण मतृ्य ू 54804 38450 93254 
 

टीप:- 1. मुांबई उपनगर ि मुांबई  शहर  एकत्रीत माजहती उपलब्ध आहे. 
                          2. तक्ता क्र. 8.18 मधील आकडेिारी मुांबई उपनगरकरीता आहे.  तक्ता क्र. 8.20 मधील मतृ्युांची  सांयया ही 8.18 मधील मतृ्यचू्या सांययेशी 
                             जळुणार नाही. 
                         3. जिजिध कारणाांनसुार मतृ्युांची माजहती सांपणुड बहृन्मुांबई महानगरपाजलकेच्या पजरसरातील सिडसाधारण िैद्यकीय सेिा देणाऱया डॉक्टराांनी जदलेल्ह्या          

              मतृ्युांच्या दाखल्ह्याांच्या  कारणािर  आधारीत आहे. 
 
             आधार - बहृनम ुंबई महानगर पाजलका, सािडजजनक आरोग्य जिभाग, मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक  8.21 
 

माता व बाि सुंगोपन कायचक्रमाुंतगचत िस टोचणी 
 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                               सुंदभथ वषथ –2014-15 

अ. 
क्र. ताल का िाडड प्रभाग 

शहरी/ 
ग्रामीण 

जत्रग णी 
लस पोजलओ बीसीजी गोवर 

ख्व्दग णी 
(्ी.टी.) 

धन वात लस 

10 वषे 16 वषे गरोदर 
ख्स्त्रया 

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

1 अांधेरी H/E साांताकू्रझ  10324 10324 9799 10049 10500 10900 10231 7939 

2  H/W िाांद्रा  (प.)  5952 5946 5562 5321 5406 5959 5308 5768 

3  K/E अांधेरी  (प.ू)  12950 12923 10815 12557 12967 16548 19526 11429 

4  K/W अांधेरी  (प.)  13250 13250 14677 11759 11127 12899 12489 11207 

  एकूण  42476 42443 40853 39686 40000 46306 47554 36343 

5 बोरीि
ली 

P/S गोरेगाि  6701 6701 4026 5817 6408 7021 6676 4300 

6  P/N मालाड  15409 15574 10675 14617 14104 16266 16895 14199 

7  R/S काांदीिली  10773 10773 13646 10398 9845 10855 9985 10226 

8  R/C बोरीिली  8776 8776 7330 8446 8583 11172 10814 8568 

9  R/N दजहसर  6034 6034 3161 5796 4597 7776 8214 3756 

  एकूण  47693 47858 38838 45074 43537 53090 52584 41049 

10 कुला L कूला  15334 15334 12807 15083 13120 16081 15446 11146 

11  M/E चेंबरू  13197 11982 9883 12516 11596 13886 9984 10622 

12  M/W गोिांडी  7119 7119 5527 6554 7016 8253 8585 6601 

13  N ú घाटकोपर  9916 9923 11659 9228 8940 9469 8356 11784 

14  S भाांडूप  10148 10148 6094 10310 10373 11353 9945 8726 

15  T मलुूांड  6285 6257 5382 5354 5944 5372 5336 3819 

  एकूण  61999 60763 51352 59045 56989 64414 57652 52698 

 एकूण मुुंबई उपनगर  
152168 151064 131043 143805 140526 163810 157790 130090 

 
आधार : बहृनम ुंबई महानगरपाजलका, सावथजजनक आरोग्य जवभाग, म ुंबई 
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तक्ता क्रमाांक 8.22 
 

क ट ुंब कल्याण कायचक्रमाची प्रगती 
 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ –2014-15 

अ.क्र. ताल का िाडड प्रभाग शहरी/ 
ग्रामीण 

क ट ुंबकल्याण 
कें द्राुंची 
सुंयया 

जननक्षम 
जो्प्याुंची 
सुंयया 

31 माचथ अखेर सुंरजक्षत जो्प्याुंची सुंयया 

प रुष 
नसबुंदी ख्थत्रयाांची  

नसबुंदी 

लपु 
पदधती 
(ताांबी) 

 

इतर  
पदधती 
 

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

1 अांधेरी H/E साांताकू्रझ  8 55560 35 569 1359 7542 

2  H/W िाांद्रा  प.)  6 39031 28 478 1245 3398 

3  K/E अांधेरी  (प.ू)  12 67552 4 1877 2340 7930 

4  K/W अांधेरी  (प.)  10 51296 5 1014 2729 7012 

  एकूण एकूण  36 213439 72 3938 7673 25882 

5 बोरीिली P/S गोरेगाि  6 39648 0 511 901 3434 

6  P/N मालाड  11 37042 4 1219 3610 5139 

7  R/S काांदीिली  8 34787 0 547 1565 4639 

8  R/C बोरीिली  9 26484 9 1714 2064 4048 

9  R/N दजहसर  5 30316 2 985 1029 2238 

  एकूण एकूण  39 168277 15 4976 9169 19498 

10 कुला L कूला  13 126976 14 553 4112 5655 

11  M/E चेंबरू  11 97221 28 684 2555 4559 

12  M/W गोिांडी  7 54891 15 1546 1976 2629 

13  N  घाटकोपर  10 78218 5 1691 2898 4976 

14  S भाांडूप  13 91953 5 544 2293 5736 

15  T मलुूांड  7 50001 12 809 1551 3350 

  एकूण एकूण  61 499260 79 5827 15385 26905 

 एकूण मुुंबई उपनगर   136 880976 166 14741 32227 72285 
 

आधार : बहृनम ुंबई महानगरपाजलका, सावथजजनक आरोग्य जवभाग, म ुंबई 
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तक्ता क्रमाांक 8.23 
लिल्यातीि कायचरत अुंगणवाड्या, कायचरत सेलवका व  

अुंगणवाड्या इमारतींचा तपलशि 
            जजल्हा- मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ. 
क्र. ताल का 

ग्रामीण/ 
नागरी 

आुंगणवाड्या सुंयया कायथरत 
अुंगणवा्ी 
सेजवका 

आुंगणवाड्या इमारतींचा तपजशल शौचालय 
असलेल्या 
अुंगणवाड्या मुंजरू कायथरत स्वमालकीच्या 

भाड्याच्या 
इमारती 

जनयजमत इमारती 
जशवाय 

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

1 अांधेरी  941 941 934  
 

जनरांक 

885  
 

जनरांक 2 बोरीिली  1105 1105 1092 1086 

3 कुला  2009 2009 1991 2009 

एकूण  मुुंबई उपनगर 4055 4055 4017 3980 
आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जिकास सेिा योजना, बेलापरू, निी मुांबई 

 
 
 

तक्ता क्रमाांक 8.24 
लिल्यातीि कायचरत अुंगणवाड्या व त्यामधीि बािके 

जजल्हा- मुांबई उपनगर                                                                                     सुं  दभथ िषड:- 2014-15 
अ. 
क्र. 

ताल का ग्रामीण/ 
नागरी 

आुंगण-वाड्यामध्ये  
दाखल म ले 

स्तनदा माताुंची  
सुंयया 

वयोगटजनहाय म लाुंची सुंयया 
0-1 1 ते 3 3 ते 6 एकूण 0 ते 6 

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

1 अांधेरी 

नागरी 

14462 3950 10021 22994 35413 
68428 

2 बोरीिली 26631 6242 15229 35541 51686 
102456 

3 कुला 49854 12331 28701 63486 96065 188252 

एकूण  मुुंबई उपनगर 90947 22523 53951 122021 183164 
359136 

 
 

 
तक्ता क्रमाांक  8.24 (प ढे चाल ू) 

लिल्यातीि कायचरत अुंगणवाड्या व त्यामधीि बािके 
अ. 
क्र. ताल का ग्रामीण/ नागरी 

सुंदभथ कालावधीतील बालमतृ्य ूदर 
(11/10)*1000 

उपजत मतृ्य ूदर 
(12/10)*1000 नोंदजवलेले जनम बालमतृ्य ू उपजत मतृ्य ू

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 अांधेरी  395 0 3 0 8 

2 बोरीिली  518 2 4 4 8 

3 कुला  1133 5 3 4 3 

एकूण    मुुंबई उपनगर 
2046 7 10 3 5 

           टीप:-  रकाना क्र. 10 ि 11 ची  आकडेिारी  तक्ता क्र. 8.18 मधील रकाना 6 ि 12 शी जळुत नाही. सदर   
                         आकडेिारी  ही दोन िेगिेगळया यांत्राणाांकडून प्राप्त झाल्ह्याने ती तत्का  क्र. 8.18 बरोबर जळुणार नाही.     
            आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जिकास सेिा योजना, बेलापरू, निी मुांबई  
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तक्ता क्रमाांक  8.25 
लिल्यातीि कायचरत अुंगणवाड्यामधीि बािकाुंचे क पोषण शे्रणीलनहाय वगीकरण 

 
                    जजल्हा- मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. 
क्र. ताल का 

ग्रामीण 
/ नागरी 

0-6 
वयोगटातील 

म ले 

वषथभरात वजन घेतलेली बालकाुंचे क पोषण शे्रणीजनहाय  वगीकरण  स्तुंभ - 4 पैकी 

म ले टक्केवारी 
सवथसा 
धारण 

मध्यम 
कमी 

वजनाची 
बालके 

(MAM) 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालके 
(SAM) 

मध्यम कमी 
वजनाची 
बालकाुंची 
टक्केवारी       

(स्तुंभ क्र. 8 ची 
स्तुंभ क्र.4 शी ) 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालकाुंची 
टक्केवारी 

(स्तुंभ क्र. 9 
ची स्तुंभ क्र.4 

शी ) 

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

1 अांधेरी  68428 43761 63.95 35153 8236 372 12.04 0.54 

2 बोरीिली  102456 67125 65.52 54222 12493 410 12.19 0.40 

3 कुला  188252 124405 66.08 103254 19610 1541 10.42 0.82 

एकूण  मुुंबई उपनगर 359136 235291 65.52 192629 40339 2323 11.23 0.65 
 
आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जिकास सेिा योजना, बेलापरू, निी मुांबई 

 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक 8.26 
एकाष्त्मक बाि लवकास सेवा योिना - माता व बािसुंगोपन 

 
                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ-2014-15 

अ.क्र. ताल का 
0 ते 6 

वयोगटातील 
बालके 

अुंगणवा्ीचा लाभ 
घेणारे कायथरत अुंगणवाड्या स्वत:ची इमारत 

असलेल्या 
अुंगणवा्ींतील 
लाभधारकाुंची 

सुंयया 
बालक माता 

स्वत:ची 
इमारत 

असलेल्या 

स्वत:ची इमारत नसलेल्या 
एकूण 
(6+9) 

बाुंधकाम 
हाती 

घेतलेल्या 

बाुंधकाम 
हाती न 
घेतलेल्या 

एकूण 
(7+8) 

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

1 अांधेरी 68428 14462 3972  
 

जनरांक 2 बोरीिली 102456 26631 5421 

3 कुला 188252 49854 10621 

एकूण  मुुंबई उपनगर 369136 90947 20014 
        जटप:- कायडरत अांगणिाडया, या मांदीरात, कोणाच्या तरी घरी िा इतरत्र  भरिली जाते. त्यामळेु िरील तक्त्यामधील थतांभ क्रमाांक    6 ते 10 ची  माजहती  जनरांक  

दशडजिली आहे. त्यामळेु तक्ता क्रमाांक 8.23 मधील थतांभ्  क्रामांक 5 ची आकडेिारी तक्त्या क्रमाांक 8.26 मधील  थतांभ्  क्रमाांक 10 बरोबर जळुणार नाही. 
 
