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जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन - 2021 

प्रस्तावना 
              
            रिल्हा सामारिक व आर्थिक समालोचन हे प्रकाशन अिथ व साांख्यर्यकी 
सांचालनालर्याच्र्या सचुनेनसुाि दि वर्षी प्रकारशत किण्र्यात रे्यते. सन 2020-21 र्या 
वर्षासाठी रिल्हा सामारिक व आर्थिक समालोचन, 2021 हे प्रकाशन रिल्हा 
साांख्यर्यकी कार्यालर्य, अिथ व साांख्यर्यकी सांचालनालर्य, धळेु र्या कार्यालर्यामाफथ त 
प्रकारशत किण्र्यात आले आहे. रिल्याची ठळक वैरशष्ट्ये दशथरवणािे समालोचन व 
आलेख प्रकाशनाच्र्या परहल्र्या भागात दशथरवले असनु दसु-र्या भागात रनिरनिाळ्र्या 
रवर्षर्याविील साांख्यर्यकीर्य तक्ते रदलेले आहेत.  
         र्या प्रकाशनात िनगणना 2011 वि आधारित आकडेवािीचा समावेश 
किण्र्यात आला आहे. िास्तीत िास्त अद्यर्यावत व अचकु मारहती प्रकाशनात 
अांतभुथत किण्र्याचा प्रर्यत्न किण्र्यात आलेला आहे. सदिहुन प्रकाशनासाठी  रवरवध 
कार्यालर्यातील अरधका-र्याांनी वेळेवि साांख्यर्यकीर्य मारहती उपलब्ध करुन रदली 
तसेच र्या कार्यालर्याच्र्या कमथचािी वदृाांनी  प्रकाशन अांरतमत: प्रकारशत किण्र्यासाठी  
मोलाचे सहकार्यथ केले, त्र्या बद्दल मी त्र्याांचा अत्र्यांत आभािी आहे. 

         र्या प्रकाशनात समारवष्ट्ट किण्र्यात आलेली मारहती ही सांबांरधत आधाि म्हणनु 
दशथरवण्र्यात आलेल्र्या रवभागाांकडुन/कार्यालर्याांकडुन प्राप्त झालेल्र्या मारहतीवि 
आधारित असते, र्या कार्यालर्याकडुन सदि मारहती आकडेवािीच्र्या आधािावि 
पडताळण्र्यात रे्यते, सदि आकडेवािीबाबत काहीही तक्राि असल्र्यास त्र्यास हे 
कार्यालर्य िबाबदाि असणाि नाही.        
                                                             (सां.शां.वानखेडे) 
                                                       जिल्हा साांख्यिकी अजधकारी,                                                                                         
                                                                  धळेु. 
जिकाण :- धळेु.  
जिनाांक :- 17/12/2021 
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जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन - 2021 
जिल्हा : धळेु 

तक्ता 
क्र. 

जवषि पषृ्ट्ि क्र. 

भाग 1 - समालोचन 
I 1. जिल्याचा समग्र आढावा 2 
II 2. दखृ्ष्ट्िके्षपात जिल्हा 17 
III 3. जिल्हा िोिनेचा आढावा 24 
IV 4. जिल्याचा नकाशा 28 
V 5. जनवडक जनिेशकाांवर आधाजरत आलेख 29 

भाग 2 - साांख्यिकीि तक्ते 
1 जनवडक जनिेशक 

1.1 रिल्यातील रवरवध आर्थिक व सामारिक बाबींचे रनवडक रनदेशक  33 
1.2 रिल्यातील महत्वाची साांख्यर्यकी  45 
2  जिल्हा उत्पन्न अांिाि 

2.1 क्षेत्रवाि स्िलू रिल्हा उत्पन्न- चाल ूककमतीनसूाि 47 
2.2 क्षेत्रवाि रनव्वळ रिल्हा उत्पन्न- चाल ूककमतीनसूाि 49 
2.3  क्षेत्रवाि स्िलू रिल्हा उत्पन्ऩ - ख्स्िि (2011-12) ककमतीनसूाि  51 
2.4 क्षेत्रवाि रनव्वळ रिल्हा उत्पन्न- ख्स्िि (2011-12) ककमतीनसूाि 53 
3  ककमती व सावथिजनक जवतरण व्िवस्िा 

ककमती जवषिक आकडेवारी 
3.1 जिल्ह्यातील महत्वाच्या वसततुंच्या कें द्रजिहाय तै्रमाजिक िरािरी जकरकोळ ककमती 55 

सावथिजनक जवतरण व्िवस्िा  
3.2 रासत भाव धान्य दतकािे, जिधापजत्रका धारकाुंची व गोदामाुंची िुंख्या 59 
3.3 अुंत्योदय अन्ि येाििा व प्राधान्य गटात मोडणाऱ्या (अुंत्योदय अन्ि येाििा वगळूि) 

कत टतुंबाुंिाठी अन्िधान्याचे जियति व उचल   
60 

4  िमीन व इतर महसलू,स्िाजनक स्वराज्ि सांस्िाांचे उत्पन्न/खचथ,बकँकग,जवमा,बचत गि 
िमीन व इतर महसलू 

4.1 
(अ) 

 िािकीय कर व इतर याुंची विलूी / थकबाकी िजमि महिलू (िवविाधारण, वाढीव, िुंजकणव), 
िेि (उपकर-जि.प., ग्रा.प., पुं.ि., इ.िी.एि.) जिक्षण कर, अकृषीक आकारणी, जिटी िव े(पोट 
जहसिा फाळणी फी), वसतीवाढ ििद फी, अुंतगवत लेखा पजरक्षण विलूी व िझलू बाकी. 

61 

4.1 (ब) िािकीय कर व इतर याुंची विलूी / थकबाकी (खाणी, गौण खजिि रॉयल्ह्टी, मत्सय व्यविाय 
कर, कोटव फी व मतद्राुंक ितल्ह्क, िोंदणीपत्र फी, बीएडीआर व बीबीआर कायद्या ितिार जमळणाऱ्या 
रकमा, महिलू प्रमाणपत्राव्दारे होणारी विलूी, करमणकू, िाजहरात कर इत्यादी) 

62 

4.1 
(क) 

िािकीय कर व इतर याुंची विलूी / थकबाकी (िवव िाधारण तगाई, मदृ िुंधारण थकबाकी,  
वि िजमिीवरील भमूीहीि िेतमितराुंिा पतिववििािाठी जदलेले किव, अकृषीक किव, आदिव 
गहृजिमाण किव, इतर देिाकडूि  आलेल्ह्या जिवाजिताुंिा जदलेली किे, प्रकल्ह्पग्रसताुंिा आजण 
कत ळाुंिा जदलेले किव,  िैिर्गगक आपत्ती किव, िजमि ितधारणा - कब्िेहक्क ककमती इत्यादी) 

63 
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5.8 कृजत्रम रेति व दतग्ध उत्पादिाची तालतकाजिहाय प्रगती 84 
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5.17 कूपिजलका, हातपुंप व जवद्यतत पुंपाुंजवषयी माजहती 89 
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@ धळेु रिल्हर्यामध्रे्य सागिी रकनािा नसल्र्याने सदि तक्ता र्या रिल्हर्यास लाग ुनाही 
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जिल्ह्याचा समग्र आढावा 
जिल्ह्हयाचा इजिहास व वैजिष्ट्ये 

 
      धळेु जिल्हा आकाराने लहान असला तरी अनेक वैजिष्टयाांनी समधृ्द आहे. प्राचीन काळी हा प्रदेि कृषक 

म्हणनू ओळखला िाई. गिुरातचा सलुतान पजहला अहमद याने या प्रदेिातील थाळनेरचा दसुरा फारुकी रािा मजलक 
याला खान ही पदवी बहाल केली होती व त्यावरुन खान्देि असे नाव पडले. हल्लीच्या धळेु, नांदरुबार व िळगाव या 
तीन जिल्हयाांचा प्रदेि मध्ययगुीन काळापासनू खान्देि या नावाने ओळखला िात असे व एकच जिल्हा म्हणनू धळेु 
मखु्यालयातनू  कारभार चालत असे. तथाजप, प्रिासनाच्या दषृ्टीने 1906 मध्ये खान्देिचे पवूव खान्देि व पश्चचम 
खान्देि असे दोन जिल्हयात जवभािन झाले.  

    धळेु मखु्यालय असलेल्या धळेु जिल्यात धळेु, नांदरुबार, नवापरू, पपपळनेर, िहादा, जिरपरू, पिदखेडा व 
तळोदे या 8 तालकुयाांचा जमळून पश्चचम खान्देि हा जिल्हा होता. 1908 मध्ये पपपळनेर तालकुयाचे मखु्यालय साक्री 
येथे स्थलाांतरीत केल्यामळेु तालकुयाचे नावही साक्री असे बदलण्यात आले. अककलकुवा हा तालकुा 1950 मध्ये 
नव्याने जनमाण करण्यात आला. 
 1956 मधील राज्य पनुरवचनेत मुांबई राज्यात समाजवष्ट असलेला हा जिल्हा 1960 मध्ये महाराष्र राज्याचा 
एक जिल्हा म्हणनू राजहला. महाराष्र राज्य जनर्ममतीच्यावेळी नांदरुबार व नवापरू तालकुयामधील प्रत्येकी 38, 
तळोदेमधील 43 व अककलकुवामधील 37 अिी एकूण 156 खेडी गिुरात राज्यात समाजवष्ट करण्यात आली. 
जिल्हयाच्या नावात 1961 मध्ये पश्चचम खान्देि ऐविी धजुलया असा बदल केला गेला. त्यानांतर जिल्हा मखु्यालय धळेु 
असल्याने धळेु जिल्हा प्रचजलत झाला. 1961 च्या िनगणनेच्या वेळी  अक्राणी महालास तालकुयाचा दिा देण्याांत 
आला. त्यामळेु जिल्हयातील तालकुयाांची सांख्या 10 झाली. तथाजप 1 िलैु, 1998 रोिी धळेु जिल्हयाचे जवभािन 
होऊन नांदरुबार हा स्वतांत्र जिल्हा अश्स्तत्वात आल्यामळेु धळेु जिल्हयात आता धळेु, साक्री, जिरपरू व पिदखेडा असे 
चार तालकेु आहेत. 

जिल्ह्याची खास वैजिष्ट्टे 
   1    धळेु तालकुयात गोंदरू येथे व जिरपरू तालकुयात जिरपरू येथे जवमान धावपट्टीची सोय आहे.  
   2     धळेु िहरातील स्वामीनारायण मांजदर प्रजसध्द आहे. 
   3     धळेु िहरातील रािवाडे वस्तसूांग्रहालय व सांिोधन मांडळ, समथव वाग्देवता मांजदर, गाांधी तत्वज्ञान मांजदर या       
          प्रजसध्द सांस्था अभ्यास ूलोकाांना लाभदायक आहेत. 

4 थाळनेर तालकुा जिरपरू येथील भईूकोट, सोनजगर व लळींग तालकुा धळेु तसेच भामेर तालकुा साक्री येथील 
ऐजतहाजसक डोंगरी  जकल्ले प्रजसध्द आहेत. 

5 जिरपरू येथे महाराष्रातील पजहला एकमेव सोने िधु्दीकरण कारखाना आहे. 
                 
               जदनाांक 1 िलैु 1998 रोिी धळेु जिल्हयाचे जवभािन होऊन धळेु व नांदरुबार असे दोन स्वतांत्र जिल्हे 
अश्स्तत्वात आले. धळेु जिल्हयाचे भौगोजलक क्षेत्र 7195 चौ.जक.मी. आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी  2.3 टकके क्षेत्र 
या  जिल्हयाने  व्यापलेले आहे.  



3 
 

 

 

 

जिल्ह्याची प्राकृजिक रचना 
पवूी पश्चचम खान्देि या नावाने ओळखला िाणारा धळेु जिल्हा तापी नदीच्या वरच्या खो-यात महाराष्र 

राज्याच्या वायव्य जदिेला वसलेला आहे. धळेु जिल्हा 20-38 ते 21-16 उत्तर अक्षाांि व 73-50 ते 75-11 पवूव 
रेखाांि या दरम्यान पसरलेला आहे. धळेु जिल्हयाच्या पवूेस िळगाव जिल्हा, दजक्षणेस नाजिक जिल्हा, उत्तरेस मध्य 
प्रदेिातील नेमाड जिल्हा व पश्चचमेस नांदरुबार जिल्हा तर नैऋत्येस गिुरात राज्यातील डाांग जिल्हा आहे. 
 
भौगोजिक रचना  

धळेु जिल्हा सवव साधारणपणे जत्रकोणी आहे. जिल्हयाचे भौगोजलकदषृ्टया उांचसखलपणा, हवामान, पिवन्य व 
िमीनीच्या प्रतीनसुार दोन जवभाग पडतात. 

पजहला जवभाग हा सधन तापी खो-याचा पट्टा असनु जिरपरू आजण पिदखेडा तालकुयाचा काही भाग यात 
मोडतो. हा पसचन सोयींनी यकुत असा सपुीक प्रदेि आहे. 

दसुऱ्या जवभागात धळेु, साक्री व पिदखेडा या तालकुयाच्या काही भागाांचा समावेि होतो. हा भाग सपाट असनू 
तेथे िलपसचन जवकासास वाव आहे. 

समदु्र सपाटीपासनू या जिल्हयाची उांची समुारे 180 ते 215 जमटर आहे     
 
के्षत्रफळ व प्रिासकीय जवभाग 

धळेु जिल्हयाचे 7195 चौ.जक.मी. क्षेत्र व्यापले आहे. जिल्हयात एकूण चार तालकेु असनू प्रिासन व मलुकी 
सोयीच्या दषृ्टीने धळेु व जिरपरू या दोन उपजवभागात जवभागले आहे. धळेु उपजवभागात धळेु व साक्री या तालकुयाांचा 
तर जिरपरू उपजवभागात पिदखेडा व जिरपरू या तालकुयाांचा समावेि आहे. क्षते्र आकारमानात साक्री तालकुा 
(2409.86 चौ.जक.मी.) सवात मोठा असनू सवात लहान तालकुा पिदखेडा (1302.66 चौ.जक.मी.) आहे. जिल्हा 
मखु्यालय धळेु हे मुांबई-आग्रा राष्रीय महामागव क्रमाांक 3, नागपरू-सरुत राष्रीय महामागव क्रमाांक 6 व धळेु - सोलापरू 
राष्रीय महामागव क्रमाांक 211 वर  वसलेले असनू राज्याच्या रािधानीपासनू 343 जक.मी. अांतरावर आहे. 

2011 च्या िनगणनेनसुार धळेु जिल्हयातील एकूण 683 गावाांपैकी 679 (गणना िहराांसह) गावे वस्ती 
असलेले तर चार गावे ओसाड यात धळेु तालकुयातील नगाव ख.ु व महालमळी आजण जिरपरू तालकुयातील मालपरु 
(अनेर डमॅ) व अरुणापरुी डमॅ याांचा समावेि आहे. साक्री तालकुयात सवाजधक 227 गावे असनू  यात दोन नजवन 
गावाांचा समावेि करण्यात आला आहे, त्याांची नावे जिवािीनगर व रायपरु अिी आहेत. धळेु जिल्हयात पाच 
िनगणना िहरे असनु यात साक्री व जनिामपरु ही साक्री तालकुयातील तर अवधान, मपहदळे व वलवाडी या धळेु 
तालकुयातील गावाांचा यात समावेि आहे. 683 गावाांपैकी 679 (गणना िहराांसह), 4 पांचायत सजमतींच्या क्षेत्राांमध्ये 
सवांगीण व ग्रामीण जवकासाांच्या उददेिाने जवभाजित केलेली आहेत. धळेु जिल्हयातील गावे महानगरपालीकेमध्ये वगव 
झाल्यामळेु एकूण 541 ग्रामपांचायती आहेत. एकूण 683 गावाांपैकी पिदखेडा तालकुयतील पिदखेडा या तालकुा 
मखु्यालयी नगरपांचायत तर साक्री तालकुयातील साक्री या तालकुा मखु्यालयी नगरपांचायत जनमाण झालेली असल्याने 
सध्या गावाांची सांख्या ही (गणना िहरे व ओसाड गावाांसह) 681 इतकी आहे.  
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िािुकाजनहाय के्षत्रफळ, गाांवे, ग्रामपांचायिी, नगरपजरषदा, महानगरपाजिका व कृजष उत्पन्न बािार सजमिींची 
िािुकावार माजहिी दिशजवणारा िक्िा 

अ.
क्र. 

िािुका के्षत्रफळ 
चौ.जक.मी. 

गावाांची 
सांख्या 

िहराांची 
सांख्या 

ग्रामपांचायिींची 
सांख्या 

न. पा./  
म.न. पा. 

नगर 
पांचायि 

कृ.उ.बा.  
सजमिी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 जिरपरू 1510.67 147 1 118 जिरपरू न.पा. -- जिरपरू 
2 पिदखेडा 1302.66 140 2 123 दोंडाईचा न. पा. पिदखेडा दोडाईचा 
3 साक्री 2409.86 226 1 169 - साक्री साक्री 
4 धळेु 1971.81 168 1 131 धळेु म.न.पा. -- धळेु 
जिल्ह्हा एकूण 7195.00 681 5 541 3 2 4 

 
जिल्हयात एक महानगरपाजलका, दोन नगरपाजलका व दोन नगरपंचायती आहेत. यात धळेु शहर येथे 

महानगरपाजलका असनू दोन नगरपाजलकाांपैकी एक जिरपरू हया तालकुा मखु्यालयाच्या जठकाणीअसनू दसुरी पिदखेडा 
तालकुयात दोंडाईचा येथे आहे.तसेच शशदखेडा व साक्री येथे नगर पंचायत आहे.  
नद्या 

धळेु जिल्हयात तापी, पाांझरा, बरुाई, अरुणावती, अनेर, बोरी, कान व आरु या महत्वाच्या नद्या आहेत. पाांझरा 
नदीची लाांबी सवात िास्त 136 जक.मी. असनू ती साक्री, धळेु व जिदखेडा या तालकुयातनु वाहते. तापी ही नदी 
पिदखेडा, जिरपरू तालकुयातनू वाहत िावून पढेु नांदरुबार जिल्हयात व त्यापढेु  वाहत िावून गिुरात राज्यात उकाई 
धरणास जमळते. बरुाई 77 जक.मी. पिदखेडा आजण साक्री, अरुणावती व अनेर 88 जक.मी. जिरपरू, बोरी 38 जक.मी. 
धळेु, कान 35 जक.मी. व आरु 32 जक.मी. या नद्या साक्री आजण पिदखेडा या तालकुयातनू वाहतात. साक्री 
तालकुयातील पाांझरा व कान या दोन नदयाांचा साक्री तालकुयातील दातती गावात सांगम होवून पढेु तीच नदी पाांझरा या 
नावाने ओळखली िाते. धळेु जिल्यात एकूण नद्याांची लाांबी 485 जक.मी आहे 
पिशन्य 

धळेु जिल्हयाचे हवामान साधारणपणे कोरडे असनू पावसाळा आजण जहवाळा हे ऋत ूवगळता सामान्यत: फार 
उष्ण आहे. जिल्हयाचे सरासरी पिवन्यमान 606.00 जम.मी. आहे. सन 2020 मध्ये धळेु जिल्यात एकूण पिवन्य 
672.33 जममी इतके होते यात सवाजधक पिवन्य साक्री तालकुयात 758.0 जम. मी. तर सवात कमी जिरपरू तालकुयात 
603.90 जम.मी. होते. या वर्षी सरासरीच्या (+)10.9 टकके इतका पाऊस झालेला आहे. धळेु जिल्हा अजनयजमत 
पिवन्यमान व सतत दषु्काळ सदषृ्य पजरश्स्थतीमळेु धळेु जिल्हा अवर्षवणग्रस्त  आहे.  
िमीन 

जिल्हयातील िमीन ढोबळ मानाने हलकी, मध्यम प्रतीची व काळी कसदार या तीन प्रकारात मोडते. एकूण 
िमीनीच्या 60 टकके िमीन हलकया प्रतीची, 25 टकके िमीन मध्यम प्रतीची व 15 टकके िमीन काळी-कसदार अिी 
िमीनीची ढोबळ प्रतवारी आहे. हलकया प्रतीची िमीन मखु्यत: धळेु व साक्री तालकुयाच्या पश्चचम भागात आहे. या 
प्रकारची िमीन बािरी, खरीप ज्वारी, भईूमगू यासारख्या जपकाांसाठी उत्तम आहे. मध्यम प्रकारची िमीन 
िलपसचनासाठी उपयकुत असनू जतने पिदखेडा, साक्री आजण धळेु तालकुयाचा पश्चचम भाग व्यापलेला आहे. काळी 
कसदार िमीन जिरपरू तालकुयात आहे. या प्रकारची िमीन तापी नदीच्या जकना-यावर मोठया प्रमाणात आहे. या 
प्रकारच्या िजमनीचा 16 जक.मी. लाांबीचा पट्टा खोल, सपुीक व कसदार आहे. या पट्टयाच्या दोन्हीही बािसू भगूभातील 
पाण्याची पातळी 10 ते 70 फुटापयवत आहे. ती अजतखोल असल्यामळेु जवजहरीपासनू िलपसचन खर्मचक आहे. 
सद्यश्स्थतीत 12 उपसा पसचन योिना आहेत. 
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प्रिासन 

 सवांजगण व एकाश्त्मक जवकासाच्या दषृ्टीने जिल्यातील सवव गावे चार पांचायत सजमत्याांमध्ये समाजवष्ट 
केलेली आहेत. जिल्यात एकूण 541 ग्रामपांचायती आहेत. धळेु जिल्यात एकूण चार तालकेु असनु त्यात जिरपरू या 
तालकुयाच्या मखु्यालयी एक व पिदखेडा तालकुयातील दोंडाईचा या गावी एक अिा दोन नगरपजरर्षदा असनु 
जिल्याच्या मखु्यालयी महानगरपाजलका आहे. पिदखेडा तालकुा मखु्यालयी नगरपांचायत आहे आणि  साक्री या 
तालकुयाच्या मखु्यालयी जदनाांक 23/02/2015 रोिी नव्याने नगरपांचायत जनमाण झालेली आहे. 

2. िोकसांख्या 
िनगणना 

2011 िनगणनेच्या आकडेवारीनसुार जिल्हयातील एकूण लोकसांख्या 20,50,862 असनू त्यापैकी 
10,54,031 परुुर्ष व 9,96,831 श्स्त्रया आहेत. 2011 ची लोकसांख्या ही 2001 च्या िनगणनेच्या तलुनेत 20.1 
टकयाांनी  िास्त आहे. एकूण लोकसांख्येपैकी जिल्हयात धळेु तालकुयाची लोकसांख्या (49 टकके) सवाजधक असनू 
पिदखेडा तालकुयाची लोकसांख्या (19 टकके) सवात कमी आहे. 

जिल्ह्हयाची एकूण िोकसांख्या दिवषीय बदि, स्त्त्री - परुुष प्रमाण, साक्षरिा, ग्रामीण व नागरी 
िोकसांख्येची एकूण िोकसांख्येिी टक्केवारी 

वर्षव एकूण 
लोकसांख्या 

लोकसांख्येतील 
दिवर्षीय बदल 

(टककेवारी) 

दर हिार 
परुुर्षामागे 

श्स्त्रयाांची सांख्या 

साक्षरता 
प्रमाण 

(टककेवारी) 

ग्रामीण लोक 
सांख्या प्रमाण 
(टककेवारी) 

नागरी लोक 
सांख्या प्रमाण  
(टककेवारी) 

1961 781065 +  29.2 961 28.7 82.7 17.3 
1971 969714 +  24.2 948 31.9 81.1 18.9 
1981 1202284 +  23.9 954 43.5 77.4 22.5 
1991 1473170 +  22.5 945 58.8 75.8 24.2 
2001 1707947 + 15.9 944 71.6 73.9 26.1 
2011 2050862 + 20.1 946 72.8 72.2 27.8 

 
स्त्त्री-परुुष प्रमाण 

जिल्हयातील दरहिार परुुर्षामागे श्स्त्रयाांचे प्रमाण िनगणना 2011 च्या आकडेवारीनसुार 946 असनू ग्रामीण 
व नागरी भागासाठी हे प्रमाणे अनकु्रम े 950 व 935 आहे. धळेु जिल्यात सवात िास्त स्त्री-परुूर्ष प्रमाण साक्री 
तालकुयाचे (970) असनु सवात कमी धळेु तालकुयाचे (931) आहे यात धळेु जिल्हयात सवात िास्त स्त्री-परुुर्ष प्रमाण 
ग्रामीण भागात साक्री तालकुयातील जिरसोल(1671) या गावाचे आहे. तर पिदखेडा तालकुयातील सोंडले (498) या 
गावाचे स्त्री-परुुर्ष प्रमाण सवात कमी आहे.  

स्त्त्री-परुुष प्रमाणावर आधाजरि िक्िा 

िािुका 
स्त्त्री-परुुष प्रमाणानसुार गावाांची सांख्या (*)ओसाड गावे सोडुन 

1000 पेक्षा िास्त्ि 950-999 900-949 900 पेक्षा कमी एकूण गावे 
जिरपरू 36 63 32 14 145 

शिदखेडा 17 48 55 21 141 
साक्री 84 65 66 12 227 
धळेु 12 45 64 45 166 

एकूण धळेु जिल्ह्हा 149 221 217 92 679 * 
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0 िे 6 वयोगटािीि स्त्त्री-परुुष प्रमाणावर आधाजरि िक्िा 

िािुका 
स्त्त्री-परुुष प्रमाणानसुार गावाांची सांख्या (*) ओसाड गावे सोडुन 

1000पेक्षा 
िास्त्ि 

950-999 900-949 900 पेक्षा कमी एकूण गावे 

जिरपरू 39 18 27 61 145 
शिदखेडा 20 15 20 86 141 

साक्री 89 27 36 75 227 
धळेु 26 18 30 92 166 

एकूण धळेु 
जिल्ह्हा 

174 78 113 314 679 * 

 
िोकसांख्येची घनिा 

राज्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी 2.6 टकके क्षेत्र व्यापलेल्या व एकूण लोकसांख्ये पैकी 1.8 टकके लोकसांख्या 
असलेल्या धळेु जिल्हयात लोकवस्ती जवरळ आहे. महाराष्र राज्याच्या 365 प्रती चौ.जक.मी. लोकसांख्या घनतेच्या 
तलुनेत जिल्हयाच्या लोकसांख्येची घनता दर चौ.जक.मी. ला 285 आहे. जिल्हयात धळेु तालकुयात लोकसांख्येची 
घनता दर चौ.जक.मी. ला 426 सवाजधक असनू साक्री तालकुयातील घनता 193 सवात कमी आहे. 
 
ग्रामीण आजण नागरी िोकसांख्या 

2011 च्या िनगणनेनसुार जिल्हयाचे एकूण लोकसांख्येपैकी 72.2 टकके लोकाांचे ग्रामीण भागात वास्तव्य 
आहे. उववरीत 27.8 टकके लोकसांख्या धळेु महानगरपाजलका, जिरपरू व दोंडाईचा या नगरपाजलका क्षेत्र व साक्री , 
जनिामपरू या साक्री तालकुयातील दोन गणना िहरे तर अवधान, मपहदळे व वलवाडी या धळेु तालकुयातील तीन 
गणना िहरे अिा पाच गणना िहरात जवभागलेली आहे. चार लाखाांपेक्षा अजधक लोकाांचे वास्तव्य असलेले धळेु हे 
जिल्हयातील एकमेव िहर आहे. 

िनगणना 2011 प्रमाणे धळेु जिल्ह्हयािीि गावाांची (िनगणना िहराांसह) िोकसांख्येजनहाय िक्िा 

िािुका 

िोकसांख्येवर आधाजरि गावाांचे वगीकरण 

0 ते 
499 

500 
ते 999 

1000 
ते 

1999 

2000 ते 
4999 

5000 
ते  

9999 

10000 व 
 त्याहुन अजधक 

एकूण गावे 

जिरपरू 11 17 49 60 9 1 147 
शिदखेडा 11 31 52 41 5 1 141 

साक्री 9 52 96 57 9 4 227 
धळेु 11 28 46 64 12 7 168 

एकूण जिल्ह्हा 42 128 243 222 35 13 683 
अनसुजूचि िािी व िमािी 

धळेु जिल्हयातील एकूण चार तालकुयाांपैकी धळेु व पिदखेडा हे दोन तालकेु जबगर आजदवासी असनू साक्री व 
जिरपरू हे दोन तालकेु अांित: आजदवासी आहेत. 2011 च्या िनगणनेनसुार जिल्हयाच्या एकूण लोकसांख्येपैकी 6.2 
टकके अनसूजुचत िातीची लोकसांख्या असनू 31.6 टकके अनसुजुचत िमातींची लोकसांख्या आहे. 
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िनगणना 2011 नसुार अनसुजूचि िािीच्या िोकसांख्येनसुार गावाांचे वगीकरण 

िािुका 
अनसुजूचि िािीच्या िोकसांख्येनसुार गावाांचे वगीकरण  

0 िे 99 100 िे 
299 

300 िे 
499 

500 व त्याहुन 
अजधक 

एकूण गावे 

जिरपरू 93 33 15 4 145 
शिदखेडा 75 53 8 5 141 

साक्री 178 34 10 5 227 
धळेु 69 63 19 15 166 

एकूण धळेु जिल्ह्हा 415 183 52 29 679 * 
(*) ओसाड गावे सोडुन 

िनगणना 2011 नसुार अनसुजूचि िमािीच्या िोकसांख्येनसुार गावाांचे वगीकरण 

तालकुा 
अनसुजूचत िमातीच्या लोकसांख्येनसुार गावाांचे वगीकरण 

0 िे 
99 

100 िे 
299 

300 िे 
499 500 िे 999 

500 व त्याहुन 
अजधक एकूण गावे 

जिरपरू 2 19 19 44 61 145 
शिदखेडा 11 37 40 39 14 141 

साक्री 3 20 32 67 105 227 
धळेु 11 42 35 50 28 166 

एकूण धळेु 
जिल्ह्हा 27 118 126 200 208 679 * 

(*) ओसाड गावे सोडुन 

िनगणना 2011 नसुार जिल्ह्हयािीि आजदवासी उपयोिना के्षत्राची माजहिी  

अ.
क्र. तालकुा 

लोकसांख्या 

खेडी क्षेत्र   (हेकटर) एकूण 
लोकसांख्या 

आजदवासी 
लोकसांख्या 

अजदवासी लोकसांख्येची एकुण 
लोकसांख्येिी टककेवारी 

1 जिरपरू 71 371.06 173316 136309 78.7 
2 साक्री 102 1000.83 188415 132585 70.4 

एकूण 173 1371.89 361731 268894 74.3 
 
कामगार 

2011 च्या िनगणनेनसुार धळेु जिल्हयाच्या एकूण 20,50,862 लोकसांख्येपैकी 40.3 टकके मखु्यत: काम 
करणारे, 5.3 टकके,  जसमाांजतक काम करणारे, व 54.3 टकके काम न करणारे अिी वगववारी आहे. मखु्यत: काम 
करणा-या 8,25,875 लोकसांख्येपैकी 26.7 टकके िेतकरी, 44.3 टकके िेतमिरू, 2.0 टकके व्यापार, तर इतर 
व्यवसायात 27.0 टकके गुांतलेले आहेत.  
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वयोगटानसुार िोकसांख्या 

2011 च्या िनगणनेनसुार धळेु जिल्हयात एकुण लोकसांख्येच्या 20,50,862 पैकी 0 ते 14 वयोगटाची 
लोकसांख्या 6,18,402, वयोगट.15 ते 34 ची लोकसांख्या 6,96,944 आहे. 35 ते 59 वयोगटाची लोकसांख्या 
5,21,137 आहे व 60 व त्यापेक्षा अजधक वयोगटाची लोकसांख्या 1,95,741 आहे. िनगणनेमध्ये वय न 
नोंदजवलेल्याांची सांख्या 18,638 इतकी आहे.  
 
साक्षरिा (ग्रामीण व नागरी ) 

िनगणना 2011 च्या आकडेवारीनसुार जिल्हयात एकूण लोकसांख्येच्या 72.8 टकके साक्षर असनू साक्षरतेचे 
प्रमाण ग्रामीण भागात 67.3 टकके तर नागरी भागात 86.7 टकके इतके आहे. तसेच परुुर्ष व श्स्त्रयाांचे साक्षरता प्रमाण 
अनकु्रमे 79.5 टकके व 65.8 टकके आहे. जिल्हयात धळेु तालकुयात 80.6 टकके साक्षरतेचे प्रमाण सवाजधक असनू 
साक्री तालकुयात ते 63.7 टकके इतके सवात कमी आहे. 

िनगणना 2011 नसुार धळेु जिल्ह्हयािीि ग्रामीण भागािीि साक्षरिेच्या प्रमाणानसुार वगीकरण 

िािुका 
साक्षरतेच्या टककेवारीनसुार गावाांचे वगीकरण 

0 िे 25  26 िे 50 51 िे 75 76 िे 90 
90 व त्यापेक्षा 

िास्त्ि एकूण गावे 

जिरपरू 5 42 76 21 1 145 
शिदखेडा 0 7 73 60 1 141 

साक्री 1 62 142 22 0 227 
धळेु 1 8 92 65 0 166 

एकूण धळेु जिल्ह्हा 7 119 383 168 2 679* 
(*) ओसाड गावे सोडुन 
 
जनवासी घरे व कुटूां बे (2011च्या िनगणनेनसुार) 

जिल्हयातील एकूण 4,08,874 जनवासी घराांपैकी 73 टकके घरे ग्रामीण भागात असनू 27 टकके कुटुांब 
िहरी भागात वास्तव्य करतात. 4,08,874 एकूण कुटूांबाांपैकी 2,96,717 कुटूांबे ग्रामीण भागात वास्तव्य करतात 
तर 1,12,157 कुटुांबे िहरी भागात वास्तव्य करतात. 
 
के्षत्रवार जिल्ह्हा उत्पन्न व दरडोई जिल्ह्हा उत्पन्न (चािू व स्स्त्िर शकमिीनसुार)  

 जिल्हा स्तरावरील उत्पन्नाचे अचकू अांदाि करण्यासाठी  प्रदेिाला सांचजयत होणारे उत्पन्न ही सांकल्पना 
वापरणे योग्य असले तरी जिल्हा स्तरावरील आर्मथक उलाढालीचा पजरणाम जिल्हयापरुताच मयाजदत राहात नसल्याने 
सांबांजधत जिल्हयाला बाहेरुन प्राप्त होणारे व सांबांजधत जिल्हयातनू बाहेर िाणा-या उत्पन्नाचे मोिमाप करणे िकय 
नसल्याने सदर पध्दतीचा वापर करता येत नाही. त्यामळेु उत्पन्न स्त्रोत पध्दती  (Income Originating Approach) 
हया सांकल्पनेचा अवलांब करुन जिल्हा स्तरावरील उत्पन्नाचे अांदाि तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यानसुार   
2011-12 हे आधारवर्षव घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अांदािानसुार धळेु जिल्हयाचे चाल ू पकमतीनसुार सन   
2019-20 चे  प्रारांजभक जनव्वळ जिल्हा उत्पन्न रु. 31,867 कोटी इतके आहे. धळेु जिल्हयाचे दरडोई जिल्हा उत्पन्न 
रु. 1,44,578 इतके आहे.  तर राज्याचे दरडोई उत्पन्न रु. 2,02,130 आहे. तसेच श्स्थर पकमतीनसुार सन     
2019-20 चे धळेु जिल्हयाचे एकूण जनव्वळ जिल्हा उत्पन्न रु. 22,786 कोटी इतके आहे. धळेु जिल्हयाचे दरडोई 
जिल्हा उत्पन्न रु. 1,03,378 इतके आहे.  तर राज्याचे दरडोई उत्पन्न रु. 1,52,566 आहे.   
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जिल्हा उत्पन्नाचे अांदाि तयार करण्याकजरता लागणारी मलुभतू माजहती अिनुही समाधानकारकजरत्या 
उपलब्ध नाही. प्राथजमक क्षेंत्राकजरता बहुताांि आकडेवारी उपलब्ध आहे. मात्र इतर क्षते्राकरींता आकडेवारी अजतिय 
अल्पिा प्रमाणात उपलब्ध आहे. ज्या क्षेत्राकरींता जिल्हा स्तरावरील आकडेवारी उपलब्ध नाही त्या क्षेत्राकरींता 
जिल्हावार अनरुुप असे जनदेिक वापरुन त्या आधारे राज्य स्तरावरील उत्पन्नाची जिल्हयामध्ये जवभागणी करण्यात 
आलेली आहे. आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा अभाव अनरुुप जनदेिाांकाचा वापर तसेच पध्दतीमधील अांगभतू उणीवा 
या सवामळेु जिल्हा उत्पन्नाचे अचकू अांदाि बाांधण्यामध्ये मयादा येत असल्याने हे अांदाि ढोबळ मानाने जिल्हयातील 
उत्पन्नाची पातळी आिमावन्याकजरता वापरावेत या प्रकािनात प्रकाजित केलेले जिल्हा उत्पन्नाचे अांदाि वापरताांना 
वरील मयादा लक्षात घ्याव्यात. 

3. वने 
वनके्षत्र व वन उत्पादन 

जिल्हयाच्या एकूण भौगोजलक क्षेत्रापैकी वनक्षेत्र 2067.18 हेकटर म्हणिे 28.7 टकके आहे. एकूण 
वनक्षेत्रापैकी सवाजधक वनक्षेत्र साक्री  तालकुयाने व्यापलेले असनू पिदखेडा तालकुयात अत्यल्प वनक्षेत्र आहे. 
वनजवकासासाठी जिल्हयात पश्चचम जवभाग, उत्तर जवभाग व वनजवकास महामांडळ असे वनजवभाग कायवरत असनू 
वनजवभागातफे वकृ्ष लागवड, पनुवलागवड, वनसांधारण सांरक्षण व वनजवकासाची जवजवध कामे केली िातात व वन 
उत्पादनाचे सांकलन केले िाते. या जिल्हयात साग हे इमारती लाकूड प्रमखु वन उत्पादन व पडक, तेंद ूपाने व मोहाची 
फळे, फुले ही गौण वन उत्पादने आहेत. या वर्षात इमारती लाकूड, सरपण, गवत, बाांब ूआजण सांजकणव वन उत्पादनाांच्या 
जवक्रीपासनू रु. 12.75 लाख उत्पन्न जमळाले. 
सामाजिक वनीकरण 

िागजतक बकेँच्या सहकायाने कायाश्न्वत झालेला सामाजिक वनीकरण कायवक्रम या जिल्हयात ऑकटोबर 
1980 पासनू कायाश्न्वत झाला. उपसांचालक, सामाजिक वनीकरण जवभाग, धळेु याांच्या अजधपत्याखाली चार लागवड 
अजधकारी, चार िासकीय रोपवाटीका व पाच जकसान रोपवाटीकेच्या सहाय्याने कायवक्रम राबजवला िातो. सदर 
कायवक्रमाांतगवत गटवनीकरण, खािगी िमीनीवर ग्रामपांचायतीच्या िागेवर झाडे लावणे व वन महोत्सव या योिना 
राबजवल्या िातात. 2020-21 या वर्षात जवजवध कायवक्रमाांतगवत एकूण 60 हजार रोपे लावण्यात आली. 

4. कृजष 
िजमनीचा वापर 

2020-21 या वर्षात जिल्हयाचे एकूण भौगोजलक क्षेत्र 7,19,500 हेकटर आहे. त्यापैकी 2,08,890 हेकटर 
वनक्षेत्र, जबगर िेती वापराखालील िमीन 1,60,84 हेकटर आहे व पडीत/ लागवडी लायक नसलेली िमीन 71,812 
हेकटर आहे. तसेच 5,25,431 हेकटर लागवडी खाजलल एकूण क्षेत्र आहे.   
िजमनधारण 

कृजर्ष गणना 2015-16 नसुार धळेु जिल्हयात एकूण 2,60,776 िमीनधारक खातेदार असनु त्याांचे एकूण 
क्षेत्र 4,36,673.87  हेकटर  आहे. 
जपके 

जिल्हयामध्ये बािरी, ज्वारी, (खरीप) कुळीथ, कापसू व भईूमगू ही खरीप जपके आजण ज्वारी (रब्बी), गहू, 
हरभरा ही रब्बी जपके घेतली असनू ऊस, केळी, जमरची व कापसू ही नगदी जपके घेण्यात आली. 
          
        2020-21 मध्ये एकूण लागवडी खालील क्षेत्रापैकी महत्वाच्या खरीप जपक बािरी 44,488 हेकटर, ज्वारी 
25,784 हेकटर, भईूमगू 11,328 हेकटर, कापसू 2,40,207 हेकटर, मगू 10,772 हेकटर व ताांदळू 4,635 हेकटर 
असे घेण्यात आले.  
 नगदी जपकाांमध्ये एकूण लागवडी खालील क्षेत्राांपैकी ऊस 1,356 हेकटर असे पीक घेण्यात आले.  
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कृजष उत्पादने 

2020-21 या वर्षात बािरी  4913 जकलो, ज्वारी 5316 जक .ग्र.ॅ, हरभरा 4084 जक.ग्र.ॅ, तरु 2555 जक .ग्र.ॅ, 
मगु 1609 जक .ग्र.ॅ व भुईमगु 2855 जक .ग्र.ॅ, ताांदळु 1921 जक .ग्र.ॅ, गहु 8217 जक .ग्र.ॅ, उडीद 1447 जक .ग्र.ॅ अिी 
दर हेकटरी उत्पादन प्राप्त झाले आहे.  

 
फिोत्पादन व भािीपािा 

फळे व भािी पाल्याची वाढती मागणी व खात्रीची बािारपेठ लक्षात घेता मोठया िहरािवळील खात्रीिीर 
पाणीपरुवठा सजुवधा उपलब्ध असलेल्या गावाांमध्ये फळे व भािीपाला जपकाचे क्षेत्र तसेच उत्पादनात वाढ होत आहे. 
सन 2020-21 या वर्षात फळे व भािीपाल्याखालील एकूण हेकटर क्षेत्र उपलब्ध झालेले नाही.  
 
रासायजनक खिाांचा वापर 
           2020-21 या वषात 1,66,376 मेट्रीक टन रासायणनक खतांचा वाटप केला गेला. यात खरीप व रब्बी  हंगाम 
सांयकुत खते 66,376 मे.टन. व जमश्र खते 512 मे.टन व इतर खते 99488 मे.टन रासायजनक खताांचे वाटप 
करण्यात आले.  
 
कृजष उत्पादनाांचे साठवण  

जिल्हयात एकूण 4 कृजर्ष उत्पन्न बािार सजमत्या व 10 उपबािार सजमत्याांमध्ये िेतमालाच्या खरेदी जवक्रीचे 
व्यवहार होतात. कृजर्ष उत्पन्न बािार सजमतीच्या आवारात काही प्रमाणात िेतक-याांच्या जनवासाची व्यवस्था आहे. 
तसेच जपण्याच्या पाण्याची सोय, गरुाांना जनवारा, छपरे, पाण्याचे हौद अिा जवजवध सजुवधा आहेत. या सजमतींच्या 
आवारात कृजर्ष माल साठजवण्याची व्यवस्था आहे. धळेु जिल्हयातील साक्री व जिरपरू या अांित: आजदवासी क्षेत्रासाठी 
आजदवासी जवजवध कायवकारी सहकारी सांस्थाांमाफव त आजदवासी जवकास महामांडळाचे दयु्यम जवतरक म्हणनू चाल ू
भावाने कृजर्ष मालाची खरेदी करतात.  

