
                               महाराष्ट्र शासन 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, म ांबई. 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता पायाभतू वषथ 2003 वर आधाररत  

ऑगस्ट, 2015 चे ग्राहक ककमती रनदेशाांक 

 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्रातील 74 नागरी व 68 ग्रामीण भागातील 

ननवडलेल्या कें द्ाांतनू अांशकालीन भावसांकलक म्हणनू ननयकु्त केलेल्या भावसांकलकाांमार्थ त 

जीवनावश्यक वसतूांच्या ककमतींबाबतची मानहती साप्तानहक पध्दतीने गोळा करुन दरमहा त्यावर 

आधानरत वेगवेगळे ग्राहक ककमती ननदेशाांक तयार करुन प्रकानशत करते.  

माहे ऑगस्ट, 2015 कनरता महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकनरता गट आनण उपगट 

ननहाय ग्राहक ककमती ननदेशाांक पनरनशष्ट्ट -1 मध्ये देण्यात आले आहेत. ग्रामीण व नागरी भागासाठी 

सवथसाधारण ननदेशाांक अनकु्रमे 260.35 व 249.10 इतका आहे. 

माहे ऑगस्ट, 2015 साठी महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी नवभागातील ग्राहक ककमती 

ननदेशाांकावर आधानरत (ऑगस्ट, 2014 च्या तुलनेत ऑगस्ट, 2015 मध्ये) कबद ूते कबद ूचलन वाढीचा 

दर अनकु्रमे 2.96 टक्के व 1.43 टक्के इतका होता. ही चलनवाढ मयुयत: ग्रामीण व नागरी भागातील  

‘खाद्यपदाथथ’, ‘पान, सपुारी, तांबाखु’, ‘सांकीणथ ü’  गटातील वाढीमळेु झाली आहे. माहे जलैु, 2015 शी 

तुलना करता सवथसाधारण ननदेशाांकात ग्रामीण  भागासाठी 1.49 टक्के व नागरी भागासाठी 0.74 

इतकी वाढ झाली आहे.   

 सवथसाधारण, गट, उपगट ननदेशाांकाननहाय चलन वाढीचे दर पनरनशष्ट -2 मध्ये देण्यात आलेले 

आहेत. 

                                                                                                                                                                                                  
    

        
 
                                                                                                    (नज.व.चौधरी)        
                                                                                               सहसांचालक (रा.उ.)  
                                                                                     अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई. 



                                        

                                 परररशष्ट्ट - 1  

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता सवथसाधारण गट उपगट रनहाय  
ग्राहक ककमती रनदेशाांक 

                                                            पायाभतू वषथ 2003=100 
 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणथन 

 ग्रामीण नागरी 

जनू 
2015 

जलैु 
2015 

ऑगस्ट 
2015 

जनू 
2015 

जलैु 
2015 

ऑगस्ट 
2015 

1    खाद्यपदाथथ   
 अ)  अन्न धान्ये 206.51 204.27 204.62 191.77 190.35 192.03 
 ब)  डाळी 354.75 356.40 381.41 360.32 363.83 384.61 
 क)  दधू व दधूाचे पदाथथ 301.42 304.50 306.58 293.16 297.45 297.38 
 ड)  खाद्यतेल 192.66 194.72 193.48 193.46 195.72 196.01 
 इ)  माांस, मासे व अांडी 339.89 340.61 342.53 340.90 344.81 341.69 
 फ)  भाजीपाला व फळे 311.50 310.78 343.97 316.45 322.82 337.36 
 ग)  मसाले व मसाल्याचे पदाथथ 307.31 308.80 314.33 282.09 287.55 290.87 
 ह)  इतर खाद्यपदाथथ  218.67 214.34 214.28 262.48 260.85 260.45 
   एकूण खाद्यपदाथथ  258.95 258.43 266.59 265.34 267.33 271.30 

2   पान,स पारी,तांबाख ूइ. 316.93 321.49 321.88 314.19 318.63 319.98 

3   इांधन व रदवाबत्ती 451.56 451.02 450.47 413.92 413.92 413.46 

4   कापड 134.43 134.35 134.56 141.23 141.48 141.97 

5   सांकीणथ        

  अ)  वैद्यकीय सेवा    216.64 214.77 216.12 

  ब) नशक्षण व मनोरांजन    170.59 171.60 172.53 

  क) वाहतकू व दळणवळण    174.03 173.73 171.63 

  ड) वैयक्तीक सेवा     206.24 207.53 208.3 

  इ) इतर    209.74 211.70 212.85 

  एकूण सांकीणथ 206.52 207.15 205.40 191.17 191.40 191.45 

  सवथसाधारण रनदेशाांक 256.60 256.52 260.35 246.18 247.26 249.10 
                                            
 
 



                                   परररशष्ट्ट - 2 
 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता ग्राहक ककमती रनदेशाांकावर 
आधाररत माहे ऑगस्ट, 2015 कररता वार्षषक चलन वाढीचा दर (%) 

       पायाभतू वषथ 2003=100 
 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणथन 

ग्रामीण नागरी 
 

ऑगस्ट 
   2014 

 

ऑगस्ट 
2015 

चलन 
वाढ 

 
ऑगस्ट 

   2014 
 

ऑगस्ट 
2015 

चलन 
वाढ 

1    खाद्यपदाथथ   
 अ)  अन्न धान्ये 205.48 204.62 -0.42 195.89 192.03 -1.97 
 ब)  डाळी 269.91 381.41 41.31 271.31 384.61 41.76 
 क)  दधू व दधूाचे पदाथथ 288.80 306.58 6.16 286.10 297.38 3.94 
 ड)  खाद्यतेल 186.73 193.48 3.61 186.89 196.01 4.88 
 इ)  माांस, मासे व अांडी 322.90 342.53 6.08 318.11 341.69 7.41 
 फ)  भाजीपाला व फळे 335.61 343.97 2.49 346.98 337.36 -2.77 
 ग)  मसाले व मसाल्याचे पदाथथ 291.75 314.33 7.74 291.46 290.87 -0.20 
 ह)  इतर खाद्यपदार्थ  234.87 214.28 -8.77 257.38 260.45 1.19 
  एकूण खाद्यपदाथथ रनदेशाांक  254.92 266.59 4.58 262.67 271.30 3.29 

2   पान,स पारी,तांबाख ूइ.  287.02 321.88 12.15 287.01 319.98 11.49 

3   इांधन व रदवाबत्ती  रनदेशाांक 471.29 450.47 -4.42 432.89 413.46 -4.49 

4   कापड  133.08 134.56 1.11 138.97 141.97 2.16 

5   सांकीणथ        

  अ) वैद्यकीय सेवा    226.75 216.12 -4.69 

  ब) नशक्षण व मनोरांजन    161.84 172.53 6.61 

  क) वाहतकू व दळणवळण    169.48 171.63 1.27 

  ड) वैयक्तीक सेवा     193.98 208.3 7.38 

  इ) इतर    212.27 212.85 0.27 
  एकूण सांकीणथ 195.07 205.40 5.30 189.05 191.45 1.27 
  सवथसाधारण गट 252.86 260.35 2.96 245.58 249.10 1.43 

 