    आधार – आयकु्तालय, एकाख्त्मक बाल जिकास सेिा योजना, बेलापरू, निी मुांबई 
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तक्ता क्रमाांक  8.27 
 

शहरी भागातीि दालरद्रय रेषेखािीि क ट ुं बे 
 

                      जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ –2014-15 

अ.  
क्र 

महानगरपाजलका 
व नगरपजरषद 

शहरी  
क ट ुंबाची 

एकूण सुंयया 

दाजरद्रय रेषेखालील शहरी  क ट ुंबे दाजरद्रय 
रेषेखालील 
क ट ुंबाुंची                 

(टक्केवारी) 

अन सजूचत 
जाती 

अन सजूचत 
जमाती 

अल्पसुंययाुंक इतर एक ण 

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

1 अांधेरी 3205330 

उ.ना. 

279260 0.09 

2 बोरीिली 1890355 153104 0.08 

3 कुला 3491876 338423 0.10 

एकूण  मुुंबई उपनगर 8587561 770787 8.98% 

 
जटप:- बहृन्मुांबई महानगरपाजलका याांनी दाजरद्रय रेषेखालील शहरी  क ट ुंबाांचा सव्हे हा जात जनहाय केलेला नाही. 
आधार:- सहायक आय क्त (जनयोजन), बहृनम ुंबई महानगरजलका. 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक  8.29 
 

लवलवध गहृलनमाण मुंडळामाफच त म्हाडाने बाुंधिेल्या घराुंचा तपलशि. 
 

  जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ :-2014-15 
मुं्ळाचे नाुंव:- मुांबई गहृजनमाण ि क्षेत्राजिकास मांडळ, मुांबई-51 (सदजनकाुंची सुंयया) 

अ. 
क्र. 

ताल का औद्योजगक 
झोप्पटटी 
प नथवसन 

आर्थथक 
द बथलघटक 

अल्प 
उत्पनन 
गट 

मध्यम 
उत्पनन 
गट 

उच्च 
उत्पनन 
गट 

इतर एक ण 
झालेला 
खचथ ₹ 
लाखात 

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

1 अांधेरी 

जनरांक 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण  मुुंबई उपनगर 0 0 182 294 51 86 136 749 4050.24 

 
आधार :-  मयुय अजधकारी मुांबई गहृजनमाण  ि क्षेत्र जिकास मांडळ, म्हाडा, बाांद्रा (पिुड)मुांबई- 51. 
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तक्ता क्रमाांक  8.33 
 

लिल्यातीि मागासवगीय वसतीगहेृ, त्याुंची प्रवेश क्षमता व लदिेिे प्रवेश 
 

                     जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ :-2014-15 
अ. 
क्र. ताल का 

मुंजरू  वसतीगहेृ कायथरत वसतीगहेृ 
शासकीय अन दाजनत एकूण शासकीय अन दाजनत एकूण 

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

1 अांधेरी 1 0 1 1 0 1 

2 बोरीिली   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. ताल का 
त्यामधील प्रवेश क्षमता सुंदभथ कालावधीत जदलेले प्रवेश 

शासकीय अन दाजनत एकूण शासकीय अन दाजनत एकूण 
  म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली म ले म ली 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 अांधेरी 140 0 0 0 140 0 65 0 0 24 65 24 

2 बोरीिली   150 0 0 24 150 24 27 0 0 0 27 0 

3 कुला 100 60 120 0 220 60 35 4 116 0 151 4 

एकूण मुुंबई उपनगर 390 60 120 24 510 84 127 4 116 24 243 28 

 
आधार -1)सहायक आयकु्त, समाज कल्ह्याण मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक  8.34 
 

लिल्यातीि दलित वस्त्या, त्यामधीि िोकसुंख्या व दलित वस्त्याुंची स धारणा 
 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का 
दजलत 
वस्त्याुंची 
सुंयया 

त्यामधील  
लोकसुंयया 

सुंदभथ कालावधीत कामे 
त्याुंची प्रशासकीय मुंजरूीची रक्कम 

(₹. लाख) 
अप णथ 

(मागील वषथ 
अखेरीस) 

नजवन 
मुंजरू 

एकूण अप णथ (मागील 
वषथ अखेरीस) 

नजवन मुंजरू एकूण 

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

1 अांधेरी  
 
 

उ.ना. 

2 145 147 16.50 
1219.37 

390.47 

2 बोरीिली 14 131 145 97.50 
1077.75 547.25 

3 कुला 148 260 408 1173.8 2133.8 3307.6 

एकूण मुुंबई उपनगर 
164 536 700 1287.8 4430.9 4245.3 

 
 
 

अ. 
क्र. 

ताल का 
एकूण हाती घेतलेल्या कामाुंचे प्रकार (स्तुंभ - 7) सुंदभथ कालावधीत प णथ कामे 

पाणी 
प रविा 

मलजनस्सारण
ची कामे 

सावथजजनक 
वाचनालये 

पोच 
रस्ते समाज मुंदीर इतर सुंयया 

त्याुंवरील खचथ   
(₹. लाख) 

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

1 अांधेरी 3 36 2 72 18 17 122 814.9 

2 बोरीिली 2 55 0 77 2 8 86 604.55 

3 कुला 9 165 2 175 14 43 303 1866.5 

एकूण मुुंबई उपनगर 
14 256 4 324 34 68 511 3285.95 

 
आधार -कायडकारी अजभयांता  (पख्चचम)मुांबई,  झोपडपटटी सधुार मांडळ मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक  8.35 
 

अल्पसुंख्याुंक लवकास लवभागाकडून राबलवण्यात येत असिेल्या  
लवलवध योिनाुंचे िाभार्थथ सुंख्या 

 
                   जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                             सांदभड- 2014-15 

अ.क्र. बाब 
एकूण खचथ 
(₹.लाखात) 

लाभार्थ्यांची सुंयया 
2013-14 2014-15 

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

1 प्राथजमक शाळेत जशक्षण घेणाऱ्या अल्पसुंययाुंक जवद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप योजना 0 0 0 

2 5 वी ते 7 वी मध्ये जशक्षण घेणाऱ्या अल्पसुंययाुंक जवद्यार्थ्यांच्या उपख्स्थतीकजरता पालकाुंना प्रोत्साहन भत्ता 0 0 0 

3 उच्च व्यावसाजयक जशक्षण घेणाऱ्या अल्पसुंययाुंक जवद्यार्थ्यांकजरता जशष्ट्यवतृ्ती योजना 7554.7 32523 31331 

4 
जनरुंतर प्रजशक्षण योजना /तुंत्र जशक्षण परीक्षा मुं्ळ /म क्त जवद्यापीि याुंच्यामाफथ त राबजवण्यात येणाऱ्या 
अभ्यासक्रमाुंमध्ये जशक्षण घेणाऱ्या अल्पसुंययाुंक लाभार्थ्यांची सुंयया 166.8 4029 5000 

5 
राज्यातील अल्पसुंययाुंक जवद्यार्थ्यांना शासकीय औद्योजगक प्रजशक्षण सुंस्थाुंमधनू अल्पम दतीच्या 
व्यावसाजयक प्रजशक्षणाकजरता अन दाजनत लाभार्थ्यांची सुंयया 0 0 0 

6 
बेरोजगार अल्पसुंययाुंक उमेदवाराुंना मॉल्समध्ये नोकरी उपलब्ध होण्याकजरता प्रजशक्षण घेणाऱ्या 
लाभार्थ्यांची सुंयया 0 0 0 

 
आधार : तांत्र   जशक्षण सांचालनालय, मुांबई-01 
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तक्ता क्रमाांक 8.36 

 
महस ि लवभागाकडीि सामालिक स रक्षा योिनाुंतगचत केिेि ेअथचसहाय्य          

                                                                                  
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 

                                                                                                                       (अनदूान रुपये लाखात) 

अ.क्रुं . ताल का 

सुंजय गाुंधी जनराधार 
योजना 

श्रावणबाळ 
सेवा योजना 

इुंजदारा गाुंधी राष्ट्रीय 
वधृ्दापकाळ योजना 

राष्ट्रीय क ट ुंब लाभ 
योजना 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले अनदूान 
लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 अांधेरी 715 73.16 315 16.98 259 64.24 0 0 
2 बोरीिली 1039 99.6 422 22.91 290 7.06 1 0.2 
3 कुला 2857 241.79 1339 74.5 835 21.17 0 0 
एकूण मुुंबई उपनगर 4611 414.55 2076 114.39 1384 92.47 1 0.2 

 
आधार : जजल्हाजधकारी कायालय (सुंजय गाुंधी शाखा) मुांबई उपनगर 

 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक 8.37 
 

सुंिय गाुंधी लनराधार अन दान  योिनेंतगचत केिेि ेअथचसहाय्य 
 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 
             (अनदूान रुपये लाखात) 

अ.क्रुं . ताल का 

65 वषाखालील 
जनराधार व्यक्ती 

अनाथ म ले अपुंग जनराधार जवधवा घटस्फोट झालेल्या 
जनराधार मजहला 

अत्याचाजरत व 
वेचया व्यवसायातनू 
म क्त झालेल्या 

मजहला 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

लाभाथी 
सुंयया 

जदलेले 
अनदूान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 अांधेरी 715 73.16 0 0 67 4.82 643 67.97 2 0.14 0 0 
2 बोरीिली 1039 99.6 0 0 213 14.48 819 84.61 7 0.50 0 0 
3 कुला 2857 241.79 26 2.59 827 64.13 1654 150.02 350 25.05 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 4611 414.55 26 2.59 1107 83.43 3116 302.60 359 25.70 0.00 0.00 
 
जटप:- 3  लाभाथी अजििाहीत गटात येतात त्याांचे एकूण अनदुान रु. लाख 0.22/- . 
आधार : जजल्हाजधकारी कायालय (सुंजय गाुंधी शाखा) मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक 8.38 
 

प नवचसन प्रकल्पाुंची सदयष्स्थती 
 

                    जजल्हा - म ुंबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ.
क्रुं . 

प्रकल्पाचे 
नाुंव 

प नवथसन अजधजनयमाुंतगथत 
अजधस चना           

जनगथजमत जदनाुंक 

जनख्चचत 
केलेला 
स्लबॅ 

बाजधत 
गाुंवे 

(सुंयया) 

बाजधत क्षेत्र 
(हे.) 

जजमन वाटप 

खातेदार (सुंयया) क्षेत्र (हे.) 

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

1 अांधेरी 

जनरांक  2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण म ुंबई उपनगर णनरुंक 

 
 
 

अ.क्रुं . प्रकल्पाचे नाुंव 
भ खुं् वाटप प्रकल्पग्रस्त 

शेरा वसाहत 
(सुंयया) 

खातेदार 
(सुंयया) क्षेत्र (हे.) 