धळेु जिल्हयातील सवव साठवणकू गहृाांची सांख्या 22 असनु सवव िासकीय गोदामे आहेत. त्याांची एकूण 
साठवण क्षमता 13,900 मे. टन आहे.  

5. जलसिंचन   
जलसिंचनाची िंाधने 

2020-21 या वर्षात 4,08,794 हेकटर जनव्वळ ओलीताखालील क्षेत्र असनू ओलीताखालील एकूण जनव्वळ 
क्षेत्र हे लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या 30.62 टकके आहे.  
विविध विकाखालील ओलीताचे के्षत्र 

2020-21 या वर्षात जपकवार ओलीताखालील प्रमखु जपकाांचे क्षेत्र गहु 49,736, ऊस 1356, हरभरा सांदभव 
वर्षात उपलब्ध झालेला नाही.  
 
मोठे व मध्यम प्रकल्ह्प 

धळेु जिल्यात मोठे प्रकल्प अश्स्तत्वात नसनु मध्यम प्रकल्पाांची सांख्या बारा आहे. त्या सवव प्रकल्पाांचे एकूण 
लाभ क्षेत्र 86,004 हेकटर असनु ओजलत क्षेत्र 37,316 हेकटर इतके आहे. यात सवात िास्त लाभक्षेत्र साक्री 
तालकुयात (36,812 हेकटर) असनु  सवात कमी लाभक्षेत्र धळेु तालकुयात (2,105 हेकटर) आहे.  
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6. पिुसांवधशन, पिुवैद्यकीय सेवा आजण दगु्धव्यवसाय 
पिुसांवधशन 

2012 पिधुनगणनेनसुार जिल्हयातील एकूण पिधुन सांख्या 9,74,295 असनू त्यात जवदेिी गाई/बैल 
40,505, देिी गाई/बैलाांची सांख्या 3,56,203, म्हिी व रेडे याांची सांख्या 1,00,188, मेंढयाांची सांख्या 2,06,789, 
िेळया 2,75,690, घोडयाांची सांख्या 4,662 आजण गाढवाांची सांख्या 270 इतके तर इतर पिधुनाची सांख्या  
30,493  इतकी आहे.  
 
पिुवैद्यकीय सेवा 

2020-21 या वर्षात जिल्हयात एकूण चार पिवुैद्यजकय सवव जचजकत्सालय,112 पिवुैद्यजकय दवाखाने व  
प्रथमोपचार कें दे्र  कायवरत असनु वरील सवव कें द्राांवर कृजत्रम रेतनाचे काम होत असल्याने स्वतांत्र कृजत्रम रेतन कें दे्र 
नाहीत. 
  सधन पिजुवकास कायवक्रमाखाली नवीन सांकरीत िाती प्रचारात आणणे, कृजत्रम रेतनाचा उपयोग, पिसु्वास््य 
आजण कुरणजवकास याद्वारे जवकास कायवक्रम राबजवण्याांत आला. कें द्रामध्ये जवदेिी िसी, हासँ्टीन वळूची जनगा 
ठेवण्याांत येते. तसेच गोठजवलेले जवयव मध्यवती कें द्राद्वारे कृजत्रम रेतनासाठी उपकेद्राांना परुजवण्यात येते. िनावराांची 
कायवक्षमता वाढजवण्यासाठी सकस व उच्च प्रतीच्या जहरव्या वैरणाची जनर्ममती केली िाते.  
 
दगु्ध उत्पादन 

धळेु जिल्हा हा दधुाचा जिल्हा म्हणनू प्रजसध्द आहे. जिल्हयात एकूण 321 दगु्ध जवकास सहकारी सांस्था असनु 
286 सांस्था अवसायनातील आहे, त्यात 16,780 इतके सभासद आहेत. गेल्या काही वर्षात दरजदविी सरासरी दधु 
सांकलन फारच कमी झालेले आहे. याचे प्रमखु कारण म्हणिे जिल्हयात खािगी दगु्ध व्यवसाय मोठया प्रमाणावर सरुु 
झाल्याने दधुास सरकारी दरापेक्षा िास्त भाव व आकर्षवक खािगी योिना होय. 

 
7. मत्स्त्य व्यवसाय 

धळेु जिल्हयात फकत भिूल मत्स्य व्यवसाय केला िातो. सतु व नॉयलान धाग्याांची िाळी व स्थाजनक होडया, 
डुांग्या (छोटया होडया) याांच्या सहाय्याने 485 जक.मी. लाांबीच्या 8 महत्वाच्या नदया व मालनगाांव, पाांझरा, अनेर, 
करवांद इत्यादी मध्यम प्रकल्प व तलावात मासेमारी केली िाते. जिल्हयात स्थाजनक िातीची  कटला, रोहू, मगृळ व 
कोंबडा या प्रकारची मासळी पकडली िाते. 2020-21 या वर्षात मत्स्य व्यवसायात जिल्यात रु. 1330 लाख 
पकमतीचे 2,346 मे.टन एकूण मत्स्य उत्पादन झाले आहे. 
  जिल्हयातील एकूण 5,730 हेकटर िलक्षेत्र मत्स्य व्यवसाय जवकास क्षेत्राखाली असनू लघपुाटबांधारे व पाझर 
तलावाांची वाढती सांख्या लक्षात घेता जिल्हयात तलावातील मत्स्य व्यवसायास वाव आहे. कोळी, भोई, आजदवासी व 
मागासवगीय असे अांदािे 3,000 कुटुांबे  मासेमारी व्यवसायात गुांतलेले आहेत.  

मच्छीमाराांिी सांपकव  साधनू त्याांना सहकारी तत्वावर सांघटीत करणे, प्रजिक्षण देणे, िलदगतीने वाढणा-या 
मत्स्य जबिाांचा परुवठा करणे, उपयकुत साधन-सामगु्री उपलब्ध करुन देणे इत्यादी जवकास जवर्षयक कायवक्रम सांदभव 
वर्षात राबजवले गेले आहेत. जिल्हा मत्स्य व्यवसाय उत्पादन व परुवठासांबांधी स्वावलांबी होण्यासाठी खात्यामाफव त 
मकुटी (नकाणे) व अनेर धरणाखाली मत्स्यबीि उत्पादन कें द्र कायाश्न्वत केले असनू त्यात सधुारीत िातीची रोहू, 
कटला व मगृळ मासळींची 147 लाख मत्स्य बीिे सोडण्यात आली. सांदभव वर्षात 2,335 सभासद असलेल्या 40 
मच्छीमार सांस्था मत्स्य व्यवसायात कायवरत आहेत.  
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8. वीि 
 सन 2020-21 मध्ये जिल्हयातील सांपणूव 679 खेडयाांना वीि परूवठा झालेला असनू सांपणुव जिल्हयात 
16,69,328 हिार जकलोवटॅ वीि परुवठा करण्यात आलेला आहे.  
 
वीिेचा जवजवध उपयोगासाठी वापर 
            जिल्हयात 2020-21 या वर्षवभरात 16,69,328 हिार जकलो वटॅ तास वीि वापर झालेला आहे. त्यापैकी  
घरगतुीसाठी 2,59,388, व्यापारी उपयोगासाठी 58,458,औद्योजगक वापरासाठी 3,31,227, सावविजनक 
जदवाबत्तीसाठी   79,539, कृजर्षसाठी 7,87,306 व इतर उपयोगासाठी 1,53,410 हिार जकलो वटॅ तास एवढया 
जविेचा वापर झालेला आहे.  एकूण 4.32 लाख जवद्यतु कनेकिन आहेत  

9. खजनिे व उद्योग 
खजनिे 

धळेु जिल्हयात मौल्यवान तथा प्रमखु खजनिे नाहीत, दगड काढणे, खडी उद्योग व बाांधकामासाठी वाळू काढणे 
एवढाच खाण उद्योग मयाजदत आहे. धळेु जिल्हयात वाळू, दगड, माती, गोटे व गौण खजनिापासनू  स्वाजमत्वधनाच्या 
पोटी महसलू प्राप्त होतो. 
 
उद्योग 

धळेु जिल्हयात एकूण 4 तालकुयाांपैकी धळेु व पिदखेडा जबगर आजदवासी तर साक्री व जिरपरू हे दोन तालकेु 
अांित: आजदवासी आहेत. तसेच जिल्हयात औद्योजगक जवकासासाठीच्या परेुिा सोयींचा अभाव असल्याने धळेु जिल्हा 
राज्यात औद्योजगकदषृ्टया मागासलेला आहे.  गेल्या दोन दिकात िे उद्योग/ व्यवसाय उदयास आलेत ते कृजर्षवर 
आधारीत आहेत.  तेलजगरण्या, यांत्रमाग, सतुजगरण्या, स्टाचव उद्योग, केमीकल्स उद्योग िहराांबरोबरच ग्रामीण भागात 
देखील सरुु झालेले आहेत.  जिल्हयात सरुु असलेला जिरपरू या तालकुयातील एकमेव सहकारी साखर कारखाना  बांद 
पडला आहे. धळेु येथे कापड जगरणी, सतु जगरणी, यांत्रमाग, तेलजगरण्या, रसायन उद्योग, जसमेंट पाईप फॅकटरी, सॉ मील 
असे उद्योग आहेत तर दोंडाईचा येथे स्टाचव फॅकटरी  खािगी तत्वावर कायवरत आहे.  धळेु येथे सहकारी तत्वावर स्टाचव 
फॅकटरी आहे व धळेु तालकुयातील  मोराणे व जिरपरू तालकुयात जिरपरू येथे सतु जगरणी कायवरत आहे तर सोनजगर, 
तालकुा धळेु येथील सतु जगरणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे जिरपरू येथे महाराष्रातील पजहला सोने  
िधु्दीकरण कारखाना आहे.  

जिल्हयात 2015 अखेर नोंदणी झालेल्या 343 कारखान्याांपैकी 11 कारखाने बांद आहेत. 266 कायवरत 
कारखान्यातनू 10,249 कामगाराांना रोिगार उपलब्ध होता.  
 
औद्योजगक वसाहि  

जिल्हयात धळेु येथे महाराष्र औद्योजगक जवकास महामांडळाची औद्योजगक वसाहत कायवरत आहे. महाराष्र 
राज्य औद्योजगक महामांडळाने जिल्हयाचा औद्योजगक जवकास िलद व्हावा या हेतनेू धळेु येथे क्षेत्र जवकासाची कामे 
हाती घेतलेली आहेत. सद्या औद्योजगक जवकास महामांडळात 4711 लहानमोठे प्रकल्प कायवरत आहेत.  
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10. मागश पजरवहन व दळणवळण  

िोहमागश  
धळेु - चाळीसगाांव हा मध्य रेल्वेचा मागव धळेु तालकुयातनू िातो. तसेच पिदखेडा या तालकुयातनू सरुत-

भुसावळ हा पश्चचम रेल्वेचा मागव िातो. हे दोन्हीही मागव रुां द (ब्रॉडगेि) असनू एकेरी आहेत. त्याांची एकूण लाांबी 
81.61 जक.मी. असनु त्यावर मध्ये रेल्वेची पाच व पश्चचम रेल्वेची सात अिी एकूण बारा रेल्वे स्थानके आहेत. तसेच 
पश्चचम रेल्वेच्या सरुत-भुसावळ या मागाचे दहेुरी करणाचे काम पणूव झाले आहे. तसेच पश्चचम  रेल्वेचे जवद्यतुीकरणाचे 
काम पणूव झाले आहे. 
 
रस्त्िेमागश 
            जिल्हयात असलेली एकूण रस्त्याांची लाांबी 7074.69 जक.मी. आहे. त्यापैकी 4,447.68 जक.मी जिल्हा 
पजरर्षदेच्या अखत्यारीत, 2,108.95 जक.मी सावविजनक बाांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत तर 518.06 जक.मी नगर 
पाजलकेच्या व महानगरपाजलकेच्या हद्दीत समाजवष्ट आहे.  
            जिल्हयातनू मुांबई-आग्रा हा राष्रीय महामागव धळेु, पिदखेडा व जिरपरू या तालकुयातनू िात असनु सदर 
राष्रीय महामागव हा चार पदरी आहे तर सरुत - नागपरू हा राष्रीय महामागव धळेु, साक्री  या तालकुयातनु िात असनु 
सदर राष्रीय महामागाच्या चौपदरीकरणाचे काम सरुु आहे. या जिवाय धळेु-सोलापरु हा राष्रीय महामागव क्र. 211 
असनु या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठीची प्रजक्रया सरुु आहे.   
 
पषृ्ट्ठभागानसुार रस्त्त्याची िाांबी 

पषृ्ठभागाचे प्रकारानसुार एकूण रस्त्याांपैकी 4034.71 डाांबरी व जसमेंट काकँ्रीटचे , 1555.26 खडीचे, तर 
1484.72 इतकया लाांबीचे रस्ते अपषृ्ठाांजकत आहेत. जसमेंट काकँ्रीटचे रस्ते अत्यल्प प्रमाणात फकत नगरपाजलका व 
महानगरपाजलका हद्दीत आहेत. 
 
राज्य पजरवहन महामांडळ 

एकूण गावाांपैकी 100 टकके गावे बारमाही रस्त्याांच्या सोयींनी िोडलेली आहेत. माचव 2021 अखेर 385 
मागावर दैजनक धावणा-या 424 राज्य पजरवहन मांडळाच्या बसेसद्वारे प्रवासी वाहतकूीमळेु महामांडळाला 
रु.6766.88 लाख उत्पन्न जमळाले. 
 
नोंदणी झािेिी वाहने  

जिल्हयात 31 माचव 2021 रोिी असलेल्या जवजवध प्रकारची एकूण 479988 वाहने आहेत. यापैकी 
429886 प्रवासी वाहने, 50102 मालवहातकूीचे वाहने आहेत. त्यात 108453 जडझेलवर चालणारी वाहने आहेत 
तर 371535 वाहने पेरोलवर चालणारी वाहने आहेत. 
 
मािवाहिूक / वाहिूक सांस्त्िा 

जिल्हयात 31 माचव 2021 च्या श्स्थतीनसुार जिल्हयात रेल्वेमागव मयाजदत असल्याने व राष्रीय /प्रमखु महामागव 
जिल्हयातनू िात असल्यामळेु रस्ता वाहतकू हे मालवाहतकूीचे प्रमखु साधन असनू त्याद्वारे देिाच्या जवजवध भागात 
मालाची ने-आण मोठया प्रमाणावर केली िाते. 
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पोस्त्ट व दरुध्वनी सेवा 

2020-21 या वर्षात जिल्हयात 270 डाकघरे कायवरत आहेत. दर लाख लोकसांख्येमागे धळेु जिल्हयात 13 
डाकघरे आहेत. तसेच बीएसएनएल वैयश्कतक दरुध्वनीची सांख्या ग्रामीण भागात 1570 तर नागरी भागात 7194 
अिी आहेत. 
                                         11. श्रम आजण रोिगार 
औद्योजगक किह 

2020-21 या वर्षात औद्योजगक कलह या कायदयाखाली आरांभीची जिल्लक प्रकरणे औद्योजगक 
न्यायालयाकडे  एकूण 105 प्रकरणाांपैकी  89 मळु प्रकरणे असनु 16 प्रकरणे अजपलातील आहेत. 
 
रोिगार जवजनमय कें दे्र  

जिल्हयात धळेु येथे एकमात्र रोिगार जवजनमय कें द्र असनू 2020-21 या वर्षात नोंदणी झालेल्या अिवदाराांची 
सांख्या 3615 असनु एकूण उमेदवाराांची सांख्या 103382 इतकी आहे. 2020-21 या वर्षात 282 उमेदवाराांना नोकरी 
जमळजवली आहे.  
 
 औद्योजगक प्रजिक्षण सांस्त्िा  

धळेु  जिल्हयात िासकीय औद्योजगक प्रजिक्षण सांस्था 6 असनू त्याांची प्रवेि क्षमता 2218 अिी आहे व 
खािगी औद्योजगक प्रजिक्षण सांस्था 15 असनू त्याांची प्रवेि क्षमता 1241 अिी आहे. एकूण 22 औद्योजगक प्रजिक्षण 
सांस्था कायवरत असनु िासकीय व खािगी जमळून एकूण प्रवेि क्षमता 3459 एवढी आहे. त्यात एकूण 1961 जवद्याथी 
प्रजिक्षण घेत आहेत.  

12. सहकार 
जिल्हयात 2019-20 अखेर एकूण सहकारी सांस्था 1496 असनू त्यात 5.86 लाख सभासद आहेत. खेळते 

भाांडवल रु. 1,26,298.21 लाख इतके आहे. 
 13. बकँा 

बकँा 
 जिल्हयात  2020-21 अखेर राष्रीयकृत व जबगर राष्रीयकृत अिा एकूण 121 वगीकृत बकॅ िाखा कायवरत 
आहेत. जिल्हयातील बकँाांमाफव त िासनाच्या जवजवध योिना राबजवण्याच्या कामी सकुरता व समन्वय साधन्याच्या 
दषृ्टीने सेंरल बकँ ऑफ इांजडया जिल्हयातील  अग्रणी बकॅ म्हणनू काम करीत आहे. सन 2020-21 या वर्षी वगीकृत 
बकँाांकडुन कृर्षक क्षेत्रासाठी रु. 11679.53 लाख तर अकृर्षक क्षेत्रासाठी किववाटप केलेले नाही.  

 
14. िाळा आजण महाजवद्यािये 

िैक्षजणक सांस्त्िा 
2020-21 या वर्षात 1,411 प्राथजमक, 286 माध्यजमक  व 176 उच्च माध्यजमक िाळा आहेत. सन     

2020-21 या वर्षातील एकूण पटावरील प्राथजमक जिक्षण घेणा-या 1,64,284 जवद्या्यांपैकी अनसुजुचत िाती व 
अनसुजुचत िमातीच्या जवद्या्यांची सांख्या अनकु्रम े 9,822 व 70,135 एवढी आहे. माध्यजमक जिक्षण घेणा-या 
97,754 जवद्या्यांपैकी अनसुजुचत िाती व अनसुजुचत िमातीच्या जवद्या्यांची सांख्या अनकु्रमे 6,027 व 40,346 
एवढी आहे. उच्च माध्यजमक जिक्षण घेणा-या 1,52,610 जवद्या्यांपैकी अनसुजुचत िाती व अनसुजुचत िमातीच्या 
जवद्या्यांची सांख्या अनकु्रमे 10,680 व 44,341 एवढी आहे.तर महाणवद्यालयातील अनसुजुचत िाती व अनसुजुचत 
िमातीच्या जवद्या्यांची सांख्या अनकु्रम े2,653 व 4,221 एवढी आहे.  
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इिर प्रजिक्षण कायशक्रम 

2020-21 या वर्षात जिल्हयात एकूण 2,276 अांगणवाडया कायवरत आहेत. सकस आहार वाटप योिने 
अांतगवत एकूण 406314 इतके बालके व 37258 गभववती मजहला आहेत.  

 
 15. वैद्यकीय आजण सावशिजनक आरोग्य सेवा 

आरोग्यसेवा व सजुवधा  
सवांजगण वैद्यकीय सेवा राज्य सरकार, स्थाजनक सांस्था, सेवाभावी सांघटना व खािगी डॉकटसव अिा जवजवध 

सांस्था / व्यकतीद्वारे परुजवल्या िातात. 2020-21 या वर्षात 13 रुग्णालये, 26 दवाखाने, 46 प्राथजमक आरोग्य कें दे्र व 
232 आरोग्य उपकें दे्र स्वास््य सेवा परुजवण्यात सहभागी आहेत.  
िन्म मतृ्य ूप्रमाण  

2020-21 या वर्षात जिल्हयात एकूण 29570 िन्माांची व 13304 मतृ्यूांची नोंद झाली आहे. नोंद झालेल्या 
बाल मतृ्यूांची सांख्या 427 आहे.   
 कुटूांब कल्ह्याण कायशक्रम  

जिल्हयात एकूण 44 कुटूांब कल्याण कें द्र कायवरत असनू 2020-21 या वर्षात िननक्षम िोडप्याांची सांख्या 
318042 असनु त्यापैकी परुुर्ष नसबांदी झालेले 59 व नसबांदी झालेल्या श्स्त्रयाांची सांख्या 5381 इतकी आहे.  
जिल्यात लपु व इतर पध्दतीने कुटुांब जनयोिन करणाऱ्या िोडप्याांची सांख्याही मोठया प्रमाणावर आहे.  
मािा-बािसांगोपन कायशक्रमाांिगशि िसीकरण  

माता बालसांगोपन कायवक्रमाांतगवत सन 2020-21 मध्ये लहान मलुाांची रोगप्रजतकार िकती वाढजवण्यासाठी  
श्व्दगणुी (डी.टी.) 31619, पोजलओ 36583 व बी.सी.िी. 39117 अिा जवजवध प्रकारच्या लसी बालकाांना देण्यात 
आल्या आहेत. 38830 गरोदर श्स्त्रयाांनी धनवुाताची लस घेतली आहे. 
 
पाणी परुवठा 

धळेु जिल्यात 2020-21 वर्षात 650 गावाांना बारमाही पाणी परुवठा उपलब्ध आहे. नद्या, तलाव, साध्या 
जवहीरी, कुपनजलका या द्वारे जपण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जपण्याच्या पाण्याची टांचाई असलेल्या 77  
गावाांना इतर साधनाांनी (जवहीर अजधग्रहण, कुपनजलका अजधग्रहण अिा प्रकारे) पाणी परुवठा केला िातो. 

 
16. जिल्ह्हा जनयोिन 

सवशसाधारण योिना  
सन 2020-21 या सांदभव वर्षात सववसाधारण योिनेंअांतगवत योिनाांखाली रु. 17029.96 लाख इतका जनधी 

खचव झाला.  
जविेष घटक योिना  

सन 2020-21 या सांदभव वर्षात अनसजुचत उपयोिनाअांतगवत योिनाांखाली रु. 2998.48 लाख इतका जनधी 
खचव झाला.  
आजदवासी उपयोिना 

सन 2020-21 या सांदभव वर्षात आजदवासी उपयोिनेअांतगवत रु. 8990.05 लाख इतका जनधी खचव झाला.      
आजदवासी उपयोिना के्षत्राबाहेरीि योिना 

सन 2020-21 या वर्षात आजदवासी उपयोिना क्षेत्राबाहेरील योिना उपयोिनेंतगवत रु.1404.82 लाख एवढा 
खचव झालेला आहे. 
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प्रादेजिक पयशटन जवकास कायशक्रम (राज्यस्त्िर) :- 

धळेु जिल्हयातील प्रादेजिक पयवटन जवकास कायवक्रम (राज्यस्तर) या कजरता सन 2020-21 कजरता एकूण रु. 
108.06 लक्ष जनधी मांिरु करण्यात आला होता. 
अल्ह्पसांख्याक बहुि के्षत्र जवकास कायशक्रम:-  

धळेु जिल्हयातील अल्पसांख्याक बहुल क्षेत्र जवकास कायवक्रम या कजरता सन 2020-21 कजरता एकूण 
रु.12.00 लक्ष एवढा जनधी मांिरु करण्यात आला होता. 
रोिगार हमी योिना 

रोिगार हमी योिनेतगंत सन 2020-21 या वर्षात रु.21725.15 लाख खचव झाला असनू 10.37 लाख 
मनषु्य जदवस जनर्ममती झाली आहे.  
स्त्िाजनक जवकास कायशक्रम   

जिल्हयाच्या आमदाराांचा स्थाजनक जवकास कायवक्रमाांतगवत सन 2020-21 या आर्थथक वषात णवधानसभा व  
णवधानपणरषद मतदार सांघातील जवजवध कामावर 1606.20 लाख रूपये एवढा खचव झाला असनू खासदार स्थाजनक 
जवकास कायवक्रमाांतगवत सन 2020-21 या आर्थथक वषात लोकसभा मतदार सांघातील जवजवध कामावर 237.41 
लाख रूपये एवढा खचव झाला आहे. 

17. सांजकणश 
नगरपजरषदा, महानगरपाजिका  

जिल्हयातील एक महानगरपाजलका असनु त्याचे उत्पन्न रु.56241.71 लाख तर खचव रु.45315.08 लाख 
आहे, दोन नगरपजरर्षदा असनु त्याचे उत्पन्न रु.21987.98 लाख तर खचव रु.11824.17 लाख आहे व दोन 
नगरपांचायती असनु त्याचे उत्पन्न रु.3863.61 लाख तर खचव रु.2552.58 लाख आहे. 

 
जिल्ह्हा पजरषद  

2020-21 या वर्षात जिल्हा पजरर्षद अांतगवत एकूण उत्पन्न रु.111161.68 लाख व एकूण खचव 
रु.84710.07 लाख झाला आहे.   
गहृ िाखा  

जिल्हयात 2020-21 या वर्षात 17 पोलीस ठाणी, 11 आऊट पोस्ट व 15 पोजलस चौकी कायालये कायवरत 
असनू एकूण पोजलस दलाची सांख्या 1212 इतकी आहे या जिवाय धळेु जिल्हयात राज्य राखीव पोजलस दलाचे पोजलस 
बल गट क्रमाांक 6 कायवरत आहे.    

 
अस्ग्निमन सजुवधा  

2020-21 या वर्षात जिल्यात एक महानगरपाजलका व दोन नगरपजरर्षदाांची अश्ग्निमन दले कायवरत आहेत. 
 

करमणकू  
जिल्हयात 2020-21 या वर्षात 8 कायमस्वरुपी जचत्रपट गहेृ असनू त्याांची आसन क्षमता 4584 आहे. 

जिल्यात महानगरपाजलका धळेुचे अद्ययावत नाटयगहृ आहे. 
 

******
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जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा  

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 
एक प्राकृजतक रचना 
1 भौगोजिक स्त्िान 

1.1 उत्तर अक्षाांि अांि 20-38 ते 21-16  16.4 - 22.1 
1.2 पवुव रेखाांि अांि  73-50 ते 75-11 72.6 - 80.9 
1.3 

क्षेत्रफळ 
   000 चौ.             
      जक.मी. 

7 308 

2 प्रिासकीय रचना 
2.1 तालकेु सांख्या 4 355 @@ 
2.2 िहरे  (गणना िहराांसह)                              सांख्या 8 534  
2.3 वस्ती असलेली गावे              सांख्या 679 40,959 
2.4 वस्ती नसलेली गावे सांख्या 4 2,706 

@@ मुंबई शहर व मुंबई उपनगर णजल्हयांमधील 3 तालकेु वगळून 

दोन स्त्िाजनक स्त्वराज्य सांस्त्िा                                                    (2019-20) $ 
1 महानगरपाजलका सांख्या 1 27 
2 नगरपजरर्षदा सांख्या 2 241 
3 नगरपांचायत सांख्या 2 128 
4 कटकमांडळे  सांख्या 0 7 
5 पांचायत सजमत्या  सांख्या 4 351 
6 ग्रामपांचायती सांख्या 541* 27832# 

($  राज्य जनवडणकू आयोगाच्या अहवालानसुार जद.31.12.2019 रोिीची) # स्थाणनक शासन णनदेणशकेनसुार 
*धळेु तालकु्यातील गावे महानगरपालीकेत वगव झाल्याने ग्रामपंचायतीची सख्या कमी झालेली णदसत आहे. 
िीन िोकसांख्या (िनगणना 2011)        

1 ग्रामीण हिार 1480 61,556 
2 नागरी हिार 571 50,818 
3  एकूण हिार 2051 1,12,374 
4 परुुर्ष हिार 1054 58,243 
5 श्स्त्रया हिार 996 54,131 
6 श्स्त्रया प्रजत हिार परुुर्ष सांख्या 946 929 
7 अनसुजुचत िातीची लोकसांख्या  हिार 128 13,276 

7.1  एकुण लोकसांख्येिी प्रमाण  टकके 6.2 11.8 
8 अनसुजुचत िमातींची लोकसांख्या  हिार 647  10,510 

8.1  एकुण लोकसांख्येिी प्रमाण  टकके 31.6 9.4 
9 घनता (लोकसांख्या प्रजत चौ.जक.मी.)  सांख्या 285 365 
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         जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा  

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 
10 साक्षरतेचे प्रमाण 

10.1 ग्रामीण टकके 67.3 77.0 
10.2 नागरी टकके 86.7 88.7 
10.3 एकूण टकके 72.8 82.3 
10.4 परुुर्ष टकके 79.5 88.4 
10.5 श्स्त्रया टकके 65.8 75.9 
10.6 साक्षरतेमध्ये धळेु जिल्याचा राज्यात क्रमाांक/ 

महाराष्राचा देिात 
क्रमसांख्या बावीसावा बारावा 

11 दाजरद्रय रेरे्षखाजलल ग्रामीण कुटूांबे (2002) लाख 1.67                  45.19 
चार जिल्ह्हा उत्पन्न अांदाि 
1 चाि ुशकमिीनसुार 2019.20+ 2019-20+ 

1.1 एकूण उत्पन्न (स्थलु) कोटी रु.   35,901 28,18,555 
1.2 दरडोई उत्पन्न (स्थलु) रु.   1,62,880 2,29,488 
1.3 एकूण उत्पन्न (जनव्वळ) कोटी रु.   31,867 24,82,536 
1.4 दरडोई उत्पन्न ( जनव्वळ ) रु.   1,44,578 2,02,130 
2 स्स्त्िर शकमिीनसुार  2019-20+ 2019-20+ 

2.1  एकूण उत्पन्न ( स्थलु ) कोटी  25,832 21,34,065 
2.2  दरडोई उत्पन्न (स्थलु ) रु.   1,17,200 1,73,757 
2.3  एकूण उत्पन्न (जनव्वळ) कोटी रु.   22,786 18,73,801 
2.4  दरडोई उत्पन्न ( जनव्वळ ) रु.   1,03,378 1,52,566 

+ प्रथम सधुाजरत अांदाि 
िाच वित्तीय िंमािेश 

1 प्रधानमंत्री जनधन योजना  31/03/2021 अखेर 
1.1 उघडण्यात आलेली एकूि खाती संख्या 74,98,88 2,99,68,803 
1.2 देण्यात आलेली एकूि रूपे काडव संख्या 49,70,79 2,09,18,212 
1.3 णकमान णशल्कीची मयादा नसलेली खाती संख्या संख्या उ.ना. उ.ना. 
1.4 एकूि ठेवी ₹ कोटी 15,519 10,06,721 
2 प्रधानमंत्री मदु्रा योजना                                                         31/03/2021 अखेर 

2.1 वशश ु
1 मंजरू कजव ₹ कोटी 196.31 7,683 
2  णवतरीत कजव ₹ कोटी 195.65 7,640 
3  लाभाथी  संख्या 73,645 29,04,420 
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जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा  

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 
2.2 वकशोर    
1 मंजरू कजव ₹ कोटी 136.03 9,678 
2 णवतरीत कजव ₹ कोटी 134.09 9,407, 
3 लाभाथी  संख्या 15,727 7,30,984 

2.3 तरूण    
1 मंजरू कजव ₹ कोटी 55.89 7,562 
2 णवतरीत कजव ₹ कोटी 54.25 7,291 
3 लाभाथी  संख्या 821 1,03,405 
 एकूण    
1 मंजरू कजव ₹ कोटी 388.23 24,923 
2 णवतरीत कजव ₹ कोटी 383.99 24,338 
3 लाभाथी  संख्या 90,193 37,38,809 

िंहा कृजष   2020-21* 2019-20* 

1 भौगोजलक क्षेत्र हिार हेकटर 720 30,758 
2 वन क्षेत्र हिार हेकटर 209 5,222 
3 वन क्षेत्राचे भौगोजलक क्षेत्रािी प्रमाण टकके 29.0 17.0 
4 िेतीला उपलब्ध नसलेली िमीन 

4.1  जबगर-िेती वापराखाजलल हिार हेकटर 16 1712 
4.2  पडीत आजण लागवडीलायक नसलेली हिार हेकटर 72 1882 
4.3  एकूण (4.1+ 4.2) हिार हेकटर 88 3594 

  5 पडीत िमीनीव्यजतजरकत लागवड न केलेली इतर िमीन                                                  
5.1  कायमची कुरिे व चराऊ कुरिे हिार हेकटर उ.ना 1,353 
5.2  झाडे - झडुपांखालील हिार हेकटर उ.ना 273 
5.3  लागवडीलायक पांरत ुपडीत हिार हेकटर उ.ना 935 
6 पडीत िमीन                                                                                        

6.1  चाल ुपड हिार हेकटर 
72 

1,444 
6.2  इतर पड हिार हेकटर 1,215 
7 जपकाखाजलल क्षेत्र                                                                                                                                       

7.1 जपकाखाजलल जनव्वळ पेरणी क्षेत्र हिार हेकटर 409 16,722 
7.2 दसुोटा / जतसोटा क्षेत्र हिार हेकटर 115 6,848 
7.3 एकूण जपकाांखाजलल क्षेत्र हिार हेकटर 524 23,571 
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जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा  

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 
8 ओजलताखाजलल क्षेत्र  2020-21 2019-20 

8.1 जनव्वळ ओजलत क्षेत्र हिार हेकटर 111 उ.ना  
8.2 एकूण ओजलत क्षेत्र हिार हेकटर 161 उ.ना  
9 महत्वाच्या जपकाांखाजलल क्षेत्र                                                                     2020-21 2019-20 

9.1 तणृधान्ये हिार हेकटर 183 6,976 
9.2 कडधान्ये हिार हेकटर 58 4,316 
9.3 तेलजबया हिार हेकटर 28 4,526 
9.4 ऊस (तोडणी क्षेत्र) हिार हेकटर 1 822 
9.5 कापसू हिार हेकटर 240 4,491 
10 पिवन्य ( सरासरी ) 2020 जम.मी. 672.33 1242.60 
11 िमीन वजहतीधारण क्षेत्र                                                          2015-16            2015-16 

11.1 क्षेत्र 2 हेकटरपेक्षा कमी हिार हेकटर 168.9 9,220 
11.2 क्षेत्र 2 ते 10 हेकटर हिार हेकटर 244.3 10,125 
11.3 क्षेत्र 10 हेकटरपेक्षा िास्त हिार हेकटर 23.4 1,162 
साि अांिि: व पणूशि:शसचन क्षमिा जनमाण झािेि ेपाटबांधारे 

प्रकल्ह्प व त्याांखािीि के्षत्र  
   2020-21       30 जून,2020  

1 
मोठे पाटबांधारे प्रकल्प (मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पांसह) 

सांख्या 
12 

405@ 

1.1 
 लाभक्षेत्र  ( जनर्ममत पसचन क्षमता) (मध्यम 
पाटबंधारे प्रकल्पांसह) 

हिार हेकटर 
86 

3,918 

2 
मध्यम पाटबांधारे प्रकल्प      सांख्या 

12 
 अ.क्र. 1 मध्ये 
   समजवष्ट                                                              

2.1  लाभक्षेत्र (जनर्ममत पसचन क्षमता) हिार हेकटर 86  
3 लघ ु पाटबांधारे प्रकल्प (राज्यक्षेत्र)     सांख्या 50 3472$ 

3.1  लाभक्षेत्र (जनर्ममत पसचन क्षमता) हिार हेकटर 17 1,386 
4 लाभ क्षेत्रातील णवणहरींद्वारे सन 2019-20 

मधील  अणतणरक्त शसचन क्षेत्र 
हिार हेकटर     -- ^* 1,392* 

$ महाराष्ट्ट्र शसचन णवकास महामंडळाा या  उपसा शसचन योजनांचा समावेश आहे. @ पिूव व प्रगतीपथावरील घटकांची संख्या, 
^ सन 2020-21 पयंत णनर्थमत, *अस्थायी 
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जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा 

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 
आठ िशुिंंिधधन (िशुगणना)   2012 2019 

1 एकूि पशधुन हजार 974* 33080* 
2 गो जातीय हजार 356 13,993 
3 मणहषवगीय हजार 100 5,604 
4 मेंढया व शेळ्या हजार 482 13,285 
5 कुक्कुटादी पक्षी हजार 1084@^ 74298@^ 
   2020-21 2018-19 

6 एकूि दगु्ध उत्पादन   हजार णलटर 19 11654 
* इतर पशधुनासह (इतर पशधुन या बाबीमध्ये डुकरे,घोडे व शशगरे, खेचरे, उंट व गाढवे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.     
@ कुक्कुटादी पक्षी यामध्ये टकी, क्वेल व इतर कुक्कुटपक्षी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 
^ एकूि कुक्कुटादी पक्षी यांा या संख्येमध्ये पोल्ट्रीफामव मधील पक्षी समाणवष्ट्ट आहेत. 

नऊ िंहकार के्षत्र  31/03/2020* 
1 सहकारी संस्था संख्या 1529 2,12,951 
2 प्राथणमक कृणष सहकारी पतसंस्था संख्या 410 20,744 

2.1 सभासद संख्या हजार 207 14,683 
2.2  णदलेली कजे ₹ लाख  6911.54 14,49,500 
2.3 येिे कजे ₹ लाख  5107.68 13,37,600 
3 सहकारी दगु्धसंस्था (31माचव,2020अखेर) संख्या 35** 12781 

* अस्थायी  **(31माचव,2021अखेर) 
दहा िीज            31/03/2021 अखेर 
1 णवद्यतुीकरि झालेली गावे संख्या 679** 41923* 
2 वीज परुवठा केलेले कृषी पंप संच हजार 82 4,440 

* अमरावती णजल्यातील 5 गावे पुनववणसत झाली आहेत. **णनजवन गावे वगळुन. 
3 णवजेचा वापर   2020-21 2019-20 

3.1 घरगतुी दशलक्ष णक.व.ॅतास 259 29,301 
3.2 वाणिज्ययक दशलक्ष णक.व.ॅतास 59 13,123 
3.3 औद्योणगक दशलक्ष णक.व.ॅतास 331 46,507 
3.4 कृणष दशलक्ष णक.व.ॅतास 787 29,118 
3.5 इतर (रेल्वे,सावव.पािी परुवठा, सावव. 

णदवाबत्ती व संकीिव) 
   दशलक्ष णक.व.ॅतास 

233 7,415 

3.6 एकूि दशलक्ष णक.व.ॅतास 1669 1,25,464 
अकरा िवरिहन ि दळणिळण 

1 रेल्वे मागाची एकूि लांबी णक.मी. 81.61 6200* 
* कोकि रेल्वेा या 381 णकमी लांबीसह 
                      

mailto:1084@%5E
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जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा 

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 

अकरा िवरिहन ि दळणिळण    
2  रस्त्याांनी िोडलेली गाांवे                                                                                             2020-21 2019* 

2.1 बारमाही संख्या  678 ** 40,684 
2.2 हंगामी संख्या 1 ** 597 

*अस्थायी, ** णनजवन गावे वगळुन.      
3.1 रस्त्याांची लाांबी  (पषृ्ठाांजकत)  2020-21* 2019-20* 
3.1 राष्ट्ट्रीय महामागव णक.मी.  251                                                                                                                                                                                                                                                                                       17,726 
3.2 रायय महामागव  (प्रमखु रायय महामागासह ) णक.मी. 778# 31997# 
3.3 प्रमखु णजल्हामागव णक.मी. 1080 63,886 
3.4 इतर णजल्हामागव णक.मी. 1642 47,398 
3.5 ग्रामीि रस्ते णक.मी. 3324 1,48,335 
3.6 एकूि णक.मी. 7075 3,09,342 

*  अस्थायी आकडेवारी,  # रायय महामागात  प्रमखु रायय महामागाचा समावेश आहे. 
बारा नोंदणीकृत कारखाने ि रोजगार  2015 2020 

1 नोंदिीकृत कारखाने  संख्या 343 38,175 
2 नोंदिीकृत चाल ूकारखाने  संख्या 332 35,676 
  (त्यांतील कामगार)  संख्या 11358 27,97,866 

31/03/2020 अखेर 
3 नोंदिीकृत सहकारी साखर कारखाने संख्या 0 175* 

3.1 (साखरेचे उत्पादन) लाख मे. टन 0 39.05 
4 सहकारी सतू णगरण्या  संख्या 6  291* 

*   अस्थायी आकडेवारी   31माचव,2020 रोजीची 
तेरा शािंकीय कमधचाऱयांचा िंिंकष मावहतीकोष (01जलुै,2020 रोजी भरलेली िदे) 
1 शासकीय  हजार 14* 728* 

*  अस्थायी आकडेवारी,  01जलैु,2020 रोजीची 
चौदा वशक्षण के्षत्र 

1 प्राथजमक जिक्षण (1 ली ते 8  वी)                                                   (2020-21*)  (2019-20*) 
1.1 एकूण िाळा सांख्या 1411 1,06,491 
1.2 जवद्याथी हिार 164 15,694 
1.3 जिक्षक हिार 6 533 
1.4 प्रजत जिक्षक जवद्याथी सांख्या 37 29.4 
2 माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण (9 ते 12)   

2.1 एकूि शाळा संख्या 459 28,093 
2.2 णवद्याथी हजार 250 6,481 
2.3 णशक्षक हजार 7 251 
2.4 णवद्याथी-णशक्षक प्रमाि संख्या 28 25.80 
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जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थिक समािोचन - 2021 
दसृ्ष्ट्टके्षपाि धळेु जिल्ह्हा 

अ.क्र. बाब पजरमाण जिल्ह्हा  महाराष्ट्र 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 3 उच्च वशक्षण                                                                            2020-21 
3.1 संस्था संख्या 53 3,784 
3.2 एकूि णवद्याथी हजार 37 738 
4 तांवत्रक ि व्यििंाय वशक्षण                                                             2020-21 

4.1 व्यवसाय पदवी णशक्षि संस्था संख्या 5 1177 
  प्रवेश क्षमता संख्या 1828 2,03,076 

4.2 व्यवसाय पदणवका णशक्षि संस्था संख्या 10 1017 
  प्रवेश क्षमता  संख्या 2731 143980 

4.3 शासकीय औद्योणगक प्रणशक्षि संस्था  संख्या 6 417 
  प्रवेश क्षमता संख्या 2218 92,850 

4.4 अशासकीय औद्योणगक प्रणशक्षि संस्था (णवना अनदुाणनत  संख्या 15 541 
  प्रवेश क्षमता संख्या 1241 54,956 

िंधरा िंािधजवनक आरोग्य 2021* 2019-20* 
1 रुग्िालये संख्या 13 1,402 
2 दवाखाने संख्या 26 3,087 
3 प्राथणमक आरोग्य कें दे्र संख्या 46 1,828 
4 प्राथणमक आरोग्य उपकें दे्र  संख्या 232 10,668 
5 प्राथणमक आरोग्य पथके संख्या 0 199 

* अस्थायी  
िंोळा आवदिािंी कल्याणकारी योजना                                                         

1 आणदवासी आश्रमशाळा (शासकीय व अनदुाणनत ) संख्या 22  1,037 
  त्यांतील णवद्याथी संख्या 5808  4,33,181 

िंतरा मागािंिगीयांिंाठी कल्याणकारी योजना                                                 2020-21 
1 मागासवगीयांसाठी वसणतगहेृ (शासकीय व अनदुाणनत ) संख्या 110 2,829 

 त्यांतील णवद्याथी संख्या 246 1,43,069 
अठरा िंािधजवनक वितरण व्यिस्था                                                           2020-21 

1 रास्त भावाची दकुाने    संख्या 981 52,523 
2 परुणवलेला एकूि साठा                                                                                                   2020-21 

2.1 गहू लाख  टन 0.63 25.84 
2.2 तांदळू लाख  टन 0.42 20.21 
3 शासकीय गोदामे संख्या 22 925 
 साठवि क्षमता हजार टन  13 732 

 
******* 
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वजल्हा वनयोजनचा आढािा 
जिल्ह्हा वार्थषक योिना/अनसुजूचि िािी उपयोिना /आजदवासी उपयोिना /आजदवासी उपयोिना 

के्षत्राबाहेरीि योिना / प्रादेवशक ियधटन विकािं कायधक्रम (राज्यस्तर)/ अल्ििंंख्याक बहुल के्षत्र विकािं 
कायधक्रम योिना 

अ) जिल्ह्हा योिनेसाठी प्रस्त्िाव मागजवणे :-  
                  जिल्हा योिनाांचा आराखडा तयार करण्यासाठी िासनाच्या  जनयोिन जवभागाकडील मागवदिवक 
सचुनाांप्रमाणे कायान्वयन अजधकारी याांचेकडून योिनाजनहाय प्रस्ताव मागजवण्यात येतात. त्याप्रमाणे प्राप्त 
प्रस्तावाांची जनयोिन कायालयामाफव त छाननी करण्यात येते तदनांतर मा.जिल्हाजधकारी याांना  जवत्तीय मयादेत तयार 
करुन सांभाव्य प्रारुप जिल्हा योिनेचा आराखडा सादर करण्यात येतो.    