वसाहत 
(सुंयया) 

खातेदार 
(सुंयया) 

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

1 अांधेरी 

जन रांक 2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण म ुंबई उपनगर जन रांक 

 
आधार : जजल्हा प नवसथन अजधकारी, म ुंबई उपनगर 
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तक्ता क्रमाांक 8.39 
 

लिल्यातीि द टकाळाम ळे झािेिी हानी व प नवचसन व्यवस्थापनाुंतगचत लदिेिे सहाय्य 
 

                    जजल्हा - म ुंबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 
अ. 
क्रुं . 

ताल का द ष्ट्काळाम ळे झालेली हानी मदत प नवथसनाुंतगथत केलेले सहाय्य 

जपकाुंचे 
झालेले 
न कसान 

(आणेवारी) 

द ष्ट्काळा-
म ळे 

मतृप्राणी 
(सुंयया) 

स्थलाुंतरी-
ताुंची 
सुंयया 

इतर 

रोजगार हमी 
योजनेंतगथत 
प रजवलेला 
रोजगार 

(मन ष्ट्य जदन) 

द ष्ट्काळग्रस्त 
प्राण्याुंसािी 
उभारलेल्या 
छावण्या 

जपक आणेवारीन सार 
जदलेली न कसान भरपाई 

कजथमाफी 
जदलेल्या 

शेतकऱ्याुंची 
सुंयया अथथसहाय्य 

(₹) 
बी-

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

1 अांधेरी 

जनरांक 
2 बोरीिली 

3 कुला 

एकूण         
म ुंबई उपनगर 

 
आधार : आपत्ती व्यवस्थापन जवभाग, - म ुंबई उपनगर 

 
 

तक्ता क्रमाांक 8.40 
 

लिल्हयातीि आपत्तीम ळे झािेिी हानी व आपत्ती व्यवस्थापनाुंतगचत लदिेिे सहाय्य 
 

                     जजल्हा : म ुंबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ :2014-15 

अ.क्र. आपत्तीचा प्रकार 

आपत्तीम ळे झालेली हानी 
आपत्ती 

व्यवस्थापनाुंतगथत 
वाटलेले सहाय्य 

(₹ लाखात) 

मन ष्ट्य 
(सुंयया) 

 

प्राणी 
(सुंयया) 

कृजष 
(हे.) 

घरे 
(सुंयया) 

रस्ते 
(लाुंबी) 

प ल 
(सुंयया) 

सावथजजनक 
इमारती 
(सुंयया) 

इतर 

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

 
जलिाजहनी फुटून 

घराांची ि 
मनषु्ट्यहानी 

1 मतृ  
4 जखमी  

जनरांक 

18 

जनरांक  

4.5 

एकूण              म ुंबई 
उपनगर 

1 मतृ  
4 

जखमी  
18 4.5 

 
आधार : आपत्ती व्यवस्थापन जवभाग बहृन्मुांबई महानगरपाजलका. 
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तक्ता क्रमाांक 9.1 
 

लिल्यातीि लवलवध योिनाुंतगचत लनयतव्यय व खचाचा आढावा 
 

                      जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                                    सांदभड िषड-2014-15 
                  (₹ लाखात) 

जजल्हा योजना 
2013-14 2014-15 2015-16 

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

सवथ साधारण योजना 16000.00 15951.01 17000.00 16910.35 23900.00 

अन सजूचत जाती उपयोजना 5999.00 5077.72 7030.00 6433.08 7585.00 

आजदवासी उपयोजना 0 0 0 0 0 

आजदवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना 346.083 295.29 399.97 349.38 596.35 

्ोंगरी जवकास कायथक्रम 0 0 0 0 0 

खासदाराुंचा स्थाजनक जवकास कायथक्रम 2000.00 1550.66 6500.00 4565.61 6500.00 

आमदाराुंचा स्थाजनक जवकास कायथक्रम 7793.18 7191.40 8850.85 8476.70 7230.69 

एकूण म ुंबई उपनगर 32138.26 30066.08 39780.82 36735.12 45812.04 
  
               जटप:- मुांबई दजक्षण लोकसभा मतदार सांघ समाजिष्ट्ट.     
                आधार :- जजल्हा जनयोजन कायालय, जजल्हा जनयोजन सजमती,  मुांबई उपनगर जजल्ह्हा. 
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तक्ता क्रमाांक 9.2 
लवलवध लवकास शीषाखािी झािेिा योिनाुंतगचत खचच 

 
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ :- 2014-15 

      (₹ लाखात) 

अ. 
क्र. 

जवकास शीषथ 
व उपशीषथ 

जजल्हा पातळीवरील योजनाुंवर झालेला खचथ 

सवथसाधारण आजदवासी 
उपयोजना 

आजदवासी 
उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील 

अन सजूचत 
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कृजष व सुंलग्न सेवा 0 0 0 0 0 
 1.1 पीक सुंवधथन 0 0 0 0 0 
 1.2 फलोत्पादन 0 0 0 0 0 
 1.3 मदृ व जलसुंधारण 0 0 0 0 0 
 1.4 पश सुंवधथन 9.29 0 0 0 9.99 
 1.5 द ग्ध शाळा जवकास 0 0 0 0 0 

 1.6 मत्स्य व्यवसाय 281.52 0 0 0 281.52 

 1.7 वने व वनय जीवन 403.00 0 0 0 403 

 1.8 सामाजजक वनीकरण 0 0 0 0 0 

 1.9 धानय सािवण,गोदाम ेव पणन 0 0 0 0 0 

 1.10 कृजष जशक्षण आजण सुंशोधन 0 0 0 0 0 

 1.11 सहकार 0 0 0 0 0 
 एकूण (एक) 693.81 0 0 0 694.51 

2 ग्रामीण जवकास 0 0 0 0 0 

 2.1 एकाख्त्मक ग्रामीण जवकास 0 0 0 0 0 

 2.2 अवषथण प्रवण क्षेत्र कायथक्रम 0 0 0 0 0 

 2.3 ग्रामीण रोजगार 0 0 0 0 0 

 2.4 भ-ूस धारणा 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 स्वच्छता कायथक्रम 0 0 0 0 0 

 एकूण (दोन) 0 0 0 0 0 
3 पाटबुंधारे व परूजनयुंत्रण 
 3.1 लघ  पाटबुंधारे (राज्यक्षेत्र) 0 0 0 0 0 

 3.2 लघ  पाटबुंधारे (स्थाजनक क्षेत्र) 0 0 0 0 0 

 3.3 जलप्रदाय क्षेत्र जवकास कायथक्रम 0 0 0 0 0 

 3.4 मोिे व मध्यमपाटबुंधारे 0 0 0 0 0 

 3.5 परूजनयुंत्रण 0 0 0 0 0 

 एकूण (तीन) 0 0 0 0 0 

4 ऊजा 0 0 0 0 0 

 4.1 ऊजा जवकास (नवीन) 199.93 0 0 0 199.93 

 4.2 जलजवद्य त ऊजा जवकास (नवीन) 0 0 0 0 0 

 4.3  अपारुंपारीक ऊजा जवकास 0 0 0 0 0 

 एकूण ( चार ) 199.93 0 0 0 199.93 
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तक्ता क्रमाांक 9.2 
लवलवध लवकास शीषाखािी झािेिा योिनाुंतगचत खचच 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ :- 2014-15 
      (₹ लाखात) 

 

अ. 
क्र. 

जवकास शीषथ 
व उपशीषथ 

जजल्हा पातळीवरील योजनाुंवर झालेला खचथ 

सवथसाधारण 
आजदवासी 
उपयोजना 

आजदवासी 
उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील 

अन सजूचत 
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) 
5 उद्योग व खाण      

 5.1 ग्रामीण व लघ उद्योग 21.50 0 0 26.66 48.16 

 5.2 मोिे व मध्यम उद्योग 0 0 0 0 0 

 एकूण (पाच) 21.50 0 0 26.66 48.16 

6 पजरवहन      

 6.1  बुंदरे, जदपगहेृ व नौकावहन 0 0 0 0 0 

 6.2 रस्ते व पलू 0 0 36.67 0 36.67 

 6.3 रस्ते वाहतकू 0 0 0 0 0 

 6.4 देशाुंतगथत जलवाहतकू 151.49 0 0 0 151.49 

 6.5 शहरी लोहमागथ व मेरो वाहतकू (नवीन) 0 0 0 0 0 

 6.6 हवाई वाहतकू 0 0 0 0 0 

 एकूण (सात) 151.49 0 36.67 0 188.16 

7 सामानय आर्थथक सेवा      

 7.1  जतथथक्षेत्र जवकास (नवीन) 0 0 0 0 0 

 7.2 पयथटन जवकास (नवीन) 1250.00 0 0 0 1250.00 

 7.3 प्रादेजशक ग्रामीण बकेँचा जवकास (नवीन) 0 0 0 0 0 

 एकूण (सात) 1250.00 0 0 0 1250.00 

8 सामाजजक व सामजूहक सेवा  
0 
0 
0 
0 

 8.1 सामानय जशक्षण 0.32 0 0 0 0.32 

 8.2 तुंत्र जशक्षण 6.14 0 2.41 0.07 8.62 

 8.3 वैद्यकीय जशक्षण 4.32 0 0 0 4.33 

 8.4 उच्च जशक्षण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.5 उच्च जशक्षण (कला) (नवीन) 136.46 0 0 0 136.46 

 8.6 व्यावसायीक  जशक्षण 1.27 0 0 0 0 

 8.7 आजदवासींचे  जशक्षण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.8 मागासवगीयाुंसािी  जशक्षण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.9 लोक वाचनालय (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.10 कला व सुंस्कृती 2.99 0 0 0 3 

 8.11 जक्र्ा व य वक कल्याण 30.04 0 0 2.00 32.04 

 8.12 मागासगीयाुंचे कल्याण 1215.47 0 302.30 1616.90 3134.7 

 8.13 आजदवासींचे कल्याण  (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.14 अल्पसुंययाकाुंचे कल्याण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.15 द बथल घटकाुंचे कल्याण (नवीन) 0 0 0 0 0 
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तक्ता क्रमाांक 9.2 
लवलवध लवकास शीषाखािी झािेिा योिनाुंतगचत खचच 

जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ :- 2014-15 
      (₹ लाखात) 

अ. 
क्र. 

जवकास शीषथ 
व उपशीषथ 

जजल्हा पातळीवरील योजनाुंवर झालेला खचथ 

सवथसाधारण आजदवासी 
उपयोजना 

आजदवासी 
उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील 

अन सजूचत 
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 

 8.16 मजहला व बालकल्याण(नवीन) 1.15 0 0 0 1.15 

 8.17 पोषण 0 0 0 0 0 

 8.18 कामगार व कामगार कल्याण 1.27 0 0 1.41 2.68 

 8.19  सामाजजक स रक्षा व जवमा (नवीन) 0 0 0 0 0 

 8.20 रोजगार व स्वयुंरोजगार 0 0 0 0 0 

 8.21 सावथजजनक आरोग्य 0 0 0 0 0 

 8.22 पाणी प रविा व स्वच्छता 0 0 0 0 0 

 8.23 गहृजनमाण 5000 0 0 0 5000 

 8.24 नगर जवकास 6500.6 0 0 4776.10 11277 

 8.25 आमदाराचा स्थाजनक जवकास 0 0 0 0 0 

 एकूण (आठ) 12900.09 0.00 304.71 6396.48 19601.28 
9 सामानय सेवा      

 9.1 प्रशासन व साुंख्ययकी सुंजनयुंत्रण 0 0 0 0 0 

 9.2 कायदा व अुंमलबजावणी प्रशासन 0 0 0 0 0 

 9.3 त रूुं ग व स धार सेवा (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.4 आपत्कालीन व्यवस्थापन  (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.5 सावथजजनक कायालय व पायाभतू स जवधा 
(नवीन) 

9.98 0 0 0 9.98 

 9.6  कमथचारी प्रजशक्षण कायथक्रम  (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.7 कमथचारी गहृजनमाण (नवीन) 0 0 0 0 0 

 9.8 ई-गव्हनथनस (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 9.94 9.94 

 9.11 समाजकल्ह्याण 0 0 0 0 0 

 एकूण (नऊ) 9.98 0 0 9.94 19.92 

10 इतर कायडक्रम 0 0 0 0 0 

 इतर जजल्ह्हा योजना 991.45 0 0 0 991.45 

 नाजिन्यपणूड योजना 692.19 0 8.00 0 700.19 

 एकूण (दहा) 1683.64 0 8.00 0 1691.64 

 एकूण  (एक ते दहा) 16910.44 0.00 349.38 6433.08 23692.90 
 
आधार :-जजल्हा जनयोजन कायालय, जजल्हा जनयोजन सजमती,  मुांबई उपनगर जजल्ह्हा. 
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तक्ता  क्रमाांक 9.3 
वीस किमी कायचक्रमाची भौलतक प्रगती 

जजल्हा  -   मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ:-2014-15 
अ.क्र. बाब पजरमाण उजदष्ट्ट साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 अ) स्वणथजयुंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाभाथी सुंयया 0 0 
 ब) सुंप णथ ग्रामीण रोजगार योजना म.जद.लाखात 0 0 
 क) लघ उद्योगाुंना प्रोत्साहन उद्योग सुंयया 0 0 

2 अजतजरक्त जजमनीचे वाटप हेक्टर 0 0 
3 जपण्यासािी स्वच्छ पाणी गाुंव/वा्या 0 0 
4 अ)सवांसािी आरोग्य (म लाुंसािी रोगप्रजतबुंधक लस टोचणे)    
 1. गोवर लस सुंयया 0 0 
 2. ज्.टी.पी. सुंयया 

उ.ना.  3. पोलीओ सुंयया 
 4. बीसीजी सुंयया 
 ब) क टूुंब जनयोजन शस्त्रजक्रया सुंयया 20296 14412 
 क) सममलू्य शस्त्रजक्रया    
 1.आय.य .्ी. (ताुंबी) सुंयया 39848 14412 
 2.ओ.पी.ओ. सुंयया 13174 9834 
 3. सी.सी. य झसथ(जनरोध) सुंयया 48563 14412 

5 अ) अन .जातींच्या क ट ुंबाुंना सहाय्य    
 1.दाजरद्रय रेषेवर आणण्यासािी अन स जचत व  नवबौध्द शेतक-याुंना अथथसहाय्य सुंयया 0 0 
 2.महात्मा फ ले जवकास महामुं्ळ योजना अन दान/ जबजभाुं्वल योजना सुंयया उ.ना. 
 3. अण्णाभाऊ सािे जवकास महामुं्ळ प्रजशक्षण योजना/बीजभाुं्वल/अन दान भेट सुंयया 68 9 
 4. जजल्हा उद्योग कें द्र स जशजक्षत बेरोजगाराुंना बीज भाुं्वल/उद्योजकता प्रजशक्षण कायथक्रम सुंयया 22 9 
 5. खाजद ग्रामोद्योग मुं्ळ ग्रामीण कारागीराुंना 50 टक्के अन दान व कजथ सुंयया 0 0 
 6.स वणथ जयुंती ग्राम स्वरोजगार योजना ला. सुंयया 0 0 

 ब) अन .जमातींच्या क ट ुंबाुंना सहाय्य    
 1. आजदवासी शेतकारी क टूुंबाुंना दाजरद्र्य रेषेवर आणण्यासािी कृजष जनजवष्ट्िा वाटप ला. सुंयया 0 0 
 2. तलुंगाचे गट वाटप ला. सुंयया 0 0 
 3.मासेमारी साधनाुंच्या खरेदीसािी अथथसहाय्य (नायलॉन स त/जाळे) ला. सुंयया 0 0 
 4.स जशजक्षत बेरोजगाराुंना बीज भाुं्वल ला. सुंयया 0 0 
 5. जवद्य तपुंप प रजवणे ला. सुंयया 0 0 
 6. तेल इुंजजनाुंचा प रविा (राज्यस्तर) ला. सुंयया 0 0 
 7. घराची गवती छपरे बदलनू मुंगलोरी कौले/जीआयसीट पते्र बसजवणे ला. सुंयया 0 0 
 8. स्वणथ जयुंती ग्रामस्वरोजगार योजना ला. सुंयया 0 0 
 9. कें नद्रवती अथथसुंकल्प (नय .ब) राज्ययोजना सुंयया 0 0 

6 इुंजदरा आवास योजना (घरक ल) घरक ल 0 0 
7 अत्यल्प उत्पननगट गहृजनमाण योजना सदजनका 0 0 
8 राष्ट्रीय गजलच्छ वस्ती स धारणा कायथक्रम लोकसुंयया 0 0 
9 सामाजजक वनीकरण (नवीन धारेण) झा्े लावणे रोपे सुंयया लाखात 0 0 
 सामाजजक वनीकरण साम जहक क्षेत्रावर  वकृ्ष लागव् हेक्टर 0 0 

10 ग्रामीण जवद्य तीकरण (पुंप सुंचाचे जवद्य तीकरण) सुंयया 0 0 
आधार - जजल्हा जनयोजन कायालय, जजल्हा जनयोजन सजमती,  मुांबई उपनगर 
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तक्ता क्रमाांक 9.4 

खासदार स्थालनक के्षत्र लवकास कायचक्रम 
                     जजल्ह्हा : मुांबई उपनगर 

सन 2009-10 ते माजगल िषड 2013-14 पयंत                                    I                                                      ₹ लाखात 

अ.ऺक्र. लोकसभा/राज्यसभा 
सदस्य 

प्रवगथ प्राप्त जनधी मुंज र 
काम े

कामाची 
अुंदाजजत ककमत 

प णथ 
झालेली काम े

प्रगती पथावरील 
काम े

स रू न 
झालेली काम े

झालेला खचथ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1  इतर 2114.07 336 1979.35 336 0 0 1979.35 

2 
27 म ुंबई उत्तर-
पख्चचम लोकसभा 
मतदारसुंघ 

इतर 1891.02 279 1707.73 279 0 0 1707.73 

3 28 म ुंबई उत्तर-पवूथ  
लोकसभा मतदारसुंघ इतर 2103.35 252 2005.95 252 0 0 2005.95 

4 
म ुंबई उत्तर –मध्य 
लोकसभा मतदारसुंघ इतर 2106.23 248 1961.72 248 0 0 1961.72 

एकूण मुुंबई उपनगर 8214.67 1115 7654.75 1115 0 0 7654.75 
 
 
 
 

अहवाल वषथ  -2014-15 
II 

अ.ऺक्र. लोकसभा/राज्यसभा सदस्य प्राप्त जनधी मुंज र काम े कामाची अुंदाजजत 
ककमत 

प णथ 
झालेली काम े

प्रगती पथावरील 
काम े

स रू न 
झालेली काम े

झालेला खचथ 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 
26 म ुंबई उत्तर 

लोकसभा मतदारसुंघ 
500.00 44 369.29 32 12 0 230.75 

2 
27 म ुंबई उत्तर-पख्चचम 
लोकसभा मतदारसुंघ 

500.00 
51 473.00 44 7 0 374.00 

3 
28 म ुंबई उत्तर-पवूथ  लोकसभा 
मतदारसुंघ 

500.00 
29 192.23 25 4 0 149.48 

4 29 म ुंबई उत्तर –मध्य 
लोकसभा मतदारसुंघ 

500.00 38 298.31 36 2 0 270.89 

5 30-म ुंबई उत्तर दजक्षण 
लोकसभा मतदारसुंघ 

500.00 60 434.10 51 9 0 338.94 

6 श्री. रामदास आठिले 500.00 62 496.84 45 17 0 455.18 
7 श्री. माजीद मेमन 500.00 55 538.12 40 15 0 504.31 
8 श्री. सांजय राऊत 500.00 14 131.22 9 5 0 81.53 
9 श्री. राजीि शकु्ला 500.00 1 6.25 1 0 0 6.25 
10 श्री. हुसेन दलिाई 500.00 79 545.67 79 0 0 545.23 
11 श्री. सजचन तेंडुलकर 500.00 74 1070.76 64 10 0 1021.59 
12 श्री. जािेद अखतर 500.00 4 1417.57 0 4 0 516.87 
13 श्रीमती रेखा गणेशन 500.00 2 77.19 1 1 0 70.59 

एकूण मुुंबई उपनगर 6500.00 513 6050.55 427 86 00 4565.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक ण 
III = I + II 

अ.ऺक्र. लोकसभा/राज्यसभा 
सदस्य 

प्राप्त जनधी मुंज र 
काम े

कामाची 
अुंदाजजत 
ककमत 

प णथ 
झालेली 
काम े

प्रगती  
पथावरील 
काम े

स रू न 
झालेली 
काम े

झालेला 
खचथ 

(1) (2) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 
26 म ुंबई उत्तर 
लोकसभा मतदारसुंघ 2614.07 380 2348.64 368 12 0 2210.10 

2 27 म ुंबई उत्तर-पख्चचम 
लोकसभा मतदारसुंघ 2391.02 330 2180.73 323 7 

0 
2081.73 

3 28 म ुंबई उत्तर-पवूथ  
लोकसभा मतदारसुंघ 2603.35 281 2198.18 277 4 

0 
2155.43 

4 
29 म ुंबई उत्तर –मध्य 
लोकसभा मतदारसुंघ 2606.23 286 2260.03 284 2 

0 
2232.61 

5 
30-म ुंबई उत्तर दजक्षण 
लोकसभा मतदारसुंघ 

500.00 60 434.10 51 9 0 338.94 

6 श्री. रामदास आठिले 500.00 
62 496.84 45 17 

0 
455.18 

7 श्री. माजीद मेमन 500.00 
55 538.12 40 15 

0 
504.31 

8 श्री. सांजय राऊत 500.00 
14 131.22 9 5 

0 
81.53 

9 श्री. राजीि शकु्ला 500.00 1 6.25 1 0 0 6.25 

10 श्री. हुसेन दलिाई 500.00 79 545.67 79 0 0 545.23 

11 श्री. सजचन तेंडुलकर 500.00 74 1070.76 64 10 0 1021.59 

12 श्री. जािेद अखतर 500.00 4 1417.57 0 4 0 516.87 

13 श्रीमती रेखा गणेशन 500.00 2 77.19 1 1 0 70.59 

एकूण मुुंबई उपनगर 14714.67 1628 13705.30 1542 86 0 12220.36 

      टीप:- िषड 2014-15 मध्ये मुांबई दजक्षण लोकसभा मतदारसुंघ हा मांबई शहर नोडल जजल्ह्हा म्हणनू मुांबई उपनगरला जदलेला आहे याचे सिड कामकाज   
              जजल्ह्हा  जनयोजन सजमती मुांबई उपनगर पाहत आहे. 
    आधार - जजल्हा जनयोजन कायालय, मुांबई उपनगर 
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                                                                      तक्ता क्रमाांक  9.5 
 