 
ब) जिल्ह्हा योिनेसाठी कायधकारी िंवमतीची बैठक :-  
                     मा. जिल्हाजधकारी योिनेचे प्रारुप आराखडा तपासल्यानांतर तो महाराष्र शासन राजपत्र असाधारि 
भाग चार ब णद .9/10/2018 मधील णनयम क्र.7 अनसुार मा.अध्यक्ष णजल्हा णनयोजन सणमती यांचे अध्यक्षतेखाली 
गठीत कायवकारी सणमतीच्या बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करुन णजल्हा योजनेा या आराखडयाचे प्रारुन णवत्तीय मयादेत 
तयार करण्यात येते.  
 
क) जिल्ह्हा योिनेसाठी वजरष्ट्ठ अजधकारी याांची बैठक :- 
                   कायवकारी सणमतीच्या बैठकीत सजमतीने तयार केलेल्या प्रारुप आराखडयाच्या अनरु्षांगाने िासनाने - 
जनयकुत केलेल्या वजरष्ठ अजधका-याांच्या बैठकीमध्ये जिल्हा योिनाांचा आराखडा सादर करण्यात येतो.   
 
ड) जिल्ह्हा योिनाांचा आराखडा :-  
                 जिल्हा जनयोिन सजमतीची बैठक व जिल्हा योिनेच्या आराखडयाची मांिरूी जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या 
बैठकीसमोर प्रारुप आराखडा सादर करण्यापवुी मा.सभासद, कायान्वयन अजधकारी याांना प्रारुप आराखडयाच्या प्रती 
व बाांधकाम स्वरुपाच्या कामाांच्या याद्या पाठजवण्यात येतात, त्यानांतर जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या बैठकीमध्ये 
योिनाांजनहाय चचा करण्यात येते व जिल्हा योिनाांच्या वार्मर्षक योिनेच्या प्रारुप आराखडयाला मांिरूी देण्यात येते. 
त्यानांतर  जिल्हा जनयोिन सजमतीने मांिरू केलेला आराखडा िासनाच्या जनयोिन जवभागाकडे तसेच सांबजधत 
मांत्रालयीन प्रिासकीय जवभागाकडे, प्रिासकीय जवभागाकडे, प्रादेजिक /जवभागीय अजधकारी व कायान्वयन अजधकारी 
याांिकडे पाठजवण्यात येतो. त्यानांतर मा.मांत्रीमहोदय जवत्त व जनयोिन हे कायवकारी सजमतीचे सदस्य तसेच राज्यस्तरीय 
अजधकारी  याांच्यािी चचा करतात व प्रारुप आराखडा अांजतम करण्यात येतो.  
 
इ) जिल्ह्हा योिना अांजिम मांिरू जनयिव्यय व सजनयांत्रण :-  
              िासनाच्या जनयोिन जवभागाकडून अांजतमत: मान्य करण्यात आलेला मांिरू -जनयतव्यय जिल्हा जनयोिना 
कायालयास कळजवण्यात येतो व त्याप्रमाणे जिल्हास्तरावरील सवव कायान्वयण अजधकारी / प्रादेजिक अजधकारी याांना 
योिना-जनहाय मांिरू जनयतव्यय कळजवण्यात येतो व मांिरू जनयतव्ययाप्रमाणे तरतदूी अथवसांकल्पात समाजवष्ट 
करण्याजवर्षयी सचूना देण्यात येतात. त्याजिवाय प्रत्येक मजहन्याला त्याांच्याकडून माजसक प्रगती अहवाल मागजवण्यात 
येतात. त्याांचे एकजत्रकरण करुन त्याची माजहती िासनास सादर केली िाते तसेच जिल्हाजधकारी त्याांच्या 
अध्यक्षतेखाली साधारण दर मजहन्यामध्ये योिनाांच्या प्रगतीचा कायान्वयन अजधकारी याांच्या बैठकीमध्ये आढावा 
घेतात.  
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ई) जिल्ह्हा योिनेसाठी पनुर्थवजनयोिन :-  
                        प्रजतवर्षी माहे जडसेंबरमध्ये आठ मजहन्याच्या खचावर आधाजरत पनुर्मवजनयोिन प्रस्ताव सांबजधत 
कायान्वयन अजधकारी याांचेकडून मागजवण्यात येतात. त्यानांतर एकजत्रत पनुर्मवजनयोिन प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन 
तो जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या बैठकीसमोर मांिरूीसाठी सादर करण्यात येतो. बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आलेला 
पनुवजवजनयोिन प्रस्ताव िासनाच्या -जनयोिन जवभागाकडे मांिरूीसाठी सादर करण्यात येतो व हा प्रस्ताव मान्य झाल्याचे 
जनयोिन जवभागाकडून कळजवण्यात आल्यानांतर त्याप्रमाणे कयान्वयन अजधकारी याांना मान्यपनुर्मवनयोिन 
प्रस्तावाप्रमाणे तरतदूी कमी / िास्त मांिरू करुन घेण्याजवर्षयी सचूना देण्यात येतात. सववसाधारण जिल्हा वार्मर्षक 
योिना या कायवक्रमाांतगवत धळेु जिल्हयाकजरता सन 2020-21 या आर्मथक वर्षासाठी रु. 14700.00 लाख जनयतव्यय 
ठेवण्यात आलेला होता माहे माचव 2021 अखेर रु. 17229.96 लाख एवढा जनधी खचव झालेला आहे. सन 2020-21 
या आर्मथक वर्षासाठी जिल्हयाकरीता जनयतव्यय रु. 21000.00 लाख एवढा जनयतव्यय ठेवण्यात आलेला आहे.   
 
2) जिल्ह्हा योिनेची अनसुजूचि िािी उपयोिना:-  
              या कायवक्रमाांतगवत जविेर्ष जिल्हा समाि कल्याण अजधकारी याांच्याकडून वार्मर्षक योिनेचा आराखडा 
तयार करुन घेऊन तो जिल्हा जनयोिन सजमतीसमोर मांिरूीसाठी सादर करणे तसेच वेळोवेळी आयोजित करण्यात 
येणा-या बैठकाांसाठी त्या कायवक्रमाांतगवत प्रगतीची माजहती घेऊन ती बैठकीसमोर सादर करणे या प्रकारची कामे केली 
िातात. या कायवक्रमाांतगवत धळेु जिल्हयाकजरता सन 2020-21  या आर्मथक वर्षासाठी रु. 2921.00 लाख जनयतव्यय 
अथव सांकश्ल्पत करण्यात आलेला होता. माहे माचव 2021 अखेर रु. 2998.48 लाख एवढा  जनधी खचव झालेला आहे. 
सन 2020-21 या आर्मथक वर्षासाठी जिल्हयाकरीता रु. 3004.00 लाख एवढा जनयतव्यय ठेवण्यात आलेला आहे.           
 
3) जिल्ह्हा जनयोिन योिनाांची आजदवासी उपयोिना व आजदवासी उपयोिना के्षत्राबाहेरीि 
आजदवासींकरीिा (टीएसपी व ओटीएसपी) योिना :- 
              या कायवक्रमाांतगवत आजदवासी जवकास याांच्याकडुन वार्मर्षक योिनाांचा आराखडा तयार करुन घेवनु तो 
जिल्हा जनयोिन सजमतीसमोर मांिरूीसाठी सादर करणे तसेच वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणा-या बैठकाांसाठी त्या 
कायवक्रमाांतगवत प्रगतीची माजहती घेऊन ती बैठकीसमोर सादर करणे  
         टीएसपी व ओटीएसपी या कायवकमाांतगवत धळेु जिल्हयाकरीता सन 2020-21 या आर्मथक वर्षामध्ये 
टीएसपी कजरता रु. 10167.85 लाख व ओटीएसपीकरीता रु. 2082.96लाख जनयतव्यय ठेवणेत आलेला होता. माहे 
माचव 2021 अखेर पयवत अनकु्रम ेरु. 8990.05लाख व रु. 1404.92 लाख एवढा जनधी खचव झालेला आहे. सन 
2021-22  या आर्मथक वर्षामध्ये अनकु्रम ेरु. 8957.02लाख व रु. 1344.73लाख एवढा जनधी ठेवण्यात आलेला 
आहे.  
 
4) डोंगरी जवकास कायशक्रम :-  
             धळेु जिल्हयातील साक्री आजण जिरपरू या 2 डोंगरी पणुव गटास सन 2020-21 कजरता एकूण रु.200.00 
लक्ष जनधी मांिरु करण्यात आला होता,                               
               माहे माचव, 2021 अखेरीस रु. 66.38 एवढा जनधी खचव झालेला आहे. सन 2021-22 साठी रु.400.00 
लाख मांिरु जनयतव्यय ठेवण्यात आला आहे. 
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5) आमदाराांचा स्त्िाजनक जवकास कायशक्रम :-.   
                  धळेु णजल्हयामध्ये पाच णवधानसभा व एक णवधानपणरषद मतदार संघ असनु दरवषी प्रत्येक मतदार 
संघाकरीता रु.200.00 लाख इतका णनयतव्यय /नधी मंजरू असतो.   
                मा. आमदार महोदय जवजवध कामाांच्या जिफारिी करतात, त्याप्रमाणे या कायवक्रमाांतगवत एका वर्षात 
कामाांची अांदािपत्रके प्राप्त होतात त्या अांदािपत्रकातील, त्रटुी दरू करुन घेणे व उपलब्ध जनधी प्रमाणे नवीन कामाांना 
प्रिासकीय मान्यता देणे, त्यासाठी जनधी जवतरीत करणे, कामाांच्या प्रगतीबाबत दर मजहन्याला यांत्रणाांकडून प्रगती 
अहवाल मागजवणे, अहवाल एकजत्रत करुन त्याची  माजहती िासनास सादर करणे, या कायवक्रमाांतगवत 100 टकके 
प्रगती करुन घेण्यासाठी मा. जिल्हाजधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठका आयोजित करुन अजधका-याांना 
सचूना देण्यात येतात. 

     जिल्हयाच्या आमदाराांचा स्थाजनक जवकास कायवक्रमाांतगवत सन 2020-21 या आर्थथक वषात णवधानसभा 
व  णवधानपणरषद  मतदार सांघातील जवजवध कामावर 1606.20 लाख रूपये एवढा खचव झाला आहे . 
 
 6) खासदाराांचा स्त्िाजनक के्षत्र जवकास कायशक्रम :-  
                धळेु जिल्हयामध्ये एक लोकसभा मतदारसांघ असनू दरवषी या मतदार संघाकरीता रु.500.00 लाख 
इतका जनयतव्यय /नधी मंजरू कें द्र शासनाकडुन प्राप्त होत असतो. हा णनधी संणचत स्वरुपाचा असनू माणगल वषी 
अखर्थचत पडलेला णनधी आथीक वषात  उपलब्ध असतो. 
                 या कायवक्रमाांतगवत मा. सांसद सदस्य याांनी सचूजवलेल्या नजवन कामाांची अांदािपत्रके  सांबजधत कायान्वयीन 
यांत्रणाांकडुन प्राप्त करुन घेण्यात येतात. त्या अांदािपत्रकाांची छाननी करणे, त्रटुी दरू करून घेणे व उपलब्ध जनधीप्रमाणे 
नवीन कामाांना प्रिासकीय मान्यता देणे, त्यासाठी जनधी जवतरीत करणे, कामाांच्या प्रगतीबाबत दर मजहन्याला 
यांत्रणाकडून प्रगती अहवाल मागजवणे, अहवाल एकजत्रत करुन त्याची माजहती िासनास सादर करणे, अिी कायववाही 
केली िाते. या कायवक्रमाांतगवत 100 टकके प्रगती करुन घेण्यासाठी मा.जिल्हाजधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा 
बैठका आयोजित करुन अजधका-याांना सचूना देण्यात येतात.    

जिल्हयाच्या खासदाराांचा स्थाजनक जवकास कायवक्रमाांतगवत सन 2020-21 या आर्थथक वषात लोकसभा 
मतदार सांघातील जवजवध कामावर 237.41 लाख रूपये एवढा खचव झाला आहे . 
 
7) प्रादेवशक ियधटन विकािं कायधक्रम (राज्यस्तर) :-.   
                धळेु जिल्हयातील प्रादेणशक पयवटन णवकास कायवक्रम (राययस्तर) या कणरता सन 2020-21 कजरता एकूण 
रु. 8092.20 लक्ष जनधी मांिरु करण्यात आला होता, माहे माचव, 2021 रु.5193.76 एवढा जनधी खचव झालेला आहे.  
  
 8) अल्ििंंख्याक बहुल के्षत्र विकािं कायधक्रम :-  
                   धळेु जिल्हयातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र णवकास कायवक्रम या कणरता सन 2020-21 कजरता एकूण 
रु. 110.00 लक्ष जनधी मांिरु करण्यात आला होता परंतु  जनधी  खची  पडलेला  नाही. 
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9) पयशटन (क - वगश) जवकास :- 
              धळेु जिल्हयामध्ये  एकुण 442 क वगीय पयवटन स्थळे असनू  रु.5193.76 लाख एवढा जनधी पयवटन 
स्थळाच्या जठकाणाच्या जवकासासाठी खचव झालेला आहे. 
 
10) जिल्ह्हा योिनेच्या आढावासाठी जिल्ह्हा जनयोिन सजमिीची बैठक आयोजिि करणे :-  
                   िासनाच्या जनयोिन जवभागाकडील सचूनाप्रमाणे एका जवजत्तय वर्षात मा. पालकमांत्री महोदय याांच्या 
अध्यक्षतेखाली जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या जकमान 3 बैठका आयोजित करावयाच्या असतात. त्या बैठकाांमध्ये जिल्हा  
वार्मर्षक योिनाांचा आढावा घेणे, आराखडा मांिरू करणे व पनुर्मवनोयोिन प्रस्ताव, जवजवध जवकास कायवक्रमामधील 
प्रगतीचा आढावा, मागील इजतवतृ्तावरील कायववाही हे जवर्षय घेण्यात येतात, त्यासाठी आवचयक ती माजहती तयार 
करुन ती सवव कागदपते्र बैठकीपवूी सवव सन्मानीय सदस्य तसेच अजधकारी याांना पाठजवण्यात येतात.  
 
11) जिल्ह्हास्त्िरीय समन्वय / स्त्िायी सजमिी (बकँ) :-  
                 जिल्हास्तरीय समन्वय /स्थायी सजमती (बकँ) याांचे जिल्हाजधकारी हे अध्यक्ष असतात. त्याांच्या 
अध्यक्षतेखाली दरमहा बैठका घेण्यात येतात. त्या बैठकीमांध्ये जिल्हयाचा पतपरुवठा आराखडा तयार करणे, िाखा 
जवस्तार कायवक्रम व बकँ जवर्षयक आढावा घेण्यात येतो व  त्या अनरु्षांजगक कामे करण्यात येतात.   
 
12) जिल्ह्हा वार्थषक योिनेअांिगशि योिनाांचा िपजिि दिशजवणारी पसु्स्त्िका ियार करणे :- 
              जिल्हा वार्मर्षक योिनेअांतगवत ज्या जवजवध जवकास योिना आहेत त्या योिनाांचे जनयम, जनकर्ष, अटी, 
कायान्वयन यांत्रणा, तरतदूी व खचव याबाबतची माजहती दिवजवणारी पशु्स्तका तयार करण्याजवर्षयी िासनाच्या सचूना 
आहेत. त्याप्रमाणे प्रजतवर्षी पशु्स्तका तयार करुन ती सन्मानीय सदस्याांना देण्यात येते.   
 
13) जिल्ह्हा योिना व जिल्ह्हा जनयोिन सजमिीच्या अखत्याजरि येणा-या कायशक्रमाांिगशि कामाांना जिल्ह्हा 
जनयोिन अजधकारी याांनी भेटी देणे :- 
             जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या अखत्याजरत येणा-या जवकास कामाांपैकी प्रत्येक मजहन्यात 10 कामाांना भेटी 
देण्याजवर्षयी िासनाच्या सचुना आहेत.  
 
14) जिल्ह्हा योिना व जिल्ह्हा योिनाांिगशि कामाांच्या सांदभाि िनिेच्या अपेक्षा, जनवेदने, माजहिीच्या 
अजधकाराखािी मागणी :-   
                 िासनाच्या जवजवध योिनाांतगवत लाभ जमळवून घेण्यासाठी िनता तसेच स्थाजनक लोकप्रजतजनधी याांच्या 
खपूच अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यामळेु त्या कामाांचा / योिनाांचा लाभ घेण्याच्या दशृ्ष्टने त्यासांदभातील माजहती 
जमळजवण्यासाठी स्थाजनक ग्रामीण तसेच तालकुा पातळीवरीलसधु्दा जनवेदनाांच्या प्रती कायववाहीसाठी या कायालयाकडे  
येतात. ते काम आता खपू मोठया प्रमाणात वाढले आहे तसेच काही जनवेदने माजहतीच्या अजधकाराखाली देण्यात 
आलेली असतात व त्याांची कायववाही वेळेतच करावी लागते.      

***** 
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धळेु जिल्ह्हयाचा नकािा 
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आिेख क्र. 1 
जिल्ह्हयाची नागरी, ग्रामीण व एकुण िोकसांख्या 

िनगणना 2011 नसुार 

 
 
 

आिेख क्र. 2 
जिल्ह्हयाची नागरी व ग्रामीण िोकसांख्येचे प्रमाण 

 िनगणना 2011 नसुार 
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आिखे क्र. 3 
जिल्ह्हयािीि स्त्त्री-परुुष साक्षरिेचे प्रमाण 

िनगणना 1961 - 2011 नसुार 

 
 

आिेख क्र. 4 
जिल्ह्हयािीि स्त्त्री-परुुष प्रमाण 

िनगणना 1961 - 2011 नसुार 
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आिेख क्र. 5 

जिल्ह्हयाची अनसुजुचि िािी व अनसुजुचि िमािीची  िािुकावार िोकसांख्या  
िनगणना 2011 नसुार 

 
 
 

िक्िा क्र. 6 
जिल्ह्हयाची अनसुजुचि िािी व अनसुजुचि िमािीची  िोकसांख्या  

िनगणना 2011 नसुार 
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िक्िा क्रमांक 1.1 
जनवडक जनदेिक 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                 सांदभश कािावधी - 1960-61 ते 2020-21 
अ.
क्र. बाब िवरमाण  

िंंदभध िषध 
1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
एक के्षत्रफळ व िोकसांख्या       
1 क्षेत्रफळ चौ.जक.मी. 12762 13143 13150 13150 8063 
2 तालकेु सांख्या -- -- -- -- -- 

3 गावे 
वस्ती असलेली सांख्या 1360 1402 1532 1603 681 
वस्ती नसलेली सांख्या -- -- -- -- -- 

4 िहरे  सांख्या 7 7 7 8 3 
5 एकूण लोकसांख्या हिार 1361 1662 2050 2536 1708 
 

6 
लोकसांख्येचे प्रमाण 

िहरी 
टकके 

3.8 35.3 47.9 31.6 26.1 
ग्रामीि 96.2 64.7 52.2 68.4 73.9 

7 
घनता (लोकसांख्या 
प्रजत चौ.जक.मी.) 

िहरी 
सांख्या 108* 126* 156* 

4878 8612 
ग्रामीि 155 158 

8 श्स्त्रया प्रजत एक हिार परुुर्ष सांख्या 961 948 954 945 944 
दोन साक्षरिेचे प्रमाण  1961 1971 1981 1991 2001 
1 परुुर्ष टकके 37.4 43.0 48.4 51.7 81.4 
2 श्स्त्रया टकके 12.5 20.3 25.7 31.8 61.4 
3 एकूण टकके 25.2 31.9 37.3 42.0 71.6 
4 ग्रामीण टकके 15.0 27.3 32.4 52.9 67.1 
5 नागरी टकके 33.2 53.7 58.7 77.0 84.5 
6 अनसुणूचत िाती टकके -- -- -- -- 71.2 
7 अनसुणूचत िमाती टकके -- -- -- -- 45.9 

िीन स्त्िाजनक स्त्वराज्य सांस्त्िा 
1 महानगरपाजलका  सांख्या 0 0 0 0 0 
2 नगरपजरर्षदा सांख्या 6 6 6 7 3 
3 नगरपंचायती सांख्या -- -- -- -- -- 
4 कटक मांडळे सांख्या 0 0 0 0 0 
5 पांचायत सजमत्या सांख्या 10 10 10 10 4 
6 ग्राम पांचायती सांख्या 591 903 921 980 551 

चार के्षत्रवार जिल्ह्हा व दरडोई उत्पन्न (चाि ूशकमिींनसुार)                                        2000-01                    
1 जनव्वळ जिल्हा उत्पन्न  कोटी रु -- -- -- -- 2340 
2 जनव्वळ दरडोई उत्पन्न  ₹ -- -- -- -- 13738 
3 राज्याच्या उत्पन्नात जिल्याचा 

जहस्सा टकके -- -- -- -- 1.1 

                                          पढेु चाल ु. . . .  
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िक्िा क्रमांक 1.1 
                    वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                        सांदभश कािावधी - 1960-61 ते 2020-21 
अ.
क्र. बाब िवरमाण  

िंंदभध िषध 
2010-11 2019-20 2020-21 

(1) (2) (3) (9) (10) (11) 
एक के्षत्रफळ व िोकसांख्या  2011 2011 2011 
1 क्षेत्रफळ चौ.जक.मी. 8063 7195 7195 
2 तालकेु सांख्या 4 4 4 
3 गावे वस्ती असलेली 

सांख्या 
679 679 679 

4  वस्ती नसलेली 4 4 4 
4 िहरे  सांख्या 3 5^ 5^ 
5 एकूण लोकसांख्या हिार 1708 2051 2051 
6 
 

लोकसांख्येचे 
प्रमाण 

िहरी टकके 26.1 27.8 27.8 
ग्रामीि टकके 73.9 72.2 72.2 

7 
घनता 
(लोकसांख्या प्रजत 
चौ.जक.मी.) 

िहरी सांख्या 4893 4893 4893 

ग्रामीि सांख्या 209  209  209  

8 श्स्त्रया प्रजत एक हिार परुुर्ष सांख्या 944 946 946 
दोन साक्षरिेचे प्रमाण  2011 2011 2011 
1 परुुर्ष टकके 81.4 79.5 79.5 
2 श्स्त्रया टकके 61.4 65.8 65.8 
3 एकूण टकके 71.6 72.8 72.8 
4 ग्रामीण टकके 67.1 67.3 67.3 
5 नागरी टकके 84.5 86.7 86.7 
6 अनसुणूचत िाती टकके 71.2 75.4 75.4 
7 अनसुणूचत िमाती टकके 45.9 50.9 50.9 

िीन स्त्िाजनक स्त्वराज्य सांस्त्िा 2019-20 2020-21 

1 महानगरपाजलका  सांख्या 1 1 1 
2 नगरपजरर्षदा सांख्या 2 2 2 
3 नगरपंचायती संख्या 2 2 2 
4 कटक मांडळे सांख्या 0 0 0 
5 पांचायत सजमत्या सांख्या 4 4 4 
6 ग्राम पांचायती सांख्या 551 541 541 

चार के्षत्रवार जिल्ह्हा व दरडोई उत्पन्न (चािू शकमिींनसुार)2013-14 2019-20 
1 जनव्वळ जिल्हा उत्पन्न  कोटी रु 9407 17049 * 31,867 * 
2 जनव्वळ दरडोई उत्पन्न   रु 49378 85706 * 1,44,578 * 
3 राज्याच्या उत्पन्नात जिल्याचा जहस्सा टकके 0.9 1.3* 1.3* 

* अस्थायी, ^ यात (साक्री व शिंदखेडा या नगरपंचायतींसह)                                                                 
                                                                                                                                       पुढे चालु . . . 
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िक्िा क्रमांक 1.1 
                         वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                              सांदभश कािावधी - 1960-61 ते 2020-21 
अ.
क्र. बाब िवरमाण  

िंंदभध िषध 
1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
िाच कृजष व शसचन                                                                     

1 ओजलताखालील क्षेत्र िांभर हेकटर 6400 5850 5740 5390 2089 
2 लागवडीलायक क्षेत्र िांभर हेकटर 7320 4140 7310 7730 4612 

3 ओजलताखालील क्षेत्राची एकूण 
क्षेत्रफळािी टककेवारी 

टककेवारी 50.2 44.5 43.7 41.0 25.9 

4 
लागवडीखालील क्षेत्राची एकूण 
क्षेत्रफळािी टककेवारी 

टककेवारी 57.4 31.5 55.6 58.8 57.2 

5 
ओजलताखालील क्षेत्राची एकूण 
लागवडीखालील क्षेत्रफळािी 
टककेवारी 

टककेवारी 87.4 141.3 78.5 69.7 45.3 

6 णपकाखालील एकुि क्षेत्र 
6.1 तणृधान्ये िांभर हेकटर -- 5130 5780 5780 2402 
6.2 कडधान्ये िांभर हेकटर -- -- -- -- 524 
6.3 तेलजबया िांभर हेकटर -- -- -- -- 544 
6.4 ऊस  िांभर हेकटर 30 30 100 180 47 
6.5 कापसू  िांभर हेकटर -- -- -- -- 873 
7 जपकाांखालील जनव्वळ क्षेत्र िांभर हेकटर 7180 उ.ना. 7030 6994 4301 

8 
दसुोटा क्षेत्राचे जनव्वळ पेरलेल्या 
क्षेत्रािी प्रमाण 

टकके 11.7 9.0 10.3 6.5 13.7 

9 पसचनाखालील स्थलू क्षेत्र िांभर हेकटर 3800 8300 7400 10700 6170 

10 
पसचनाखालील स्थलू क्षेत्राचे 
एकूण जपकाखालील स्थलु क्षेत्रािी 
प्रमाण 

टकके 5.0 11.4 9.5 12.0 14.4 

11 जनव्वळ पसचन क्षेत्र िांभर हेकटर 300 620 530 760 492 

12 कालव्याांद्वारे पसजचत क्षेत्र िांभर हेकटर 100 100 120 160 52 

13 जवजहरींद्वारे पसजचत क्षेत्र िांभर हेकटर 190 450 420 600 440 

14 इतर साधनाांनी पसजचत क्षेत्र िांभर हेकटर -- -- -- -- -- 

             पढेु चाल ु. . . . . 
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िक्िा क्रमांक 1.1 
                         वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                              सांदभश कािावधी - 1960-61 ते 2020-21 
अ. 
क्र. 

बाब पणरमाि  
िंंदभध िषध 

2010-11 2019-20 2020-21 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) 
िाच कृजष व शसचन                                        2008-09                           2019-20 2020-21 

1 ओजलताखालील क्षेत्र िांभर हेकटर 2089 4320 1609 
2 लागवडीलायक क्षेत्र िांभर हेकटर 4588 5547 5254 

3 
ओजलताखालील क्षेत्राची एकूण 
क्षेत्रफळािी टककेवारी 

टककेवारी 25.9 58.9 22.4 

4 
लागवडीखालील क्षेत्राची एकूण 
क्षेत्रफळािी टककेवारी 

टककेवारी 56.9 75.7 66.8 

5 
ओजलताखालील क्षेत्राची एकूण 
लागवडीखालील क्षेत्रफळािी टककेवारी 

टककेवारी 45.5 77.9 33.5 

6 जपकाांखालील जनव्वळ क्षेत्र      
6.1 तणृधान्ये िांभर हेकटर 1104 2108 1826 
6.2 कडधान्ये िांभर हेकटर 453 594 577 
6.3 तेलजबया िांभर हेकटर 188 423 276 
6.4 ऊस  िांभर हेकटर 57 28 14 
6.5 कापसू  िांभर हेकटर 47 2245 2402 
7 जपकाांखालील जनव्वळ क्षेत्र िांभर हेकटर 6405 4828 4087 

8 
दसुोटा क्षेत्राचे जनव्वळ पेरलेल्या क्षेत्रािी 
प्रमाण 

टकके 3.0 20.0 28.5 

9 पसचनाखालील स्थलू क्षेत्र िांभर हेकटर 6590              4320 1609 

10 
पसचनाखालील स्थलू क्षेत्राचे एकूण 
जपकाखालील स्थलु क्षेत्रािी प्रमाण 

टकके 7.4 74.5 30.6 

11 जनव्वळ पसचन क्षेत्र िांभर हेकटर 397                 3779 1111 
12 कालव्याांद्वारे पसजचत क्षेत्र िांभर हेकटर 40*              40*  -- 
13 जवजहरींद्वारे पसजचत क्षेत्र िांभर हेकटर   533*                      533*  -- 
14 इतर साधनाांनी पसजचत क्षेत्र िांभर हेकटर -- -- -- 

(*) अिंी खुण असलेली  माहहती सन 2008-09 ची आहे.        
                                                                                                  पढेु चाल ु. . . .  
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िक्िा क्रमांक 1.1 

                       वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                 सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िषध 

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
िंहा पिुधन (पिुगणना) 1967 1977 1982 1987 1997 

1 एकूण पिधुन हिार -- 936 1141 1269 1075 
2 दभुत्या गायी हिार 45 53 0 71 60 
3 दभुत्या म्हिी हिार 20 26 44 36 38 
4 िेळया व मेंढया हिार 274 338 385 420 519 
5 कुक्कुटादी पक्षी हिार 314 341 617 547 479 

साि मत्स्त्य व्यवसाय       
1 एकूण मत्स्य उत्पादन मे. टन -- -- 1201 560 1343 
2 मच्छीमार सहकारी सांस्था सांख्या -- -- 12 49 56 
3 सांस्थातील सभासद सांख्या -- -- -- -- 2854 

आठ सहकार के्षत्र 
1 सांस्त्िा 

1.1 कृजर्ष पतसांस्था सांख्या 764 769 719 728 424 
1.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था सांख्या 30 55 117 257 405 
1.3 उत्पादक सांस्था सांख्या 170 647 1046 1526 1053 
1.4 पणन  सांस्था सांख्या 11 14 15 99 73 
1.5 सामाजिक सेवा सांस्था सांख्या 246 418 345 1026 868 
2 सभासद 

2.1 कृजर्ष पतसांस्था सांख्या 87 136 222 201 157 
2.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था सांख्या 11 21 68 199 199 
2.3 उत्पादक सांस्था सांख्या 11 64 123 278 उ. ना. 
2.4 पणन  सांस्था सांख्या -- 9 20 32 32 
2.5 सामाजिक सेवा सांस्था सांख्या 18 33 82 72 उ. ना. 
3 खेळिे भाांडवि 

3.1 कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख 328 1772 6044 26876 7019 
3.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख 64 244 2440 12045 82095 
3.3 पणन  सांस्था ₹ लाख 67 908 3655 15868 उ. ना. 
3.4 उत्पादक सांस्था ₹ लाख उ. ना. 153 346 401 547 
3.5 सामाजिक सेवा सांस्था ₹ लाख 55 226 947 3308 उ. ना. 

% हनर्जन गावे वगळुन.                              पुढे चालु . . .  
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िक्िा क्रमांक 1.1 
वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                               सांदभश कािावधी - 1960-61 ते 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िर्ष 

2010-11 2019-20 2020-21 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) 
िंहा पिुधन (पिुगणना) (2007-अस्थायी) 2012 2012 

1 एकूण पिधुन हिार 1083 974 974 
2 दभुत्या गायी हिार 361 55 55 
3 दभुत्या म्हिी हिार 103 34 34 
4 िेळया व मेंढया हिार 592 482 482 
5 कुक्कुटादी पक्षी हिार 737 1084 1084 

साि मत्स्त्य व्यवसाय     
1 एकूण मत्स्य उत्पादन मे. टन 1865 2087 2346 
2 मच्छीमार सहकारी सांस्था सांख्या 58 40 40 
3 सांस्थातील सभासद सांख्या 4078 2335 2335 

आठ सहकार के्षत्र   2018-19 2019-20 
1 सांस्त्िा 

1.1 कृजर्ष पतसांस्था सांख्या 426 410 411 
1.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था सांख्या 486 342 343 
1.3 उत्पादक सांस्था सांख्या 1004 285 264 
1.4 पणन  सांस्था सांख्या 82 34 33 
1.5 सामाजिक सेवा सांस्था सांख्या 1186 466 478 
2 सभासद 

2.1 कृजर्ष पतसांस्था हजार -- 207.13 212.10 
2.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था हजार -- 274.80 278.30 
2.3 उत्पादक सांस्था हजार -- 8.17 27.75 
2.4 पणन  सांस्था हजार -- 1.62 4.09 
2.5 सामाजिक सेवा सांस्था हजार -- 44.46 42.37 
3 खेळिे भाांडवि 

3.1 कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख -- 29156.88 117967.08 
3.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख -- 139445.42 2877.37 
3.3 पणन  सांस्था ₹ लाख -- 34.50 90.03 
3.4 उत्पादक सांस्था ₹ लाख -- 318.42 2507.79 
3.5 सामाजिक सेवा सांस्था ₹ लाख -- 1695.65 5536.00 

% हनर्जन गावे वगळुन.                            पुढे चालु . . .   
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िक्िा क्रमांक 1.1 

वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :- धळेु                     सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  िंंदभध िषध 
1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 

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

4.1 कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख 259 425 1117 2366 3078 
4.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख 71 235 2632 15301 95284 
4.3 उत्पादक सांस्था ₹ लाख -- -- -- -- -- 
4.4 पणन  सांस्था ₹ लाख 0 0 0 0 0 
4.5 सामाजिक सेवा सांस्था ₹ लाख -- -- -- -- -- 
नऊ जविेचा वापर      
1 घरगतुी हिार जक.व.ॅतास -- -- -- -- 90232 
2 वाजणश्ज्यक हिार जक.व.ॅतास -- -- -- -- 16918 
3 औद्योजगक हिार जक.व.ॅतास -- -- -- -- 48262 
4 कृजर्ष हिार जक.व.ॅतास -- -- -- -- 393847 
5 इतर हिार जक.व.ॅतास -- -- -- -- 18630 
6 एकूण हिार जक.व.ॅतास -- -- -- -- 567889 
7 जवद्यतुीकरण झालेली गावे  सांख्या -- -- -- -- -- 
8 सौरउिा सांच सांख्या 0 0 0 0 0 
दहा वाहिूक व दळणवळण      
1 रस्त्याांची एकूण लाांबी जक.मी. 2092 4280 7636 8474 5097 

2 
बारमाही रस्त्याांनी िोडलेली 
गावे सांख्या -- -- -- -- -- 

3 दर 100 चौ.जक.मी. क्षेत्रामागे 
रस्त्याांची लाांबी 

जक.मी. 16.4 32.0 58.2 64.4 97.9 

4 दरलाख लोकसांख्ये मागे 
रस्त्याची लाांबी 

जक.मी. 155 258 459 334 322 

5 एकूण मालवाहतकू वाहने सांख्या -- -- -- -- 29839 
6 एकूण प्रवासी वाहने सांख्या -- -- -- -- 82248 
7 रेल्वे मागाची एकूण लाांबी जक.मी. 184 172 172 172 82 
8 डाक कायालये सांख्या 178 301 403 435 271 

9 दरूध्वनी (बी.एस.एन.एल. 
आजण खािगी) सांख्या -- -- -- -- 40513 

% हनर्जन गावे वगळुन.                      पढेु चाल ु. . .  
 
 

 



40 
 

 
 
 
 

िक्िा क्रमांक 1.1 
वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 

जिल्ह्हा :- धळेु                    सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िषध 

2010-11 2018-19 2019-20 
(1) (2) (3) (9) (10) (10) 
4 जदिेिी किे 

4.1 कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख -- 9252.98 12869.42 
4.2 जबगर कृजर्ष पतसांस्था ₹ लाख -- 133165.94 1519.47 
4.3 उत्पादक सांस्था ₹ लाख -- 42201.59 155.37 
4.4 पणन  सांस्था ₹ लाख -- 21.33 21.33 
4.5 सामाजिक सेवा सांस्था ₹ लाख -- 592.95 652.00 
नऊ जविेचा वापर   2019-20 2020-21 
1 घरगतुी द.लक्ष जक.व.ॅतास 90232 240.90 259.39 
2 वाजणश्ज्यक द.लक्ष जक.व.ॅतास 16918 58.46 58.46 
3 औद्योजगक द.लक्ष जक.व.ॅतास 48262 262.62 331.23 
4 कृजर्ष द.लक्ष जक.व.ॅतास 393847 609.13 787.30 
5 इतर द.लक्ष जक.व.ॅतास 18630 247.64 232.95 
6 एकूण द.लक्ष जक.व.ॅतास 567889 1418.74 1669.33 
7 जवद्यतुीकरण झालेली गावे  सांख्या -- 679% 679% 
8 सौरउिा सांच सांख्या 0 उ. ना. उ. ना. 
दहा वाहिूक व दळणवळण    
1 रस्त्याांची एकूण लाांबी जक.मी. 5594 7563 7075 

2 बारमाही रस्त्याांनी िोडलेली 
गावे 

सांख्या 681% 669% 678% 

3 
दर 100 चौ.जक.मी. क्षेत्रामागे 
रस्त्याांची लाांबी 

जक.मी. 69.37 105.12 98.33 

4 
दरलाख लोकसांख्ये मागे 
रस्त्याची लाांबी जक.मी. 298 338$ 314$ 

5 एकूण मालवाहतकू वाहने सांख्या 40829 54603 56668 
6 एकूण प्रवासी वाहने सांख्या 195282 455785 474412 
7 रेल्वे मागाची एकूण लाांबी जक.मी. 82 82 82 
8 डाक कायालये सांख्या 270 270 270 

9 
दरूध्वनी (बी.एस.एन.एल. 
आजण खािगी) 

सांख्या 34692 12021 8764 

% हनर्जन गावे वगळुन.                  पुढे चालु . . .  
 
 



41 
 

  
 
 

 
िक्िा क्रमांक 1.1 

                   वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :- धळेु                                                सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िषध 

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

अकरा नोंदणीकृि कारखाने व रोिगार                                                                                                             
1 चाल ूकारखाने सांख्या 194 122 105 345 159 
2 कामगाराांची दैजनक उपश्स्थती सांख्या 5 8 8 12 15 

बारा जिक्षण      
1 प्रािजमक      

1.1 सांस्था सांख्या 1197 1646 1817 2080 1345 
1.2 

जवद्याथी 
मलेु 

हिारात 16 @ 43 @ 89 @ 95 @ 178 @ 
मलुी 

1.3 जिक्षक हिारात 4 6 7 8 4 
1.4 णवद्याथी-णशक्षक प्रमाि सांख्या 35 34 38 37 35 
2 माध्यजमक व उच्च माध्यजमक      

2.1 सांस्था सांख्या 53 147 182 243 324 
2.2 

जवद्याथी 
मलेु 

हिारात 16 @ 16 @ 43 @ 89 @ 95 @ 
मलुी 

2.3 जिक्षक हिारात    0.60 1.74 3.21 3.29 5.64 
2.4 णवद्याथी-णशक्षक प्रमाि सांख्या 27 25 28 29 32 
3 महाजवद्यािये       

3.1 सांस्था सांख्या 5 14 15 79 28 
3.2 

जवद्याथी 
मलेु 

हिारात 1 @ 7 @ 12 @ 97 @ 20 @ 
मलुी 

3.3 जिक्षक हिारात 0.07 0.24 0.55 2.94 0.88 
3.4 णवद्याथी-णशक्षक प्रमाि सांख्या 14 29 22 30 24 

         पुढे चालु . . 
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िक्िा क्रमांक 1.1 

                     वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िषध 

2010-11 2019-20 2020-21 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) 

अकरा नोंदणीकृि कारखाने व रोिगार                                                                                                             
1 चाल ूकारखाने सांख्या 226   332 332 
2 कामगाराांची दैजनक उपश्स्थती सांख्या 9451  11358 11358 

बारा जिक्षण    
1 प्रािजमक     

1.1 सांस्था सांख्या 1421 1412 1411 
1.2 

जवद्याथी 
मलेु 

हिारात 
77 87 86 

मलुी 68 78 78 
1.3 जिक्षक हिारात 5 6 6 
1.4 प्रजत जिक्षक जवद्याथी सांख्या 36 37 37 
2 माध्यजमक व उच्च माध्यजमक     

2.1 सांस्था सांख्या 469 457 459 
 

2.2 
जवद्याथी 

मलेु 
हिारात 

136 135 135 
मलुी 114 114 115 

2.3 जिक्षक हिारात 8.63 6 7 
2.4 प्रजत जिक्षक जवद्याथी सांख्या 24 36 28 
3 महाजवद्यािये       

3.1 सांस्था सांख्या 73 53 53 

3.2 जवद्याथी 
मलेु 

हिारात 
18 18 20 

मलुी 16 16 16 
3.3 जिक्षक   हिारात 1.31 1 1 
3.4 प्रजत जिक्षक जवद्याथी    सांख्या 31 34 27 

 

            पुढे चालु . . 
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िक्िा क्रमांक 1.1 
                     वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                               सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िषध 

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 

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

तेरा सावशिजनक आरोग्य    

1 दवाखाने सांख्या 11 58 71 46 26 

2 रुग्णालये सांख्या 1 3 6 10 8 

3 प्राथजमक आरोग्य कें दे्र सांख्या 2 25 21 84 41 

4 प्राथजमक आरोग्य उपकें दे्र सांख्या -- -- -- -- 176 

5 खाटा सांख्या 133 441 755 1218 1094 

6 दर लाख लोकसांख्येमागे खाटा सांख्या 15 27 45 48 65 

चौदा सांकीणश 

1 बकँ िाखा  सांख्या 26 84 142 289 80 

2 दरूदिवन केबल चालक सांख्या -- -- -- -- -- 

3 दरूदिवन  केबल धारक सांख्या -- -- -- -- -- 

4 गोबर गसॅ सांयांते्र सांख्या -- -- -- -- -- 

            पुढे चालु . . 
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िक्िा क्रमांक 1.1 

वजल्यातील विविध आर्थथक ि िंामावजक बाबींचे वनिडक वनदेशक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                सांदभश कािावधी - 1960-61 िे 2020-21 

अ.क्र. बाब िवरमाण  
िंंदभध िषध 

2010-11 2019-20 2020-21 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) 
तेरा सावशिजनक आरोग्य        
1 दवाखाने सांख्या 25 26 26 

2 रुग्णालये सांख्या 9 13 13 

3 प्राथजमक आरोग्य कें दे्र सांख्या 41 46 46 

4 प्राथजमक आरोग्य उपकें दे्र सांख्या 232 232 232 

5 खाटा सांख्या 1318 1546 1516 

6 दर लाख लोकसांख्येमागे खाटा सांख्या 70$ 69$ 67$ 

चौदा सांकीणश 

1 बकँ िाखा  सांख्या 158 115 121 

2 दरूदिवन केबल चालक सांख्या 155 -- -- 

3 दरूदिवन  केबल धारक सांख्या 19245 39137 -- 

4 गोबर गसॅ सांयांते्र सांख्या -- -- -- 
 

आधार :- जिल्हा साांश्ख्यकी कायालय, धळेु . 
टीप :- 1) ( -- )  सांबांधीत जवभागाकडुन माजहती प्राप्त न झाल्याने सदरील माजहती जनरांक समिण्यात यावी. 
           2) (@) अिी खणु असलेली माजहती मलेु व मलुी अिी स्वतांत्र उपलब्ध नसल्याने एकणत्रत दिवजवण्यात आली आहे. 
           3) ($) अिी खणु असलेली माजहती पणरगणित करतांना जनगिना 2011 वर आधाणरत 1 ऑक्टोबर 2020 ा या प्रक्षेणपत      
                    लोकसंख्येचा  वापर  करण्यात आला आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 1.2 

जिल्ह्यािीि महत्वाची साांस्ख्यकी 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा गावाांची 
सांख्या 

ग्रामपांचायतींची 
सांख्या 

हायस्पीड 
ब्रॉडबडँने 
जोडलेल्या 

ग्रामपंचायतींची 
संख्या 

म.न.पा/नगरपाणलकांची संख्या/नगरपंचायतींची संख्या 
नगरपाजलकाांची  

सांख्या 

गट स्वतांत्र 
 

म.न. पा. 'अ' वगव 'ब' वगव 'क' वगव नगर 
पंचायती 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 जिरपरू 145 24 94 85 0 0 1 0 0 

2 पिदखेडा 141 13 110 71 0 0 1 0 1 

3 साक्री 227 46 123 105 0 0 0 0 1 

4 धळेु 166 8 123 62 1 0 0 0 0 

एकूण 679 91 450 323 1 0 2 0 2 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

णपण्याा या 
पािी 

परुवठ्याची 
सणुवधा 

असलेली 
गावे 

बारमाही 
रस्ते 

असलेल्या
गावांची 
संख्या 

आठमाही रस्ते 
असलेल्या 

गावांची संख्या 

रस्त्यांचा 
संपकव  

नसलेल्या 
गावांची 
संख्या 

प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक 
योजनेंतगवत 

लाभ णदलेल्या 
गावांची संख्या 

णवद्यतुी- 
करि 

झालेल्या 
गावांची 
संख्या 

 

एस.टी.  बसची सोय 
असलेल्या गावाांची 

सांख्या 

बा
रम

ाह
ी 

आ
ठम

ाह
ी 

(1) (2) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
1 जिरपरू 141 144 1 0 145 145 123 9 

2 पिदखेडा 121 141 0 0 141 141 136 0 

3 साक्री 215 227 0 0 227 227 214 0 

4 धळेु 156 166 0 0 166 166 158 0 

एकूण 633 678 1 0 679 679 631 9 

पढेु चाल ु. 
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िक्िा क्रमाांक 1.2 
जिल्ह्यािीि महत्वाची साांस्ख्यकी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

अनसुणुचत
वाजणश्ज्यक  

बकँ     
कायालय 
असलेल्या 
गावाांची    
सांख्या  

प्राथजमक 
िाळा 

असलेल्या 
गावाांची 
सांख्या 

आरोग्य 
जवर्षयक 
सजुवधा 

असलेल्या 
गावाांची सांख्या 

अांगणवाडी 
असलेल्या 
गावाांची 
सांख्या 

टांचाईग्रस्त 
गावाांची 
सांख्या 

पोस्ट 
कायालये 
असलेल्या 

गावाांची सांख्या 

प्राथजमक कृजर्ष 
पतपरुवठा सांस्था 

असलेल्या गावाांची 
सांख्या 

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

1 जिरपरू 9 145 145 145 18 52 90 

2 पिदखेडा 10 141 141 141 22 51 117 

3 साक्री 15 227 
227 

227 
25 

80 80 

4 धळेु 19 166 
153 

158 
12 

87 123 

एकूण 53 679 666 671 77 270 410 

आधार :- 1) ग्रामपंचायत णवभाग, णजल्हा पणरषद, धळेु 
               2) णजल्हा उपणनबंधक सहकारी संस्था, धळेु. 
               3) बांधकाम णवभाग, णजल्हा पणरषद, धुळे. 
               4) कायवकारी अणभयंता, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, णजल्हा पणरषद, धळेु. 
               5) अणधक्षक अणभयंता, महाणवतरि कंपनी मयाणदत, धळेु. 
               6) आगार व्यवस्थापक, महाराष्ट्ट्र रायय पणरवहन महामंडळ, धळेु. 
               7) णशक्षिाणधकारी (प्राथणमक), णजल्हा पणरषद, धळेु. 
               8) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, णजल्हा पणरषद,  धळेु. 
               9) उपमखु्य कायवकारी अणधकारी (बालणवकास), णजल्हा पणरषद, धळेु. 
               10) टपाल अणधक्षक, टपाल कायालय, धळेु. 
टीि :-  वरील तक्त्यात नमदु गावांा या संख्येमध्ये णनजवन गावे वगळण्यात आली आहेत. 
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                                         िक्िा क्रमाांक 2.1 
                            के्षत्रवार स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्न- चाि ूशकमिीनसूार  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                         (₹ कोटी) 

अ.क्र. के्षत्र 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पीक 2,653 2,838 3724 4,578 4077 
2 पिसुांवधवन 477 567 582 375 587 
3 वने व लाकूड तोडणी 198 212 177 188 202 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 14 15 16 19 20 
5 कृषी व सांिग्न सेवा 1+2+3+4) 3,343 3,633 4,500 5,161 4,886 
6 खाण व दगड खाणकाम 388 305 73 30 296 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 3,731 3,937 4,572 5,192 5,182 
8 वस्तजुनमाण 2,842 3,277 3783 4,004 4303 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 310 340 471 458 477 
10 बाांधकाम 930 976 1080 1,184 1159 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 4,082 4,593 5,334 5,646 5,939 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 4,470 4,897 5,406 5,676 6,235 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,220 1,485 1591 1,741 1802 
14 रेल्वे 69 75 80 97 106 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 482 573 594 659 710 
16 साठवण 11 12 13 15 15 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 184 209 254 289 335 
18 जवत्तीय सेवा 1,361 1,500 1747 1,921 2057 

19 
स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 2,205 2,609 3102 3,657 4057 

20 सावविजनक प्रिासन 451 504 559 606 655 
21 इतर सेवा 770 910 1060 1,245 1402 
22 ििृीय/सेवाके्षत्रएकूण (उप-बेरीि13 िे21) 6,751 7,878 9,000 10,231 11,139 
23 एकूण स्त्ििूमलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 14,564 16,408 18,906 21,068 22,259 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 2,063 2,512 2784 3,038 3580 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 333 427 459 486 400 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 16,294 18,493 21,231 23,620 25,439 
27 लोकसांख्या ('000) 2062 2,081 2100 2,119 2138 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 79022 88,863 101098 1,11,468 118995 
29 एकूण राज्य उत् पन् न  1280369 1459629 1649647 1779138 1966225 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹)  113192 127606 142634 152158 166351 

31 
स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य 
ऊत्पन्नािी टक्केवारी 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 

32 
मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ 
(टक्केवारी) -- 13.5 14.8 11.3 7.7 

                                                                                                                                                              पुढे चालु 
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िक्िा क्रमाांक 2.1 

                             के्षत्रवार स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्न- चाि ूशकमिीनसूार  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                         (₹ कोटी) 
 के्षत्र 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) 
1 पीक 4167 5001 3418 5,069 
2 पिसुांवधवन 866 1025 1150 1,322 
3 वने व लाकूड तोडणी 248 267 270 276 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 22 25 23 28 
5 कृषी व सांिग्न सेवा 1+2+3+4) 5,302 6,318 4,861 6,696 
6 खाण व दगड खाणकाम 780 44 42 39 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 6,082 6,362 4,903 6,735 
8 वस्तजुनमाण 4232 4705 5121 5,030 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 445 620 679 780 
10 बाांधकाम 1223 1376 1535 1,636 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 5,899 6,701 7,335 7,445 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 6,679 6,745 7,377 7,484 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 2057 2402 2678 2,958 
14 रेल्वे 129 157 158 175 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 734 834 857 922 
16 साठवण 15 18 19 21 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 325 331 356 403 
18 जवत्तीय सेवा 2107 2304 2639 2,864 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 

4534 5189 5921 6,652 

20 सावविजनक प्रिासन 714 821 876 1,079 
21 इतर सेवा 1581 1860 2119 2,447 
22 ििृीय/सेवाके्षत्रएकूण (उप-बेरीि13 िे21) 12,196 13,916 15,621 17,520 
23 एकूण स्त्ििूमलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 24,178 26,978 27,860 31,700 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 4025 4119 4191 4,634 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 354 351 364 434 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 27,848 30,746 31,687 35,901 
27 लोकसांख्या ('000) 2155 2172 2188 2,204 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 129211 141584 144827 1,62,880 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 2198185 2352782 2579628 2818555 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 184113 195195 212006 229488 

31 स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य 
ऊत्पन्नािी टक्केवारी 1.3 1.3 1.3 1.3 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ 
(टक्केवारी) 9.5 10.4 3.1 13.3 

आधार :- अथव व साांश्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई 
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िक्िा क्रमाांक 2.2 

                               के्षत्रवार जनव्वळ जिल्ह्हा उत्पन्न- चाि ूशकमिीनसूार 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                         (₹ कोटी) 
 के्षत्र 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पीक 2,503 2,666 3,513 4,239 3,751 
2 पिसुांवधवन 470 559 574 370 580 
3 वने व लाकूड तोडणी 196 211 175 186 200 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 13 13 15 17 18 
5 कृषी व सांिग्न सेवा 1+2+3+4) 3,182 3,448 4,277 4,813 4,549 
6 खाण व दगड खाणकाम 341 268 63 25 279 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 3,523 3,716 4,340 4,839 4,828 
8 वस्तजुनमाण 2,391 2,747 3,257 3,429 3,737 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 208 225 314 303 322 
10 बाांधकाम 888 926 1,012 1,114 1,092 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 3,487 3,899 4,582 4,846 5,151 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 3,828 4,166 4,645 4,871 5,430 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,134 1,379 1,468 1,600 1,659 
14 रेल्वे 59 65 67 81 88 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 414 495 501 562 616 
16 साठवण 9 10 11 12 13 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 149 172 191 220 260 
18 जवत्तीय सेवा 1,341 1,475 1,719 1,884 2,019 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी 
व व्यावसाजयक सेवा 

1,631 1,925 2,281 2,670 3,024 

20 सावविजनक प्रिासन 322 364 408 448 498 
21 इतर सेवा 675 808 946 1,118 1,277 
22 ििृीय/सेवा के्षत्र एकूण उप-बेरीि13 िे21) 5,733 6,692 7,593 8,596 9,454 
23 एकूण स्त्ििूमलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 12,744 14,307 16,516 18,280 19,433 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 2,085 2,539 2,818 3,073 3,610 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 336 432 464 492 404 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 14,493 16,414 18,869 20,862 22,639 
27 लोकसांख्या ('000) 2,062 2,081 2,100 2,119 2,138 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 70,284 78,873 89,850 98,453 1,05,898 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 1126595 1282180 14,48,720 15,53,217 17,35,308 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 99597 112092 1,25,261 1,32,836 1,46,815 

31 स्त्ििूजिल्ह्हा उत्पन्नाची  स्त्ििू राज्य 
ऊत्पन्नािी टक्केवारी 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ 
(टक्केवारी) -- 13.3 15.0 10.6 8.5 

                                                                                                                                                            पुढे चालु … 
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िक्िा क्रमाांक 2.2 

                               के्षत्रवार जनव्वळ जिल्ह्हा उत्पन्न- चाि ूशकमिीनसूार 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                      (₹ कोटी) 
 के्षत्र 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) 
1 पीक 3,898 4,625 3,124 4,633 
2 पिसुांवधवन 856 1,014 1,138 1,308 
3 वने व लाकूड तोडणी 246 264 267 274 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 20 23 21 26 
5 कृषी व सांिग्न सेवा 1+2+3+4) 5,020 5,926 4,550 6,241 
6 खाण व दगड खाणकाम 747 42 40 37 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 5,767 5,969 4,591 6,278 
8 वस्तुजनमाण 3,700 4,125 4,489 4,408 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 296 432 477 548 
10 बाांधकाम 1,147 1,294 1,440 1,533 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 5,144 5,851 6,407 6,489 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 5,891 5,894 6,447 6,527 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,894 2,200 2,445 2,700 
14 रेल्व े 110 134 131 146 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 634 710 713 767 
16 साठवण 13 15 16 17 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 243 230 236 267 
18 जवत्तीय सेवा 2,061 2,263 2,590 2,809 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 

3,420 3,944 4,529 5,087 

20 सावविजनक प्रिासन 549 648 688 847 
21 इतर सेवा 1,441 1,693 1,929 2,227 
22 ििृीय/सेवा के्षत्र एकूण (उप-बेरीि13 िे21) 10,365 11,837 13,277 14,866 
23 एकूण स्त्ििूमलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 21,275 23,657 24,275 27,634 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 4,059 4,159 4,214 4,670 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 357 354 366 437 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 24,977 27,462 28,123 31,867 
27 लोकसांख्या ('000) 2,155 2,172 2,188 2,204 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 1,15,890 1,26,459 1,28,540 1,44,578 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 19,54,774 20,81,195 22,76,793 24,82,536 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 1,63,726 1,72,663 1,87,118 2,02,130 

31 स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य ऊत्पन्नािी 
टक्केवारी 

1.3 1.4 1.3 1.3 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ % 10.3 9.9 2.4 13.3 
आधार :- अथव व साांश्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई 
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िक्िा क्रमाांक 2.3 

                       के्षत्रवार स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्न - स्स्त्िर (2011-12) शकमिीनसूार  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                        (₹ कोटी) 

 के्षत्र 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पीक 2,653 2,650 3,179 3,836 3,030 
2 पिसुांवधवन 477 497 476 294 392 
3 वने व लाकूड तोडणी 198 198 192 190 188 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 14 13 14 15 15 
5 कृषी व सांिग्न सेवा (1+2+3+4) 3,343 3,358 3,862 4,334 3,625 
6 खाण व दगड खाणकाम 388 246 65 24 226 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 3,731 3,604 3,926 4,358 3,851 
8 वस्तुजनमाण 2,842 3,093 3,416 3,602 3,933 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 310 327 314 362 373 
10 बाांधकाम 930 901 939 1,016 1,021 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 4,082 4,321 4,669 4,980 5,328 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 4,470 4,567 4,734 5,004 5,554 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,220 1,357 1,343 1,392 1,378 
14 रेल्व े 69 72 75 85 90 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 482 533 555 614 676 
16 साठवण 11 11 12 12 12 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 184 194 219 243 284 
18 जवत्तीय सेवा 1,361 1,480 1,685 1,822 1,905 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 

2,205 2,405 2,691 3,042 3,277 

20 सावविजनक प्रिासन 451 463 476 489 507 
21 इतर सेवा 770 844 931 1,044 1,128 
22 ििृीय/सेवा के्षत्र एकूण(उप-बेरीि 13िे 21) 6,751 7,358 7,987 8,743 9,257 
23 एकूण स्त्ििू मलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 14,564 15,283 16,583 18,081 18,435 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 2,063 2,243 2,405 2,622 2,683 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 333 413 419 419 334 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 16,294 17,113 18,569 20,284 20,784 
27 लोकसांख्या ('000) 2,062 2,081 2,100 2,119 2,138 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 79,022 82,233 88,423 95,724 97,222 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 12,80,369 13,57,942 14,51,615 15,43,165 16,54,284 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 1,13,192 1,18,716 1,25,511 1,31,977 1,39,960 

31 स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य 
ऊत्पन्नािी टक्केवारी 

1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ 
(टक्केवारी) 

-- 5.0 8.5 9.2 2.5 

                                                                                                                                                              पुढे चालु  
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िक्िा क्रमाांक 2.3 
                       के्षत्रवार स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्न - स्स्त्िर (2011-12) शकमिीनसूार  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                       (₹ कोटी) 

 के्षत्र 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
(1) (2) (8) (9) (10) (11) 
1 पीक 3,078 3,577 2,503 2,883 
2 पिसुांवधवन 550 608 711 744 
3 वने व लाकूड तोडणी 205 206 208 205 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 16 17 15 17 
5 कृषी व सांिग्न सेवा (1+2+3+4) 3,850 4,408 3,437 3,848 
6 खाण व दगड खाणकाम 588 33 32 18 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 4,438 4,441 3,468 3,867 
8 वस्तुजनमाण 4,087 4,593 4,844 4,775 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 375 430 464 488 
10 बाांधकाम 1,047 1,109 1,126 1,140 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 5,508 6,132 6,434 6,404 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 6,096 6,165 6,466 6,422 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,505 1,690 1,830 1,937 
14 रेल्व े 99 118 117 121 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 715 806 869 930 
16 साठवण 12 13 14 14 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 267 262 272 306 
18 जवत्तीय सेवा 1,955 2,086 2,183 2,265 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 

3,486 3,818 4,150 4,503 

20 सावविजनक प्रिासन 530 586 606 714 
21 इतर सेवा 1,220 1,372 1,484 1,641 
22 ििृीय/ सेवा  के्षत्र एकूण (उप-बेरीि 13 िे 21) 9,789 10,752 11,524 12,431 
23 एकूण स्त्ििू मलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 19,734 21,324 21,427 22,701 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 2,874 3,157 3,295 3,445 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 292 280 282 315 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 22,316 24,201 24,439 25,832 
27 लोकसांख्या ('000) 2,155 2,172 2,188 2,204 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 1,03,542 1,11,444 1,11,702 1,17,200 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 18,07,046 19,14,621 20,33,314 21,34,065 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 1,51,353 1,58,844 1,67,108 1,73,757 

31 स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य ऊत्पन्नािी 
टक्केवारी 1.2 1.3 1.2 1.2 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ (टक्केवारी) 7.4 8.4 1.0 5.7 
आधार :- अथव व साांश्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई 
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िक्िा क्रमाांक 2.4 

                       के्षत्रवार जनव्वळ जिल्ह्हा उत्पन्न- स्स्त्िर (2011-12) शकमिीनसूार  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                        (₹ कोटी) 

 के्षत्र 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पीक 2,503 2,489 3,002 3,566 2,793 
2 पिसुांवधवन 470 489 469 290 386 
3 वने व लाकूड तोडणी 196 196 190 188 186 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 13 12 13 13 13 
5 कृषी व सांिग्न सेवा (1+2+3+4) 3,182 3,186 3,674 4,057 3,378 
6 खाण व दगड खाणकाम 341 217 56 21 215 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 3,523 3,403 3,730 4,078 3,593 
8 वस्तुजनमाण 2,391 2,582 2,924 3,085 3,427 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 208 217 167 223 234 
10 बाांधकाम 888 854 875 951 959 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 3,487 3,653 3,966 4,260 4,620 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 3,828 3,870 4,021 4,280 4,835 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,134 1,258 1,232 1,268 1,249 
14 रेल्व े 59 62 63 71 74 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 414 458 469 525 590 
16 साठवण 9 9 10 10 10 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 149 157 158 183 220 
18 जवत्तीय सेवा 1,341 1,456 1,658 1,789 1,873 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 1,631 1,768 1,958 2,200 2,395 

20 सावविजनक प्रिासन 322 328 335 346 363 
21 इतर सेवा 675 746 825 933 1,017 
22 ििृीय/सेवा के्षत्र एकूण(उप-बेरीि 13िे 21) 5,733 6,242 6,708 7,324 7,792 
23 एकूण स्त्ििू मलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 12,744 13,299 14,403 15,661 16,005 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 2,085 2,267 2,435 2,654 2,703 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 336 417 424 424 336 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 14,493 15,149 16,415 17,891 18,372 
27 लोकसांख्या ('000) 2,062 2,081 2,100 2,119 2,138 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 70,284 72,791 78,163 84,430 85,938 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 11,26,595 11,89,711 12,67,551 13,45,341 14,52,513 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 99,597 1,04,008 1,09,597 1,15,058 1,22,889 

31 स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य 
ऊत्पन्नािी टक्केवारी 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ 
(टक्केवारी) -- 4.5 8.4 9.0 2.7 

                                                                                                                                                              पुढे चालु  
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िक्िा क्रमाांक 2.4 
                         के्षत्रवार जनव्वळ जिल्ह्हा उत्पन्न- स्स्त्िर (2011-12) शकमिीनसूार  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                        (₹ कोटी) 

 के्षत्र 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
(1) (2) (8) (9) (10) (11) 
1 पीक 2,877 3,320 2,306 2,656 
2 पिसुांवधवन 542 600 702 735 
3 वने व लाकूड तोडणी 203 204 206 203 
4 मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यिेती 14 15 13 15 
5 कृषी व सांिग्न सेवा (1+2+3+4) 3,637 4,138 3,227 3,609 
6 खाण व दगड खाणकाम 568 32 31 18 
7 प्रािजमक के्षत्र (उप-बेरीि 5+6) 4,205 4,171 3,258 3,626 
8 वस्तुजनमाण 3,610 4,086 4,312 4,249 
9 वीि, वाय,ू पाणीपरुवठा व इतर उपयोजगता सेवा 241 266 293 308 
10 बाांधकाम 975 1,030 1,037 1,049 
11 स्व्दिीय के्षत्र (उप-बेरीि 8+9+10) 4,826 5,382 5,642 5,607 
12 उद्योग (उप-बेरीि 6+11) 5,394 5,414 5,673 5,624 
13 व्यापार, दरुूस्ती, हॉटेल्स व उपहारगहेृ 1,361 1,518 1,641 1,736 
14 रेल्व े 83 99 95 99 
15 पजरवहन (रेल्वे व्यजतजरकत) 624 696 744 796 
16 साठवण 10 11 11 12 
17 दळणवऴण व प्रसारणासांबजधत सेवा 198 177 174 195 
18 जवत्तीय सेवा 1,914 2,051 2,143 2,222 

19 स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराांची मालकी व 
व्यावसाजयक सेवा 2,549 2,817 3,088 3,349 

20 सावविजनक प्रिासन 380 432 445 525 
21 इतर सेवा 1,097 1,229 1,330 1,469 
22 ििृीय/ सेवा  के्षत्र एकूण (उप-बेरीि 13 िे 21) 8,215 9,032 9,671 10,403 
23 एकूण स्त्ििू मलु्ह्यवदृ्धी (5+12+22) 17,246 18,584 18,571 19,636 
24 उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील कर 2,896 3,184 3,312 3,466 
25 विा उत्पाजदत वस्त ूव सेवाांवरील अनदुान 294 282 284 317 
26 स्त्ििू जिल्ह्हा उत् पन् न (23+24-25) 19,848 21,486 21,599 22,786 
27 लोकसांख्या ('000) 2,155 2,172 2,188 2,204 
28 दरडोई स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्ऩ (₹) 92,090 98,942 98,721 1,03,378 
29 एकूण राज्य उत् पन् न 15,96,121 16,86,980 17,89,838 18,73,801 
30 दरडोई स्त्ििू राज्य उत् पन् न (₹) 1,33,686 1,39,958 1,47,097 1,52,566 

31 स्त्ििू जिल्ह्हा उत्पन्नाची स्त्ििू राज्य ऊत्पन्नािी 
टक्केवारी 1.2 1.3 1.2 1.2 

32 मागीि वषाच्या िूिनेि झािेिी वाढ (टक्केवारी) 8.0 8.3 0.5 5.5 
आधार :- अथव व साांश्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई 
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िक्िा क्रमाांक 3.1 
             वजल्यातील महत्िाच्या िस्तुंच्या कें द्रवनहाय तै्रमाविंक िंरािंरी वकरकोळ सकमती 
जिल्ह्हा :- धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

वस्तचेू नाव व  प्रत पणरमाि 
एजप्रल-िनू िलैु-सप्टेंबर ऑकटोबर-जडसेंबर 

नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 तांदळू (उतम) ख.ुबा. णकलो 62 62 61 62 60 65 

2 तांदळू (मध्यम) ख.ुबा. णकलो 43 41 42 41 41 40 

3 गहू (मध्यम) खु.बा. णकलो 23 28 22 28 21 28 

4 गहू स्वस्त धान्य दकुान णकलो 2 2 2 2 2 2 

5 यवारी ख.ुबा. (संकणरत) णकलो 21 24 21 22 22 22 

6 यवारी (देशी) ख.ुबा. णकलो 43 29 38 28 39 30 

7 बाजरी (मध्यम) णकलो 27 27 23 26 24 26 

8 काबलुी चिा (मध्यम) णकलो 69 . 69 . 70 . 

9 हरभरा डाळ (मध्यम) णकलो 70 69 69 75 71 81 

10 तरूडाळ (मध्यम) णकलो 100 98 92 105 99 106 

11 मगूडाळ (मध्यम) णकलो 116 111 108 103 103 102 

12 उडीदडाळ (मध्यम) णकलो 99 97 107 98 96 93 

13 मसरूडाळ (मध्यम) णकलो 75 65 78 72 80 70 

14 पांढरा वाटािा णकलो 65 . 66 . 68 . 

15 साबदुािा णकलो 65 . 63 . 64 . 

16 शेंगदािे (मध्यम) णकलो 106 105 105 103 105 102 

17 रवा णकलो 40 39 39 40 39 40 

18 साखर ख.ुबा. णकलो 38 39 38 39 38 39 

19 गळू णपवळा (मध्यम)   णकलो 44 47 46 47 48 48 

20 गोडेतेल भुईमगुाचे (सटेु) णकलो 135 126 142 134 150 138 

21 वनस्पती तपू (सटेु) णकलो 103 85 103 91 105 94 

22 खोबरेल तेल (सटेु) णकलो 200 190 200 192 200 197 

                                                         पढेु चाल ु. . . . . .  
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                                                िक्िा क्रमाांक 3.1 
              वजल्यातील महत्िाच्या िस्तुंच्या कें द्रवनहाय तै्रमाविंक िंरािंरी वकरकोळ सकमती 
जिल्ह्हा :- धळेु                                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. वस्तचेू नाव व  प्रत पणरमाि 

िानेवारी-माचव वर्षाची सरासरी 
मागील वर्षाच्या तलुनेत शेकडा 

वाढ शकवा घट (टक्केवारी) 
नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण 

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 तांदळू (उतम) ख.ुबा. णकलो 64 65 61.5 63.5 18.9 17.8 

2 तांदळू (मध्यम) ख.ुबा. णकलो 44 40 42.4 40.6 11.6 4.7 

3 गहू (मध्यम) खु.बा. णकलो 21 28 21.7 28.1 6.0 18.0 

4 गहू स्वस्त धान्य दकुान णकलो 2 2 2.0 2.0 0.0 0.0 

5 यवारी ख.ुबा. (संकणरत) णकलो 23 23 21.4 22.5 5.6 2.2 

6 यवारी (देशी) ख.ुबा. णकलो 39 30 39.7 29.3 14.5 21.3 

7 बाजरी (मध्यम) णकलो 24 26 24.6 26.1 -6.0 12.8 

8 काबलुी चिा (मध्यम) णकलो 70 . 69.5 . -14.9 . 

9 हरभरा डाळ (मध्यम) णकलो 71 81 70.4 76.5 -6.3 10.4 

10 तरूडाळ (मध्यम) णकलो 111 112 100.5 105.3 13.0 22.4 

11 मगूडाळ (मध्यम) णकलो 110 103 109.3 104.8 24.9 15.9 

12 उडीदडाळ (मध्यम) णकलो 97 98 99.7 96.5 26.3 22.0 

13 मसरूडाळ (मध्यम) णकलो 80 70 78.1 69.2 8.7 -0.8 

14 पांढरा वाटािा णकलो 69 . 67.0 . 8.7 . 

15 साबदुािा णकलो 65 . 64.1 . -4.6 . 

16 शेंगदािे (मध्यम) णकलो 104 108 104.9 104.4 7.6 4.0 

17 रवा णकलो 39 40 39.5 39.8 6.1 14.8 

18 साखर ख.ुबा. णकलो 38 39 38.0 38.8 -2.8 -1.0 

19 गळू णपवळा (मध्यम)   णकलो 46 47 46.0 47.0 4.6 11.0 

20 गोडेतेल भुईमगुाचे (सटेु) णकलो 164 157 147.6 139.0 17.2 14.7 

21 वनस्पती तपू (सटेु) णकलो 108 108 104.3 94.5 15.1 13.2 

22 खोबरेल तेल (सटेु) णकलो 200 223 200.0 200.2 -0.1 5.4 

                                                                                                                                     पढेु चाल ु. . . 
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िक्िा क्रमाांक 3.1 
                    जिल्ह्यातील महत्वाच्या वसततुंच्या कें द्रजिहाय तै्रमाजिक िरािरी जकरकोळ ककमती 
जिल्हा :-धळेु                                                                     संदर्भ वर्भ :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

वस्तचेू नाव व  प्रत पणरमाि 
एजप्रल-िनू िलैु-सप्टेंबर ऑकटोबर-जडसेंबर 

नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
23 म्हशीचे दधू (सटेु) लीटर 50 57 50 60 53 60 

24 म्हशीचे शधु्द तपू  णकलो 550 560 560 576 577 600 

25 बोकडाचे मांस णकलो 520 499 531 530 540 530 

26 कोंबडी (ब्रॉयलर)  णकलो 115 163 141 197 159 213 

27 ताजे मासे (स्थाणनक) मध्यम णकलो 214 232 230 233 230 235 

28 अंडी कोंबडीची  डझन 66 65 68 67 68 76 

29 मीठ (पांढरे) आयोडीनयकु्त णकलो 19 8 19 8 18 8 

30 हळद पावडर (सटुी) 100 ग्रमॅ 20 20 20 23 20 23 

31 गरम मसाला पावडर (स्थाणनक) 100 ग्रमॅ 20 23 20 23 20 23 

32 बटाटे णकलो 26 24 34 36 34 35 

33 कांदे णकलो 12 12 34 26 52 50 

34 लसिू 100 ग्रमॅ 12 14 10 15 11 15 

35 केळी (जळगाव) डझन 28 33 27 29 23 33 

36 सफरचंद (मध्यम)  णकलो 154 132 153 151 127 164 

37 चहापत्ती (टाटा आणि इतर) णकलो 245 275 245 266 245 265 

38 रॉकेल (खु.बा.) लीटर 60 . 60 . 60 . 

39 पेट्रोल लीटर 80 . 86 . 89 . 

40 णडझेल लीटर . 70 . 72 . 73 

41 गसॅ णसशलडर (स्वंयपाकाचा) 1 नग 710 . 711 . 664 . 

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

43 धणु्याचा साबि  250 ग्रमॅ 1 नग . 15 . 15 . 15 

44 प्रसाधन साबि (लक्स, 
हमाम,इ.) 

100 ग्रमॅ 28 28 28 28 28 28 

45 बे्रड (स्थाणनक) 400 ग्रमॅ 1 पकेॅट 21 33 20 33 19 34 

46 टाल्कम पावडर (पॉन््स ) 100 ग्रमॅ 83 . 83 . 83 . 

47 टुथ पेस्ट (कोलगेट 1 ट्युब)   100 ग्रमॅ 50 50 50 50 50 50 
                              पुढे चालु . . . . 
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िक्िा क्रमाांक 3.1 
            जिल्ह्यातील महत्वाच्या वसततुंच्या कें द्रजिहाय तै्रमाजिक िरािरी जकरकोळ ककमती 
जिल्हा :- धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. वस्त्िूचे नाव व  प्रि िवरमाण 

िानेवारी-माचश वषाची सरासरी 
मागीि वषाच्या ििुनेि 
शेकडा वाढ सकिा घट 

(टक्केिारी)  
नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी ग्रामीण 

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
23 म्हशीचे दधू (सटेु) लीटर 53 60 51.3 59.2 7.3 24.7 
24 म्हशीचे शधु्द तपू  णकलो 580 600 566.7 584.1 8.3 10.8 
25 बोकडाचे मांस णकलो 568 573 539.7 533.2 18.2 23.6 
26 कोंबडी (ब्रॉयलर)  णकलो 127 150 135.4 180.4 6.8 37.9 
27 ताजे मासे (स्थाणनक) मध्यम णकलो 240 230 228.5 232.5 20.6 17.1 
28 अंडी कोंबडीची  डझन 68 73 67.2 70.4 8.8 2.9 
29 मीठ (पांढरे) आयोडीनयकु्त णकलो 18 8 18.5 7.6 0.5 17.3 
30 हळद पावडर (सटुी) 100 ग्रमॅ 20 23 20.0 21.9 2.1 -0.4 

31 
गरम मसाला पावडर 
(स्थाणनक) 

100 ग्रमॅ 20 23 20.0 22.5 -11.3 1.1 

32 बटाटे णकलो 20 25 28.5 29.8 -9.0 3.9 
33 कांदे णकलो 41 31 34.6 29.7 -13.2 -18.3 
34 लसिू 100 ग्रमॅ 11 15 10.9 14.7 -2.3 57.6 
35 केळी (जळगाव) डझन 23 30 25.0 31.2 -12.6 -0.9 
36 सफरचंद (मध्यम)  णकलो 156 164 147.5 152.8 3.1 19.1 
37 चहापत्ती (टाटा आणि इतर) णकलो 245 265 245.0 267.8 -3.8 -5.3 
38 रॉकेल (खु.बा.) लीटर 60 . 60.0 . 0.0 . 
39 पेट्रोल लीटर 95 . 87.5 . 11.8 . 
40 णडझेल लीटर . 82 . 74.5 . 8.3 
41 गसॅ णसशलडर (स्वंयपाकाचा) 1 नग 767 . 712.8 . 2.6 . 
42 काडेपेटी (50 काडी) 1 नग 1 1 1.0 1.0 0.0 0.0 
43 धणु्याचा साबि  250 ग्रमॅ 1 नग . 15 . 15.0 . 0.0 

44 प्रसाधन साबि (लक्स, 
हमाम,इ.) 

100 ग्रमॅ 28 28 27.5 27.5 6.1 5.6 

45 बे्रड (स्थाणनक) 400 ग्रमॅ 1 पकेॅट 19 33 19.8 33.0 -15.9 4.1 
46 टाल्कम पावडर (पॉन््स ) 100 ग्रमॅ 83 . 82.5 . 8.7 . 
47 टुथ पेस्ट (कोलगेट 1 ट्युब)   100 ग्रमॅ 50 50 50.0 49.5 0.5 5.6 
आधार :- अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई. 
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िक्िा क्रमाांक 3.2 
                    रास्त भाि धान्य दकुाने, वशधािवत्रका धारकांची ि गोदामांची िंंख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                        सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 

रास्त भाव 
धान्य 

दकुानांची 
संख्या 

णशधापणत्रका धारकांची संख्या (लाख) णशधापणत्रका 
आधारकाडव सोबत 

जोडलेल्या 
धारकांची संख्या 

णपवळी केशरी 
अन्नपिुा शभु्र एकुि दाणरद्र्य 

रेषेखालील 
अंत्योदय 

अन्न योजना 
दाणरद्र्य 

रेषेवरील 

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

1 जिरपरु 205 30327 14326 36198 0 1880 82731 68847 

2 पिदखेडा 180 28296 13887 28111 0 2387 72681 61017 

3 साक्री 302 45174 22605 31057 0 1717 100553 81354 

4 धळेु 294 39057 26158 108463 0 11572 185250 123649 

एकूण 981 142854 76976 203829 0 17556 441215 334867 
 

अ.
क्र. 

तालकुा 

उपलब्ध गोदामे 

एकुि  त्यापैकी उपयकु्त 
नसलेल्या 

भाड्याने घेतलेल्या भाड्याने णदलेल्या 

गोदामां 
ची 

संख्या 

गोदामांची 
क्षमता 
(मेट्रीक 

टन) 

गोदामां
ची 
संख्या 

गोदामां     
ची क्षमता 
(मेट्रीक 

टन) 

गोदामां    
ची 

संख्या 

गोदामांची 
क्षमता 
(मेट्रीक 

टन) 

गोदामांची 
संख्या 

गोदामांची 
क्षमता 

(मेट्रीक टन) 

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

1 जिरपरु 2 1580 0 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 8 4580 0 0 0 0 0 0 

3 साक्री 6 4740 0 0 0 0 0 0 

4 धळेु 6 3000 0 0 0 0 0 0 

एकूण 22 13900 0 0 0 0 0 0 

आधार :- जिल्हा पुरवठा अजिकारी, जिल्हाजिकारी कािालि, िुळे 
टीप :- (0)अिी खणु असलेली माजहती सांबांजधत कायालयाकडे उपलब्ध नसल्याने  जनरांक दिवजवण्यात आली आहे 
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िक्िा क्रमाांक 3.3 
अांत्योदय अन्न योिना, दाजरद्रय रेषेखािीि (अांत्योदय अन्न योिना वगळून) व दाजरद्रय रेषेवरीि     

कुटुांबाांसाठी अन्नधान्याचे जनयिन व उचि  
    जिल्ह्हा :- धळेु           सांदभश वषश :- 2020-21                  
                                                                             (धान्य मे. टन) 

वर्षव 
जनयतन उचल 

उचलीची जनयतनािी 
टककेवारी 

ताांदळू गहू साखर ताांदळू गहू साखर ताांदळू गहू साखर 

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

अांत्योदय अन्न योिना  

2017-18 11000 20000 -- 11000 19000 -- 100 95 -- 

2018-19 16000 16000 9000 16000 16000 9000 100 100 100 

2019-20 9000 19000 -- 9000 19000 -- 100 100 -- 

2020-21 23933 31821 7929 23933 31821 7899 100 100 99.6 

प्राधान्य गटात मोडणारे (अंत्योदय अन्न येाजना िगळून)  

2017-18 27000 41000 -- 27000 39000 -- 100 95 -- 

2018-19 27000 41000 -- 27000 41000 -- 100 100 -- 

2019-20 23000 35000 -- 23000 35000 -- 100 100 -- 

2020-21 17599 31195 2240 17599 31195 2240 100 100 99.9 

    आधार :-  जिल्हा परुवठा कायालय, जिल्हाजधकारी कायालय, धळेु        
    टीि :- (-) अशी खिु असलेली माणहती संबंणधत कायालयाकडे उपलब्ध नसल्याने  णनरंक दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 4.1 (अ) 
शािंकीय कर ि इतर यांची ििंलूी / थकबाकी  

जवमन महिंलू (िंिधिंाधारण, िाढीि, िंंवकणध), िेंिं (उिकर-वज.ि., ग्रा.ि., िं.िं., इ.जी.एिं.) वशक्षण कर, 
अकृषीक आकारणी, विंटी िंिे (िोट वहस्िंा फाळणी शुल्क), िस्तीिाढ िंनद शुल्क, अंतगधत लेखा िवरक्षण 

ििंलूी ि नझलू बाकी. 
जिल्ह्हा  :- धळेु                                                                               सांदभश वषश :- 2020-21 

                                                                                      (₹ हजार)                         

अ.   
क्र. 

तालकुा 

िमीन 
महसलुाची 
एकूण चाल ू

मागणी 

िमीन  
महसलुाची 
थकबाकी 

एकूण  
मागणी 

सटू 
जनलांजबत 
वसलुीची 
रककम 

वसलुी पात्र  
रककम 

{5-(6+7)} 

प्रत्यक्ष 
वसलुी 

खातेदाराांची 
सांख्या 

(िेतकरी) 

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

1 जिरपरू 10746 2606 13352 684 0 12668 0 45907 

2 पिदखेडा 12444 0 12444 1032 0 11412 11444 76918 

3 साक्री 9958 1552 11510 1176 0 10334 9185 75747 

4 धळेु 24222 7222 31444 446 0 30998 28347 159559 

जिल्ह्हा एकूण 57370 11380 68750 3338 0 65412 48976 358131 

 
आधार :- जमीन महसलु शाखा, णजल्हाणधकारी कायालय, धळेु.             
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िक्िा क्रमाांक 4.1 (ब) 
                              शािंकीय कर ि इतर यांची ििंलूी / थकबाकी 

(खाणी, गौणखवनज रॉयल्टी, मत्स्यव्यििंाय कर, कोटध फी ि मदु्रांक शुल्क, नोंदणीित्र फी, बीएडीआर  
ि बीबीआर कायद्यानिुंार वमळणाऱया रकमा, महिंलू प्रमाणित्राव्दारे होणारी ििंलूी, करमणकू,  

जावहरात कर इत्यादी) 
जिल्ह्हा  :- धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

                                                                                        (₹ हजार) 
                      

अ.   
क्र. 

तालकुा 
महसलूाची 
एकूण चाल ू

मागणी 

महसलुाची 
थकबाकी 

एकूण मागणी सटू 
जनलांजबत 
वसलूीची 
रककम 

वसलूी पात्र  
रककम 

{5-(6+7)} 
प्रत्यक्ष वसलूी 

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

1 जिरपरू 193797 24 193821 0 0 193821 5317597 

2 पिदखेडा 212552 6 212558 0 0 212558 9298152 

3 साक्री 226886 146 227032 0 0 227032 6855286 

4 धळेु 540812 146 540959 0 0 540959 7346812 

एकूण 1174047 322 1174370 0 0 1174370 28817847 

 

आधार :- 1) करमणकु कर िाखा, जिल्हाजधकारी कायालय, धळेु. 
               2)  सह जिल्हा जनबांधक वगव-1 तथा मदु्राांक जिल्हाजधकारी, धळेु 
  3) गौणखजनि िाखा, जिल्हाजधकारी कायालय, धुळे. 
टीप :-   स्तंभ क्र. 3 मध्ये देण्यात आलेली मागणीची रककम ही लक्ष्य म्हणनु देण्यात आलेली असते त्यामळेु स्तांभ क्र. 9 मधील प्रत्यक्ष   
              वसलुी ही  कमी/िास्त अस ुिकते. 
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िक्िा क्रमाांक 4.1 (क) 
शािंकीय कर ि इतर यांची ििंलूी / थकबाकी 

(िंिध िंाधारण तगाई, मदृ िंंधारण थकबाकी, िन जवमनीिरील भमूीहीन शेतमजरुांना िनुिधिंनािंाठी वदलेले 
कजध, अकृषीक कजध, आदशध गहृवनमाण कजध, इतर देशाकडून  आलेल्या वनिाविंतांना वदलेली कजे, 

प्रकल्िग्रस्तांना आवण कुळांना वदलेले कजध, नैिंर्थगक आित्ती कजध, जवमन िंधुारणा - 
कब्जेहक्क सकमती इत्यादी) 

जिल्ह्हा  :- धळेु                                सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                         (₹ हजार) 

अ.   
क्र. 