आमदार स्थाणनक णवकास कायवक्रम  (णवधानसभा मतदार सुंघ) 
 

                    जजल्हा : मुांबई उपनगर                                                                              सुंदभथ वषथ:-2014-15 
                                                                                                  (₹ लाखात) 

अ.क्. 
जवधानसभा 
मतदार 
सुंघ 

शासना 
क  ्न  

प्राप्त  जनधी 

मुंज र कामे सुंयया नजवन 
कामाुंची 
अुंदाजजत 
ककमत 

जवतरीत जनधी 

एक ण खचथ 

कामाची प्रगती 
ज नी 
अप णथ 
कामे 

नजवन एकूण ज नया 
कामावर 

नजवन 
कामावर 

एकूण पणूथ अप णथ स रू न 
झालेली 

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

1 बोरीिली 250.00 0 28 28 265.00 0 200.42 200.42 200.42 10 3 15 
2 दहीसर 250.00 0 37 37 272.30 0 248.41 248.41 248.41 36 1 0 
3 मागाठाणे 250.00 2 28 30 194.00 0 245.98 245.98 245.98 20 0 8 
4 मलुुांड 250.00 3 31 34 220.90 0 249.99 249.99 249.99 30 1 0 
5 जिक्रोळी 250.00 0 25 25 255.02 0 249.39 249.39 249.39 23 1 1 
6 भाांडूप (प.) 250.00 0 29 29 264.62 0 250.00 250.00 250.00 22 7 0 
7 जोगेचिरी 

(प.ू) 
250.00 0 36 36 272.98 0 250.00 250.00 250.00 36 0 0 

8 कदडोशी 250.00 0 36 36 275.00 0 250.00 250.00 250.00 36 0 0 
9 काांदीिली 

(प.ू) 
250.00 1 41 42 266.00 0 250.00 250.00 250.00 33 0 9 

10 चारकोप 250.00 0 31 31 255.00 0 238.99 238.99 238.99 26 0 5 
11 मालाड 

(प.) 
250.00 0 39 39 275.00 0 250.00 250.00 250.00 35 4 0 

12 गोरेगाि 250.00 0 39 39 274.24 0 250.00 250.00 250.00 31 0 8 
13 िसोिा 250.00 0 28 28 265.00 0 240.00 240.00 240.00 26 2 0 
14 अांधेरी (प.) 250.00 0 30 30 260.00 0 235.00 235.00 235.00 28 2 0 
15 अांधेरी (प.ू) 250.00 0 35 35 274.25 0 250.00 250.00 250.00 32 0 3 
16 जिलेपाले 250.00 0 47 47 270.70 0 250.00 250.00 250.00 44 0 3 
17 चाांदीिली 250.00 0 38 38 260.00 0 250.00 250.00 250.00 30 0 8 
18 घाटकोपर 

(प.) 
250.00 1 30 31 249.00 0 195.00 195.00 195.00 14 7 9 

19 घाटकोपर 
(प.ू) 

250.00 0 29 29 216.55 0 199.99 199.99 199.99 29 0 0 
20 मानखदुड 250.00 0 26 26 275.00 0 200.00 200.00 200.00 20 0 6 
21 अणशुक्ती 

नगर 
250.00 0 36 36 264.05 0 250.00 250.00 250.00 29 7 0 

22 चेंबरू 250.00 1 28 29 251.00 0 247.59 247.59 247.59 26 2 0 
23 कूला 250.00 0 31 31 270.00 0 250.00 250.00 250.00 21 0 10 
24 कजलना 250.00 0 28 28 210.70 0 249.96 249.96 249.96 20 6 2 
25 िाांदे्र (प.ू) 200.00 0 25 25 196.00 0 199.73 199.73 199.73 25 0 0 
26 िाांदे्र (प्.) 250.00 0 108 108 269.67 0 282.00 282.00 282.00 87 20 1 

एकूण लव. स. स 6450.00 8 919 927 6621.98 0 6232.45 6232.45 6232.45 769 63 88 
 
आधार - जजल्हा जनयोजन कायालय, मुांबई उपनगर 
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तक्ता क्रमाांक  9.6 
 

स्थालनक लवकास कायचक्रम (लवधानपलरषद सदस्य) 
 

  जजल्हा : मुांबई उपनगर                                                                              सुंदभथ वषथ:-2014-15 
                                                                                                (₹ लाखात) 

अ.ऺक्र. 
जवधानपजरषद 
सदस्याचे नाव 

शासनाक  ्न  
प्राप्त जनधी 

जजल्यातील 
कामाुंकरीता 
उपलब्ध जनधी 

जजल्याबाहेरील 
कामाुंकरीता वगथ 
केलेला जनधी 

मुंज र कामे सुंयया 
ज नी 
अपणूथ 
कामे 

नजवन एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 श्री. जिनोद तािडे 320.60 320.60 0.0 0 33 33 
2 श्री. जदपक सािांत 200.00 101.50 98.50 6 27 33 
3 श्री. कजपल पाटील 214.32 183.36 30.96 0 1517 1517 
4 श्री.रामदास कदम 200.00 200.00 0.00 0 18 18 
5 श्री. भाई जगताप 200.00 145.07 54.93 2 43 45 
6 श्री. आजशष शेलार 232.51 232.51 0.0 0 35 35 
7 श्री. जिजय जगरकर  257.08 121.72 135.36 0 41 41 
8 श्रीमती जिद्या चव्हाण 320.03 123.32 196.71 0 58 58 
9 श्री. अजनल परब 200.00 200.00 0.0 1 22 23 
10 श्री. जिनायक राउत 89.65 1.86 87.79 22 0 22 
11 श्री.जनादडन चाांदरूकर 166.66 166.66 0.0 0 25 25 

एकूण णव.प.स. 2400.85 1796.60 604.25 31 1819 1850 
 

 

अ.ऺक्र. 
जवधानपजरषद 
सदस्याचे नाव 

नजवन 
कामाुंची 
अुंदाजजत 
ककमत 

जवतरीत जनधी 
एकूण 
खचथ 

कामाची प्रगती 

ज नया 
कामावर 

नजवन 
कामावर 

एकूण पणूथ अप णथ स रू न 
झालेली 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 श्री. जिनोद तािडे 270.00 0.0 270.00 270.00 270.00 33 0 0 

2 श्री. जदपक सािांत 118.50 41.00 118.50 159.50 159.50 33 0 0 

3 श्री. कजपल पाटील 206.83 6.67 206.83 213.50 213.50 1517 0 0 

4 श्री.रामदास कदम 125.15 74.85 125.15 200.00 200.00 18 0 0 

5 श्री. भाई जगताप 144.02 13.71 144.02 157.73 157.73 45 0 0 

6 श्री. आजशष शेलार 230.39 2.12 230.39 232.51 232.51 35 0 0 

7 श्री. जिजय जगरकर  207.06 33.31 207.06 240.37 240.37 41 0 0 

8 श्रीमती जिद्या चव्हाण 317.71 0.0 317.71 317.71 317.71 58 0 0 

9 श्री. अजनल परब 129.93 68.55 129.93 198.48 198.48 23 0 0 

10 श्री. जिनायक राउत 0.0 87.79 0.0 87.79 87.79 22 0 0 

11 श्री.जनादडन चाांदरूकर 166.66 0.0 166.66 166.66 166.66 25 0 0 

एकूण लव.प.स.- 1916.25 328.00 1916.25 2244.25 2244.25 1850.00 0.00 0.00 
 

आधार - जजल्हा जनयोजन कायालय, मुांबई उपनगर 
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तक्ता क्रमाांक    10.1 
 

        पोलिस अलधकारी/कमचचारी याुंची सुंख्या 
 

  जजल्हा - मुांबई उपनगर  ि मुांबई शहर                                                                  सुंदभथ िषड:- 2014-15 
अ.क्र. पदनाम सुंयया 

  एकूण सुंयया पैकी मजहलाुंची सुंयया 
(1) (2) (3) (4) 
1 पोजलस अजधकारी/ कमथचा-याुंची सुंयया   
2 पोजलस आय क्त 1 0 
3 सह पोजलस आय क्त 5 0 
4 अपर पोजलस अधीक्षक 9 1 
5 पोजलस उप आय क्त 39 4 
6 सहायक पोजलस आय क्त 92 2 
7 पोजलस जनरीक्षक 759 13 
8 सहायक पोजलस जनरीक्षक 961 50 
9 पोजलस उप जनरीक्षक 3096 64 
10 सहायक पोजलस उपजनरीक्षक 3539 38 
11 पोजलस हवालदार 9104 148 
12 पोजलस नाईक 7762 470 
13 पोजलस  जशपाई 21896 4497 
14 एकूण पोजलस अजधकारी/ कमथचारी सुंयया 47263 5287 
15 पोजलस िाणे 94 0 
16 आउट पोस्ट 2 0 
17 पोजलस चैाकी 176 0 
18 लॉकअप्स 31 0 
19 पोजलस िाणे, आउट पोस्ट व सब पोस्ट आदींची सोय असलेली गावे व शहरे 0 0 
20 होमगा थ्स ची सुंयया 0 0 

 
टीप. 1.एकूण मांजरु पदे 50495 इतकी असनू त्यापैकी कायडरत पदाांची सांयया थतांभ क्रामाांक 3 मध्ये दशडजिण्यात आली आहे. 
       2.उपारोक्त नमदु सिड पोलीस ठाणी, आउट पोथट, पोलीस चौक्या ि लॉकअप्स मुांबई शहराच्या अांतगडत आहेत. 
       3.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकत्रीत माजहती आहे.   
 
आधार- पोलीस आयकु्त बहृन्मुांबई. 
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तक्ता क्रमाांक 10.2 
लिल्यात कायचरत लवलवध  न्यायािये, त्यामधीि न्यायाधीशाुंची सुंख्या व  

लनकािात  काढिेिी  प्रकरणे 
 

                    जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                   सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ. 
क्र. 