तालकुा 
महसलुाची 
एकूण चाल ू

मागणी 

महसलुाची 
थकबाकी 

एकूण 
मागणी 

सटू 
जनलांजबत 
वसलुीची 
रककम 

वसलुी पात्र  
रककम 

{5- (6+7)} 
प्रत्यक्ष वसलुी 

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

1 जिरपरू -- -- -- -- -- -- -- 

2 पिदखेडा -- -- -- -- -- -- -- 

3 साक्री -- -- -- -- -- -- -- 

4 धळेु -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- 

आधार - णजल्हाणधकारी कायालय (महसलू शाखा),  धळेु 
टीि :-  सवव साधारि तगाई, मदृ संधारि थकबाकी, वन जणमनीवरील भमूीहीन शेतमजरुांना पनुववसनासाठी णदलेले कजव, अकृषीककजव,                                     
           आदशव   गहृणनमाि कजव, इतर देशाकडून  आलेल्या णनवाणसतांना णदलेली कजे, प्रकल्पग्रस्तांना आणि कुळांना णदलेले कजव,  नैसर्थगक      
           आपत्ती कजव,  जणमन  सधुारिा - कब्जेहक्क शकमती इत्यादी बाबतची माणहती णनरंक असल्याचे कळणवले आहे. 
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                                                             िक्िा क्रमाांक 4.2 

नागरी स्त्िाजनक स्त्वराज्य सांस्त्िाांचे 2020-21 मधीि उत्पन्न व खचश 
जिल्ह्हा :- धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                                (₹ लाख) 
अ.
क्र. 

बाब महा 
नगरपाजलका  

नगरपजरर्षदा 
वगव -अ वगव -ब वगव -क सवव 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 स्थाणनक स्वरायय संस्थांची संख्या 1 0 2 0 2 

उत्पन्न  
1. आरंभीची णशल्लक 22288.64 0.00 10001.41 0.00 10001.41 
2. िमा  

 

2.1.  पट्टी, कर इ. 3110.96 0.00 1021.05 0.00 1021.05 
2.2.  शासकीय अनदुाने 11255.53 0.00 6457.75 0.00 6457.75 
2.3. वाणिज्ययक उपक्रमांपासनू 0.00 0.00 242.50 0.00 242.50 
2.4.  ठेवी आणि कजे इ. 249.79 0.00 876.05 0.00 876.05 
2.5.  इतर उत्पन्न 19337 0.00 3389.22 0.00 3389.22 
एकूण जमा (2) 33953.28 0.00 11986.57 0.00 11986.57 
एकूण उत्िन्न (1 + 2) 56241.17 0.00 21987.98 0.00 21987.98 

खचश  

1. 
प्रिासन  
(अ) आस्थापना 4893.61 0.00 2252.88 0.00 2252.88 
(ब) इतर 2304.63 0.00 689.14 0.00 689.14 

2. कर वसलुी 12.95 0.00 0.38 0.00 0.38 
3. साववजणनक णदवाबत्ती 1018.42 0.00 94.99 0.00 94.99 
4. पािीपरुवठा 2101.72 0.00 841.98 0.00 841.98 
5. साववजणनक सरुक्षा 6.27 0.00 47.29 0.00 47.29 
6. साववजणनक आरोग्य 424.71 0.00 994.77 0.00 994.77 
7. जलणन:सारि  व  मलणन:सारि 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. बांधकामे 442.42 0.00 3107.86 0.00 3107.86 
9. पणरवहन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10. णशक्षि 1090.51 0.00 79.10 0.00 79.10 
11. दबुवल घटकांवरील खचव 0.00 0.00 18.88 0.00 18.88 
12. णवशेष खचव व णदलेली कजे 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13. इतर खचव 33008.21 0.00 3696.90 0.00 3696.90 
एकूण खचश (1 िे 13) 45315.08 0.00 11824.17 0.00 11824.17 
     पुढे चालु . . . 
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िक्िा क्रमाांक 4.2 
नागरी स्त्िाजनक स्त्वराज्य सांस्त्िाांचे 2020-21 मधीि उत्पन्न व खचश 

     जिल्ह्हा :- धळेु                              सांदभश वषश :-2020-21 
                                                                                           (₹ लाख) 

अ.क्र. बाब नगर पांचािती कटक मांडळे सवथ नागरी सांस्र्ा 
(1) (2) (8) (9) (10) 

 स्थाणनक स्वरायय संस्थांची संख्या 2 0 5 
उत्पन्न  
1. आरंभीची णशल्लक 1260.87 0.00 33550.92 
2. िमा  

 

2.1.  पट्टी, कर इ. 97.80 0.00 4229.81 
2.2.  शासकीय अनदुाने 1682.62 0.00 19395.90 
2.3. वाणिज्ययक उपक्रमांपासनू 37.82 0.00 280.32 
2.4.  ठेवी आणि कजे इ. 467.36 0.00 1593.20 
2.5.  इतर उत्पन्न 317.14 0.00 23043.15 
एकूण जमा (2) 2602.74 0.00 48542.38 
एकूण उत्िन्न (1 + 2) 3863.61 0.00 82093.30 

खर्भ  

1. 
प्रशासन  
(अ) आस्थापना 269.71 0.00 7416.20 
(ब) इतर 18.86 0.00 3012.63 

2. कर वसलुी 0.19 0.00 13.52 
3. साववजणनक णदवाबत्ती 46.45 0.00 1159.86 
4. पािीपरुवठा 256.67 0.00 3200.37 
5. साववजणनक सरुक्षा 9.66 0.00 63.22 
6. साववजणनक आरोग्य 262.03 0.00 1681.51 
7. जलणन:सारि  व  मलणन:सारि 12.22 0.00 23.85 
8. बांधकामे 921.85 0.00 4472.13 
9. पणरवहन 0.00 0.00 0.00 
10. णशक्षि 0.00 0.00 1169.61 
11. दबुवल घटकांवरील खचव 3.08 0.00 21.96 
12. णवशेष खचव व णदलेली कजे 0.00 0.00 0.00 
13. इतर खचव 751.86 0.00 37456.97 

एकूण खचश (1 िे 13) 2552.58 0.00 59691.83 
     आधार :-  1) आयकु्त, महानगरपाजलका, धळेु 

         2) मखु्याणधकारी,  नगरपजरर्षद, जिरपरू / दोंडाईचा, नगरपंचायत, साक्री/शशदखेडा. 
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िक्िा क्रमाांक 4.3 

 ग्रामपांचायिींचे उत्पन्न व खचश 
  जिल्ह्हा :- धळेु                                                                         सांदभश वषश :-2020-21
                                                                                                         (₹ लाख) 

अ.क्र. बाब 
2019-20 2020-21 

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

 ग्रामिंचायतींची िंंख्या 541 -- 541 -- 
उत्पन्न 
(अ) आरांभीची जिल्ह्िक 2397.84 23.3 3418.38 37.7 

(ब) िमा 

1 कर 

 i) िमीन व इतर मालमत्ता  कर 1188.48 11.5 1464.71 15.7 

 ii) इतर कर व िलु्क 1927.00 18.7 1801.65 19.4 

2  िासकीय अनदुाने 418.15 4.1 299.28 3.2 

3  अांिदान, देणग्या व इतर अनदुाने 4355.76 42.3 2314.14 24.9 

4  इतर िमा 5.66 0.1 9.84 0.1 

 एकूण िमा (ब) 7895.04 76.7 5889.62 63.3 

 एकूण उत्पन्न (अ+ब) 10292.88 100.0 9308.00 100.0 

खचध 

1  प्रिासन 826.01 12.0 837.67 14.9 

2  आरोग्य व स्वच्छता 1900.06 27.6 1689.45 30.0 

3  सावविजनक बाांधकामे 3470.17 50.5 2291.08 40.7 

4  सावविजनक जदवाबत्ती 28.78 0.4 30.60 0.5 

5  जिक्षण 442.49 6.4 516.09 9.2 

6 लोककल्याण 78.91 1.1 74.23 1.3 

7 इतर खचव 128.06 1.9 189.60 3.4 

एकूण खचश (1 िे 7) 6874.50 100.0 5628.71 100.0 
   आधार :- उपमखु्य कायवकारी अणधकारी (ग्रा.पं.), णजल्हा पणरषद, धळेु .  
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िक्िा क्रमाांक 4.4 
जिल्हा पजरर्दरे् उत्पन्न व खर्भ 

जिल्हा :- धळेु                                                   सांदभश वषश :-2020-21 
                                                                                                                                      (₹ लाख) 

  2019-20 प्रत्यक्ष 2020-21 (िं.ुअ.) 
(1) (2) (3) (4) 
1 उत्पन्न   
 अ) आरंभीची वशल्लक 20765.59 17312.32 
 ब) महिंलुी जमा     
 1.  स्वणनर्थमत साधनांपासनू 890.94 203.05 
 2.  शािंकीय अनदुाने     
 2.1.सांणवणधक अनदुाने    
 i)  सहेतकु 50663.13 48402.10 
 ii)  आस्थापना 13710.66 12669.12 
 iii)  योजनांतगवत 14810.61 21407.94 
 iv)  इतर 6123.38 5218.10 
 2.2  अणभकरि योजनांसाठी 4834.07 4398.61 
 3.   इतर साधनांपासनू उत्पन्न 662.86 735.45 
 क)  भांडिली जमा 1113.57 814.99 
 ड)  एकूण जमा (ब+क) 92809.22 93849.36 
 एकूण उत्िन्न (अ+ड) 113574.81 111161.68 
2 खचध   
 अ)  महिंलुी खचध   
 1. सामान्य प्रशासन 4415.97 4544.34 
 2. णशक्षि 981.45 964.37 
 3. साववजणनक बांधकामे 8075.05 7997.11 
 4. पाटबंधारे 1916.05 1073.90 
 5. कृणष 95.69 87.61 
 6. पशसंुवधवन 982.96 819.98 
 7. वने 0.00 0.00 
 8. सावजवणनक आरोग्य 6329.97 6517.84 
 9. समाजकल्याि 1600.11 500.90 
 10. इतर खचव 71371.09 61687.95 
 एकूण (अ) 95768.34 84194.00 
 ब) भांडिली खचध 494.15 516.07 
 एकूण खचध (अ+ ब) 96262.49 84710.07 
 अखेरची वशल्लक 17312.32 26451.61 

  आधार  :- मुयि लेखा व जवत्त अजिकारी , जिल्हा पजरषद, िुळे. 
  टीि  :- सन 2020-21 ची गतवर्षीच्या सधुाजरत अंदाजपत्रकातील माणहती ही अस्थायी असल्याने स्तंभ क्र. 3 मध्ये नमदु अंणतम प्रत्यक्ष     
             आकडेवारी   ही वेगळी जदसनु येत आहे.  
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                                                      िक्िा क्रमाांक 4.5 
       तालुकावनहाय बकँ कायालये, िगीकृत बकँांची िंंख्या, वजल्हा मध्यिती िंहकारी बकेँच्या शाखा,   
                                               ठेिी ि कजे  
जिल्ह्हा:- धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

बकँांची 
कायालये 

असलेली गावे 
व शहरे 
(संख्या) 

वगीकृत 
बकँा 

(सांख्या) 

वगीकृत 
बकँाची शाखा 

कायालये  
(संख्या) 

वगीकृत 
बकॅाांच्या ठेवी 

(₹ लाख) 

वगीकृत बकॅाांनी जदलेली किे   
(₹ लाख) 

कृर्षक अकृर्षक 

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

1 जशरपूर 9 11 22 221798 21238 62736 

2 शशदखेडा 10 8 19 231880 25099 60008 

3 साक्री 15 7 18 247002 27030 65464 

4 िुळे 19 22 62 307493 23169 84558 

जिल्ह्हा एकूण 53 22 121 1008173 96536 272766 

 
  वजल्हा मध्यिती िंहकारी बकँ 

अ. 
क्र. तालकुा 

णज. म. स. बकँांची  शाखा 
कायालये 
(संख्या) 

णज. म. स. बकँांा या 
ठेवी  (₹ लाख) 

णज. म. स.  बकँांनी  णदलेली कजे                                                        
(₹ लाख) 

 
कृषक अकृषक 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) 
1 जिरपरू 10 6445.73 3654.80 0.00 

2 पिदखेडा 11 4641.08 2671.53 0.00 

3 साक्री 11 8392.49 1477.27 0.00 

4 धळेु 22 20613.82 3875.93 0.00 

एकूण 54 40093.12 11679.53 0.00 

आधार :- 1. णजल्हा अग्रिी बकँ (सेंट्रल बकँ ऑफ इंणडया ), धुळे.                                                                                                                            
               2.णजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, धळेु. 
टीप :- 1) स्तांभ क्र. 12 ची माणहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे.                                                                                                              
       2) सांबांजधत जवभागाने स्तांभ क्र. 3 (बकँाांची कायालये असलेली गावे व िहरे सांख्या) णह  सधुाजरत माजहती  जदलेली  आहे.         
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िक्िा क्रमाांक 4.6 
जिल्ह्यािीि बचि गटाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :- धळेु       सांदभश वषश - 2020-21 
अ) वजल्यात स्थािन झाललेे बचत गट 

अ. 

क्र. 
तालकुा 

स्थािन झालेले बचत गट 
                                                                                     (िंंख्या) 

णजल्हा ग्रामीि णवकास 
यंत्रिेकडील 

नागरी 
NULM 

णजल्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मणहला 
आर्थथ क 
णवकास 

महामंडळ 

शेतकरी 
बचत गट एकूि 2011-12 

अखेर 
(S.G.S.Y- 

BPL)  

2012-13 पासनू 
संदभव वषव अखेर 
(NRLM- POP) 

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

1 जिरपरु 0 2445 46 15 772 0 3278 

2 पिदखेडा 0 3067 37 11 318 0 3433 

3 साक्री 0 1958 0 24 382 0 2364 

4 धळेु 0 2239 94 26 912 0 3271 

      पुढे चालु …. 
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िक्िा क्रमाांक 4.6 
जिल्ह्यािीि बचि गटाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :- धळेु       सांदभश वषश :- 2020-21 
ब) खेळते भांडिल वदलेले बचतगट 

  
खेळत्या भांडिलािंाठी बकँ जोडणी झालेल ेबचत गट 

(वफरता वनधी वदलेल ेबचत गट) 
                                                                                     (िंंख्या) 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

णजल्हा ग्रामीि णवकास 
यंत्रिेकडील 2012-13 पासनू 

संदभव वषव अखेर  
(NRLM- POP) 

नागरी 
NULM 

णजल्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मणहला 
आर्थथ क 
णवकास 

महामंडळ 

शेतकरी बचत 
गट 

एकूि 

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

1 जिरपरु 1351 56 0 158 0 1565 

2 पिदखेडा 1567 34 0 133 0 1734 

3 साक्री 1594 0 0 0 0 1594 

4 धळेु 1700 94 0 597 0 2391 

 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

बचत गटांना वदलेला वफरता वनधी 
                                                                                  (₹ लाख) 

णजल्हा ग्रामीि णवकास 
यंत्रिेकडील 2012-13 
पासनू संदभव वषव अखेर 

(NRLM- POP) 

नागरी 
NULM 

णजल्हा मध्यवती 
सहकारी बकँ 

मणहला आर्थथ क 
णवकास 

महामंडळ 

शेतकरी 
बचत गट 

एकूि 

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

1 जिरपरु 198.75 56.00 0.00 15.80 0.00 270.55 

2 पिदखेडा 234.75 10.00 0.00 13.30 0.00 258.05 

3 साक्री 229.56 0.00 0.00 0.00 0.00 229.56 

4 धळेु 249.58 9.40 0.00 59.70 0.00 318.68 

       पुढे चालु …. 
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िक्िा क्रमाांक 4.6 

जिल्ह्यािीि बचि गटाांबाबिची माजहिी 
जिल्ह्हा :- धळेु      सांदभश वषश :- 2020-21 
क) बकँ जोडणी ि ितिरुिठा झालेले बचतगट 

अ. 
क्र. तालकुा 

बकँामाफध त ितिरुिठा वदलेले बचत गट  
(िंंख्या) 

णजल्हा ग्रामीि णवकास 
यंत्रिेकडील 2012-13 
पासनू संदभव वषव अखेर 

(NRLM- POP) 

नागरी 
NULM 

णजल्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मणहला 
आर्थथ क 
णवकास 

महामंडळ 

शेतकरी 
बचत गट एकूि 

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

1 जिरपरु 1975 55 37 175 0 2242 

2 पिदखेडा 1773 47 29 88 0 1937 

3 साक्री 1663 0 63 25 0 1751 

4 धळेु 2612 94 42 164 0 2912 

 

अ. 
क्र. तालकुा 

बकँामाफध त वदलेला ितिरुिठा 
(₹ लाख) 

णजल्हा ग्रामीि णवकास 
यंत्रिेकडील 2012-13 
पासनू संदभव वषव अखेर 

(NRLM- POP) 

नागरी 
NULM 

णजल्हा 
मध्यवती 

सहकारी बकँ 

मणहला 
आर्थथ क 
णवकास 

महामंडळ 

शेतकरी 
बचत गट 

एकूि 

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

1 जिरपरु 3117.52 94.88 83.00 383.62 0.00 3679.02 

2 पिदखेडा 2417.83 85.25 34.40 170.56 0.00 2708.04 

3 साक्री 2251.41 0.00 114.20 59.04 0.00 2424.65 

4 धळेु 3859.49 112.00 106.30 357.932 0.00 4435.72 

आधार :-1) प्रकल्प संचालक, णजल्हा ग्रामीि णवकास यंत्रिा, णज.प., धळेु 
             2) णजल्हा प्रशासन अणधकारी, नगरपाणलका प्रशासन, णजल्हाणधकारी कायालय, धुळे 
             ३) मणहला आर्थथक णवकास महामंडऴ, णजल्हा कायालय, धुळे 
             4)  णजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, धळेु 
टीप :- 1) (०) अशी खुण असलेली माजहती सांबांजित कािालिाांकडुन उपलब्ि  झालेली नसल्िाने जनरांक दशथजवण्िात आली आहे. 
          2)स्तंभ क्र.3 महिल यत्रणा बंद झालेली असल्याने माहहती हनरंक असल्याचे संबंहित कायालयाने कळहवले आहे. 

 



72 
 

 
 

 
 
 

िक्िा क्रमाांक 5.1 
                                     िजमनीच्या वापराजवषयी माजहिी  
जिल्ह्हा :- धळेु                                     सांदभश वषश :- 2020-21 
                                  (क्षेत्र - हेकटर) 

अ. 
क्र. तालकुा 

एकूण 
भौगोजलक  

क्षेत्र 

िांगल व्याप्त 
क्षेत्र 

िेतीला उपलब्ध नसलेले क्षेत्र पडीत 
िजमनीव्यजतजरकत 

लागवड न 
झालेली 

एकूण िमीन 

जबगर िेती 
वापराखालील 

िमीन 

पडीत/लागवडी 
लायक नसलेली 

िमीन 
एकूण (5+6) 

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

1 जिरपरु 151067 64962 4640 9085 13725 उ.ना 

2 पिदखेडा 130266 15879 319 19842 20161 उ.ना 

3 साक्री 240986 73677 7550 20662 28212 उ.ना 

4 धळेु 197181 54372 3575 22223 25798 उ.ना 

एकूण 719500 208890 16084 71812 87896 उ.ना 

 

 
अ. 
क्र. 

तालकुा 

पडीत िमीन 

जनव्वळ क्षेत्र 
एकापेक्षा 
अजधक 

(दसुोटा क्षेत्र) 

लागवडी 
खालील  

एकूण क्षेत्र 
(12+13) 

लागवडी  
लायक क्षेत्र चाल ूपड इतर पड एकूण पड 

(9 +10) 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 जिरपरु 0 0 9085 97674 37971 135645 106759 

2 पिदखेडा 0 0 19842 95677 29359 125036 115519 

3 साक्री 0 0 20662 107814 27468 135282 128476 

4 धळेु 0 0 22223 107629 21839 129468 129852 

एकूण 0 0 71812 408794 116637 525431 480606 

आधार :- णजल्हा अणधक्षक कृणष अणधकारी, धळेु       
टीप :- 1) (उ.ना) अशी खिु असलेली माणहती  संबंणधत णवभागाकडे उपलब्ध झालेली नसल्याने णनरंक दशवणवण्यात आली आहे. 
         2) स्तंभ क्र. 9 व 10  ची णवगतवारी उपलब्ध झालेली नसल्याने माणहती एकणत्रत दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.2 
जनरजनराळ्या जपकाांखािीि के्षत्र 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                     सांदभश वषश :- 2020-21
                                                  (क्षेत्र - हेकटर) 

अ. 
क्र. तालकुा 

ताांदळू गहू खरीप ज्वारी रब्बी ज्वारी 
जपकाां 

खालील क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाां 

खालील क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 जिरपरु उ.ना. उ.ना. 13312 13312 4241 उ.ना. 8658 उ.ना. 
2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. 9691 9691 2121 उ.ना. 7149 उ.ना. 
3 साक्री 4635 उ.ना. 14889 14889 321 उ.ना. 0 उ.ना. 
4 धळेु उ.ना. उ.ना. 11844 11844 2164 उ.ना. 1130 उ.ना. 

एकूण 4635 उ.ना. 49736 49736 8847 उ.ना. 16937 उ.ना. 
 

अ. 
क्र. तालकुा 

एकूण ज्वारी बािरी मका वरी 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 जिरपरू 12899 उ.ना. 4265 उ.ना. 7961 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
2 पिदखेडा 9270 उ.ना. 7843 उ.ना. 6994 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
3 साक्री 321 उ.ना. 20201 उ.ना. 32074 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
4 धळेु 3294 उ.ना. 12179 उ.ना. 10125 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण 25784 उ.ना. 44488 उ.ना. 57154 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
    

अ. 
क्र. तालकुा 

नाचणी राळा सावा भादली 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
(1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 
1 जिरपरू उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
                       पढेु चाल ु. ..  
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िक्िा क्रमाांक 5.2 
जनरजनराळ्या जपकाांखािीि के्षत्र 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                       सांदभश वषश :- 2020-21 
                                (क्षेत्र - हेकटर) 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
इतर तणृधान्ये एकूण तणृधान्ये हरभरा तरू 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) 
1 जिरपरू 71 उ.ना. 38508 13312 12204 उ.ना. 1393 उ.ना. 

2 पिदखेडा 80 उ.ना. 33878 9691 9089 उ.ना. 687 उ.ना. 

3 साक्री 663 उ.ना. 72783 14889 9917 उ.ना. 1124 उ.ना. 

4 धळेु उ.ना. उ.ना. 37442 11844 6434 उ.ना. 413 उ.ना. 

एकूण 814 उ.ना. 182611 49736 37644 उ.ना. 3617 उ.ना. 
    

अ. 
क्र. तालकुा 

मगु उडीद कुळीथ मठ/मटकी 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
(1) (2) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) 

1 जिरपरु 3721  उ.ना. 1466 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

2 पिदखेडा 4133  उ.ना. 614 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

3 साक्री 1756 उ.ना. 1827 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

4 धळेु 1162 उ.ना. 564 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण 10772 उ.ना. 4471 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
वाल चवळी/वाटािा इतर कडधान्ये एकूण कडधान्ये 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 
1 जिरपरु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 45 उ.ना. 18829 उ.ना. 

2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 28 उ.ना. 14551 उ.ना. 

3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 818 उ.ना. 15442 उ.ना. 

4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 262 उ.ना. 8835 उ.ना. 
एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 1153 उ.ना. 57657 उ.ना. 

                                                                                           पढेु चाल ु. ..  
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िक्िा क्रमाांक 5.2 
जनरजनराळ्या जपकाांखािीि के्षत्र 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 
                               (क्षेत्र -हेकटर) 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
एकूण अन्नधान्ये ऊस जमरची लसणू 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) 
1 जिरपरु 57337  13312  0 0 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
2 पिदखेडा 48429  9691  580 580 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
3 साक्री 88225  14889  711 711 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
4 धळेु 46277  11844  65 65 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण 240268 49736 1356 1356 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
 

अ. 
क्र. तालकुा 

इतर मसाल्याचे पदाथव एकुण मसाल्याचे पदाथव आांबा द्राक्ष 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
(1) (2) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) 

1 जिरपरु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

पलब ूवगीय फळे (सांत्रा, 
मोसांबी इ.) 

केळी इतर फळे एकूण फळे 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) 

1 जिरपरू उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
                                                                                                                                   पढेु चाल ु. .. 
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िक्िा क्रमाांक 5.2 

जनरजनराळ्या जपकाांखािीि के्षत्र 
जिल्ह्हा :- धळेु                                             सांदभश वषश :- 2020-21 
                                 (क्षेत्र - हेकटर) 

अ. 
क्र. तालकुा 

बटाटे काांदे वाांगी  टोमटॅो 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
जपकाांखालील 

क्षेत्र 
ओजलताचे 

क्षेत्र 
(1) (2) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) 
1 जिरपरु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

                       

अ. 
क्र. 

तालकुा 
इतर भािीपाला एकूण भािीपाला 

एकूण फळे व 
भािीपाला कापसु 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) 
1 जिरपरू उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 67993 16998 
2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 70430 17608 
3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 22795 5699 
4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 78989 19747 

एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 240207 60052 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
इतर तांत ुजपके एकूण तांतु जपके भईूमगू सयुवफूल 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) 
1 जिरपरू उ.ना. उ.ना. 67993 16998 725 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. 70430 17608 1996 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
3 साक्री उ.ना. उ.ना. 22795 5699 7071 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
4 धळेु उ.ना. उ.ना. 78989 19747 1536 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

एकूण उ.ना. उ.ना. 240207 60052 11328 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
                                             पढेु चाल ु. .  
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िक्िा क्रमाांक 5.2 
जनरजनराळ्या जपकाांखािीि के्षत्र 

जिल्ह्हा :- धळेु                                          सांदभश वषश :- 2020-21              
                              (क्षेत्र - हेकटर) 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
करडई सोयाबीन इतर  गळीत धान्ये एकूण गळीत धान्ये 

जपकाांखालील  
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) 
1 जिरपरू उ.ना. उ.ना. 5657 उ.ना. 6 उ.ना. 6388 उ.ना. 
2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. 50 उ.ना. 5 उ.ना. 2051 उ.ना. 
3 साक्री उ.ना. उ.ना. 10223 उ.ना. 337 उ.ना. 17631 उ.ना. 
4 धळेु उ.ना. उ.ना. 148 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 1684 उ.ना. 

एकूण उ.ना. उ.ना. 16078 उ.ना. 348 उ.ना. 27754 उ.ना. 
       

अ.  
क्र. 

तालकुा 

इतर और्षधी व मादक 
पदाथव 

एकूण और्षधी व मादक 
पदाथव 

एकूण चारा जपके एकूण अखाद्य जपके 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाांखालील 
क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) 
1 जिरपरू उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 67993 16998 
2 पिदखेडा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 70430 17608 
3 साक्री उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 22795 5699 
4 धळेु उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 78989 19747 

एकूण उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 240207 60052  
                   

अ. 
क्र. तालकुा 

एकूण  
खाद्य जपके 

लागवडीखालील  
एकूण क्षेत्र 

दसुोटा क्षेत्र लागवडीखालील  
जनव्वळ क्षेत्र 

जपकाां 
खालील क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाां 
खालील क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाां     
खालील क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

जपकाां  
खालील क्षेत्र 

ओजलताचे 
क्षेत्र 

(1) (2) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) 
1 जिरपरू 63725  13312  135645 43622 37971 13312 97674 30310 
2 पिदखेडा 51060  10271  125036 37570 29359 9691 95677 27879 
3 साक्री 106567  15600  135282 36188 27468 14889 107814 21299 
4 धळेु 48026  11909  129468 43500 21839 11844 107629 31656 

एकूण 269378 51092 525431 160880 116637 49736 408794 111144 
आधार : - णजल्हा अणधक्षक कृणष अणधकारी, धळेु       
टीि :-  (उ.ना) अशी खिु असलेली माणहती संबंणधत णवभागाकडे उपलब्ध झालेली नसल्याने णनरंक दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.3 
जिल्ह्हयाि जविरीि करण्याि आिेि ेजबयाणे 

                                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 
जिल्ह्हा :-  धळेु                             ( 000 क्कवटल) 

क्षेत्र पीक 

वषश 

2016 2017 2018 2019 2020 

मागील वषाा या 
तलुनेत शेकडा 

वाढ/घट 
(टक्केवारी) 

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

सावविजनक 

खरीप 3.05 5.66 5.36 2.93 1.62 -44.7 

रब्बी 9.24 16.80 9.86 11.35 4.78 -57.9 

एकूण 12.29 22.46 15.22 14.28 6.4 -55.2 

खािगी 

खरीप 33.99 34.77 34.71 47.50 35.58 -25.1 

रब्बी 19.88 52.36 14.21 56.75 72.95 28.5 

एकूण 53.87 87.13 48.92 104.25 108.5 4.1 

एकूण 

खरीप 37.04 40.42 40.07 50.43 37.20 -26.2 

रब्बी 29.12 69.16 24.07 68.10 77.73 14.1 

एकूण 66.16 109.59 64.14 118.53 114.93 -3.0 

 
आधार :- कृजष हवकास अजिकारी, जिल्हा पजरषद, िुळे.    
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िक्िा क्रमाांक 5.4 
रासायजनक खतांर्ा वापर 

जिल्हा :-  धळेु                                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

 रासायजनक खिाांचे वाटप ( मे. टन) 
खरीप रब्बी 

संयकु्त 
complex  

णमश्र 
mixture 

इतर एकूि संयकु्त  
complex 

णमश्र 
mixture 

 

इतर एकूि 

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

1 जिरपरू 10699 55 16848 27602 6559 77.74 9018.6 15655 

2 पिदखेडा 9465 49 14904 24417 5802 68.77 7978 13849 

3 साक्री 10699 55 16848 27602 6559 77.74 9018.6 15655 

4 धळेु 10288 53 16200 26541 6306 74.75 8671.8 15053 

एकूण 
41150 212 64800 106163 25225 299.00 34687 60211 

 

अ. क्र. तालकुा 
एकूण 

संयकु्त  
complex 

णमश्र 
mixture 

इतर एकूि 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) 
1 जिरपरू 17258  133  25867  43258  

2 पिदखेडा 15266  118  22882  38266  

3 साक्री 17258  133  25867  43258 

4 धळेु 16594  128  24872  41594 

एकूण 66376 512 99488 166376 

        आधार :- कृजष जवकास अजिकारी, जिल्हा पजरषद, िुळे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.5 
जनरजनराळ्या जपकाांची प्रवत हेक्टरी उत्पादकिा 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                   सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                                                   (जकलोग्रॉम प्रजत हेकटर ) 
अ. 
क्र. 

तालकुा तांदळू यवारी  
(खरीप) 

बाजरी नाचिी मका तरू  उडीद मगू 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 जिरपरू ० १३७१ १२६३ ० २२९७ ६४० १८४ ११३ 

2 पिदखेडा ० १६३१ १०७२ ० २२९७ ४५५ ३१३ ३४२ 

3 साक्री १९२१ ९४० १३१४ ९७३ २०८८ ६४४ ४८४ ४२५ 

4 धळेु ० १३७४ १२६४ ० २४१७ ८१६ ४६६ ७२९ 
   

अ. 
क्र. 

तालकुा भुईमगू तीळ कारळे सयुवफुल 
(खरीप) 

सोयाणबन कापसू ऊस(प्रणत 
हेक्टर टन) 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 जिरपरू ९९५ ३०१ ० ० १४२१ ९४६ ९० 

2 पिदखेडा ६३८ २६९ ० ० ८९४ १०८५ ७५ 

3 साक्री ५४७ ० ० ० ११८२ ११८२ ९० 

4 धळेु ६७५ ० ० ० ११०० ९५० ८० 
                                                                                                       

अ. 
क्र. 

तालकुा यवारी 
(रब्बी) 

गहू हरभरा मका 
(रब्बी) 

करडई तीळ (रब्बी) सयुवफुल (रब्बी) 

(1) (2) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 
1 जिरपरू 1330 1836 1239 3260 0 0 0 

2 पिदखेडा 1730 2271 968 1270 0 0 0 

3 साक्री 1566 2097 780 2360 0 0 0 

4 धळेु 1018 2013 1097 2150 0 0 0 

 
अ. 
क्र. 

तालकुा जवस तंबाख ू तांदळू    
(उन्हाळी) 

भुईमगू   (उन्हाळी) सयुवफुल   (उन्हाळी) 

(1) (2) (25) (26) (27) (28) (29) 
1  जशरपूर 0 0 0 2000 0 
2  शशदखेडा 0 0 0 1900 0 
3  साक्री 0 0 0 2000 0 
4  िुळे 0 0 0 1900 0 

 आधार-  जिल्हा अजधक्षक कृजर्ष अजधकारी, धळेु.(www.krishi.maharashtra.gov.in) 
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िक्िा क्रमाांक 5. 6 

मखु्य जपकाांचे दर हेक्टरी अांदाजिि उत्पादन 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                         सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

जपकाचे नाव 
क्षेत्रफळ ('00' 

हेकटर) 
प्रजत हेकटरी उत्पादन 

(जकलो) 
एकूण उत्पादन 
("00" मे. टन) 

गेल्या वर्षीच्या तलूनेत 
िेकडा वाढ/घट 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  तांदळू - खरीप 64 1921 88 -36.9 
2  यवारी - खरीप 88 1325 117 76.7 
3  बाजरी 452 1239 560 80.1 
4  नाचिी 26 973 25 110.8 
5  मका - खरीप 572 2248 1286 102.2 
6  इतर तिृधान्ये - खरीप 8 473 4 26.0 
एकूण तणृधान्ये - खरीि 1210 8179 2080 78.1 
7  तरू 36 539 19 -15.7 
8  मगू 108 264 29 -35.2 
9  उडीद 44 370 16 -9.6 
10  इतर कडधान्य - खरीप 12 555 7 33.2 

एकूण कडधान्य - खरीि 200 1728 70.85 -21.3 
11  भुईमगू - खरीप 113 669 76 14.5 
12  तीळ - खरीप 1 283 0 -72.0 
13  कारळे 0 0 0 0.0 
14  सयुवफुल - खरीप 0 0 0 0.0 
15  सोयाणबन 160 1185 190 -11.4 
16  एरंडी 0 0 0 0.0 

एकूण तेलबीया - खरीि 274 2137 265 -5.5 
17  ऊस (प्रणत हेक्टर टन) 14 84 1176 -29.7 
18  कापसू 2402 1035 2486 -11.8 
19  यवारी - रब्बी 169 1652 279 40.2 
20  गहू 497 2005 996 -18.1 
21  मका - रब्बी 108 2260 244 -44.8 
22  इतर तिृधान्ये - रब्बी 1 660 1 -67.0 

एकूण तणृधान्ये - रब्बी 3191 7696 5182 -18.4 
23  हरभरा 376 1001 376 -13.9 
24  इतर कडधान्य -  रब्बी 13 550 7 19.2 

एकूण कडधान्य -  रब्बी 389 1551 384 -13.4 
                                                                                                                पढेु चाल ु… 
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िक्िा क्रमाांक 5.6 
मखु्य जपकाांचे दर हेक्टरी अांदाजिि उत्पादन 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                    सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

जपकाचे नाव क्षेत्रफळ ('00' 
हेकटर) 

प्रजत हेकटरी उत्पादन 
(जकलो) 

एकूण उत्पादन 
("00" मे. टन) 

गेल्या वर्षीच्या तलूनेत 
िेकडा वाढ/घट 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
25  करडई 0 0 0 0.0 
26  जवस 0 0 0 0.0 
27  तीळ - रब्बी 0 0 0 0.0 
28  सयुवफुल - रब्बी 0 0 0 0.0 
29  इतर तेलबीया - रब्बी 0 0 0 -100.0 

एकूण तेलबीया - रब्बी  0 0 0 
30  तंबाख ू 0 0 0 0.0 
31  तांदळू - उन्हाळी 0 0 0 0.0 
32  मका - उन्हाळी 0 0 0 -100.0 

33  
इतर तिृधान्ये - 
उन्हाळी 0 0 0 

-100.0 

एकूण तणृधान्ये - उन्हाळी  0 0 0 

34  इतर कडधान्य - 
उन्हाळी 0 0 0 

0.0 

एकूण कडधान्य - उन्हाळी  0 0 0 
35  भुईमगू - उन्हाळी 52 1950 101 66.2 
36  सयुवफुल - उन्हाळी 0 0 0 0.0 

37  
इतर तेलबीया - 
उन्हाळी 0 0 0 

0.0 

एकूण तेलबीया - उन्हाळी 52 1950 101 66.2 
एकूण तणृधान्ये 4401 15875 7262 -5.1 
एकूण कडधान्य 589 3279 454 -14.8 
एकूण तेलबीया 326 4087 367 -53.3 
एकूण अन्नधान्ये 5316 23241 8083 -9.9 

आधार :- जिल्हा अजधक्षक कृजर्ष अजधकारी , जिल्हा कृजर्ष अजधक्षक कायालय, धळेु. 
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                                                   िक्िा क्रमाांक 5.7 

िालुकाजनहाय पिशन्य जदवसाांची सांख्या व एकूण पिशन्य 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                                                            (पिशन्य - जम.मी.) 

अ.क्र. तालकुा 

सरासरी वषश  2020  मधीि सरासरीच्या तलुनेत 
संदभव वर्षातील  

पिवन्यातील वाढ 
अथवा घट 

पिवन्य जदवसाांची 
सांख्या 

पिवन्य पिवन्य जदवसाांची 
सांख्या 

पिवन्य 

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

1 जिरपरू 36 710.70 45 603.90 -15.0 

2 पिदखेडा 38 575.10 46 621.00 8.0 

3 साक्री 38 495.20 55 758.00 53.1 

4 धळेु 34 642.60 58 706.40 9.9 

एकूण 37 606.00 51 672.33 10.9 

 
आधार - कृजर्ष जवभागाचे सांकेतस्थळ. ( http://maharain.gov.in) 
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                                               िक्िा क्रमाांक 5.8 
                             कृजत्रम रेिन व दगु्ध उत्पादनाची िािुकाजनहाय प्रगिी  
जिल्ह्हा-  धळेु                                                     सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                                                                (सांख्या लाखात) 

  2012 च्या िशुगणनेनिुंार दधुाळ जनािरे (िंंख्या) 

अ. 
क्र. 

तालुका णवदेशी गाई  संकरीत गाई देशी गाई म्हशी एकूण 

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

1 णशरपरू 0 1346 19474 10206 31026 

2 शशदखेडा 0 6750 9966 7890 24606 

3 साक्री 0 4136 27912 19882 51930 

4 धळेु 0 7991 23728 23289 55008 

एकूण 0 20223 81080 61267 162570 

 
  2019-20 2020-21 दगु्ध 

संकलनाची 
मागील 
वषाा या 
तलुनेत 
शेकडा 
वाढ/घट 

(टक्केवारी) 

अ.  
क्र. तालकुा 

कृणत्रम 
रेतनाचे 
वार्थषक 
लक्ष्य 

(संख्या) 

कृणत्रम 
रेतनाा या 
साध्याची 
टक्केवारी 

एकूि 
दगु्ध 

संकलन 
('00 

णलटर) 

कृणत्रम 
रेतनाचे 
वार्थषक 
लक्ष्य 

(संख्या) 

कृणत्रम 
रेतनाा या 
साध्याची 
टक्केवारी 

एकूि 
दगु्ध 

संकलन 
('000 
णलटर) 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 जशरपूर 39170 14.8 7.42 9796 56.1 3.88 -91.2 

2 शशदखेडा 31237 19.9 15.87 11425 46.4 15.33 -3.5 

3 साक्री 60385 13.0 0 14038 52.3 0 0.0 

4 िुळे 61789 14.0 0 18775 40.5 0 0.0 

एकूण 192581 61.7 23.29 54034 47.6 19.21 -21.2 
 

आधार :-  णजल्हा  उपआयकु्त, पशसंुवधवन कायालय, धळेु. 
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िक्िा क्रमाांक 5.9 
िशुिैद्यवकय िंंस्थांबाबतची मावहती 

वजल्हा- धळेु                                                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.  
क्र. 

तालकुा 

2012 ा या पशगुिनेनसुार 
एकूि पशधुन 

पश ु
वैद्यकीय 
णचणक

त्सालय 
(संख्या) 

पश ु
वैद्यकीय 
दवाखाने 
(रायय 
तथा 

स्थाणनक 
स्तर) 

(संख्या) 

पश ु
वैद्यकीय 

प्रथमोपचार 
कें द्र 

(संख्या) 

इतर 
(णफरते 

दवाखाने / 
पश ु

वैद्यकीय 
महा 

णवद्यालये) 
(संख्या) 

एकूि पश ु
वैद्यकीय 
सणुवधा 
कें द्रांची  
संख्या  

( 5+6+7+8) 

एकूि पशधुन 
(संख्या) 

एकूि 
कुक्कुट 

पक्षी 
(संख्या) 

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

1 जशरपूर 149095 94139 1 23 0 0 24 

2 शशदखेडा 153469 51326 1 26 0 0 27 

3 साक्री 345801 610138 1 31 0 1 33 

4 िुळे 325930 328050 1 32 0 0 33 

एकूण 974295 1083653 4 112 0 1 117 

आधार : - णजल्हा उपआयकु्त, पशसंुवधवन, धळेु   
टीि :- पशवैुद्यकीय प्रथमोपचार कें द्र बंद झालेली असल्याने त्याची माणहती पशवैुद्यकीय दवाखाने मध्ये वगव करण्यात आली असल्याचे                                                 
           संबंणधत कायालयाने कळणवले आहे.      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



86 
 

 
 
 
 

 
 

िक्िा क्रमाांक 5.10 
भिूि मत्स्त्यव्यवसायजवषयक माजहिी 

जिल्ह्हा - धळेु                          सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. तालकुा 

नदीची 
लाांबी 

(जकमी) 

मत्स्य 
व्यवसायासाठी 
अनकूुल क्षेत्र 

(तळी, सरोवरे व 
िलािये) 

मत्स्य 
व्यवसायाखा
ली आणलेले 

एकूण क्षेत्र 
(हेकटर) 

भिूल 
मत्स्य 

उत्पादन  
(मे.टन.) 