नयायालये 
कायथरत 
नयायालये 
सुंयया 

नयायाधीशाुंची सुंयया 
एकूण 
प्रकरणे 

मळू अपील 

मुंजरू पदे 
भरलेली 
पदे जनयजमत सुंकीणथ जनयजमत सुंकीणथ 

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

1 जदवाणी नयायालय 

9 

86(मुांबई 
शहर आजण  

मुांबई उपनगर 
जमळून ) 

9 

6997 2485 4512  0 

2 फौजदारी नयायालय 3661 231 3236 194 0 

3 लोक नयायालय  
 
 

जनरांक 
4 कामगार नयायालय 

5 औद्योजगक नयायालय 

6 कौट ुं जबक नयायालय 

7 
म यय दुं्ाजधकारी नयायालय, 
फौजदारी नयायालय 

8 सहकार नयायालय 

9 लघ वद नयायालय 

10 
अजतरीक्त जजल्ह्हा ग्राहक तक्रार 
जनिारण मुंच 1 1 1 467 401 66 0 0 

 
आधार:- 1. जिधी ि न्याय जिभाग मांत्रालय, मुांबई-32.  
            2. अजतजरक्त  ग्राहक तक्रार जनिारण मांच, मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक 10.3 
 

लिल्यात प्रकालशत झािेिी वतचमानपते्र व लनयतकालिके 
 

                     जजल्हा- मुांबई उपनगर                                                                                  सुंदभथ वषथ -2014-15 
अ.क्र. ताल का दैजनक वतथमान पते्र आजण जनयतकाजलके 

दैजनक साप्ताहीक पाजक्षक माजसक तै्रमाजसक वार्थषक 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 बोरीिली 

उ.ना. 2 कुला 

3 अांधेरी 

एकूण  मुुंबई उपनगर 72 76 18 91 17 35 

आधार :-  प स्तके व प्रकाशने महाराष्ट्र राज्य, मुांबई . 
 
 

तक्ता क्रमाांक 10.4 
 

लचत्रपट गहेृ, व्ही.डी.ओ. कें द्र आलण केबिधारक याुंची आकडेवारी 
 

            जजल्हा- मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ.क्र. ताल का 
कायम स्वरुपी जचत्रपटगहेृ जफरती जचत्रपटगहेृ 

सुंयया 
प्रत्येक खेळा सािी असलेली 

आसन क्षमता सुंयया 
प्रत्येक खेळा सािी असलेली 

आसन क्षमता 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 बोरीिली 16 14039 0 0 

2 कुला 21 16349 0 0 

3 अांधेरी 29 29441 0 0 

एकूण मुुंबई उपनगर 66 59829 0 0 

 
 

अ.क्र. ताल का 
व्ही्ीओ कें दे्र केबल धारक वसलू केलेला  

करमणकू कर             
(₹ हजारात) सुंयया 

प्रत्येक खेळा सािी 
असलेली आसन क्षमता 

केबल चालक 
सुंयया 

केबल ग्राहक 
सुंयया 

(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 बोरीिली 11 255 528 154670 438910.94 

2 कुला 13 450 638 164347 481133.57 

3 अांधेरी 13 527 683 199394 478070.00 

एकूण मुुंबई उपनगर 37 1232 1849 518411 1398114.51 
 

आधार- अपरजजल्हाजधकारी कायालय (करमणकू शाखा), मुांबई उपनगर. 
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तक्ता क्रमाांक 10.5 
िोकसभा व लवधानसभा लनवडणकूीबाबतची आकडेवारी  

(हजारात) 
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ.  क्र. मतदारसुंघाचे नाव एकूण मतदाराुंची 
सुंयया 

मतदान केलेल्या मतदाराुंची सुंयया मतदानाची 
%   प रूष ख्स्त्रया एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
लोकसभा जनव्णकू  : 

1 26 उत्तर मुांबई 1783238 527247 419315 946562 53.08 

2 27 उत्तर पख्चचम मुांबई 1775709 504827 393044 897871 50.56 

3 28 उत्तर पिुड मुांबई 1667698 485677 376084 861761 51.67 

4 29 उत्तर मध्य मुांबई 1738893 472010 430353 902363 51.89 

िोकसभा एकूण 6965538 1989761 1618796 3608557 51.80 

जवधानसभा जनव्णकू : 

1 152-बोरीिली 327925 96692 82284 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-जिक्रोळी 254761 73380 58153 131533 51.63 
6 157-भाांडुप 298369 92256 72960 165216 55.37 
7 158-जोगेचिार पिूड 289776 88483 72742 161225 55.64 
8 159- कदडोशी 297355 92847 66671 159518 53.65 
9 160-काांजदिली 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-गोरेगाि 337663 91879 71900 163779 48.50 
13 164-िसरेिा 301483 61260 56008 117268 38.90 
14 165-अांधेरी प. 309740 76689 67007 143696 46.39 
15 166-अांधेरी पिूड 286236 81182 71821 153003 53.45 
16 167-जिलेपाले 286136 82241 69371 151612 52.99 
17 168-चाांजदिली 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-मानखदुड 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- िाांदे्र पिूड 263769 70564 53991 124555 47.22 
26 177-- िाांदे्र प. 286592 78445 68385 146830 51.23 

लवधानसभा एकूण 7745931 2173212 1724111 3897323 50.31 
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तक्ता क्रमाांक 10.5 
िोकसभा व लवधानसभा लनवडणकूीबाबतची आकडेवारी 

            जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ िषड:- 2014-15  (हजारात) 
अ.  
क्र. 

मतदारसुंघाचे 
नाव 

कॉगे्रस 
आय 

राष्ट्रवादी 
कॉगे्रस पाटी 

भा.ज.प. जशवसेना म.न.से. बह जन 
समाज पाटी 

अपक्ष इतर पक्ष 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

                   लोकसभा जनव्णकू  : 

1 26 उत्तर मुांबई 217422 0 664004 0 0 5438 6546 53152 

2 27 उत्तर पख्चचम 
मुांबई 

281792 0 0 464820 66088 10275 4489 70407 

3 28 उत्तर पिुड मुांबई 0 208163 525285 0 0 17427 19498 91388 

4 29 उत्तर मध्य मुांबई 291764 0 478535 0 0 10128 7793 114143 

एकूण िोकसभा एकूण 790978 208163 1667824 464820 66088 43268 38326 329090 
                   जवधानसभा जनव्णकू : 

1 152-बोरीिली 14993 1190 108278 29011 21765 976 436 2327 

2 153-दजहसर 21889 995 77238 38660 17439 513 904 2234 

3 154-मागाठाणे 12202 2697 44631 65016 32057 1205 1357 3027 

4 155-मलुुांड 28543 4880 93850 26259 13432 1742 559 2027 

5 156-जिक्रोळी 18046 20233 0 50302 24963 3150 2686 12153 

6 157-भाांडुप 16521 4153 43379 48151 36183 2574 8416 5839 

7 158-जोगेचिरी पिूड 26617 2363 43805 72767 11874 1116 645 2038 

8 159- कदडोशी 36749 8550 36169 56577 14662 1421 942 4448 

9 160-काांजदिली 31239 3189 72427 23385 13208 596 1157 1936 

10 161-चारकोप 21733 839 96097 31730 5654 973 862 1771 

11 162-मालाड प. 56574 951 54271 17888 14425 692 3653 3305 

12 163-गोरेगाि 18414 9287 63629 58873 6420 1274 1520 4362 

13 164-िसरेिा 22784 3710 49182 0 14508 555 741 25788 

14 165-अांधेरी प. 34982 904 59022 26721 12970 410 120 8567 

15 166-अांधेरी पिूड 37929 1327 47338 52817 9420 1065 583 2524 

16 167-जिलेपाले 24191 595 74270 41835 5882 675 2091 2073 

17 168-चाांजदिली 73141 9740 0 43672 28678 1843 21991 6033 

18 169-घाटकोपर प. 10071 7426 80343 38427 17207 1430 1293 3558 

19 170- घाटकोपर पिूड 21303 10471 67012 26885 7696 3184 1047 2294 

20 171-मानखदुड जश .न. 27497 5632 0 31782 3649 2721 5118 51482 

21 172-अणशूक्ती न. 17615 38959 23767 39966 3285 1612 2935 7150 

22 173-चेंबरू 37383 3933 0 47410 5732 2394 831 41702 

23 174-कुला अ.जा. 12855 14194 28901 41580 5529 1877 1041 27979 

24 175-कजलना 23595 18144 29418 30715 11708 880 9385 3000 

25 176- िाांदे्र पिूड 12229 9725 25791 41388 5401 1891 1540 26590 

26 177-- िाांदे्र प. 47868 2387 74779 14156 3116 1053 1318 2153 

एकूण लवधानसभा एकूण 706963 186474 1293597 995973 346863 37822 73171 256360 
टीप:- वषथ -2014 
आधार:-  जनव्णकू कायालय, जजल्हाजधकारी कायालय, मुांबई उपनगर  (िषड- 2014) 
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तक्ता क्रमाांक 10.6 
लिल्यात गोळा करण्यात आिेिा कर महसिू 

 
                    जजल्हा :- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                               (₹ लाखात) 

बाब 2012-13 2013-14 2014-15 
(1) (2) (3) (4) 

(1) मलू्यवर्थधत कर (व्हटॅ) 6164767.29 6584060.89 6582043.55 

(2) म द्राुंक व नोंदणी श ल्क 1399834.77 1606666.41 285559.22 

(3) राज्य उत्पादन श ल्क 850593.96 957040.70 143379.79 

(4) जवजेवरील  श ल्क 206946.05 213043.62 78213.88 

(5)करमणकू  कर, जवके्रय वस्त ूव सेवा याुंवरील इतर कर  व  श ल्क 100882.31 98123.10 151706.68 

(6) वाहनाुंवरील कर 154302.00 172223.09 52607.05 

(7) माल व उतारुुं वरील कर 15039.02 28233.73 24357.62 

(8) जमीन महसलू 1399834.77 1606666.41 20923.55 

(9) इतर महसलू 37985.32 10960.04 563237.00 

एकूण महसिू 10330185.49 11277017.99 7902028.34 

 
जटप:- -1.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकजत्रत माजहती आहे. 
आधार : (सुंगणक) अजधदान व लेखा कायालय वाुंदे्र-क ला सुंक ल, वाुंदे्र (प वथ) म ुंबई-400051. 

 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक  10.7 
लिल्यात गोळा करण्यात आिेिा मलू्यवधीत कर महसिू (व्हटॅ) 

 
                    जजल्हा :- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                               (₹ कोटीत ) 

बाब 
2013-14 2014-15 

व्यापारी सुंयया 
करभरणा केलेली 
प्रत्यक्ष रक्कम 

व्यापारी 
सुंयया 

करभरणा केलेली 
प्रत्यक्ष रक्कम 

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

गट (अ) ₹. 1 कोटी पेक्षा जास्त कर भरणारे व्यापारी 1806 33253.68 1795 34178.66 

गट (ब) ₹. 1 कोटी पेक्षा कमी परुंत ूरु. 10 लाखापेक्षा जास्त कर 
भरणारे व्यापारी 10320 2897.64 9661 2736.94 

गट (क) ₹. 10 लाखापेक्षा कमी कर भरणारे व्यापारी 143126 1740.36 125910 1542.88 

गट (्) नोंदणी केलेले तथाजप कर न भरणारे व्यापारी 4541 0.0 4543 0.0 

एकूण मुुंबई उपनगर 159793 37891.68 141909 38458.48 

 
जटप:- -1.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकजत्रत माजहती आहे. 
आधार : (साांख्ययकी) आर्थथक बधु्दीसांपदा कक्ष, जिक्रीकर भिन माझगाि मुांबई-10. 
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तक्ता क्रमाांक  10.8 
 

कोषागारात सादर झािेल्या देयकाुंचे तपलशि 
 

              जजल्हा :- मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर                                                                  सुंदभथ वषथ :-2014-15 

अ.
क्र. 