पकडलेल्या 
मािाांची 

उत्पादकास 
जमळालेली 

पकमत  
(लाख ) 

मत्स्य 
व्यवसाय 
क्षेत्रासाठी 
वापरलेले 
मत्स्यबीि         
(लाखाांत) 

मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी सांस्था 

सांख्या 
सभासदाांची 

सांख्या 
सांख्या 

एकूण क्षेत्र 
(हेकटर) 

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

1 जिरपरू - 13 627 627 240 139 25 5 250 

2 पिदखेडा - 6 2339 2339 795 470 45 8 485 

3 साक्री - 11 1152 1152 560 301 35 7 580 

4 धळेु - 22 1612 1612 751 420 42 20 1020 

एकूण 485 52 5730 5730 2346 1330 147 40 2335 

 
आधार :- सहाय्यक आयकुत. मत्स्यव्यवसाय, धळेु. 
टीि :-  1) स्तंभ क्र. 3 ची तालकुावार माणहती उपलब्ध नसल्याने णजल्हयाची एकूि आकडेवारी दशवणवण्यात आली आहे. 
           2)  स्तांभ क्र. 10 व 11 ची माजहती ही सांदभव 20-21 वर्षात सरुु असलेल्या सहकारी सांस्थाांची आकडेवारी दिवजवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.12 
िासकीय आजण सहकारी दगु्ध िाळाांमधीि दगु्ध उपउत्पादने 

   जिल्ह्हा - धळेु             सांदभश वषश :- 2020-21  

अ.
क्र. उत्पादन पजरमाण  2018-19 2019-20 2020-21 

2019-20 च्या तलुनेत 
2020-21 मधील िेकडा 

बदल 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 दधू भुकटी मे.टन -- -- -- -- 

2 पाांढरे लोणी मे.टन -- -- -- -- 

3 तपू मे.टन -- -- -- -- 

4 एनिी/दधु णलटर -- -- -- -- 

5 लस्सी णलटर -- -- -- -- 

6 मसाला दधू णलटर -- -- -- -- 

7 गायीचे जटकाऊ दधू णलटर) -- -- -- -- 
  आधार :- जिल्हा दगु्धव्यवसाय जवकास अजधकारी, धळेु 
  टीप :- धळेु दगु्ध िाळाांमध्ये दगु्ध उत्पादन तयार केली िात नसल्याने वरील तकत्यातील माजहती (--) जनरांक दिवजवण्यात आली आहे.  
                                             
                                             िक्िा क्रमाांक 5. 13 

दगु्ध जवकास सहकारी सांस्त्िाांबाबिची माजहिी 
  जिल्ह्हा - धळेु                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
दगु्ध जवकास 

सहकारी सांस्थाांची 
सांख्या 

त्याांची एकूण 
सभासद सांख्या 

वर्षवभरात सांकजलत केलेले दधू 
िीत गहृाांची 

सांख्या 

िीत गहृाांची 
क्षमता  

(000 जलटर) 
एकूण  

(000 जलटर) 

प्रजतजदन  
(सरासरी 000 

जलटर) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू 56 2856 3.88 0.10 0 0 

2 पिदखेडा 111 5661 15.33 0.40 0 0 

3 साक्री 61 3111  --  -- 0 0 

4 धळेु 93 5152  --  -- 0 0 

एकूण 321 16780 19.21 0.5 0 0 
  आधार :- जिल्हा दगु्िव्िवसाि जवकास अजिकारी, िुळे 
  टीि :- 1) स्तंभ  क्र.3 मधील प्रत्यक्षात आज रोजी  35 नोंदिीकृत संस्था अवसायनात आहेत. संस्था अवसायनात असली तरी जोपयंत                   
                  संस्था नोंदिी रद्य होत नाही  तोपयंत संस्थेचे अज्स्तव कायम असते. करीता कायवरत व अवसायनातील दोन्ही प्रकारा या   
                  संस्थानांची संख्या देण्यात येत आहे. 
             2) धळेु णजल्हयातील सवव णशतगहेृ ही बंद अवस्थेत असल्याने स्तंभ क्र. 7 व 8 ची माणहती 0 अशी दशवणवण्यात आली आहे.      

3 साक्री व िुळे तालुक्यातील दिु संकलन कें द्र बंद असल्याने माहहती हनरंक दिंजहवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.14 
जिल्ह्यािीि शसचनाच्या व पाणी उपसा करण्याच्या सोयी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

पसचनाच्या सोयी   (सांख्या) कृजर्ष पांप  
(सांख्या) 

मोठे 
प्रकल्प 

मध्यम 
प्रकल्प 

लघ ुपसचन 
प्रकल्प 

पाझर 
तलाव 

कोल्हापरू 
बांधारा 

भुयारी/ 
साठवण 
बांधारा 

उपसा 
िलपसचन 

योिना 

पसचन 
जवजहरी   

जडझेल 
पांप 

जवद्यतु पांप 
राज्य स्थाजनक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 जिरपरू 0 2 13 2 130 4 236 4 14743 3252 11038 

2 पिदखेडा 0 4 3 0 157 11 258 1 18659 23 17937 

3 साक्री 0 5 12 0 207 10 790 6 21845 247 20114 

4 धळेु 0 1 20 0 190 19 408 1 34770 24 33460 

एकूण 0 12 48 2 684 44 1692 12 90017 3546 82549 
आधार :- 1) कायवकारी अजभयांता, पाटबांधारे जवभाग, धळेु. 
               2) कायवकारी अजभयांता, मध्यम प्रकल्पे जवभाग क्र.1, धळेु. 
  3) कायवकारी अजभयांता, लघपुाटबांधारे जवभाग(राज्य स्तर), धळेु. 
               4) कायवकारी अजभयांता, जलसंधारि णवभाग, धळेु. 
               5) कायवकारी अजभयांता, लघपुाटबांधारे जवभाग(स्थाजनक स्तर), जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
टीप :- सदर तकत्यातील सांबजधत  जवभागाने स्तांभ क्र. 11,12,13 ची सांदभव वर्षाची सधुाजरत माजहती जदलेली आहे.   
 

िक्िा क्रमाांक 5.15 
जवजवध साधनाांखािीि ओजििाचे के्षत्र 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                               सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                          (क्षेत्र - हेकटर)    

अ. 
क्र. 

तालकुा 

ओजलताखालील क्षेत्र ओजलता 
खालील 

जनव्वळ क्षेत्र 
(3+4) 

ओजलता 
खालील 
स्थलू क्षेत्र 

एकूण लागवडी 
खालील स्थलू 

क्षेत्र 

ओजलता खालील  
स्थलु क्षेत्राची 

लागवडीखालील  
स्थलु क्षेत्रािी टककेवारी 

पषृ्ठभागीय जवजहरी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू  --  -- 97674 43622 135645 32.2 

2 पिदखेडा  --  -- 95677.00 37570 125036 30.0 

3 साक्री  --  -- 107814.00 36188 135282 26.8 

4 धळेु  --  -- 107629.00 43500 129468 33.6 

एकूण  --  -- 408794 160880 525431 30.6 
आधार :- जिल्हा अजिक्षक कृजष अजिकारी, िुळे. 
टीप :- स्तांभ क्र. 3 व  4  ची जवगतवारी उपलब्ध झालेली नसल्याने माजहती एकजत्रत दिवजवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.16 

शसचन जवजहरीजवषयक माजहिी 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा 

पसचन जवजहरींची 
एकूण सांख्या 

वापरात असलेल्या जवजहरींवर बसजवलेले वापरात नसलेल्या 
पसचन जवजहरींची 

सांख्या 
जडझेल पांप (सांख्या) जवद्यतु पांप (सांख्या) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 जिरपरू 14743 3252 11038 453 

2 पिदखेडा 18659 23 17937 699 

3 साक्री 21845 247 20114 1484 

4 धळेु 34770 24 33460 1286 

एकूण 90017 3546 82549 3922 
 

आधार -  तहजसलदार (महसुल)  जिल्हाजिकारी कािालि, िुळे.      
टीप - सदर तकत्यातील सांबांजधत जवभागाने सांदभव वर्षाची सधुाजरत माजहती जदलेली आहे. 
 
 

िक्िा क्रमाांक 5.17 
कूपनजिका, हािपांप व जवद्यतु पांप विषयी मावहती 

 जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                                               सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

चाल ूवर्षातील वर्षव अखेर 

एकूण  
कुपनजलकाांची 

सांख्या 

त्यापैकी 
उच्चक्षमता 

कुपनजलकाांची 
सांख्या 

यिस्वी 
कूपनजलकाांची 

सांख्या 

बसजवलेल्या 
हातपांपाांची 

सांख्या 

बसजवलेल्या  
जवद्यतुपांपाांची 

सांख्या 

चाल ू
असलेल्या 
हातपांपाांची 

सांख्या 

चाल ू
असलेल्या 

जवद्यतुपांपाांची 
सांख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 जिरपरू 0 0 0 0 0 665 8 

2 पिदखेडा 0 0 0 0 0 462 17 

3 साक्री 0 0 0 0 0 996 18 

4 धळेु 0 0 0 0 0 526 10 

एकूण 0 0 0 0 0 2649 53 
 

आधार :-  उप अजििांता (िाांजिकी), िाांजिकी उप जविाग, जिल्हा पजरषद, िुळे  
टीि :- संदभव  वषात एकही बोअर झालेली नसल्याने  माणहती णनरंक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 5.18 
जिल्ह्यािीि पाटबांधारे जवषयक सजुवधा (राज्यस्त्िर पाटबांधारे) 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा 

जवजवध प्रकल्पाअांतगवत लाभक्षेत्र व ओजलत क्षेत्र 
लघ ुपाटबांधारे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प मोठे प्रकल्प 

लाभक्षेत्र  
(हे.) 

ओजलतक्षेत्र  
(हे.) 

लाभक्षेत्र  
(हे.) 

ओजलतक्षेत्र  
(हे.) 

लाभक्षेत्र  
(हे.) 

ओजलतक्षेत्र  
(हे.) 

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

1 जिरपरू 4294 3572 20672 11725 0 0 

2 पिदखेडा 5922 1269 26415 7904 0 0 

3 साक्री 7312 2104 36812 15852 0 0 

4 धळेु 23871 10015 2105 1835 0 0 

एकूण 41399 16960 86004 37316 0 0 

 
आधार - कायवकारी अणभयंता, धळेु पाटबंधारे णवभाग, धळेु.                                                                                                                 
टीप :- धुळे जिल्हयात मोठे प्रकल्प नसल्याने स्तांभ क्र. 7 व 8 ची माजहती 0 दिवजवण्यात येत आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 5.19 
जिल्ह्हयािीि िघपुाटबांधाऱयाांच्या कामाजवषयी माजहिी 

जिल्ह्हा :- धळेु                                              सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. बाब जिरपरू पिदखेडा साक्री धळेु 

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

1 
सांदभव वर्षात पणूव          
झालेल्या  कामाांची  
सांख्या 

जिल्हा पजरर्षद 26 6 10 8 

राज्य स्था.स्त. 0 0 0 0 

एकूण 26 6 10 8 

2 माचव 2020 अखेर पणूव 
कामाांची  सांख्या 

जिल्हा पजरर्षद 350 415 998 599 

राज्य स्था.स्त. 207 308 801 481 

एकूण 557 723 1799 1080 

3 
माचव 2020 अखेर 
सरुु असलेल्या 
कामाांची सांख्या 

जिल्हा पजरर्षद 0 0 0 0 

राज्य स्था.स्त. 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 

4 
सरुु  असलेल्या   
कामाचे लाभक्षेत्र 
(हेकटर) 

जिल्हा पजरर्षद 0 0 0 0 

राज्य स्था.स्त. 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 

5 
सरुु असलेल्या 
कामाांखालील जनव्वळ 
ओजलत क्षेत्र (हेकटर) 

जिल्हा पजरर्षद विभागामार्फ त पुर्फ झालले्या कामाांिर अप्रत्यक्ष स ांचनाचा लाभ होतो. 

राज्य स्था.स्त. 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 
आधार : 1. कायवकारी अजभयांता, लघ ुपाटबांधारे जवभाग, राज्यस्तर, धळेु  
             2. कायवकारी अजभयांता, लघपुसचन जवभाग(स्थाजनक स्तर), जि.प., धळेु  
टीप :- संदभज वर्षात उहदष्ट प्राप्त नसल्याने (0) दिंजहवलेली माहहती हनरंक असल्याचे संबंहित  हवभागाने कळहवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.20 
मोठे व मध्यम पाटबांधारे प्रकल्ह्पाांजवषयी माजहिी 

जिल्ह्हा - धळेु                       सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

बाब 
मोठे 

प्रकल्प 
मध्यम प्रकल्प 

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

1 प्रकल्पाचे नाव * अमरावती जनम्नपाांझरा वाडीिेवाडी सलुवाडे 
बरेि 

2 प्रकल्प ज्या तालकुयात आहे त्या तालकुयाचे नाव   पिदखेडा साक्री पिदखेडा पिदखेडा 
3 अ) काम पणूव झाल्याचे वर्षव   2006 2018 -- 2010 
 ब) अपणूव असल्यास काम पणूव होण्याचे अपेजक्षत 

वर्षव  
 -- -- 2022 -- 

क) प्रकल्पाचा अांदािे खचव  रु . लाखात  5392.13 34731.07 25833.13 29088.33 
4 धरण 
 धरणाची उांची (मी) 

अ) मांिरू झालेली   28.00 31.18 31.44 28.16 
ब) पणूव झालेली   28.00 31.18 31.18 28.16 

5 कालवा  उिवा/ डावा उिवा/ डावा उिवा/ डावा - 
 अ) मांिरू झालेली  लाांबी (जकमी)  14.50 46.98 31.44 - 

ब) पणूव झालेली  लाांबी (जकमी)  14.50 30.33 29.00 - 
6 कमाल क्षमता (द.ल.घ.मी.)  27.78 109.314 36.93 65.06 
7 31.03.2021 रोिीचा प्रत्यक्ष साठा (द.ल.घ.मी.)  20.74 43.14 32.77 65.06 
8 एकूण लाभक्षेत्र (हेकटर)  4094 13340 9536 9333 
9 लाभक्षेत्राखालील लागवडी लायक  क्षेत्र (हेकटर)  3593 9980 7851 8400 
10 प्रकल्प पणूव झाल्यावर ओजलताखाली  येणारे  क्षेत्र 

(हेकटर) 
 2606 7585 5980 7560 

11 2020-21 मधील ओजलताखाली असलेले क्षेत्र 
(हेकटर) 

 940 2104 2292 1818 

12 पाण्याचा वापर (द.ल.घ.मी.) 
 अ) जपण्यासाठी   3.87 9.88 4.12 17.40 

ब) िेतीसाठी   4.38 10.81 6.74 6.90 
क) औद्योजगक वापरासाठी   0.00 0.00 0.00 0.29 
ड) वीि जनर्ममतीसाठी   0.00 0.00 0.00 0.00 
इ) इतर बाबींसाठी  0.00 0.00 0.00 0.00 

13 पाणीपट्टी वसलुी (₹ लाखात)  1.36 2.55 1.72 60.47 
14 एकूण थकबाकी (₹ लाखात)  0.90 232.55 0.71 265.44 
15 पाणी वापर/ वाटप सह. सांस्थाांची सांख्या  5 15 0 0 

              पुढे चालु . . . .  
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िक्िा क्रमाांक 5.20 
मोठे व मध्यम पाटबांधारे प्रकल्ह्पाांजवषयी माजहिी 

जिल्ह्हा - धळेु                    सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. बाब 

मोठे 
प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 

(1) (2) (3) (8) (9) (10) (11) 
1 प्रकल्पाचे नाव * अनेर करवांद पाांझरा मालनगाव 
2 प्रकल्प ज्या तालकुयात आहे त्या तालकुयाचे नाव   जिरपरू जिरपरू साक्री साक्री 
3 अ) काम पणूव झाल्याचे वर्षव   1979 1971 1973 1970 
 ब) अपणूव असल्यास काम पणूव होण्याचे 

अपेजक्षत वर्षव  
 - - - 

  -- 

क) प्रकल्पाचा अांदािे खचव ₹ लाखात  1388.00 169.00 319.06 74.21 
4 धरण   
 धरणाची उांची (मी)   

अ) मांिरू झालेली   49.00 39.32 33.50 23.00 
ब) पणूव झालेली   49.00 39.32 33.50 23.00 

5 कालवा   
 अ) मांिरू झालेली  लाांबी (जकमी)  20.00 24.28 28.20 25.60 

ब) पणूव झालेली  लाांबी (जकमी)  20.00 24.28 28.20 25.60 
6 कमाल क्षमता (द.ल.घ.मी.)  103.56 21.12 43.42 13.03 
7 31.03.2021 रोिीचा प्रत्यक्ष साठा 

(द.ल.घ.मी.) 
 

48.35 15.78 35.63 11.33 

8 एकूण लाभक्षेत्र (हेकटर)  11000 9672 9210 2877 
9 लाभक्षते्राखालील लागवडी लायक      क्षेत्र 

(हेकटर) 
 

8793 8395 7328 2674 

10 प्रकल्प पणूव झाल्यावर ओजलताखाली  येणारे  
क्षेत्र (हेकटर) 

 
7180 5314 6868 1587 

11 2020-21 मधील ओजलताखाली  असलेले 
क्षेत्र (हेकटर) 

 
7757 3968 6786 3110 

12 पाण्याचा वापर (द.ल.घ.मी.)          
 अ) जपण्यासाठी   2.58 2.83 5.91 4.29 

ब) िेतीसाठी   29.57 5.12 15.88 1.74 
क) औद्योजगक वापरासाठी   0.00 0.10 0.00 0.00 
ड) वीि जनर्ममतीसाठी   0.00 0.00 0.00 0.00 
इ) इतर बाबींसाठी  0.00 0.00 0.00 0.00 

13 पाणीपट्टी वसलुी (₹ लाखात)  8.76 84.91 20.87 10.51 
14 एकूण थकबाकी (₹ लाखात)  245.46 74.37 118.45 35.35 
15 पाणी वापर/ वाटप सह. सांस्थाांची सांख्या  20 18 15 5 

                                                                                                                                                पढेु चाल ु. . . . . .  
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िक्िा क्रमाांक 5.20 
मोठे व मध्यम पाटबांधारे प्रकल्ह्पाांजवषयी माजहिी 

जिल्ह्हा - धळेु                  सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

बाब 
मोठे 

प्रकल्प 
मध्यम प्रकल्प 

(1) (2) (3) (12) (13) (14) (15) 
1 प्रकल्पाचे नाव * बरुाई कनोली िामखेडी सोनवद 
2 प्रकल्प ज्या तालकुयात आहे त्या तालकुयाचे नाव   साक्री धळेु साक्री पिदखेडा 
3 अ) काम पणूव झाल्याचे वर्षव   1985 1974 2001 1998 
 ब) अपणूव असल्यास काम पणूव होण्याचे अपेजक्षत वर्षव     --   -- -  - 

क) प्रकल्पाचा अांदािे खचव लाखात  884.00 49.46 2694.00 2466.00 
4 धरण 
 धरणाची उांची (मी) 

अ) मांिरू झालेली   30.60 24.50 31.15 21.40 
ब) पणूव झालेली   30.60 24.50 31.15 21.40 

5 कालवा 
 अ) मांिरू झालेली  लाांबी (जकमी)  16.40 14.80 18.00 7.60 

ब) पणूव झालेली  लाांबी (जकमी)  16.40 14.80 4.00 7.60 
6 कमाल क्षमता (द.ल.घ.मी.)  14.21 11.90 13.28 14.30 
7 31.03.2021 रोिीचा प्रत्यक्ष साठा (द.ल.घ.मी.)  14.20 8.45 12.34 13.97 
8 एकूण लाभक्षेत्र (हेकटर)  4522 2105 6863 3452 
9 लाभक्षेत्राखालील लागवडी लायक  क्षेत्र (हेकटर)  3765 1600 6270 3302 
10 प्रकल्प पणूव झाल्यावर ओजलताखाली  येणारे  क्षेत्र 

(हेकटर) 
 2761 1363 2750 2147 

11 2020-21 मधील ओजलताखाली असलेले क्षेत्र 
(हेकटर) 

 3751 1835 101 2854 

12 पाण्याचा वापर (द.ल.घ.मी.)          
 अ) जपण्यासाठी   2.5 1.71 0.55 0.00 

ब) िेतीसाठी   13.0 6.94 4.22 10.71 
क) औद्योजगक वापरासाठी   0.0 0.00 0.00 0.00 
ड) वीि जनर्ममतीसाठी   0.0 0.00 0.00 0.00 
इ) इतर बाबींसाठी  0.0 0.00 0.00 0.00 

13 पाणीपट्टी वसलुी (₹ लाखात)  2.0 4.78 1.97 2.77 
14 एकूण थकबाकी (₹ लाखात)  39.4 84.44 14.20 26.93 
15 पाणी वापर/ वाटप सह. सांस्थाांची सांख्या  5 4 5 5 

आधार :- 1) कायवकारी अजभयांता, पाटबांधारे जवभाग,धळेु  2) कायवकारी अजभयांता, मध्यम प्रकल्प जवभाग क्र. 1, धळेु. 
टीप :-  1)  (*) धुळे जिल्हयात मोठे प्रकल्प नसल्याने माजहती पनरक दिवजवण्यात आली आहे. 
            2)  अ.क्र.5 व 6 मध्ये नमदु मध्यम प्रकल्पांची  (--) अशी खिु केलेली माणहती संबंणधत कायालयांकडुन उपलब्ध झालेली नाही.  
           3)(0) दिवजवलेल्या बाबसाठी सांबांजधत जवभागाने पाणी वापराची मागणी केली नसल्याने माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत जवभागाने     
              कळजवले आहे. 



95 
 

 
 
                                            

िक्िा क्रमाांक 5.21 
जिल्ह्हयािीि पाणिोट के्षत्र जवकास कायशक्रमाांिगशि मदृ व ििसांधारण कामाांची प्रगिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 

पाणलोट क्षेत्र जवकास कायवक्रमाांतगवत सांदभव वर्षात प्रत्यक्ष सरुू झालेली कामे 
जनवडलेल्या 

गावाांची 
सांख्या 

पाणलोटाांची 
सांख्या 

पाणलोटाांचे 
एकूण क्षेत्र  

(हे.) 

गावाांची 
सांख्या 

पाणलोटाांची 
सांख्या 

पाणलोटाांचे 
एकूण क्षेत्र (हे.) 

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

1 जिरपरू 147 289 209152 0 0 0 

2 पिदखेडा 141 263 237773 0 0 0 

3 साक्री 227 383 134168 1 1 350 

4 धळेु 168 304 137040 3 6 2100 

एकूण जिल्ह्हा 683 1239 718133 4 7 2450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

   आधार:  जिल्हा अजिक्षक कृजष अजिकारी, िुळे. 
  टीप :- 1) स्तंभ क्र. 3 मध्ये जनिवन गाव ेही घेण्यात आली आहेत. 
             2) पाणलोट क्षेत्राचे काम पणुव झालेले नसल्याने स्तंभ.क्र. 9 व 10ची माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजध धत कायालयाने कळजवले 
                   आहे. 

 

अ.क्र. तालकुा 

सांदभव वर्षात पणूव झालेले पाणलोट 

पणूव झालेल्या 
पाणलोटाांची 

सांख्या 

पणूव 
पाणलोटाांचे 

क्षेत्र 
(हेकटर) 

झालेला खचव 
(₹ लाखात) 

पणूव जवकजसत 
झालेली गावे 

(सांख्या) 

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

1 जिरपरू 0 0 0 55 

2 पिदखेडा 0 0 0 109 

3 साक्री 0 0 9.75 190 

4 धळेु 0 0 66.91 119 

एकूण जिल्ह्हा  0 0 76.66 473 
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िक्िा क्रमाांक 5.22 
         वजल्यातील जलयकु्त वशिार अवभयानाबाबतची मावहती 

वजल्हा -  धळेु                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र तालकुा 

णनवडलेली गावे 
(संख्या) 

एकूि 
संकज्ल्पत  

कामे (संख्या) 

पिूव झालेली 
कामे 

(संख्या) 

प्रगतीपथावर 
असलेली कामे  

(संख्या) 

लोकसहभागाद्वारे 
पिूव केलेली कामे 

(संख्या) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 जिरपरू 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 0 0 0 0 0 

3 साक्री 0 0 0 0 0 

4 धळेु 0 0 0 0 0 

एकूण वजल्हा 0 0 0 0 0 

       

अ.
क्र 

तालकुा 

लोकसहभागाद्वारे 
पिूव केलेल्या 
कामांचे मलू्य 

(₹ लाख)   

णनमाि केलेला 
जलसाठा 
(‘000 घन 

मीटर) 

100% 
काम पिूव 
झालेली 

गावे 
(संख्या) 

आराखडा - 
एकूि 

अंदाजपत्रकीय 
रक्कम 

(₹ लाख) 

एकूि खचव  
(₹ लाख) 

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

1 जिरपरू 0.00 0 0 0.00 0.00 

2 पिदखेडा 0.00 0 0 0.00 0.00 

3 साक्री 0.00 0 0 0.00 0.00 

4 धळेु 0.00 0 0 0.00 0.00 

एकूण वजल्हा 0.00 0 0 0.00 0.00 

 
आधार : - सदस्ि सजचव, जिल्हास्तरीि कािथकारी सजमती, िलिुक्त जशवार तर्ा जिल्हा अजिक्षक कृषी अजिकारी , िुळे. 
टीप :- सांदिथ वषात गावे जनवडण्िात आलेली नसल्िाने सदरील माजहती जनरांक असल्िाचे  सांबांजित कािालिाने कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.23 
जिल्ह्यािीि एकूण वनके्षत्र 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2019-20 
                                                                                                                               (क्षेत्र - चौ.जक.मी.)                                                                                                                                  

अ. 
क्र. जवभाग 

वनक्षेत्र जिल्याच्या एकूण 
भौगोजलक क्षेत्रािी 

टककेवारी राखीव सांरजक्षत अवगीकृत एकूण 

1 वन जवभाग 1987.8 8.50 7.27 2003.6 27.9 

2 महसलू णवभाग 63.58 0.00 0.00 63.58 0.9 

3 
महाराष्र वन जवकास 
मांडळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
वनजवभागाच्या 
अखत्याजरत आणलेली 
खािगी वने 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण जिल्ह्हा 2051.38 8.50 7.27 2067.18 28.7 

आधार :- मुख्य वनसांरक्षक, वनजविाग, नागपुर. (भारत वन  ज्स्थती  अहवाल  2019) 
टीप –  सांबांजध त कायालयाकडुन सांदभव वर्षाची माजह ती उपलब्ध न झाल्याने मागील वर्षाची  माजहती पनुमुवजद्रत करण्यात येत आहे. 

 
िक्िा क्रमाांक 5.24 

जिल्ह्यािीि वनाांचे वगीकरण 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                                     सांदभश वषश :- 2018-19 

अ. 
क्र. 

जवभाग 
वनक्षेत्र जिल्यातील घनदाट 

वनक्षेत्राची एकूण 
वनक्षेत्रािी टककेवारी घनदाट मध्यम  तरुळक एकूण  

1 वन जवभाग 0.00 68.57 232.7 301.27 0.00 

2 महसलू णवभाग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 महाराष्र वन जवकास मांडळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 वनजवभागाच्या अखत्याजरत 
आणलेली खािगी वने 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण 0.00 68.57 232.7 301.27 0.00 

आधार :- मुख्य वनसांरक्षक, वनजविाग, नागपुर. 
टीप –  सांबांजध त कायालयाकडुन सांदभव वर्षाची माजह ती उपलब्ध न झाल्याने मागील वर्षाची  माजहती पनुमुवजद्रत  करण्यात येत आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.25 

सामाजिक वनीकरण कायशक्रमाांिगशि वकृ्षरोपणाचे िक्ष्य व साध्य 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                     जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                       

अ.    
क्र. तालकुा 

रस्त्याा या दतुफा वकृ्ष 
लागवड (णक.मी.) 

रस्त्याा या दतुफा वकृ्ष 
लागवड संख्या 

मोकळ्या जागेवरील 
वकृ्षारोपि क्षेत्र (हेक्टर) 

लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू 20 20 10000 10000 0.00 0.00 

2 पिदखेडा 20 20 10000 10000 0.00 0.00 

3 साक्री 12 12 6000 6000 0.00 0.00 

4 धळेु 68 68 34000 34000 0.00 0.00 

एकूण वजल्हा 120 120 60000 60000 0.0 0.0 

 

अ.    
क्र. 

तालकुा 

मोकळ्या जागेवरील  लागवड 
केलेल्या वकृ्षांची संख्या 

रस्त्याा या दतुफा व मोकळ्या 
जागेवर एकूि लागवड 
केलेल्या वकृ्षांची संख्या 

णजल्याा या एकूि 
भौगोणलक क्षेत्राशी 
वकृ्षारोपि क्षेत्राची 

टक्केवारी लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 जिरपरू 0.00 0.00 10000 10000 0.00 

2 पिदखेडा 0.00 0.00 10000 10000 0.00 

3 साक्री 0.00 0.00 6000 6000 0.00 

4 धळेु 0.00 0.00 34000 34000 0.00 
एकूण जिल्ह्हा 0.0 0.0 60000 60000 0.0 

 
   आधार :- उपसांचालक, सामाजिक वनीकरण जविाग, िुळे. 
    टीप :-   संदभव वषात मोकळया जागेत  वकृ्षारोपि न झाल्याने  सदरील माणहती णनरंक  असल्याचे  संबंणधत कायालयाने  कळणवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.26 
वन्यिीव व राष्ट्रीय उद्याने / अभयारण्याअांिगशि प्रकल्ह्पजनहाय के्षत्र व खचश 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                              सांदभश वषश :- 2020-21 

योिना 
क्षेत्र 

(चौ.जक.मी.) 

खचश (₹ कोटी) 2019-20 ा या 
तलुनेत 2020-21 

मधील शेकडा बदल 
(टक्केवारी) 

2018-19 2019-20 2020-21 

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

अ) वन्यिीव अभयारण्ये 85.94 1.76 0.53 0.71 34.0 

ब)  व्याघ्र प्रकल्प 0 0.00 0.00 0.00 0 

क) राष्रीय उद्याने / अभयारण्याचा 
जवकास 

0 0.00 0.00 0.00 0 

ड)  पक्षाांसाठीचे अभयारण्य 0 0.00 0.00 0.00 0 

इ)  वनस्पतीिास्त्र जवर्षयक उद्याने 0 0.00 0.00 0.00 0 

फ) प्राणी उद्याने 0 0.00 0.00 0.00 0 

ग)  इतर जिल्याांतगवत प्रकल्प 0 0.00 0.00 0.00 0 

             एकूण 85.94 1.76 0.53 0.71 34.0 

 
आधार :- 1) उपवनसांरक्षक, वनजवभाग, धळेु. 
  2) वनपजरक्षेत्र अजधकारी, अनेर डमॅ, धळेु. 
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िक्िा क्रमाांक 5.27 
मखु्य व गौण वन उत्पादने व उत्पन्नाजवषयक माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                              सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तपजिल एकूण 
उत्पादन 

जवक्री केलेले 
एकूण उत्पादन 

एकूण जवक्रीचे मलू्य  
(मागील जिलकी उत्पादन धरुन)  

(₹ हिारात) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(अ)  मखु्य वन उत्पादने 

1 इमारती लाकूड (हिार घमी) 1.61 1.61 62.60 
2 िळाऊ लाकूड  (हिार घमी) 43.7 43.7 25.10 
3 चांदन लाकूड (हिार घमी) 0 0 0.00 
 एकूण -वन उत्पादने (1 िे 3) 45.31 45.31 87.7 

4 गौण वन उत्पादने                                0 0 0.00 
अ) बाांब ू(सांख्या)  वासे 0 0 0.00 

ब) गवत इत्यादी (क्कवटल)  0 0 0.00 

क) जवडी पाने (गोणी) 0 0 0.00 

ड) पडक (क्कवटल) 0 0 0.00 

इ) इतर                                 0 0 0.00 

1) आपटा पाने (क्कवटल)    0 0 0.00 

2) जिकेकाई (क्कवटल)    0 0 0.00 

3) मोहाची फुले (क्कवटल)    0 0 0.00 

4) काि ू/ फळे    0 0 0.00 

5) जहरडा /बेहडा (क्कवटल)  0 0 0.00 

6) खाणी व खजनिे  (क्कवटल)    0 0 0.00 

7) कारवी   (क्कवटल)    0 0 0.00 

8) लाख (क्कवटल)    0   0 0.00 

 9)शचच  (क्कवटल)    0 0 0.00 

 10)मध (क्कवटल)    0 0 0.00 

 11)तमालपत्री  (क्कवटल)    0 0 0.00 

 12)तेंदपुत्ता  (क्कवटल)    0 0 0.00 

 एकूण  वन उत्पादने (अ) (1 िे 4)  0.00 
(ब) उत्पन्न    
5 1) परजमट फी -- -- 0.00 
  2) महसलू फी -- -- 1275.68 
  3) पास फी -- -- 0.00 
  4) इतर फी -- -- 0.00 
 एकूण उत्पन्न (ब) ( 1 िे 4) -- -- 1275.68 

आधार :- उपवनसांरक्षक, िुळे वनजविाग, िुळे 
टीप :- (0) अिंी दिंजहवलेली माहहती हनरंक असल्याचे संबंहित कायालयाने कळहवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 5.28 
सांवगशजनहाय कारखान्याांचा िपजिि  

जिल्ह्हा  :-  धळेु                               सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

कारखान्याांचा सांवगव   
                                                                              (संख्या) 

एकूण 
लाल  
(रेड) 

नारांगी 
(ऑरेंि) 

जहरवा 
(ग्रीन) 

पांढरा  
(व्हाईट) 

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

1 जिरपरू 6 44 305 6 361 

2 पिदखेडा 3 77 164 2 246 

3 साक्री 2 25 34 5 66 

4 धळेु 62 278 659 15 1014 

एकूण 73 424 1162 28 1687 

 
आधार :-  उप-प्रादेजशक अजिकारी, महाराष्ट्र प्रदषुण जनिांिण महामांडळ, िुळे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.1 
वजल्यातील उद्योगांबाबतचा तिशील 

जिल्ह्हा  :-  धळेु                                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 

महाराष्ट्ट्र औद्योणगक णवकास महामंडळ 
सहकारी औद्योणगक णवकास मंडळाा या 

क्षेत्राची संख्या  

प्रकल्पांची 
संख्या 

क्षेत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
संख्या 
(लाख) 

गुंतविकू 
(₹कोटी ) 

प्रकल्पांची 
संख्या 

क्षेत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
संख्या 
(लाख) 

गुंतविकू 
(₹कोटी ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 णशरपरू 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 
2 शशदखेडा 9 9.81 573 41.61 1 1.13 125 44.27 
3 साक्री 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
4 धळेु 3 0.87 98 69.15 1 1.79 135 10.14 

एकूण 12 10.68 671 111 2 2.92 260 54.41 
                    

अ.क्र. तालकुा 

णवशेष आर्थथक क्षेत्र 
णजल्यातील औद्योणगक गुंतविकू - मोठे 

उद्योग 

प्रकल्पांची 
संख्या 

क्षेत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
संख्या 
(लाख) 

गुंतविकू 
(₹कोटी ) 

प्रकल्पांची 
संख्या 

क्षेत्र 
(हेक्टर) 

रोजगार 
संख्या 
(लाख) 

गुंतविकू 
(₹कोटी ) 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 णशरपरू 0 0.00 0 0.00 3 0 1343 1.0 
2 शशदखेडा 0 0.00 0 0.00 9 0 2398 0.4 
3 साक्री 0 0.00 0 0.00 0 0 00 0.0 
4 धळेु 0 0.00 0 0.00 19 0 5759 1.7 

एकूण 0 0.00 0 0.00 31 0 9500 3.1 
  

अ.क्र. तालकुा 
णवदेशी थेट गुंतविकूअंतगवत 

प्रकल्पांची संख्या क्षेत्र (हेक्टर) रोजगार संख्या लाख) गुंतविकू (₹कोटी ) 
(1) (2) (19) (20) (21) (22) 
1 णशरपरू - - - - 

2 शशदखेडा - - - - 

3 साक्री - - - - 

4 धळेु - - - - 

एकूण - - - - 
आधार:- 1) महाव्यवस्थापक, णजल्हा उद्योग कें द्र, धळेु 
             2)  प्रादेणशक अणधकारी, महाराष्ट्ट्र औद्योणगक णवकास महामंडळ, धळेु                                                                                                                                 
टीि  :- 1) (-) अशी दशवणवलेली माणहती  णनरंक असल्याचे संबंणधत णवभागाने कळणवले  आहे. 

2) स्तंभ क्र.7 ते 18 यात संदभज वर्षात यत्रणेच्या मुख्यालयाने पाठहवलेल्या  माहहतीचा ही समावेिं करण्यात आलेला असल्याचे     
   संबंणधत णवभागाने कळणवले  आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.1 (अ) 
वजल्यातील तालुकावनहाय उद्योग आधार अिंलेले िंकू्ष्म, लघ ुि मध्यम उिक्रमांची मावहती  

वजल्हा :-  धळेु                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र तालकुा उद्योग आधार असलेले सकू्ष्म, लघ ुव 
मध्यम उपक्रम (संख्या) 

रोजगार संख्या (लाख) गुंतविकू  
(₹ लाख) 

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

1 जिरपरू 893 4843 1539.00 

2 पिदखेडा 304 1309 848.00 

3 साक्री 710 4340 1869.00 

4 धळेु 2804 12219 6081.41 

एकूण वजल्हा 4711 22711 10337.41 

आधार:- णजल्हा उद्योग कें द्र, धुळे 
   टीि :- स्तंभ क्र.3 मधील नोंदिी संख्या जास्त असल्याने आकडेवारी गतवषापेक्षा जास्त णदसत असल्याचे संबंणधत कायालयाने कळणवले  

              आहे. 
िक्िा क्रमाांक 6.2 

जिल्ह्यािीि जवजवध यांत्रणाकडे उपिब्ध असिेल्ह्या स्त्वयांरोिगाराच्या योिनाांिगशि िाभ जदिेल्ह्या 
िाभधारकाांची  सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                           सांदभश :- 2020-21 

अ.क्र तालकुा जिल्हा उद्योग 
कें द्र 

अग्रिी बकँ (मदु्रा योजनेंतगवत 
लाभ प्राप्त झालेल्या 

लाभधारकांची संख्या) 

स्थाणनक महामंडळे 
(णजल्हा खादी 

ग्रामोद्योग मंडळ) 

जवजवध 
महामांडळे 

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

1 जिरपरू 6 20849 15 886 

2 पिदखेडा 25 19564 14 952 

3 साक्री 16 19238 17 984 

4 धळेु 76 25553 21 1162 

एकूण 123 85204 67 3984 
आधार :- 1) महाव्यवस्थापक, णजल्हा उद्योग कें द्र, धळेु. 
              2) णजल्हा अग्रिी बकँ (सेंट्रल बकँ ऑफ इंणडया), धळेु.                                 
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िक्िा क्रमाांक 6.3 

कारखान्यािीि कामगाराांची दैजनक सरासरी सांख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश :- 2015 

अ. 
क्र. 

 
उद्योग गट 

 राष्रीय 
उद्योग 

सांकेताांक 

कारखाने सांख्या 
स्तभ 6 मधील 
कारखान्यातील  
कामगार सांख्या 

काम 
केलेल्या  

श्रम जदनाांची 
एकूण 
सांख्या 

(हिारात) 

प्रपत्र न 
पाठजवणारे चाल ू

कारखाने 

नोंदणी 
झालेले 

बांद 
प्रपत्र 

पाठजवणारे 
चाल ु

एकूण पैकी 
श्स्त्रया 

सांख्या कामगार 
सांख्या 

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

1 

शेतीपरुक णक्रया आणि 
धान्य उत्पादनानंतरा या 
धान्यावरील णक्रया 
(सतुकाढिे, वटिी, सफाई 
इ.) 

16 27 1 15 1555 157 512.86 11 176 

2 
फळे व भाजीपाला प्रणक्रया 
करिे व साठवि करिे 

103 6 0 5 57 0 15.20 1 6 

3 
फळ आणि प्राण्यांपासनू 
तेल,चरबी यांचे उत्पादन 

104 47 2 37 1032 28 290.83 8 56 

4 दगु्धजन्य पदाथाचे उत्पादन 105 9 1 8 143 18 44.84 0 . 

5 
णगरिीद्वारे पीठ,भात,डाळ 
इ. धान्यावर प्रणक्रया करुन 
उत्पादन 

106 11 1 7 651 15 212.69 3 41 

6 इतर खाद्यजन्य पदाथाचे 
उत्पादन 

107 10 0 8 275 8 91.21 2 24 

7 मादक पेयांचे उत्पादन 110 12 3 5 45 4 10.69 4 7 

8 
सतुी कापडाचे उत्पादन व 
सतू कातिे व त्यावरील 
प्रणक्रया 

131 17 1 15 2152 262 762.20 1 87 

9 इतर कापडाचे उत्पादन 139 43 0 43 378 0 115.35 0 . 

10 
फर व्यणतणरक्त तयार कपडे 
उत्पादन 

141 7 0 5 505 12 176.21 2 180 

11 
लाकूड णगरिी व 
लाकडावर प्रणक्रया 

161 54 0 46 166 0 50.63 8 24 

12 
कागद व कागदाा या वस्तचेू 
उत्पादन 170 2 0 2 15 1 4.52 0 . 

                                                                                                 पढेु चाल ु. . 
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िक्िा क्रमाांक 6.3 

कारखान्यािीि कामगाराांची दैजनक सरासरी सांख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2015 

अ. 
क्र.. 

 
उद्योग गट 

 राष्रीय 
उद्योग 

सांकेताांक 

कारखाने सांख्या 
स्तभ 6 मधील 
कारखान्यातील  
कामगार सांख्या 

काम 
केलेल्या  

श्रम जदनाांची 
एकूण 
सांख्या 

(हिारात) 

प्रपत्र न 
पाठजवणारे चाल ू

कारखाने 

नोंदणी 
झालेले बांद 

प्रपत्र 
पाठजवणारे 

चाल ु
एकूण 

पैकी 
श्स्त्रया सांख्या 

कामगार 
सांख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
 13 मदु्रि व मदु्रिा संबंधी कायव 181 2 0 2 47 0 15.66 0 . 

14 
इतर रासायणनक वस्तुंचे 
उत्पादन 

201 7 0 5 100 6 29.64 2 43 

15 
इतर रासायणनक वस्तुंचे 
उत्पादन 

202 16 0 15 1048 22 318.02 1 35 

16 
औषधे, वैद्यकीय 
रसायने,जैणवक उत्पादने 

210 3 1 1 1 0 0.26 1 5 

17 रबर उत्पादने 221 10 1 3 17 0 4.92 6 18 
18 प्लजॅ्स्टक उत्पादने 222 7 0 5 289 0 85.77 2 23 

19 
अधात ूखणनज पदाथांचे 
उत्पादन 

239 6 0 3 82 1 24.00 3 19 

20 
मलूभतू लोखंड व ज्स्टल 
तयार करिे 

241 3 0 3 575 0 175.47 0 . 

21 
मलूभतू मौल्यवान धात ूव 
अलोह धातूंचे उत्पादन 

242 5 0 5 220 6 64.19 0 . 

22 
धातूंा या इतर वस्तूंचे उत्पादन 
व धातकूाम 

259 4 0 3 33 9 7.64 1 6 

23 
मोजमाप,चाचिी आणि इतर 
उपकरिांचे उत्पादन 

265 1 0 0 . . उ.ना. 1 10 

24 

णवद्यतु माटारी, जनरेटसव, 
ट्रान्सफामवर आणि वीज 
वाहक व णनयंत्रि वस्तूंचे 
उत्पादन 

271 1 0 0   उ.ना. 1 20 

                                                                                                                                                                 पढेु चाल ु. . 
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िक्िा क्रमाांक 6.3 
कारखान्यािीि कामगाराांची दैजनक सरासरी सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश - 2015 

अ. 
क्र.. 

 
उद्योग गट 

 राष्रीय 
उद्योग 

सांकेताांक 

कारखाने सांख्या 
स्तभ 6 मधील 
कारखान्यातील  
कामगार सांख्या 

काम 
केलेल्या  

श्रम 
जदनाांची 
एकूण 
सांख्या 

(हिारात) 

प्रपत्र न 
पाठजवणारे चाल ू

कारखाने 

नोंदणी 
झालेले 

बांद 

प्रपत्र 
पाठजवणारे 

चाल ु
एकूण पैकी 

श्स्त्रया 
सांख्या कामगार 

सांख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
25 वायरचे उत्पादन 273 1 0 1 9 0 1.96 0 . 

26 
इतर णवद्यतु उपकरिांचे 
उत्पादन 

279 1 0 1 4 0 1.20 0 . 

27 
सववसाधारि उददेशासाठीचे 
यंत्र व यंत्रसामगु्रीची उत्पादने 

281 1 0 1 9 0 2.95 0 0 

28 
णवशेष उपयोगासाठी यंत्र व यंत्र 
सामग्रीचे उत्पादन 

282 1 0 0 0 0 उ.ना. 1 10 

29 
पाण्याचे संचनय, प्रणक्रया व 
परुवठा 

360 4 0 1 7 0 2.56 3 39 

30 
मोटार वाहने दरुूस्ती व 
देखभाल 

452 12 0 11 543 31 178.92 1 174 

31 इतर णवशेष घाऊक व्यापार 466 1 0 1 48 0 14.52 0 . 

32 
वाहनासाठी लागिा-या 
इंधनाची णवशेष दकुानातील 
णकरकोळ णवक्री 

473 5 0 3 30 0 10.95 2 46 

33 साठवि व गोदामे 521 1 0 1 9 0 3.29 0 . 

34 
मटन प्रणक्रया करुन जतन 
करिे 

101 1 0 0 0 0 उ.ना. 1 60 

35 पशखुाद्य तयार करिे 108 4 0 4 183 0 56.21 0 . 

36 
दगड, वाळू, व माती यांचे 
खािकाम 

81 1 0 1 21 0 5.71 0  

एकूण वजल्हा 343 11 266 10249 580 3291.05 66 1109 
 
आधार - औद्योजगक सुरक्षा व आरोग्ि सांचालनालि, मुांबई. 
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                                                    िक्िा क्रमाांक 6.4 
                   कौिल्ह्य जवकास, रोिगार व उद्योिकिा मागशदिशन कें द्राबाबिची साांस्ख्यकी  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                      सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. क्र. बाब सांख्या 

(1) (2) (3) 

1 जाहीर केलेल्या णरक्त जागा 3528 

2 रोजगार व स्वयंरोजगार मागवदशवक कें द्राचा उपयोग करिारे मालक 503 

3 मागील वषव अखेरीस पटावरील उमेदवार 100049 

4 चाल ूवषात नवीन नोंदिी केलेले उमेदवार 3615 

5 वषव अखेरीस पटावरील उमेदवार 103382 

6 नोकरी णमळालेले उमेदवार 

अ) खाजगी क्षेत्र 282 

ब) साववजणनक क्षेत्र 0 

क) एकूि 282 

 7 नोकरी जमळालेले उमेदवार 

अ) अनसुणूचत जाती /अनसुणूचत जमाती 81 

ब) इतर 201 

क) एकूि 282 

 

8 

कौशल्य णवकास योजनेंतगवत प्रणशक्षि घेतलेले उमेदवार 

अ) पैकी  रोजगार णमळालेले 1042 

ब) पैकी स्वयंरोजगार सरुू केलेले 91 

 

9 

रोजगार व स्वयंरोजगार  मागवदशवक कें द्रातील व्यवसाय मागवदशवन कें द्र 

1) वैयज्क्तक मागवदशवन /व्यज्क्तश: अथवा गटामध्ये सल्ला णदलेले 290 

2)रोजगार व स्वयंरोजगार मागवदशवक कें द्रामध्ये घेण्यात आलेल्या गटांची चचा 4 

3) मागवदशवन केलेल्या अजवदारांना नोकरी णवषयी प्रणशक्षिासाठी  णदलेल्यांची संख्या 62 
आधार :- सहाय्िक सांचालक, जिल्हा कौशल्ि जवकास, रोर्गार व उद्योर्कता मागजदिंजन कें द्र, िुळे 
टीप: अ. क्र. ३ मध्िे मागील वषी नूतनीकरण न केलेल्िा उमेदवाराांची सांयिा वगळण्िात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.5 
   शािंकीय कमधचाऱयांचा िंिंकष मावहतीकोष अंतगंत शािंकीय कमधचाऱयांची िंंख्या       

 जिल्ह्हा :-  धळेु                                                             सांदभश वषश :- 2020 

अ. क्र.                गट मांिरू पदे  
 

भरलेली पदे  संख्या 
 

 
पैकी  श्स्त्रया संख्या 

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

1 वगव - अ 679 389 53 

2 वगव - ब 1193 740 123 

3 वगव - क 8213 6164 995 

4 वगव - ड 2626 1475 243 

5 एकूण  (अ ते ड) 12711 8768 1414 

6 * इतर वगव-इ कमवचारी 6160 5700 4222 

 
आधार :-  अथव व साांश्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई 
टीप :- 1)  (*) - 'इतर वगव - इ' यामध्ये कायवव्ययी आस्थापनेवरील, रोिांदारीवरील, अांिकालीन, मानसेवी इत्यादी कमवचारी याांचा समावेि    
                आहे. 
          2) कमवचा-याांचा सवंकर्ष माजहतीकोर्ष 2020 अांतगवत फकत िासकीय कमवचा-याांची माजहती सांकजलत केली  िाते. (िासनाच्या     
              अनदुानातनू आणि आहरण व सांजवतरण अजधका-याांमाफव त ज्याांची वेतन देयके अदा होतात.) 
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िक्िा क्रमाांक 6.6 
जनरजनराळया उद्योगाांिीि रोिगाराांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

उद्योग गट 
राष्रीय 
उद्योग 

सांकेताांक 

एकूण 
आस्थापनाांची 

सांख्या 

माजहती 
देणाऱ्या 

आस्थापनाांची 
सांख्या 

कमवचारी सांख्या 

िासकीय 
जनम- 

िासकीय 
खािगी एकूण 

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

1  कृजर्ष  0 ते 5 37 2 855 22 667 1544 

2 खाणकाम 10 ते 14 8 0 19 0 28 47 

3 वस्त ुजनमाण 15 ते 37 146 12 477 145 12490 13112 

4 वीि जनर्ममती, गसॅ,पाणी 
व साांडपाणी सेवा 40 ते 41 11 1 0 1586 170 1756 

5 बाांधकाम 45 18 0 393 370 30 793 

6 
घाऊक व जकरकोळ 

व्यापार व हॉटेल 
व्यवसाय 

50 ते 55 57 3 146 33 867 1046 

7 
पजरवहन, गोदामे आजण 

दळणवळण 
60 ते 63 11 1 634 4023 103 4760 

8 
जवत्त परुवठा, जवमा, 

स्थावर मालमत्ता आजण 
व्यापार जवर्षयक सेवा 

64 ते 74 165 10 954 113 3613 4680 

9 
सामजूहक, सामाजिक  
व  व्यकतीगत सेवा 

75 ते 99 113 3 1150 18 2619 3787 

एकूण 566 32 4628 6310 20587 31525 

आधार :- सहाय्िक सांचालक, जिल्हा कौशल्ि  जवकास, रोर्गार व उद्योर्कता मागजदिंजन कें द्र, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 6.7 
दकुाने, व्यापारी सांस्त्िा व त्यािीि कामगाराांबाबिची माजहिी 

   जिल्ह्हा :-  धळेु      सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

तालकुा 
दकुाने व्यापारी सांस्था हॉटेल व उपहार गहेृ 

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

1 जिरपरू 715 1515 615 2415 185 568 

2 पिदखेडा 426 1095 235 789 65 199 

3 साक्री 2 25 3 41 3 42 

4 धळेु 3245 7990 2605 9185 810 2672 

एकूण 4388 10625 3458 12430 1063 3481 

                                                                                  

अ. 
क्र. 

तालकुा 
जचत्रपटगहेृ 

इतर सांस्था 
(णनवास योग्य पथीकाश्रम) 

कामगार 
नसलेल्या 

संस्था 

एकूण 
कामगार 

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

1 जिरपरू 2 40 19 59 4545 4597 

2 पिदखेडा 1 4 11 23 3464 2110 

3 साक्री 0 0 0 0 935 108 

4 धळेु 9 77 45 176 36645 20100 

एकूण 12 121 75 258 45589 26915 

  आिार :- सहािक कामगार आिुक्त, िुळे.    
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िक्िा क्रमाांक 6.8  
प्रािजमक कृजष सहकारी सांस्त्िाांचे कायश 

जिल्ह्हा :-  धळेु                            सांदभश वषश :- 2019-20 

अ. 
क्र. तालकुा सांस्थाांची सांख्या 

सभासद संख्या 

अत्यल्प खातेदार अल्प खातेदार मोठे खातेदार 
इतर 

सभासद एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
सांस्त्िा प्रकार - प्रािजमक कृजष सहकारी सांस्त्िा  

1 जशरपूर 90 8930 16013 2061 10908 37912 

2 शशदखेडा 117 10701 25500 2253 14029 52483 

3 साक्री 80 12991 27112 9407 10910 60420 

4 िुळे 123 23172 21555 2188 9977 56892 

एकूण 410 55794 90180 15909 45824 207707 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
भाग भाांडवल  राखीव आजण इतर 

जनधी   
(₹ हिारात) 

सांस्थेने  घेतलेली 
एकूण किे              

(₹ हिारात) 

खेळते भाांडवल 
(₹ हिारात) एकुि                

(₹  हिारात) 
एकुि                  

(₹ हिारात) 
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 147493 359 36280 146567 381846 

2 पिदखेडा 301654 146 7118 266689 491005 

3 साक्री 35769 536 10254 189301 421764 

4 धळेु 193227 00 11744 236785 335348 

एकूण 678143 1041 65396 839342 1629963 

 पुढे चालु . . .  
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िक्िा  क्रमाांक 6.8  
प्रािजमक कृजष सहकारी सांस्त्िाांचे कायश 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                     सांदभश वषश :- 2019-20 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

एकूण जदलेली किे येणे किव एकूण किाची थकबाकी 
3 वर्षापेक्षा अजधक वरे्ष  

किाची थकबाकी 

किवदार  
सभासद 
सांख्या 

किाची 
रककम       

(₹ हिारात) 

थकबाकी 
दार 

सांख्या 

रककम   
(₹ 

हिारात) 

थकबाकी 
दार सांख्या 

रककम             
(₹ 

हिारात) 

थकबाकी 
दार सांख्या 

रककम   (₹ 
हिारात) 

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

1 जिरपरू 3767 241861 3487 160296 2982 134529 676 32086 

2 पिदखेडा 1524 136534 2438 62790 2438 62790 501 12781 

3 साक्री 1899 86259 3237 98157 2090 64360 543 22447 

4 धळेु 4104 226500 4244 189525 4637 201028 972 37402 

जिल्ह्हा एकूण 11294 691154 13406 510768 12147 462707 2692 104716 

 
आधार :- जिल्हा उपजनबांधक, सहकारी सांस्था, धळेु 
टीि :-  1) सन 2020-21 या संदभव वषाची माणहती अद्याप अंणतम झालेली नसल्याने संबंणधत णवभागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची     
             माणहती प्रकाणशत करण्यात आलेली आहे.  
          2)येणे कर्ाच्या आकडेवारी मध्ये मागील वर्षातील येणे कर्ाच्या आकडेवारीचाही समावेिं असल्याने रक्कम र्ास्त  हदसत आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.9 

प्रािजमक कृजष पिपरुवठा सांस्त्िाांचा िपजिि 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                   सांदभश वषश :- 2019-20 
                                                                                                                                (₹ लाख) 

अ.क्र तपजिल मागील वर्षव  चाल ूवर्षव िेकडा बदल 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 सांस्था (सांख्या) 410 410 0.0 

2 सभासद (लाख) 207707 207707 0.0 

3 खेळते भाांडवल 29150.88 16299.63 -44.1 

4 स्वणनधी 874.34 653.96 -25.2 

5 भाग भाांडवल 6617.51 6781.43 2.5 

5.1 त्यापैकी, राज्य िासनाचे (लाख) 11.05 10.41 -5.8 

6 किवदार सभासद (लाख) 44102 33137 -24.9 

6.1 त्यापैकी,  1) अत्यल्प भधूारक (1 हेकटर 
पयंत) 

0.12 0.12 0.0 

6.2 2) अल्पभधूारक (1 ते 2 हेकटर) 0.14 0.14 0.0 

7 किव वाटप 7251.25 6911.54 -4.7 

8 येणे किव 8301.97 5107.68 -38.5 

9 किव वसलुी 7179.5 10105.83 40.8 

10 थकीत  किव 6791.18 4512.04 -33.6 

11 तोट्यातील सांस्था (सांख्या) 234 159 -32.1 

12 तोटा 1177.16 486.70 -58.7 

13 वसलुी पात्र रकमेिी थकीत किाची 
टककेवारी 

94.6 44.7 -52.8 

 
आधार :-  जिल्हा उपजनबांिक, सहकारी सांस्र्ा, िुळे 

टीि :- सन 2020-21 या संदभव वषाची माणहती अद्याप अंणतम झालेली नसल्याने संबंणधत णवभागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची      
            माणहती प्रकाणशत करण्यात आलेली आहे.  
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तक्ता 6.10 
वजल्यातील िंाखर कारखाने विषयक मावहती 

वजल्हा: :-  धळेु सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 
साखर 

कारखान्यांची 
संख्या 

कामगार(संख्या) गळीत क्षमता 
मे.टन  

(प्रणत णदवस) 

प्रत्यक्ष  
गाळप 

(मे. टन) 

साखरेचे 
उत्पादन 
(मे.टन) णनयणमत हंगामी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 णशरपरू  - - - - - - - - - - - 
2 शशदखेडा  - - - - - - - - - - - 
3 साक्री  -- --  --  - - - - - - 
4 धळेु  -- - - - - - - - - - - 

वजल्हा एकूण - - - - - - - - - - 
  

अ.
क्र. तालकुा 

इतर उत्पादने 
इथेनॉल  

(हजार णल.) 
पेपर 

(मे. टन) 
ज्स्परीट / मद्याकव    

(हजार णल.) 
वीज  

(णक. वटॅ) 
(1) (2) (9) (10) (11) (12) 
1 णशरपरू -- -- -- -- 
2 शशदखेडा - - - - - - - - 
3 साक्री -- - - -- -- 
4 धळेु -- -- -- -- 

वजल्हा एकूण -- -- -- -- 
 
आधार: :- णजल्हा उपणनबंधक सहकारी संस्था, धळेु. 
टीि :- अ.क्र. 1 मध्ये नमदु कारखाना बंद असल्याने माणहती णनरंक (--) दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.11 
विविध प्रकारच्या िंहकारी िंंस्था 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2019-20 
अ.
क्र. 

सहकारी संस्थेचा प्रकार 
संस्था 

(संख्या) 
सभासद संख्या 

(हजारात)  
खेळते भांडवल 

(₹लाख) 
स्थलु कजव 
(₹लाख) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 कृवष ितिंंस्था (एकूण) 411 212.10 117967.08 12869.42 
 1.1 णजल्हा मध्यवती सहकारी बकँा 1 4.40 101667.45 4458.0 

 1.2 प्राथणमक कृषी सहकारी संस्था 374 182.86 15118.87 7668.88 

 1.3 शेतकरी सेवा संस्था 0 0.00 0 0 

 1.4 लमॅ्प्स सहकारी संस्था 
(आणदवासी सहकारी संस्था) 

36 24.85 1181 742.54 

 1.5 धान्य बकँा 0 0 0 0 

 1.6 इतर 0 0 0 0 

2 वबगर - कृषी ितिंंस्था (एकूण) 343 278.31 2877.33 1519.47 
 2.1 नागरी बकँा 5 50.28 1232.00 510.69 

 2.2 नागरी पतसंस्था 206 169.38 776.32 403.37 

 2.3 कमवचारी पतसंस्था 1 16.59 324.34 121.60 

 2.4 इतर णबगर-कृषी पतसंस्था 131 42.06 544.67 483.81 

3 िणन िंंस्था (एकूण) 33 4.09 33.49 21.33 
 3.1 वजल्हा िणन िंंस्था 0 0 0 0 
 3.1.1  सववसाधारि उदे्दशीय 0 0 0 0 

 3.1.2 णवशेष उदे्दशीय 0 0 0 0 

 3.2 प्राथवमक  िणन िंंस्था 33 4.09 33.49 21.33 
 3.2.1 सववसामान्य तालकुा खरेदी 

णवक्री संघ 4 0.50 2.59 16.20 

 3.2.2 णवशेष पिन संस्था 0 0 0.00 0.00 

 3.3 इतर िणन िंंस्था 29 3.59 30.90 5.13 
 

                                                                                                                                               पढेु चाल ु. . 
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िक्िा क्रमाांक 6.11 
विविध प्रकारच्या िंहकारी िंंस्था 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2019-20 
अ.
क्र. 

सहकारी संस्थेचा प्रकार 
संस्था 

(संख्या) 
सभासद संख्या 

(हजारात)  
खेळते भांडवल 

(₹लाख) 
स्थलु कजव 
(₹लाख) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
4 एकूण उत्िादक िंहकारी िंंस्था 264 27.85 2507.79 155.37 

 4.1  साखर कारखाने 0 0.00 0.00 0.00 

 4.2  इतर शेती प्रणक्रया संस्था 5 1.67 1600.05 0.00 

 4.3  णविकर संस्था 6 0.45 85.21 115.20 

 4.4  णविकर संस्था (हातमाग) 2 0.21 30.79 0.00 

 4.5  औद्योणगक वसाहती (संस्था) 3 0.62 11.75 1.25 

 4.6  इतर औद्योणगक संस्था 0 0.00 0.00 0.00 

 4.7  दगु्ध व्यवसाय संस्था 132 0.00 0.00 0.00 

 4.8  मत्स्यव्यवसाय संस्था 62 0.00 0.00 0.00 

 4.9  सहकारी सतू णगरण्या 6 22.83 121.11 38.92 

 4.10 उपसा जलशसचन संस्था 6 0.00 0.00 0.00 

 4.11 इतर उत्पादक संस्था 42 2.07 658.88 0.00 

5 िंामवजक िेंिा ि इतर िंहकारी 
िंंस्था 478 42.37 5536 652 

 5.1 ग्राहक भांडारे 13 23.97 704 0 

 5.2 गहृणनमाि संस्था 135 6.69 769 652 

 5.3 कामगार कंत्राटदार संस्था 181 10.26 207 0 

 5.4 इतर सहकारी संस्था 149 1.46 3856 0 

 एकूण िंंस्था 1496 560.63 128887.84 15196.56 
 पढेु चाल ु. . 
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िक्िा क्रमाांक 6.11 
विविध प्रकारच्या िंहकारी िंंस्था 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश :- 2019-20 
अ.
क्र. 

सहकारी संस्थेचा प्रकार नफयातील संस्था 
(संख्या 

तोटयातील संस्था 
संख्या 

ना-नफा ना-तोटा 
झालेल्या संस्था संख्या  

(1) (2) (7) (8) (9) 
1 कृवष ितिंंस्था (एकूण) 252 159 0 
 1.1 णजल्हा मध्यवती सहकारी बकँा 1 0 0 
 1.2 प्राथणमक कृषी सहकारी संस्था 230 144 0 
 1.3 शेतकरी सेवा संस्था 0 0 0 
 1.4 लमॅ्प्स सहकारी संस्था 

(आणदवासी सहकारी संस्था) 
21 15 0 

 1.5 धान्य बकँा 0 0 0 
 1.6 इतर 0 0 0 
2 वबगर - कृषी ितिंंस्था (एकूण) 400 73 0 
 2.1 नागरी बकँा 5 0 0 
 2.2 नागरी पतसंस्था 159 47 0 
 2.3 कमवचारी पतसंस्था 118 13 0 
 2.4 इतर णबगर-कृषी पतसंस्था 118 13 0 
3 िणन िंंस्था (एकूण) 16 17 0 
 3.1 वजल्हा िणन िंंस्था 0 0 0 
 3.1.1  सववसाधारि उदे्दशीय 0 0 0 
 3.1.2 णवशेष उदे्दशीय 0 0 0 
 3.2 प्राथवमक  िणन िंंस्था 16 17 0 
 3.2.1 सववसामान्य तालकुा खरेदी 

णवक्री संघ 2 2 0 

 3.2.2 णवशेष पिन संस्था 0 0 0 
 3.3 इतर िणन िंंस्था 14 15 0 

 पढेु चाल ु. . 
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िक्िा क्रमाांक 6.11 
विविध प्रकारच्या िंहकारी िंंस्था 

    जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश :- 2019-20 
अ.
क्र. 

सहकारी संस्थेचा प्रकार नफयातील संस्था 
(संख्या 

तोटयातील संस्था 
संख्या 

ना-नफा ना-तोटा 
झालेल्या संस्था संख्या  

(1) (2) (7) (8) (9) 
4 एकूण उत्िादक िंहकारी िंंस्था 2 59 9 
 4.1  साखर कारखाने 0 0 0 
 4.2  इतर शेती प्रणक्रया संस्था 0 5 0 
 4.3  णविकर संस्था 0 6 0 
 4.4  णविकर संस्था (हातमाग) 2 0 0 
 4.5  औद्योणगक वसाहती (संस्था) 0 3 0 
 4.6  इतर औद्योणगक संस्था 0 0 0 
 4.7  दगु्ध व्यवसाय संस्था 0 0 0 
 4.8  मत्स्यव्यवसाय संस्था 0 0 0 
 4.9  सहकारी सतू णगरण्या 0 3 3 
 4.10 उपसा जलशसचन संस्था 0 0 6 
 4.11 इतर उत्पादक संस्था 0 42 0 
5 िंामवजक िेंिा ि इतर िंहकारी 

िंंस्था 
223 263 0 

 5.1 ग्राहक भांडारे 7 6 0 
 5.2 गहृणनमाि संस्था 51 84 0 
 5.3 कामगार कंत्राटदार संस्था 163 26 0 
 5.4 इतर सहकारी संस्था 2 147 0 
 एकूण िंंस्था 877 554 9 

 

आधार :- जिल्हा उपजनबांधक, सहकारी सांस्था, धळेु 
टीि :-  सन 2020-21 या संदभव वषाची माणहती अद्याप अंणतम झालेली नसल्याने संबंणधत णवभागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची     
           माणहती प्रकाणशत करण्यात आलेली आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 6.12 
सहकारी सांस्त्िाांची िेखापरीक्षण वगाप्रमाणे सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 

क्र. 
तालकुा 

लेखापरीक्षण वगाप्रमाणे सहकारी सांस्था वगीकरण न 

केलेल्या 

लेखापरीक्षण न 

झालेल्या 

एकूण सहकारी 

सांस्था अ ब क ड 

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

1 जिरपरू 15 99 99 10 1 90 314 

2 पिदखेडा 19 72 95 3 0 125 314 

3 साक्री 27 47 111 2 0 42 229 

4 धळेु 104 214 167 3 1 184 673 

एकूण 165 432 472 18 2 441 1530 

 
आधार :- 1) जिल्हा जविेर्ष लेखापरीक्षक, सहकारी सांस्था वगव - 1, धळेु. 
   2)  जिल्हा जविेर्ष लेखापरीक्षक, सहकारी सांस्था वगव - 2, धळेु. 
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                                       िक्िा क्रमाांक 6.13 

जिल्ह्हा कायशके्षत्र असिेल्ह्या सहकारी बकँाचे कायश 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

                (₹ हजार) 
अ.  
क्र. 

बाब 
जिल्हा मध्यवती सहकारी 

बकँ जल. 
राज्य कृजर्ष व ग्रामीण 

जवकास बकँ 
(1) (2) (3) (4) 
1 बकँ िाखा (सांख्या) 54 -- 

2 सभासद(सांख्या) 
2.1  संस्था सभासद 3821 -- 

2.2  वैयज्क्तक सभासद 627 -- 

3 भाग भाांडवल 1173416.00 -- 

4 राखीव व इतर जनधी 198476.00 -- 

5 ठेवी 4009312.00 -- 

6 खेळते भाांडवल 8827829.00 -- 

7 अल्प मदुतीची किे 
वाटप 

7.1  रोख पत 1167953.00 -- 

7.2 वटणवलेली णबले 0.00 -- 

7.3  एकूि (7.1+7.2) 1167953.00 -- 

7.4  पैकी कृणष कजे 1167953.00 -- 

8 मध्यम मदुतीची किे वाटप 0.00  

9 दीघव मदुतीची किे 0.00 -- 

10 येणे किव 

10.1  अल्प मदुतीची किे 747149.00 -- 

10.2  मध्यम मदुतीची किे 51355 -- 

10.3  दीघव मदुतीची किे 0.00 -- 

11 थकलेले  किे 

11.1  अल्प मदुतीची किे 747149 -- 

11.2  मध्यम मदुतीची किे 51355 -- 

11.3    दीघव मदुतीची किे 0.00 -- 
आधार :-1) व्यवस्थापक, धळेु व नांदरुबार जिल्हा मध्यवती बकँ जल., धळेु. 
              2) व्यवस्थापक, धुळे जिल्हा सहकारी कृजर्ष व ग्रामीण बहुउददेजिय बकँ जल., धळेु/ नांदरुबार     
टीि :- 1)रायय कृणष व ग्रामीि बहुउददेशीय बकँ णल. धुळे/नंदरुबार  अवसायनात असल्याने माणहती उपलब्ध झालेली नाही.  
          2)अ.क्र.2,3,4,6 ची माजहती सांदभव वर्षात धुळे व नांदरुबार दोन्ही जिल्हे जमळुन एजक त्रत असल्याचे  सांबांजधत कायालयाने कळजवले     
              आहे.   
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िक्िा क्रमाांक 6.14 
जबगर- कृजष सहकारी पिसांस्त्िाांचे कायश 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                      सांदभश वषश :- 2019-20                                                  
                                                                                           (₹ हजार) 

अ. 
क्र. 

बाब 

सांस्था  प्रकार 

प्राथजमक सहकारी बकँा इतर जबगर - कृजर्ष पतसांस्था 

नागरी बकँा 
कमवचारी 

पतपेढी आजण 
इतर 

नागरी  
पतसांस्था 

कमवचारी  
पतपेढी 

इतर  
(नागरी 
पतपेढी) 

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

1 सांस्था सांख्या 5 1 206 131 00 

2 सभासद सांख्या 50286 16585 169378 42060 00 

3 भाग भाांडवल(₹ हिारात) 2461.13 2791.65 10842.13 10457.73 0.00 

4 
राखीव व इतर जनधी             
(₹ हिारात) 

13339.13 5574.21 7192.39 4037.15 0.00 

5 ठेवी (₹ हिारात) 100655.13 24589.53 36183.94 15141.01 0.00 

6 खेळते भाांडवल (₹ हिारात) 123200.89 32436.30 77632.76 54467.38 0.00 

7 किे  रुपये 

7.1 जदलेली किे 51068.85 12160.11 40337.35 48380.93 0.00 

7.2 वसलू किे 47227.52 12759.22 11522.84 7686.30 0.00 

7.3 येणे किे 64560.82 16695.21 49343.77 44901.10 0.00 

7.4 थजकत किे 3707.03 1288.06 6769.05 568.26 0.00 
 

आधार :- जिल्हा उपजनबांधक, सहकारी सांस्था, धळेु 
टीि :- 1) सन 2020-21 या संदभव वषाची माणहती अद्याप अंणतम झालेली नसल्याने संबंणधत णवभागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची माणहती    
            प्रकाणशत करण्यात आलेली आहे.  
          2) येणे किाच्या आकडेवारी मध्ये मागील वर्षातील येणे किाच्या आकडेवारीचाही समावेि असल्याने रककम िास्त  जदसत आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.15 

परवानाधारक सावकाराांची सांख्या आजण त्याांनी जदिेिी किे 
      जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2019-20 

                                                                                  (₹ हजार) 

अ. क्र. तालकुा 
परवानाधारक 

सावकाराांची सांख्या 

व्यापाऱ्याांना   

जदलेली किे 

इतराांना  

जदलेली किे 
एकूण (4+5) 

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

1 जशरपूर 1 0.00 1.23 1.23 

2 शशदखेडा 0 0.00 0.00 0.00 

3 साक्री 0 0.00 0.00 0.00 

4 िुळे 13 0.00 144.66 144.66 

जिल्ह्हा एकूण 14 0.00 145.89 145.89 

 
आधार :- जिल्हा उपजनबांधक, सहकारी सांस्था, धळेु 
टीि :- 1) सन 2020-21 या संदभव वषाची माणहती अद्याप अंणतम झालेली नसल्याने संबंणधत णवभागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची माणहती    
            प्रकाणशत करण्यात आलेली आहे.  
         2) साक्री,पिदखेडा तालकुयात परवानाधारक सावकाराांची सांख्या नसल्याने माजहती िनु्य दिवजवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.16 
जिल्ह्हा आजण प्रािजमक पणन सांस्त्िाांचे कायश      

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                 सांदभश वषश :- 2019-20 
                                                                         (₹ हजार) 

अ. 
क्र. 

जिल्हा आजण 
प्राथजमक 

पणन सांस्था 
सांस्था सांख्या सभासद सांख्या 

खेळते 
भाांडवल  

खरेदीची पकमत  

कृजर्ष  
उत्पादन 

िेतीच्या 
गरिेच्या 

वस्त ू

उपभोगाच्या 
वस्त ू

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिल्हा पणन 0 0 0 0 0 0 

2 जिरपरू 10 1174 1620.15 उ.ना उ.ना उ.ना 

3 पिदखेडा 5 588 59.20 15.2 उ.ना उ.ना 

4 साक्री 3 720 149.41 12.95 उ.ना 7.63 

5 धळेु 15 1612 1520.25 2464 उ.ना उ.ना 

जिल्ह्हा एकूण 33 4094 3349.01 2492.15 उ.ना 7.63 
 

अ. 
क्र. 

जिल्हा आजण 
प्राथजमक पणन 

सांस्था 

जवक्रीची पकमत   

मालक म्हणनू अडत्या म्हणनू एकूण 
उपभोग्य वस्तुांची 

एकूण जवक्री  
 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) 
1 जिल्हा पणन 0 0 0 0 

2 जिरपरू उ.ना उ.ना उ.ना उ.ना 

3 पिदखेडा 0.02 0.54 0.56 उ.ना 

4 साक्री 12.57 65.62 78.19 उ.ना 

5 धळेु उ.ना 2468.51 2468.51 उ.ना 

जिल्ह्हा एकूण 12.59 2534.67 2547.26 उ.ना 
 

आधार:-  जिल्हा उपजनबांिक, सहकारी सांस्र्ा, िुळे 
टीप :-   १) सन 2020-21 िा सांदिथ वषाची माजहती अद्याप अांजतम झालेली नसल्िाने सांबांजित जविागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची माजहती   
                   प्रकाजशत करण्िात आलेली आहे.            
           २) (उ.ना) अशी खुण असलेली माजहती सांबांजित जविागाकडे उपलब्ि झालेली नसल्िाने जनरांक दशथजवण्िात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.17 

जनयांजत्रि बािारपेठािीि कृजष मािाांची वार्थषक आवक 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                          सांदभश वषश :- 2020-21 

                                                                                         (₹ हजार) 

अ. 
क्र. तालकुा 

कृजर्ष उत्पन्न 
बािार 

सजमत्याांची 
सांख्या 

उपबािार 
पेठाांची 
सांख्या 

भात ताांदळू नागली 

आवक   
(टन) मलू्य   

आवक   
(टन) मलू्य 

आवक    
(टन) मलू्य 

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

1 जिरपरू 1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 पिदखेडा 1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 साक्री 1 2 38 466.00 412 13248.00 54 569.00 

4 धळेु 1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

एकूण जिल्ह्हा 4 10 38 466 412 13248 54 569 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
मगू कुळीथ काांदा उडीद 

आवक    
(टन) 

मलू्य  
आवक    
(टन) 

मलू्य 
आवक    
(टन) 

मलू्य  
आवक    
(टन) 

मलू्य 

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

1 जिरपरू 329 18106.00 0 0.00 0 0.00 845 45007.00  

2 पिदखेडा 276 13798.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00  

3 साक्री 3 166.00 1 33.00 56854 691380.00 0 0.00  

4 धळेु 156 7057.47 0 0.00 48162 1454276.90 28 1521.29  

एकूण जिल्ह्हा 764 39127.47 1 33.00 105016 2145656.9 873 46528.29  
2371755

7 

 पढेु चाल ु. . 
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िक्िा क्रमाांक 6.17 
जनयांजत्रि बािारपेठािीि कृजष मािाांची वार्थषक आवक 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                      सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                                        
                                                                                     (₹ हजार) 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

गहू बािरी ज्वारी 

आवक (टन) मलू्य  
आवक   

(टन) 
मलू्य आवक (टन) मलू्य  

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

1 जिरपरू 9330 152074.00 3384 42981.90 9751 213452.00 

2 पिदखेडा 33685 576935.00 3068 40997.00 2150 34641.00 

3 साक्री 709 20833.00 378 4308.00 19 253.00 

4 धळेु 15079 255147.86 8117 109440.77 6811 96161.20 

एकूण जिल्ह्हा 58803 1004989.86 14947 197727.67 18731 344507.20 
 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
तरू सोयाबीन मका 

आवक   
(टन) मलू्य 

आवक   
(टन) मलू्य 

आवक   
(टन) मलू्य 

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

1 जिरपरू 161 9724.00 703 26421.00 9710 114579.00 

2 पिदखेडा 241 13509.00 0 0.00 16681 209490.00 

3 साक्री 31 1486.00 73 2166.00 9046 109226.00 

4 धळेु 381 18874.74 188 6614.21 17806 218857.50 

एकूण जिल्ह्हा 814 43593.74 964 35201.21 53243 652152.50 

आधार :-  कृजष उत्पन्न बािार सजमती , िुळे / जशरपूर/ शशदखेडा/ साक्री.  
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िक्िा क्रमाांक 6.18 
जनवडक कृजष मािाच्या तै्रमाजसक सरासरी घाऊक  सकमिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                          सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

कृजर्ष 
मालाचे 

नाांव 

कृजर्ष 
मालाचा 

वाण 

तै्रमाजसक सरासरी घाऊक पकमती (प्रजत क्कवटल मलू्य ) 

एजप्रल - 
िनू 

गेल्यावर्षी
च्या तलुनेत 
वाढ /घट 

िलैु-
सप्टेंबर 

गेल्यावर्षी
च्या तलुनेत 
वाढ /घट 

ऑकटोबर-
जडसेंबर 

गेल्यावर्षीच्या 
तलुनेत वाढ 

/घट 

िानेवारी-
माचव 

गेल्यावर्षीच्या 
तलुनेत वाढ 

/घट 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 यवारी संकणरत 1627 1.8 1650.6 24.6 1162.9 31.3 1133.1 22.1 

2 बाजरी संकणरत 1673 18.5 1234 38.5 1290 29.5 1348.3 17.2 

3 गहू संकणरत 1931 4.2 1789 13.9 1768 20.5 1869 11.3 

4 घेवडा संकणरत उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 

5 मगू संकणरत 6351 -27.2 5888 -2.6 5157 -1.0 5605 -5.8 

6 चवळी संकणरत 4213 -7.5 4695 -36.5 4608 -24.4 4915 -30.3 

7 मका संकणरत 1303 33.4 1128 44.8 1209 29.5 1300.2 17.7 

8 सोयाबीन संकणरत 2947 9.0 3212.7 6.9 3766.4 -12.3 4310 -28.3 

9 तरू संकणरत 4390 -1.9 4601 -11.5 4807 -18.1 5737 -19.6 

10 हरभरा संकणरत 4250 2.1 4393 -3.1 4170 6.9 4571 -3.6 

11 उडीद संकणरत 4430 -8.0 5634 -54.6 5162 -4.6 4474 5.6 

12 भईूमगू संकणरत 4498 1.6 4458 5.7 4607 -12.8 4536 0.8 

13 कांदा संकरीत 645 39.3 2554 -17.5 3204 40.7 2192 -21.6 

14 णमरची संकरीत 4982 1.0 6610 -6.6 5581 -44.7 5451 1.8 

15 भात संकरीत उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 

16 धना संकरीत उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 

17 गऴू संकरीत उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना उ ना 

18 कापसू संकरीत 4200 30.8 उ ना उ ना 4600 14.3 5350 -9.2 
आधार :-  कृणष उत्पन्न बाजार सणमती , धळेु / णशरपरू/ शशदखेडा/ साक्री.  
टीप :- 1)या तक्त्यातील माणहती ही णनयंणत्रत व अणनयंणत्रत बाजार पेठेशी संबंणधत असनु ती रायय उत्पन्न या णवषयाकरीता संकणलत माणहतीवरुन तयार     
             करण्यात  आलेली आहे.  
          २) (उ.ना) अशी खुण असलेली माजहती सांबांजित जविागाकडे उपलब्ि झालेली नसल्िाने जनरांक दशथजवण्िात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 6.19 
सहकारी सिू जगरण्या, हािमाग व यांत्रमाग याांचा िपजिि  

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                   सांदभश वषश :- 2019-20          
                                                                                       (₹ हजार) 

अ. 
क्र. 

तपजिल 
तालकुा 

जिरपरु पिदखेडा साक्री धळेु एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

अ) सहकारी सिू जगरण्या 
1 एकूण जगरण्याची सांख्या 1 0 1 4 6 
2 उत्पादन चाल ुअसलेल्या 

जगरण्याची सांख्या 1 0 1 1 3 

3 सभासद सांख्या (000) 11 0 6 6 23 
4 भाग भाांडवल  2425.17 0 2455.7 2970 7851.29 
5 त्यापैकी राज्य िासनाचे  2048.7 0 2340.9 2671 7060.6 
6 चात्याची सांख्या लाखात 0.72 0 0 0.91 1.63 
7 उत्पादीत सतूाचे मलू्य  2793.3 0 0 1184 3977.13 
8 तोटयातील जगरण्या (सांख्या) 1 0 1 1 3 
9 तोटा  2016.23 0 125.35 2991.11 5132.69 

ब) सहकारी हािमाग व यांत्रमाग 
1 एकूण सांस्था सांख्या 1 2 1 4 8 
2 सभासद सांख्या (000) 51 23 160 457 691 
3 भाग भाांडवल  0.15 5.50 3.52 113 122.12 
4 त्यापैकी राज्य िासनाचे  0 0.00 0 14.20 14.20 
5 मागाची सांख्या 0 1.00 18 520 539 
6 उत्पादीत मलु्ये  0 0.00 12.81 37.07 49.88 
7 तोटयातील सांस्था (सांख्या) 1 2 1 2 6 
8 तोटा  0.01 2.05 0.33 23.46 25.85 

 
आधार :- जिल्हा उपजनबांिक सहकारी सांस्र्ा, िुळे 
टीि :-  सन 2020-21 या संदभव वषाची माणहती अद्याप अंणतम झालेली नसल्याने संबंणधत णवभागाकडुन प्राप्त सन 2019-20 ची माणहती     
            प्रकाणशत करण्यात आलेली आहे.  

 
 

 
 
 

 



128 
 

 
 
 

 
 
 

िक्िा क्रमाांक 7.1 
 जिल्ह्हयािीि जविेचा वापर 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                               सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

 

तालकुा एकूण जविेचा वापर 000 जकलो वटॅ तास  
घरगतुी व्यापारी कामासाठी 

लघिुकती साठी 
औदयोजगक सावविजनक 

जदवाबत्ती 
कृजर्ष 

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

1 जशरपूर 44678 9369 77145 16521 216789 

2 शशदखेडा 39222 8807 92681 18879 140215 

3 साक्री 29205 6840 13188 21001 222848 

4 िुळे 146283 33442 148213 23138 207454 

एकूण 259388 58458 331227 79539 787306 

 
अ.क्र. 

 
तालकुा एकूण जविेचा वापर 000 जकलो वटॅ 

तास  
जविेचा दरडोई              
वापर* 

(जकलो वटॅ तास) 

वीि िोडण्याांची सांख्या 
(लाखात) 

इतर  एकूण 
(1) (2) (8) (9) (10) (11) 

1 जशरपूर 95932 460434 1003 0.81 

2 शशदखेडा 8039 307843 880 0.83 

3 साक्री 11584 304666 611 0.85 

4 िुळे 37855 596385 630 1.83 

एकूण 153410 1669328 3124 4.32 

आधार :-  अजधक्षक अजभयांता, महाराष्र राज्य वीि जवतरण कां पनी मया.,धळेु 
टीि :- स्तंभ क्र. 10 ची माणहती पणरगणित करण्याकरीता जनगिना 2011 वर आधाणरत णद.01/10/2020 ा या प्रक्षेणपत लोकसंख्येचा वापर  
            करण्यात आला आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 7.2 
मोटार वाहनाांची आजण  अनजु्ञाप्िी धारकाांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. बाब एकूण वाहने 

इांधनाच्या प्रकारानसुार वाहने 
गेल्या वर्षातील 
वाहनाांची सांख्या 

गेल्या वर्षाच्या 
तलुनेत  

िेकडा वाढ जडझेल पेरोल 
सी.एन.िी. 
/एल.पी.िी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
प्रवासी वाहने 
1 बसेस 1833 1833   --  -- 1217 50.6 
2 मोटारी आजण  स्टेिन 

वगॅन्स 41345 37853 3492  -- 
38802 

6.6 

3 िीप 6309 6309     --  -- 6309 0.0 
4 टकॅसी 13950 13252 698  -- 14490 -3.7 
5 तीन चाकी वाहने (जरक्षा) 

अ) 3-सीटर 12875  -- 12875  -- 12849 0.2 
ब) 6-सीटर 470 470  --  -- 466 0.9 

6 दचुाकी वाहने 397258  -- 397258  -- 381291 4.2 
7 रुग्णवाजहका 157 157  --  -- 151 4.0 
8 िाळेच्या बसेस 215 215   --  -- 210 2.4 

एकूण प्रवासी वाहने 474412 60089 414323  -- 455785 4.1 
माि वाहिूक-वाहने 
1 तीन चाकी  8855 8855  --  -- 8815 0.5 
2 चार चाकी 5728 5728  --  -- 5752 -0.4 
3 रकॅटसव 22815 22815  --  -- 21613 5.6 
4 िोड वाहने 18295 18295  --  -- 17538 4.3 
5 इतर  975 975  --  -- 885 10.2 

एकूण माि वाहिूक 
वाहने 56668 56668 --  -- 54603 3.8 

जिल्ह्यािीि एकूण वाहने 531080 116757 414323  -- 510388 4.1 
अनजु्ञाप्िी धारकाांची सांख्या 
1 हलकी वाहने 361861  --   --  -- 346623 4.4 
2 िड वाहने 162310  --  --  -- 140586 15.5 
3 ॲटोजरक्षा  35409  --  --  -- 29608 19.6 

 आधार :- प्रादेजशक पजरवहन अजिकारी, िुळे. 
टीप :- स्तंभ क्र. 6 सी.एन.िी. /एल.पी.िी उपलब्ध नसल्याने माणहती  णनरंक आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 7.3 
महाराष्ट्र राज्य मागश पजरवहन महामांडळाची प्रवासी वाहिूक 

  जिल्ह्हा :-  धळेु                                                       सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 

क्र. 
बाब 2018-19 2019-20 2020-21 

2019-20ा या 
तलुनेत  

2020-21 
शेकडा बदल 
(टक्केवारी) 

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

1 वषव अखेरीस मागांची संख्या 543 560 385 -31.3 

2 मागांची एकूि लांबी (णक.मी.) 36901.90 36710.20 30540.00 -16.8 

3 मागांची सरासरी लांबी (णक.मी.) 67.96 65.55 79.32 21.0 

4 
वषातील अज्स्तत्वात असलेल्या 

बसगाडयांची संख्या 469 471 424 -10.0 

5 प्रणतणदन सरासरी साथव णकमी (लाख) 1.60 1.55 0.61 -60.6 

6 
रस्त्यावर धाविाऱ्या बस गाडयांची 

दैणनक सरासरी संख्या 453.0 447.0 195 -56.4 

7 
प्रवाशांची दैणनक सरासरी (संख्या 

लाखात) 1.64 1.48 0.33 -77.7 

8 
वाहतकुीमळेु वषात णमळालेले उत्पन्न 

(₹लाख) 17258.20 16465.15 6766.88 -58.9 

9 
दर प्रवाशामागे णमळालेले सरासरी 

उत्पन्न (₹ दर णदवशी) 28.83 30.48 56.18 84.3 

 
  आधार :- जविागीि जनिांिक, महाराष्ट्र राज्ि मागथ पजरवहन महामांडळ, धळेु 
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िक्िा क्रमाांक 7.4 
स्त्िाजनक स्त्वराज्य सांस्त्िाांचे वाहिूक उपक्रम 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 
 

अ. 
क्र. 