कोषागार 
/उपकोषागाराचे 

नाव 

एक ण 
कायालयाुंची 

सुंयया 

कोषागारात 
सादर झालेल्या 
देयकाुंची एकूण 

सुंयया 

पाजरत 
झालेल्या 

देयकाुंची सुंयया 

वषथभरात खची 
प्लेली 

एकूण रक्कम 
(₹ हजार) 

प्राप्त 
झालेली 
एकूण 
चलने 

एकूण जमा 
रक्कम 

(₹ हजार) 

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

1 बोरीिली 

उ.ना. 2 कुला 

3 अांधेरी 

अलधदान व िेखा कायािय 979 187458 172157 484445854.00 998182 900022514.00 

 
जटप:- -1.  मुांबई उपनगर ि मुांबई शहर एकजत्रत माजहती आहे. 
आधार : (सुंगणक), अजधदान व लेखा कायालय वाुंदे्र-क ला सुंक ल, वाुंदे्र (प वथ) म ुंबई-400051. 

 
 
 

 
तक्ता  क्रमाांक  10.9 

 
मालहती व तुंत्रज्ञान सुंबधी तपलशि 

 
 जजल्हा :- मुांबई उपनगर                                                                       सुंदभथ िषड:- 2014-15 

अ.क्र. ताल का 
एक ण 

कायालयाची 
सुंयया 

लनॅशी 
जो्लेल्या 

कायालयाची सुंयया 

इुंटरनेट सेवा 
उपलब्ध असलेल्या 

कायालयाुंची 
सुंयया 

भमूीअजभलेखाचे 
सुंगजणकीकरण 
झाले आहे काय? 

सेत  अुंतगथत प रजवण्यात 
येणाऱ्या सेवाुंची 

सुंयया 

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

1 बोरीिली 3 0 3 

होय माजहती जनरांक आहे. 
2 कुला 4 0 4 

3 अांधेरी 5 0 5 

एकूण मुुंबई उपनगर 12 0 12 

 
आधार :-  जजल्ह्हा  अधीक्षक,  भुमी अजभलेख मुांबई उपनगर जजल्ह्हा. 
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तक्ता क्रमाांक 10.10 
लिल्हयातीि पयचटन स्थळाच्या लवकासाबाबत सद्यष्स्थती 

 
जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. क्र. 

तालकुा 
पयथटन 
स्थळाुंची 
वगथवारी 

पयथटन 
स्थळाुंची 
सुंयया 

पयथटन स्थळाच्या जिकाणी मुंजरू जवकास काम े
पयथटन स्थळाच्या जिकाणी 

जवकासकामावर  
झालेला खचथ ₹ लाखात  

(मांजरु जनधी) 
 

चाल  वषाच्या 
स रवातीची अप णथ 

काम े

नजवन मुंजरू 
काम े एकूण काम े

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

1 अांधेरी क 6 0 7 7 325.00 

2 बोरीिली क 10 0 29 29 675.00 

3 कुला क 2 0 1 1 300.00 

एकूण म ुंबई उपनगर क 18 0 37 37 1300.00 

 
आधार – 1. जजल्ह्हा जनयोजन सजमती, मुांबई उपनगर 
 
 
                                                                                                                          

तक्ता क्रमाांक  10.11 
लिल्हयातीि पयचटन स्थळाच्या लठकाणी असिेल्या स लवधा 

 
   जजल्हा -मुांबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ -2014-15 

 

अ. 
क्र. 

पयथटन 
स्थळाुंची 
वगथवारी 

पयथटन 
स्थळाुंची 
सुंयया 

त्यापैकी 
साुंस्कृजतक 
वारसा 

असलेल्या 
पयथटन 
स्थळाुंची 
सुंयया 

पयथटन स्थळाुंचे येथे राहण्याची स जवधा असलेली 
हॉटेल्स 

रॅव्हल 
एजुंटची 
सुंयया 

त्याुंच्याद्वारे 
प रजवण्यात 
येणाऱ्या 
वाहनाुंची 
सुंयया 

पयथटन 
स्थळाचा 
जवकास 

करण्यासािी  
झालेला खचथ 

पयथटन 
स्थळाचा 
जवकास 
काम े

करताना 
जनमाण  
झालेला 
रोजगार 

महाराष्ट्र 
पयथटन 
जवकास 
महामुं्ळ 

त्यामधील 
रुमची 
सुंयया 

खाजगी 
हॉटेल्सची 
सुंयया 

त्यामधील 
रुमची 
सुंयया 

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

1 अ 
जनरांक 

2 ब 

3 क 18 0 0 0 303 12150 20 0 1300.00 0 

4 ड जनरांक 

एकूण म ुंबई 
उपनगर 18 0 0 0 303 12150 20 0 1300.00 0 

     
आधार – 1. जजल्ह्हा जनयोजन सजमती, मुांबई उपनगर,  2. िरीष्ट्ठ व्यिथय्थापक (प्राकाम)ु मपजिम, मुांबई. 
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तक्ता  क्रमाांक 11.1 
िोकसुंख्या लवषयक लनवडक आकडेवारी 

 नागरी के्षत्र 
 

  जजल्हा : मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ िषड:- 2014-15 

. क्र. बाब/ 
ताल का 

के्षत्र 
चौ.जक.मी. 

गावाुंची 
सुंयया 

शहराुंची 
सुंयया 

लोकसुंयया क टूबाुंची 
सुंयया 

 

लोकसुंययेची 
घनता 

िी-प रुष 
प्रमाण 

प्रक्षेजपत 
लोकसुंयया   

(1 ऑक्टोबर, 
2014) 

एकूण प रुष ख्स्त्रया 

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

1 अांधेरी 73 25 0 2437393 1309680 1127713 552130 33137 861 0 

2 बोरीिली 406 33 0 3089632 1659201 1430431 717089 20893 862 0 

3 कुला 203 29 0 3829937 2062442 1767495 836385 17256 857 0 

एकूण म ुंबई उपनगर 446 87 1 9356962 5031323 4325639 2105604 20980 860 9978892 
 

आधार  : भारताची जनगणना 2011 
 
 

तक्ता  क्र.  11.3 
लिल्यातीि मागासवगीयाुंची िोकसुंख्या 

 
जजल्हा : मुांबई उपनगर                                                                                       सुंदभथ वषथ : 2014-15 

अ. 
क्र. 

बाब/ 
ताल का 

मागासवगीय लोकसुंयया 
मागासवगीय 

लोकसुंययेचे एकूण 
लोकसुंययेतील प्रमाण 

अन सजूचत जाती 
अन सजूचत 
जमाती 

अन सजूचत 
जमाती 

अन सजूचत 
जमाती अ.जा. अ.ज. 

एकूण प रुष ख्स्त्रया एकूण प रुष ख्स्त्रया 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 अुंधेरी 55303 50492 4811 21441 11435 10006 0.59 0.54 

2 बोरीवली 138792 72101 66691 40287 20982 19305 1.48 0.77 

3 क ला 345907 177698 168209 42832 22616 20216 0.04 0.02 

एकूण म ुंबई उपनगर 583302 540002 239711 104560 55033 49527 6.23 1.12 

 
आधार:- भारताची जनगणना 2011 
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तक्ता क्र. 11.4 
िोकसुंख्या आलण वलृिदर 

            जजल्हा : म ुंबई उपनगर                                                                                     सुंदभथ वषथ : 2014-15 

जनगणना       
वषथ 

ग्रामीण/ 
नागरी 

लोकसुंयया दशवार्थषक   वधृ्दीदर वार्थषक  चक्रवाढ वधृ्दीदर 

एकूण प रुष ख्स्त्रया 
अन सजूचत 
जाती 

अन सजूचत 
जमाती 

सवथ 
साधारण 

अन सजूचत 
जाती 

अन सजूचत 
जमाती 

सवथ 
साधारण 

अन सजूचत 
जाती 

अन सजूचत 
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.  िषड 1961 ते 1991 पयंत मुांबई उपनगर ि मुांबई चहरची माजहती एकत्रीत होती. िषड      
        2001  मुांबई उपनगरची माजहती उपलब्ध नसल्ह्याने थतांभ्  8 ते 13 ची माजहती दशडजिण्यात  आलेली नाही.   
आधार  - भारताची जनगणना 2006 ते 2011. 
 
 

तक्ता क्रमाांक  11.5 
शहराुंची वगचवारी आलण त्याुंची िोकसुंख्या 

                     जजल्हा :म ुंबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ : 2014-15 
                                               

अ. क्र. 
शहराचे 
नाव 

शहराचे 
वगीकरण 

लोकसुंयया 
लोकसुंयया वाढीचा दशवार्थषक वधृ्दीदर 

एकूण प रुष ख्स्त्रया 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 एकूण म ुंबई उपनगर 1 9356962 5031323 4325639 8.29 

आधार  :भारताची जनगणना 2011. 
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तक्ता क्रमाांक 11.6 
 

म ख्य व सीमाुंलतक काम करणाऱयाुंचे उद्योग गटलनहाय वगीकरण 
 

               जजल्हा-मुांबई उपनगर                                                                                    सुंदभथ वषथ – 2014-15 

अ. क्र. 
बाब/ 
ताल का 

म यय काम करणारे जसमाुंजतक  काम करणारे 

शेतकरी शेतमजरू 

वस्तजूनमाण, 
सेवा 

द रुस्त्या व 
घरघ ती 
उद्योग 

इतर काम 
करणारे 

एकूण शेतकरी शेतमजरू 

वस्तजूनमाण, 
सेवा 

द रुस्त्या व 
घरघ ती 
उद्योग 

इतर 
काम 
करणारे 

एकूण 

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

1 बोरीिली 

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 करणाऱ्याुंचे वगीकरण 

अ. 
क्र. 

बाब/  
ताल का 

म यय व जसमाुंजतक काम 
करणारे एकूण 

काम करणाऱ्याुंची एकूण 
लोकसुंययेशी टक्केवारी 

एकूण काम न 
करणारे 

काम न करणाऱ्याुंची एकूण 
लोकसुंययेशी टक्केवारी 

(1) (2) (13) (14) (15) (16) 

1 बोरीिली 

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  क्रमाांक 11.7 
धमच व वयोगटान सार िोकसुंख्या 

 
           जजल्हा –मुांबई उपनगर                                                                                      सुंदभथ वषथ : 2014-15 
अ.क्र. बाब ग्रामीण नागरी एकूण 

  प रुष स्त्री प रुष स्त्री प रुष स्त्री 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

धमान सार        

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 म ख्स्लम 980832 814956 980832 814956 

6 शीख 24634 22654 24634 22654 

7 इतर 9160 9185 9160 9185 

8 Not stated 12257 10469 12257 10469 

सवच धमच (एकूण) 5031323 4325639 5031323 4325639 

 
वयोगटान सार (वषे) 

अ.क्र. बाब 
ग्रामीण नागरी 

प रुष स्त्री एकूण प रुष स्त्री एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

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 

सवच वयोगट (एकूण) 5031323 4325639 9356962 
 

आधर-- भारताची जनगणना  2011 
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तक्ता क्रमाांक  11.9 (अ) 
 

लिल्यातीि एकूण पश धन (लवदेशी व सुंकलरत गाई व बैि) 
 

                     जजल्हा  -   मुांबई उपनगर व म ुंबई शहर                                                                 सुंदभथ वषथ -2014-15 
 

अ. क्र. ताल का जिदेशी /सुंकजरत गाई व बैल 
  अडीच 

वषांपयंतच्या गाई 
अडीच 

वषांवरील गाई 
दीड वषांपयंतचे 

बैल 
दीड वषांवरील 

बैल 
एकूण (थतांभ 3 ते 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 बोरीिली  

उ.ना. 2 अांधेरी 
3 कुला 

एकूण  745 2005 320 274 3344 
                     

आधार – (19 िी पश गणना िषड 2012) पशसुांिधडन आयकु्तालय, पणेु. 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक  11.9 (ब) 
 

लिल्यातीि एकूण पश धन (देशी गाई व बैि) 
 

                    जजल्हा  -  मुांबई उपनगर व म ुंबई शहर                                                                   सुंदभथ वषथ -2014-15 
 

अ. क्र. ताल का देशी  गाई व बैल 
  तीन 

वषांपयंतच्या 
गाई 

तीन 
वषांवरील 
गाई 

दोन 
वषांपयंतचे 

बैल 

दोन 
वषांवरील 
बैल 

एकूण 
(थतांभ 3 ते 

6) 

एकूण जिदेशी / सुंकजरत 
ि देशी  गाई व बैल 

(तक्ता क्र. 11.9अ थतांभ 
क्र.7 ि तक्ता क्र. 

11.9ब थतांभ क्र. 7 ची 
बेरीज) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 बोरीिली  
उ.ना. 2 अांधेरी 

3 कुला 
एकूण  444 1116 136 144 1840 5184 

 
आधार – (19 िी पश गणना िषड 2012) पशसुांिधडन आयकु्तालय, पणेु. 
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तक्ता क्रमाांक  11.9 (क) 
 

लिल्यातीि एकूण पश धन (म्हशी व रेडे) 
 

जजल्हा  -  मुांबई उपनगर व म ुंबई शहर                                                                   सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. क्र. ताल का जिदेशी /सुंकजरत गाई व बैल 
  तीन 

वषांपयंतच्या 
म्हशी 

तीन वषांवरील 
म्हशी 

दोन 
वषांपयंतचे रेडे 

दोन वषांवरील 
रेडे 

म्हशी रेडे तक्ता क्र. 
11.9 क थतांभ 7 

1 2 3 4 5 6 7 
1 बोरीिली  

उ.ना. 2 अांधेरी 
3 कुला 

एकूण  1350 28050 348 440 30188 
 
आधार – (19 िी पश गणना िषड 2012) पशसुांिधडन आयकु्तालय, पणेु. 
 

 
 

 
तक्ता क्रमाांक 11.9 (्) 

 
लिल्यातीि एकूण पश धन व कुक्कुि पक्षी  

 
            जजल्हा  -     मुांबई उपनगर व म ुंबई शहर                                                               सुंदभथ वषथ -2014-15 

अ. 
क्र. 

ताल का 

एकूण 
जिदेशी / 
सुंकजरत ि 

देशी  गाई व 
बैल (तक्ता 
क्र. 11.9ब 

थतांभ क्र. 8) 

म्हशी 
रेडे 

तक्ता 
क्र. 

11.9 
क 

थतांभ 7 

मेंढया बकऱ्या 
घो्े,  

कशगरे व 
खेचरे 

गाढिे इतर पश धन 
(डुकरे, उांट) 

एकूण 
पश धन 

एकूण 
कोंब्या 

एकूण क क्क ट पक्षी 
(कोंबडया, बदके, टकी इतर 

कुक्कुट पक्षी ि कुक्कुट 
पालन कें द्रातील पक्षी) 

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

उ.ना. 2 अांधेरी 
3 कुला 

एकूण  
5184 30188 312 10626 1643 92 661 48706 52281 86125 

 
आधार – (19 िी पश गणना िषड 2012) पशसुांिधडन आयकु्तालय, पणेु. 
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तक्ता क्रमाांक 11.11 
कृषी व लबगर-कृषी उद्योग 

 
                      जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                                   सुंदभथ िषड:- 2014-15                                                

 
टीप :- 1. * कृषी उत्पादन व मळे वगळून कृषी सुंबुंजधत उद्योग, ** पगारावर एकही कमथचारी नसलेले उद्योग *** ज्या उद्योगात कमीतकमी एकतरी व्यक्ती  
               पगारावर काम करते असे उद्योग.  
         2.   िषड-:-आर्थथक   गणना, 2005  
आधार :- अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, महाराष्ट्र शासन,  म ुंबई. 

अ. क्र. बाब 
* कृषी उद्योग जबगर-कृषी कृषी व जबगर-कृषी एकूण 

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

1 उद्योगाुंची सुंयया          

 1.1  स्वकायथरत उद्योग ** 

जनरांक 

357 357 

जनरांक 

160925 160925 

जनरांक 

161282 161282 

 1.2 आस्थापना *** 402 402 180838 180838 181240 181240 

 1.3  एकूण 759 759 341763 341763 342522 342522 

2 मालकीच्या प्रकारान सार उद्योग 

 2.1 सहकारी 

जनरांक 

1 1 

जनरांक 

3015 3015 

जनरांक 

3016 3016 

 2.2 सावथजजनक 7 7 5757 5757 5764 5764 

 2.3 खाजगी 751 751 332991 332991 333742 333742 

3 मालकाचा जवशेष सामाजजक गट (एकूण सुंस्थाुंची टक्केवारी) 

 3.1 अन सजूचत जाती 

जनरांक 

6.19 6.19 

जनरांक 

7.23 7.23 

जनरांक 

13.42 13.42 

 3.2 अन सजूचत जमाती 4.48 4.48 4.87 4.87 9.35 9.35 

4 जागेजवरजहत कायाख्नवत असलेल्या 
उद्योगाुंची एकूणशी टक्केवारी 37.29 37.29 14.44 14.44 51.73 51.73 

5 
शक्तीवर चालणाऱ्या उद्योगाची  एकूण 
उद्योगाुंशी टक्केवारी 4.61 4.61 24.58 24.58 29.19 29.19 

6 सवथसाधारणपणे काम करणाऱ्या कामगाराुंची सुंयया 

 6.1 एकूण कामगार 

जनरांक 

2587 2587 

जनरांक 

1219541 1219541 

जनरांक 

1222128 1222128 

 6.2 वेतनावर काम करणारे कामगार 1626 1626 858467 858467 860093 860093 

 6.3 वेतनावरील कामगाराुंची एकूण 
कामगाराुंशी टक्केवारी 

62.85 62.85 70.39 70.39 133.24 133.24 

 
6.4 कामगाराुंची प्रजत उद्योग सरासरी 
सुंयया 3.41 3.41 3.57 3.57 6.98 6.98 
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तक्ता क्रमाांक 11.12 
प्रम ख उद्योग गटान सार उद्योगाुंची आलण  

लनयलमत काम करणा-या कामगाराुंची सुंख्या 
 

जजल्हा -   मुांबई उपनगर                                                                                  सुंदभथ िषड:- 2014-15            

अ. क्र. उद्योग गट 
ग्रामीण नागरी एकूण 

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

1 कृषी 

जनरांक 

759 2587 759 2587 

2 खजनज उत्पादन व खाणकाम 130 6713 130 6713 

3 वस्त जनमाण 76173 331049 76173 331049 

4 वीज, गसॅ आजण पाणी प रविा 330 8715 330 8715 

5 बाुंधकाम 4721 13904 4721 13904 

6 जवक्री, देखभाल व द रुस्ती 6553 23269 6553 23269 

7 घाऊक व्यापार 18863 46302 18863 46302 

8 जकरकोळ व्यापार 123518 258343 123518 258343 

9 उपाहारगहेृ आजण हॉटेल्स 10121 58980 10121 58980 

10 वाहतकू  व सािवण आजण गोदामजवषयक 25715 63456 25715 63456 

11 दळणवळण 8608 38415 8608 38415 

12 जवत्तीय इुंटरमे्ीशन 5027 53210 5027 53210 

13 स्थावर मालमत्ता आजण ग ुंतवणकू 15685 92045 15685 92045 

14 सावथजजनक प्रशासन आजण स रक्षा 2383 55647 2383 55647 

15 शैक्षजणक 9520 60676 9520 60676 

16 आरोग्य आजण साुंस्कृतीक कायथ 9731 42682 9731 42682 

17 साम जहक, सामाजजक व व्यक्तीगत सेवा 24673 66032 24673 66032 

18 इतर सेवा 12 103 12 103 

19 जबगर- कृषी उद्योग गट (एकूण) 341763 1219541 341763 1219541 

20 कृषी व जबगर- कृषी  उद्योग गट  (एकूण) 342522 1222128 342522 1222128 

 
टीप :- िषड-:-आर्थथक  गणना, 2005 
आधार :- अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, म ुंबई. 
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तक्ता क्रमाांक  11.13 

 
महत्त्वाच्या उद्योग गटान सार कृषी व लबगर –  

कृषी आस्थापनाुंची व त्यातीि कामगाराुंची सुंख्या 
 

 जजल्हा - मुांबई उपनगर                                                                            सुंदभथिषड:- 2014-15  

अ. क्र. 
उद्योग गट 
सुंकेताुंक उद्योग गट 

आस्थापना आस्थापनेवरील कामगार 

ग्रामीण नागरी एकूण ग्रामीण नागरी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 1 कृषी 

जनरांक 

402 402 

जनरांक 

1626 1626 

2 2 खाणकाम व दग्काम 89 89 6583 6583 

3 3 वस्त जनमाण 51185 51185 248117 248117 

4 4 वीज, गसॅ व पाणी प रविा 271 271 8454 8454 

5 5 बाुंधकाम 1995 1995 9132 9132 

6 6 घाऊक व्यापार 9960 9960 25533 25533 

7 7 जकरकोळ व्यापार 59532 59532 138804 138804 

8 8 उपाहारगहेृ व हॉटेल्स 7841 7841 47828 47828 

9 9 ि 10 वाहतकू सािवण व गोदाम जवषयक 5889 5889 38546 38546 

10 11 दळणवळण 3323 3323 29728 29728 

11 12 जवत्तीय, जवमा, स्थावर मालमत्ता आजण व्यावसाजयक सेवा 13597 13597 125423 125423 

12 13 साम जहक, सामाजजक व व्यख्क्तगत सेवा 13463 13463 41129 41129 

13 14 इतर 13693 13693 1398190 1398190 

एकूण मुुंबई उपनगर 181240 181240 860093 860093 

 
आधार :- अथथ व साुंख्ययकी सुंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, म ुंबई.  (आर्थथक गणना, 2005) 
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