बाब पणरमाि महानगरपाजलका / 
नगरपाजलका 

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

1 
वर्षामध्ये प्रवासी वाहतकू केलेल्या एकूण अांतराची दैजनक 
सरासरी जक.मी. 

-- 
 

2 

दैजनक सरासरी प्रवासी सांख्या सांख्या -- 

(अ) त्यापैकी जवद्याथी, अपांग, वजरष्ठ नागजरक, रुग्ण 
याांना प्रवासी भाडयातनू सटु /सवलत जदलेली एकूण 
रककम 

सांख्या -- 

3 पणरवहन सेवेसाठी वापरात असिाऱ्या दैणनक बसेसची 
सरासरी संख्या 

सरासरी संख्या -- 

 (अ) स्थाजनक स्वराज्य सांस्था        सांख्या -- 

 (ब)  कत्राांटावर  सांख्या -- 

 (क) इतर सांख्या -- 

4 जनव्वळ नफा/तोटा लाख  -- 
 

आधार :- 1) आयकुत, धुळे महानगरपाजलका, धुळे 
 2) मखु्याजधकारी, नगरपाजलका, जिरपरू. 

              3) मखु्याजधकारी, नगरपाजलका, दोंडाईचा. 
 टीप -  धळेु जिल्यातील स्थाजनक स्वराज्य सांस्थामार्फव त कोणत्याही प्रकारचे वाहतुक उपक्रम चालजवले िात नसल्यामळेु सदर तकता जनरांक  
             दिवजवण्यात येत आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 7.5 
पोस्त्ट आजण दरूध्वनी सेवा याांची आकडेवारी 

 जिल्ह्हा :-  धळेु                                     सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
पोस्टाांची 
सांख्या 

पत्र-
पेट्याांची 
सांख्या 

पोस्टमन 
याांची सांख्या 

पोस्टाची सजुवधा 
असलेल्या 

गावाांची सांख्या 

वैयश्कतक दरूध्वनी सांख्या सावविजनक  
दरूध्वनी 

कें द्राांची सांख्या 
(PCO) 

ग्रामीण नागरी एकूण 

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

1 जिरपरू 52 105 8 52 124 451 575 4 

2 पिदखेडा 51 103 8 51 593 170 763 6 

3 साक्री 80 162 5 80 391 134 525 3 

4 धळेु 87 175 45 87 462 6439 6901 13 

एकूण 270 545 66 270 1570 7194 8764 26 

 
आधार :- 1) प्रवर अजधक्षक, टपाल कायालय, धुळे 
              2) महाव्यवस्थापक, भारत सांचार जनगम जलमीटेड, धळेु 
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िक्िा क्रमाांक 7.6 

प्रकार व पषृ्ट्ठभाग यानसुार रस्त्त्याांची िाांबी 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                 िंंदभध िषध :- 31 माचध 2021 अखेर 
          (लांबी :- वक.मी.मध्ये) 

अ. 
क्र. बाब 

रस्त्याचा प्रकार  

राष्रीय 
महामागव 

द्रतुगती 
मागव 

प्रमखु 
राज्य 

महामागव 

राज्य 
महामागव 

प्रमखु 
जिल्हा 
रस्ते 

इतर जिल्हा 
रस्ते 

ग्रामीण 
रस्ते 

एकूण 
रस्त्याची 

लाांबी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1) जसमेंट क ां क्रीट 
1 अ) सा.बाां.जव. 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 ब) जिल्हा पजरर्षद 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 क)न.पा./म.न.पा/

कटकमांडळ 0 0 0 0 0 140.65 0.00 140.65 

2) डाांबरी 
1 अ) सा.बाां.जव. 251.10 0 59.10 687.05 939.33 0 0 1936.58 
2 ब) जिल्हा पजरर्षद 0 0 0 0 0 877.54 1020 1897.05 
3 क)न.पा./म.न.पा/  

कटकमांडळ 
0 0 0 0 0 60.43 0 60.43 

3) खडीचे 
1 अ) सा.बाां.जव. 0 0 0 3.42 99.05 0 0 102.47 
2 ब) जिल्हा पजरर्षद 0 0 0 0 0 201.56 1183 1385.01 
3 क)न.पा./म.न.पा/

कटकमांडळ 0 0 0 0 0 67.78 0 67.78 

4) इिर 
1 अ) सा.बाां.जव. 0 0 0 28.05 41.85 0.00 0.00 69.90 
2 ब) जिल्हा पजरर्षद 0 0 0 0 0 44.80 1120.82 1165.62 
3 क)न.पा./म.न.पा/

कटकमांडळ 
0 0 0 0 0 249.20 0.00 249.20 

                                                                                                            पतढे चालत . .  
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िक्िा क्रमाांक 7.6 
प्रकार व पषृ्ट्ठभाग यानसुार रस्त्त्याांची िाांबी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                               िंंदभध िषध :- 31  माचध 2021 अखेर 
                           (लांबी :- वक.मी. मध्ये) 

अ. 
क्र. 

बाब 

रस्त्याचा प्रकार  

राष्रीय 
महामागव 

द्रतुगती 
मागव 

प्रमखु 
राज्य 

महामागव 

राज्य 
महामागव 

प्रमखु 
जिल्हा 
रस्ते 

इतर जिल्हा 
रस्ते 

ग्रामीण रस्ते 
एकूण 

रस्त्याची 
लाांबी 

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

1 अ) सा.बाां.जव. 251.10 0.00 59.10 718.52 1080.23 0.00 0.00 2108.95 

2 ब) जिल्ह्हा पजरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1123.90 3323.78 4447.68 
3 क)न.पा./म.न.पा/

न.पां./क. म. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.06 0.00 518.06 

जिल्ह्हा एकूण 251.10 0.00 59.10 718.52 1080.23 1641.96 3323.78 7074.69 
आधार :-1) अजिक्षक अजििांता, सावथिजनक बाांिकाम जविाग, िुळे   
              2) आिुक्त, िुळे महानगरपाजलका ,मुयिाजिकारी, नगरपाजलका, जशरपूर/ दोंडाईचा, नगरपंचायत, शिंदखेडा, .  
              3) कािथकारी अजििांता, राष्ट्रीि महामागथ, िळगाव/ िुळे. 
 

िक्िा क्रमाांक 7.7 
              रोड प्लॅन 2001-2021 निुंार वजल्यातील रस्तेविकािं कायधक्रमाची प्रगती 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

 
तालकुा 

माचव 2020   अखेर पयंत श्स्थती  
ग्रामीण रस्ते  इतर रस्ते एकूण 

लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 

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

1 जिरपरू 762.40 422.30 253.40 237.30 1015.80 659.60 

2 पिदखेडा 700.65 360.16 207.52 186.42 908.17 546.58 

3 साक्री 1047.93 743.40 414.93 412.73 1462.86 1156.13 

4 धळेु 812.80 677.10 248.05 242.65 1060.85 919.75 

एकूण 3323.78 2202.96 1123.9 1079.1 4447.68 3282.06 

    आधार :- अजिक्षक अजििांता, सावथिजनक बाांिकाम जविाग, िुळे. 
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िक्िा क्रमाांक 7.8 
              तालुक्यातील रस्तेविषयक आकडेिारी (आवदिािंी + वबगर आवदिािंी के्षत्र) 
  जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

रस्त्याांची लाांबी (जक.मी.) 

राष्रीय 
महामागव 

द्रतुगती 
मागव 

प्रमखु 
राज्य 

महामागव 

राज्य 
महामागव 

प्रमखु जिल्हा 
रस्ते 

इतर जिल्हा 
रस्ते 

ग्रामीण रस्ते एकूण  लाांबी 

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

1 जिरपरू 45.00 0.00 0.00 160.48 184.15 394.05 762.40 1546.08 

2 पिदखेडा 20.30 0.00 37.40 127.30 279.30 267.95 700.65 1432.90 

3 साक्री 114.00 0.00 21.70 194.60 210.08 482.71 1047.93 2071.02 

4 धळेु 71.80 0.00 0.00 236.14 406.70 497.25 812.80 2024.69 

एकूण 251.10 0.00 59.1 718.52 1080.23 1641.96 3323.78 7074.69 

 

अ. 
क्र. तालकुा 

 पषृ्ठभागानसुार रस्त्याांची लाांबी (जक.मी.) प्रजत िांभर 
चौ.जक.मी.क्षेत्रफळा मागे 

रस्त्याांची लाांबी 
अपषृ्ठाांजकत 

पषृ्ठाांजकत 

खडीचे डांबरी  
णसमेंट 

काकँ्रीट एकूि पषृ्ठाांजकत एकूण 

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

1 जिरपरू 449.72 138.10 925.46 32.80 1096.36 72.57 102.34 

2 पिदखेडा 284.02 284.07 773.51 91.30 1148.88 88.19 110.00 

3 साक्री 314.76 432.39 1315.17 8.70 1756.26 72.88 85.94 

4 धळेु 436.22 700.70 879.92 7.85 1588.47 80.56 102.68 

एकूण 1484.72 1555.26 3894.06 140.65 5589.97 77.69 98.33 

  आधार :-1) अजधक्षक अजभयांता, सावविजनक बाांधकाम जवभाग, धुळे   
     2) आयकुत, धुळे महानगरपाजलका ,मखु्याजधकारी, नगरपाजलका, जिरपरू/ दोंडाईचा, नगरपंचायत, शशदखेडा, .  
               3) कायवकारी अजभयांता, राष्रीय महामागव, िळगाव/ धुळे. 
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िक्िा क्रमाांक 7.9 
जपण्याच्या पाण्याच्या सोयी व टांचाई सांबांधी केिेल्ह्या उपाययोिना 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र 
बाबी 

 
 

तालकुा 

जिरपरू पिदखेडा साक्री धळेु एकूण 
जिल्हा 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 वस्ती असलेल्या गावांची एकूण सांख्या 145 141 227 166 679 
2 गावातील वाडया/वस्त्याांची सांख्या 173 2 289 33 497 
3 बारा मजहने परेुसे पाणी उपलब्ध असलेल्या 

3.1 गावाांची सांख्या 130 140 225 155 650 

3.2 त्याखालील वाडया / वस्त्याांची सांख्या 156 1 285 31 473 

4 त्यापैकी नळाने पाणी परुवठा योिनेद्वारे पाणी परुवठा करण्यात येत असलेल्या 
4.1 गावाांची सांख्या 130 140 225 155 650 

4.2 त्याखालील वाडया / वस्त्याांची सांख्या 156 1 285 31 473 

5 जपण्याच्या पाण्याची टांचाई असलेली गावे व वाडया/वस्त्या 
5.1 सांदभव वर्षातील 
अ) एकूण टांचाईग्रस्त गावे (सांख्या) 18 22 25 12 77 

ब) एकूण वाडया/वस्त्या (सांख्या) 6 1 26 0 33 

5.2 बहृत आराखडयानसुार 

अ) एकूण टांचाईग्रस्त गावे (सांख्या) 18 22 25 12 77 

ब) एकूण टांचाईग्रस्त वाडया/वस्त्या (सांख्या) 6 1 26 0 33 

6 केलेली उपाययोिना 
6.1 टकँरने पाणी परुवठा होणा-या गावाांची सांख्या 0 4 0 0 4 

अ) गावाांतील वाडया/वस्त्याांची सांख्या 0 0 2 0 2 

ब) टकँरची सांख्या 0 1 1 0 2 

6.2 
इतर साधनाांनी पाणी परुवठा होणा-या गावाांची 
सांख्या 

0 0 0 0 0 

अ) गावाांतील वाडया/वस्त्याांची सांख्या 0 0 0 0 0 
ब) साधने सांख्या 0 0 0 0 0 

 अ) खाजगी णवणहरींचे अणधग्रहि  0 4 0 0 4 
आधार :- कायवकारी अजभयांता, ग्रामीण पाणीपरुवठा, जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
टीप :-  अ.क्र. 2 ची माणहती संबंणधत णवभागाा या सवेक्षिातनु प्राप्त करुन घेण्यात आलेली आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 7.10 
अनसुजूचि िािी व नवबौध्द वैयस्क्िक नळिोडणी 

    जिल्ह्हा :-  धळेु                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
 ग्रामीण  क्षेत्र 

लाभाथी (सांख्या) खचव  (₹ लाखात) 
(1) (2) (3) (4) 
1 जिरपरू 0 0.00 

2 पिदखेडा 0 0.00 

3 साक्री 0 0.00 

4 धळेु 0 0.00 

एकूण 0 0.00 
     

          आधार  : कािथकारी अजििांता, ग्रामीण पाणी पुरवठा जविाग, जिल्हा पजरषद, िुळे 
        जटप - सांदभव वर्षात सदरील माजहतीबाबत जउ द्द ष्ट प्राप्त नसल्याने माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे. 

 
िक्िा क्रमाांक 7.11 

ग्रामीण भागाि िौचालयाांची सजुवधा असणाऱया कुटूांबाांची सांख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                     सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 
 

तालकुा 

दाजरद्रय रेरे्षखालील दाजरद्रय रेरे्षवरील 

एकूि कुटंूबे 

बेस लाईन 
सव्हेनसुार 

(2012-13) 

िौचालये 
असलेली 

िौचालये 
नसलेली 

िौचालये 
नसलेल्या 
कुटूांबाांची 
टककेवारी 

एकूि कुटंूबे 

बेस लाईन 
सव्हेनसुार 

(2012-13) 

िौचालये 
असलेली 

िौचालये 
नसलेली 

िौचालये 
नसलेल्या 
कुटूांबाांची 
टककेवारी 

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

1 जिरपरू 160 160 0 -- 143 143 0 -- 

2 पिदखेडा 7 7 0 -- 292 292 0 -- 

3 साक्री 110 110 0 -- 717 717 0 -- 

4 धळेु 49 49 0 -- 473 473 0 -- 

एकूण 326 326 0 -- 1625 1625 0 -- 
आधार - उपमुख्य कायजकारी अहिकारी (पाणी व स्वच्छता), हर्.प, िुळे        
टीि :- सन 2012 ा या पायाभतू सवेक्षिांनसुार णजल्याचे साध्य माचव 2018 अखेर पिूव झाले आहे. वरील आकडेवारीत सन                        
          2020-21 मधील  पायाभतू सवेक्षिांतनु वगळलेल्या (NLOB) कुटंुबाची माणहती समाणवष्ट्ट केली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.1 
जिल्ह्यािीि प्रािजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                         सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

िासकीय  िाळा 

सांख्या जिक्षकाांची 
सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 0 0 0 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 0 0 0 0 0 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 0 0 0 0 0 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 0 0 0 0 

पैकी 
मिुींकजरिा  

0 0 0 0 0 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

स्थाजनक स्वराज्य सांस्थाांच्या िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 
  

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 277 956 12331 12548 253 
पैकी मलुींकजरता 1 15 0 495 1 

2 पिदखेडा 
एकूण 174 580 7085 7067 169 
पैकी मलुींकजरता 7 26 0 613 7 

3 साक्री 
एकूण 444 1302 14489 13758 436 
पैकी मलुींकजरता 9 37 0 861 9 

4 धळेु 
एकूण 244 1107 13267 13316 241 
पैकी मलुींकजरता 14 79 0 1901 14 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 1139 3945 47172 46689 1099 
पैकी मिुीकजरिा  31 157 0 3870 31 

                                           पढेु चाल.ु . . .  
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िक्िा क्रमाांक 8.1 
जिल्ह्यािीि प्रािजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

 जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

खािगी अनदुाजनत  िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 
 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू एकूण 20 170 3953 3297 20 
पैकी मलुींकजरता 1 13 0 664 1 

2 पिदखेडा एकूण 17 113 2446 1850 17 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री एकूण 17 79 1775 1471 17 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु एकूण 84 753 15190 14943 84 
पैकी मलुींकजरता 4 38 0 2426 4 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 138 1115 23364 21561 138 
पैकी मिुीकजरिा  5 51 0 3090 5 

 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

खािगी जवनाअनदुाजनत िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 
  

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 जिरपरू एकूण 24 173 2393 1567 24 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा एकूण 22 153 2052 1347 22 
पैकी मलुींकजरता 1 4 0 113 1 

3 साक्री एकूण 31 209 2616 1715 31 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु एकूण 57 492 8661 5147 57 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 134 1027 15722 9776 134 
पैकी मिुीकजरिा  1 4 0 113 1 

                                      पढेु चाल.ु . .      
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िक्िा क्रमाांक 8.1 
जिल्ह्यािीि प्रािजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                       सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

एकूण िाळा 

सांख्या जिक्षकाांची 
सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 321 1299 18677 17412 1129 

पैकी मलुींकजरता  2 28 0 1159 15 

2 पिदखेडा 
एकूण 213 846 11583 10264 733 

पैकी मलुींकजरता 8 30 0 726 30 

3 साक्री 
एकूण 492 1590 18880 16944 1511 

पैकी मलुींकजरता 9 37 0 861 37 

4 धळेु 
एकूण 385 2352 37118 33406 1599 

पैकी मलुींकजरता 18 117 0 4327 79 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 1411 6087 86258 78026 4972 

पैकी मलुींकजरिा 37 212 0 7073 161 
 

आधार :- जशक्षणाजिकारी (प्रार्जमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 8.2 
जिल्ह्यािीि माध्यजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

िासकीय  िाळा 

सांख्या जिक्षकाांची 
सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 1 4 118 0 1 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 1 4 118 0 1 
पैकी मलुींकजरिा 0 0 0 0 0 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

स्थाजनक स्वराज्य सांस्थाांच्या िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 1 8 91 21 1 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 1 8 91 21 1 
पैकी मलुींकजरिा 0 0 0 0 0 

                                             पढेु चाल.ु . .  
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िक्िा क्रमाांक 8.2 
जिल्ह्यािीि माध्यजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

खािगी अनदुाजनत  िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 30 356 6839 6672 30 

पैकी मलुींकजरता 2 30 0 1472 2 

2 पिदखेडा 
एकूण 48 487 6783 7441 48 

पैकी मलुींकजरता 2 37 0 1036 2 

3 साक्री 
एकूण 57 495 8256 9240 57 

पैकी मलुींकजरता 4 38 0 1719 4 

4 धळेु 
एकूण 76 770 13205 13414 76 
पैकी मलुींकजरता 6 78 0 2754 6 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 211 2108 35083 36767 211 

पैकी मलुींकजरिा 14 183 0 6981 14 
 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

खािगी जवनाअनदुाजनत िाळा 

सांख्या जिक्षकाांची 
सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या  स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 जिरपरू 
एकूण 12 245 3228 2059 12 

पैकी मलुींकजरता 1 8 0 227 1 

2 पिदखेडा 
एकूण 17 183 2798 1876 17 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 11 112 1834 1460 11 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 33 409 7803 4616 33 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 73 949 15663 10011 73 

पैकी मलुींकजरिा 1 8 0 227 1 
                                            पढेु चाल.ु . . 
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िक्िा क्रमाांक 8.2 
जिल्ह्यािीि माध्यजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

एकूण िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 

एकूण 42 601 10067 8731 42 

पैकी मलुींकजरता 3 38 0 1699 3 

2 पिदखेडा 

एकूण 65 670 9581 9317 65 

पैकी मलुींकजरता 2 37 0 1036 2 

3 साक्री 

एकूण 68 607 10090 10700 68 

पैकी मलुींकजरता 4 38 0 1719 4 

4 धळेु 

एकूण 111 1191 21217 18051 111 

पैकी मलुींकजरता 6 78 0 2754 6 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 286 3069 50955 46799 286 

पैकी मलुींकजरिा 15 191 0 7208 15 
 
आधार :- जशक्षणाजिकारी (माध्िजमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 8.3 
जिल्ह्यािीि उच्च माध्यजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

िासकीय  िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 3 38 857 534 3 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 3 38 857 534 3 
पैकी मिुीकजरिा  0 0 0 0 0 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

स्थाजनक स्वराज्य सांस्थाांच्या िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 1 61 1809 908 1 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 1 61 1809 908 1 
पैकी मलुींकजरिा 0 0 0 0 0 

                        पढेु चाल.ु . . . . 
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िक्िा क्रमाांक 8.3 
जिल्ह्यािीि उच्च माध्यजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

खािगी अनदुाजनत  िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 21 461 11429 9884 21 

पैकी मलुींकजरता 3 92 0 4369 3 

2 पिदखेडा 
एकूण 24 510 10588 8115 24 

पैकी मलुींकजरता 1 30 0 1212 1 

3 साक्री 
एकूण 29 658 16644 13228 29 

पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 69 1701 34870 31142 69 

पैकी मलुींकजरता 6 151 0 5115 6 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 143 3330 73531 62369 143 

पैकी मिुीकजरिा  10 273 0 10696 10 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

खािगी जवनाअनदुाजनत िाळा 

सांख्या जिक्षकाांची 
सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 जिरपरू 
एकूण 6 86 2247 1119 6 
पैकी मलुींकजरता 1 5 0 49 1 

2 पिदखेडा 
एकूण 4 77 1157 730 4 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 3 31 134 504 3 
पैकी मलुींकजरता 1 14 0 423 1 

4 धळेु 
एकूण 13 235 4887 1824 13 
पैकी मलुींकजरता 1 2 0 25 1 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 26 429 8425 4177 26 
पैकी मलुींकजरिा 3 21 0 497 3 

                               पढेु चाल.ु . . . . . 
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िक्िा क्रमाांक 8.3 
जिल्ह्यािीि उच्च माध्यजमक िाळाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

एकूण िाळा 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या 

पटावरील णवद्याथी संख्या स्वा छता गहृांची 
सणुवधा असलेल्या 
शाळांची संख्या मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 28 608 15485 11911 28 

पैकी मलुींकजरता 4 97 0 4418 4 

2 पिदखेडा 
एकूण 28 587 11745 8845 28 

पैकी मलुींकजरता 1 30 0 1212 1 

3 साक्री 
एकूण 32 689 16778 13732 32 

पैकी मलुींकजरता 1 14 0 423 1 

4 धळेु 
एकूण 85 1974 40614 33500 85 

पैकी मलुींकजरता 7 153 0 5140 7 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 173 3858 84622 67988 173 

पैकी मलुींकजरिा 13 294 0 11193 13 

आधार :- जशक्षणाजिकारी (माध्िजमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

 
 

 
 

िक्िा क्रमाांक 8.4 
िैक्षजणक सांस्त्िाांिीि अनसुजूचि िािीच्या जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                          सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

प्राथजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत 

जवना 
अनदुाजनत 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 1057 396 181 1634 
पैकी मलुी 0 522 193 76 791 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 1103 239 238 1580 
पैकी मलुी 0 566 103 103 772 

3 साक्री 
एकूण 0 723 144 325 1192 
पैकी मलुी 0 367 59 130 556 

4 धळेु 
एकूण 0 1751 2672 993 5416 
पैकी मलुी 0 900 1328 377 2605 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 4634 3451 1737 9822 
पैकी मिुी 0 2355 1683 686 4724 

  0 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

माध्यजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत जवना 

अनदुाजनत 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 663 204 867 
पैकी मलुी 0 0 343 75 418 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 1130 246 1376 
पैकी मलुी 0 0 557 112 669 

3 साक्री 
एकूण 0 0 621 108 729 
पैकी मलुी 0 0 331 51 382 

4 धळेु 
एकूण 3 10 2371 671 3055 
पैकी मलुी 0 2 1261 267 1530 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 3 10 4785 1229 6027 
पैकी मिुी 0 2 2492 505 2999 

    पढेु चाल.ु . . 
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िक्िा क्रमाांक 8.4 
िैक्षजणक सांस्त्िाांिीि अनसुजूचि िािीच्या जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                          सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

उा च माध्यणमक णवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत 

जवना 
अनदुाजनत 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 378 1373 179 1930 
पैकी मलुी 0 156 654 57 867 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 1504 52 1556 
पैकी मलुी 0 0 661 24 685 

3 साक्री 
एकूण 0 0 1368 8 1376 
पैकी मलुी 0 0 594 5 599 

4 धळेु 
एकूण 214 0 5247 357 5818 
पैकी मलुी 88 0 2385 111 2584 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 214 378 9492 596 10680 
पैकी मिुी 88 156 4294 197 4735 

  0 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

महाणवद्यालयातील णवद्याथी 

एकूि णवद्याथी 
संख्या शासकीय स्थाणनक 

संस्था 

खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत 

जवना 
अनदुाजनत 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 349 126 475 4906 
पैकी मलुी 0 0 163 45 208 2284 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 155 84 239 4751 
पैकी मलुी 0 0 65 15 80 2206 

3 साक्री 
एकूण 0 0 185 0 185 3482 
पैकी मलुी 0 0 86 0 86 1623 

4 धळेु 
एकूण 0 0 1443 311 1754 16043 
पैकी मलुी 0 0 649 127 776 7495 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 0 2132 521 2653 29182 
पैकी मिुी 0 0 963 187 1150 13608 

आधार :-  1) जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक), जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
                2) जशक्षणाजिकारी (माध्िजमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
                3) उप कुलसजचव, उतर महाराष्र जवद्यापीठ, िळगाव. 
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िक्िा क्रमाांक 8.5 
िैक्षजणक सांस्त्िाांिीि अनसुजूचि िमािीच्या जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

प्राथजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत जवना अनदुाजनत 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 19295 1978 780 22053 
पैकी मलुी 0 9691 906 354 10951 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 7478 1207 370 9055 
पैकी मलुी 0 3695 527 163 4385 

3 साक्री 
एकूण 0 20388 1252 871 22511 
पैकी मलुी 0 9929 604 387 10920 

4 धळेु 
एकूण 0 12081 3575 860 16516 
पैकी मलुी 0 5975 1746 364 8085 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 59242 8012 2881 70135 
पैकी मिुी 0 29290 3783 1268 34341 

                                                           

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

माध्यजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत जवना अनदुाजनत 

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 8998 1611 10609 
पैकी मलुी 0 0 4332 743 5075 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 6699 1352 8051 
पैकी मलुी 0 0 3444 631 4075 

3 साक्री 
एकूण 0 0 10840 1485 12325 
पैकी मलुी 0 0 5418 733 6151 

4 धळेु 
एकूण 54 12 8357 938 9361 
पैकी मलुी 0 6 4112 422 4540 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 54 12 34894 5386 40346 
पैकी मिुी 0 6 17306 2529 19841 

      पढेु चाल.ु . . 
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िक्िा क्रमाांक 8.5 
िैक्षजणक सांस्त्िाांिीि अनसुजूचि िमािीच्या जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत जवना 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 760 7839 347 8946 
पैकी मलुी 0 280 3619 132 4031 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 5643 558 6201 
पैकी मलुी 0 0 2403 243 2646 

3 साक्री 
एकूण 0 0 13598 429 14027 
पैकी मलुी 0 0 6112 424 6536 

4 धळेु 
एकूण 207 0 13811 1149 15167 
पैकी मलुी 83 0 5898 242 6223 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 207 760 40891 2483 44341 
पैकी मिुी 83 280 18032 1041 19436 

                                                           

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

महाजवद्यालयातील जवद्याथी 
एकूण  जवद्याथी  

सांख्या शासकीय 
स्थाणनक 
संस्था 

खािगी 
एकूण 

अनदुाजनत 
जवना 

अनदुाजनत 
(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 920 313 1233 42841 
पैकी मलुी 0 0 354 110 464 20521 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 265 93 358 23665 
पैकी मलुी 0 0 94 31 125 11231 

3 साक्री 
एकूण 0 0 1053 0 1053 49916 
पैकी मलुी 0 0 372 0 372 23979 

4 धळेु 
एकूण 0 0 1259 318 1577 42621 
पैकी मलुी 0 0 461 111 572 19420 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 0 3497 724 4221 159043 
पैकी मिुी 0 0 1281 252 1533 75151 

आधार :-  1) जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक), जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
                2) जशक्षणाजिकारी (माध्िजमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
                3) उप कुलसजचव, उतर महाराष्र जवद्यापीठ, िळगाव. 
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िक्िा क्रमाांक 8.6 
िैक्षजणक सांस्त्िाांिीि अल्ह्पसांख्याांक जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

प्राथजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत जवना 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 1432 824 274 2530 
पैकी मलुी 0 758 420 117 1295 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 965 620 256 1841 
पैकी मलुी 0 527 317 113 957 

3 साक्री 
एकूण 0 837 140 190 1167 
पैकी मलुी 0 469 59 54 582 

4 धळेु 
एकूण 0 2672 10366 2881 15919 
पैकी मलुी 0 1385 5423 1094 7902 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 5906 11950 3601 21457 
पैकी मिुी 0 3139 6219 1378 10736 

  

अ. 
क्र. तालकुा बाब 

माध्यजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत जवना 

अनदुाजनत 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 472 272 744 
पैकी मलुी 0 0 242 241 483 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 836 275 1111 
पैकी मलुी 0 0 480 94 574 

3 साक्री 
एकूण 0 0 867 62 929 
पैकी मलुी 0 0 472 14 486 

4 धळेु 
एकूण 0 59 2437 3201 5697 
पैकी मलुी 0 4 1345 1301 2650 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 59 4612 3810 8481 
पैकी मिुी 0 4 2539 1650 4193 

   पढेु चाल.ु . . 
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 िक्िा क्रमाांक 8.6 
िैक्षजणक सांस्त्िाांिीि अल्ह्पसांख्याांक जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                     सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

उच्च माध्यजमक जवद्याथी 

शासकीय स्थाणनक संस्था 
खािगी 

एकूण 
अनदुाजनत 

जवना 
अनदुाजनत 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 120 1191 114 1425 
पैकी मलुी 0 18 504 65 587 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 772 32 804 
पैकी मलुी 0 0 287 14 301 

3 साक्री 
एकूण 0 0 663 7 670 
पैकी मलुी 0 0 214 3 217 

4 धळेु 
एकूण 16 0 11221 294 11531 
पैकी मलुी 2 0 6156 63 6221 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 16 120 13847 447 14430 
पैकी मिुी 2 18 7161 145 7326 

  

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

महाजवद्यालयातील जवद्याथी 
एकूण  जवद्याथी  

सांख्या शासकीय स्थाणनक 
संस्था 

खािगी 
एकूण 

अनदुाजनत 
जवना 

अनदुाजनत 
(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 93 116 209 4908 
पैकी मलुी 0 0 31 24 55 2420 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 40 22 62 3818 
पैकी मलुी 0 0 11 7 18 1850 

3 साक्री 
एकूण 0 0 66 0 66 2832 
पैकी मलुी 0 0 33 0 33 1318 

4 धळेु 
एकूण 0 0 499 526 1025 34172 
पैकी मलुी 0 0 197 249 446 17219 

एकूण जिल्ह्हा 
एकूण 0 0 698 664 1362 45730 
पैकी मिुी 0 0 272 280 552 22807 

आधार :-  1) जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक), जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
                2) जशक्षणाजिकारी (माध्िजमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
                3) उप कुलसजचव, उतर महाराष्र जवद्यापीठ, िळगाव. 
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िक्िा क्रमाांक 8.7 
                                        जिल्ह्यािीि साक्षरिेचे प्रमाण  
जिल्ह्हा :-  धळेु                           सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. 
क्र. तालकेु 

ग्रामीण/ 
नागरी 

साक्षरता  (टककेवारी) 

एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 
अनसुजूचत िाती 

एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 जिरपरू 

एकूण 64.95 72.04 57.56 72.94 82.99 62.66 

ग्रामीण 60.31 68.09 52.27 71.98 82.86 60.81 

नागरी 84.80 88.51 80.76 75.79 83.41 68.10 

2 पिदखेडा 

एकूण 75.41 83.04 67.40 70.66 81.65 59.26 

ग्रामीण 74.31 82.34 65.88 69.69 81.09 57.86 

नागरी 81.87 87.20 76.29 77.94 85.90 69.77 

3 साक्री 

एकूण 63.67 71.35 55.79 74.60 84.01 64.94 

ग्रामीण 62.43 70.34 54.33 73.46 83.48 63.15 

नागरी 81.76 86.03 77.30 83.75 88.23 79.18 

4 धळेु 

एकूण 80.63 86.13 74.77 78.12 85.87 70.15 

ग्रामीण 73.28 80.99 65.00 71.41 81.51 60.86 

नागरी 87.91 91.26 84.37 83.77 89.58 77.85 

एकूण 

एकूण 72.80 79.50 65.77 75.40 84.35 66.18 

ग्रामीण 67.31 75.21 59.07 71.47 82.03 60.52 

नागरी 86.68 90.29 82.85 82.44 88.55 76.22 

      पढेु चाल.ु . . 
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िक्िा क्रमाांक 8.7 
                                                          जिल्ह्यािीि साक्षरिेचे प्रमाण 
       जिल्ह्हा :-  धळेु                        सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. 
क्र. तालकेु 

ग्रामीण/ 
नागरी 

साक्षरता  (टककेवारी) 
अनसुजूचत िमाती 

एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 
(1) (2) (3) (10) (11) (12) 

1 जिरपरू 

एकूण 45.65 53.07 38.13 

ग्रामीण 44.84 52.31 37.29 

नागरी 66.32 72.07 60.17 

2 पिदखेडा 

एकूण 55.63 64.97 45.86 

ग्रामीण 55.33 64.87 45.29 

नागरी 58.58 65.91 51.19 

3 साक्री 

एकूण 51.05 58.97 43.17 

ग्रामीण 51.01 58.98 43.08 

नागरी 53.35 58.84 47.97 

4 धळेु 

एकूण 56.25 64.89 47.12 

ग्रामीण 53.03 62.08 43.49 

नागरी 70.57 77.36 63.34 

एकूण 

एकूण 50.91 59.02 42.65 

ग्रामीण 49.91 58.11 41.59 

नागरी 65.74 72.39 58.79 

 
        आधार : महाजनबांिक व िनगणना आिुक्त कािालि, िारत सरकार 
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िक्िा क्रमाांक 8.8 
इयत्ताजनहाय जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                     सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 
जवद्याथी सांख्या (हिारात) 

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

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

1 जिरपरू 4190 4020 4664 4185 4473 4043 4367 3974 4110 3599 

2 पिदखेडा 2498 2360 2858 2428 2845 2540 2962 2559 3142 2732 

3 साक्री 4342 4018 4592 4214 4651 4100 4443 3914 4068 3827 

4 धळेु 7801 7122 8217 7455 8437 7494 8677 7487 8936 7840 

एकूण जिल्ह्हा 18831 17520 20331 18282 20406 18177 20449 17934 20256 17998 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
जवद्याथी सांख्या (हिारात) 

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

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 जिरपरू 3911 3424 3814 3112 3602 3026 3427 2868 

2 पिदखेडा 2982 2672 2974 2631 2992 2565 3155 2598 

3 साक्री 4015 3651 3719 3545 3791 3663 3710 3422 

4 धळेु 8938 7907 8896 7774 8878 7682 8947 7612 

एकूण जिल्ह्हा 19846 17654 19403 17062 19263 16936 19239 16500 

                                                                                               पढेु चाल.ु . . 
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िक्िा क्रमाांक 8. 8 
इयत्ताजनहाय जवद्यार्थ्यांची सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.

क्र. 
तालकुा 

जवद्याथी सांख्या (हिारात) 

10 वी 11 वी 12 वी एकूण 

मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 जिरपरू 3118 2383 2319 1762 2234 1658 44229 38054 

2 पिदखेडा 3139 2499 1722 1510 1640 1332 32909 28426 

3 साक्री 3540 3082 2472 2048 2405 1892 45748 41376 

4 धळेु 8842 7183 6709 5039 5671 4362 98949 84957 

एकूण जिल्ह्हा 18639 15147 13222 10359 11950 9244 221835 192813 

 
आधार :- 1)जशक्षणाजिकारी (प्रार्जमक), जिल्हा पजरषद, िुळे. 
  2) जशक्षणाजिकारी (माध्िजमक), जिल्हा पजरषद, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 8.9 

प्रािजमक िाळाांिीि जवद्यार्थ्यांचे उत्तीणशिेचे प्रमाण 
   जिल्ह्हा :-  धळेु                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
उत्तीणव जवद्या्यांची सांख्या 

इ. 5 थी इ. 8 वी 
मलेु मलुी एकूण मलेु मलुी एकूण 

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

1 जिरपरू 4367 3974 8341 3602 3026 6628 

2 पिदखेडा 2962 2559 5521 2992 2565 5557 

3 साक्री 4443 3914 8357 3791 3720 7511 

4 धळेु 8677 7487 16164 8878 7632 16510 

एकूण जिल्ह्हा 20449 17934 38383 19263 16943 36206 

    आधार :- जशक्षणाजिकारी (प्रार्जमक), जिल्हा पजरषद, िुळे. 
 

िक्िा क्रमाांक 8.10 
प्रािजमक िाळाांिीि जवद्यार्थ्यांच्या गळिीचे प्रमाण 

    जिल्ह्हा :-  धळेु                                                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
जवद्या्यांच्या गळतीचे प्रमाण 

इ. 5 थी इ. 8 वी 
मलेु मलुी एकूण मलेु मलुी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू 4.7 5.1 4.9 5.4 7.3 6.3 

2 पिदखेडा 0.6 0.0 0.3 0.8 1.9 1.3 

3 साक्री 3.8 3.1 3.5 3.5 3.0 3.2 

4 धळेु 0.0 1.0 0.5 0.7 1.5 1.1 

एकूण जिल्ह्हा 9.1 9.2 9.2 10.4 13.7 11.9 
   आधार :- जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक), जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
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िक्िा क्रमाांक 8.11  
                    िारीजरक जिक्षण महाजवद्यािये, जक्रडाांगणे, जक्रडा सांस्त्िा आजण 
                              जक्रडा जिष्ट्यवतृ्तीधारक याबाबिची माजहिी  
जिल्ह्हा :-  धळेु                                              सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 

िारीजरक  
जिक्षण 

महाजवद्यालये 
(सांख्या) 

अजधकृत जक्रडा सांकुले, णक्रडांगणे, 
व्यायाम िाळा (सांख्या) खेळाच्या 

स्टेजडयमची  
(सांख्या) 

अजधकृत 
िलतरण 

तलाव (सांख्या) 

वर्षात घेतलेली 
णक्रडा प्रजिक्षण 
जिजबरे (सांख्या) णक्रडा  

सांकुले णक्रडांगणे 
व्यायाम 
िाळा 

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

1 जिरपरू  -- 1 55 89 1 2 0 

2 पिदखेडा  -- 0 53 40 0 1 0 

3 साक्री  -- 1 104 109 1 0 0 

4 धळेु  -- 2 86 140 2 4 0 

एकूण  -- 4 298 378 4 7 0 

 

अ
. 

क्र. 
तालकुा 

जिल्हा/राज्य 
पातळीवर जनवड 

झालेल्या खेळाडूांची 
सांख्या 

णक्रडा 
जिष्यवतृ्ती 
धारकाांची 

सांख्या 

जविेर्ष परुस्कार प्राप्त खेळाडूांची सांख्या मान्यता 
प्राप्त 
णक्रडा 

प्रजिक्षक 
(सांख्या) एकूण 

पैकी 
मलुी एकूण 

पैकी 
मलुी 

जिल्हा 
स्तरीय 

परुस्कार 

राज्य 
स्तरीय 

परुस्कार 

राष्रीय  
परुस्कार 

आांतर 
राष्रीय 
परुस्कार 

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

1 जिरपरू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 साक्री 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 धळेु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

आधार :- जिल्हा जक्रडा अजिकारी, जिल्हा जक्रडा कािालि, िुळे 
टीप :- स्तांभ क्र. 9 ते 18 ची माणहती कोवीड -19 मळेु जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.12 

                इयत्ता दहािी नंतर विविध के्षत्रातील िंंस्था िंंख्या, उिलब्ध प्रिेश क्षमता  
                               ि प्रिेश वमळालेल्या विद्यार्थ्यांची िंंख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा 

आय.टी.आय. 
शासकीय खाजगी 

संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू 1 167 133 3 210 83 
2 पिदखेडा 1 204 172 2 299 114 
3 साक्री 3 236 150 5 348 156 
4 धळेु 1 1611 1000 5 384 153 
 एकूण 6  2218  1455  15  1241  506  

 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
तंत्रणनकेतन 

शासकीय खाजगी 
संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 जिरपरू 0 0 0 1 315 138 
2 पिदखेडा 0 0 0 1 120 47 
3 साक्री 0 0 0 0 0 0 
4 धळेु 1 315 262 7 1981 586 
 एकूण 1  315  262  9  2416  771  

 

अ. 
क्र. तालकुा 

एम.सी.व्ही.सी. 
शासकीय खाजगी 

संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 
(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
1 जिरपरू 0 0 0 1 102 102 
2 पिदखेडा 0 0 0 3 340 154 
3 साक्री 0 0 0 10 602 407 
4 धळेु 1 90 4 21 1895 1122 
 एकूण 1 90 4 35 2939 1785 

 पतढे चालत . .  
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िक्िा क्रमाांक 8.12 

                 इयत्ता दहािी नंतर विविध के्षत्रातील िंंस्था िंंख्या, उिलब्ध प्रिेश क्षमता  
                               ि प्रिेश वमळालेल्या विद्यार्थ्यांची िंंख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                               सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
णवज्ञान शाखा 

शासकीय खाजगी 
संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 

(1) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 
1 जिरपरू 0 0 0 14 4060 4060 

2 पिदखेडा 0 0 0 11 3047 3047 

3 साक्री 0 0 0 20 3997 3997 

4 धळेु 0 0 0 47 11382 11382 

 एकूण 0 0 0 92 22486 22486 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
वाणियय शाखा 

शासकीय खाजगी 
संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 

(1) (2) (27) (28) (29) (30) (31) (32) 
1 जिरपरू 0 0 0 2 427 427 
2 पिदखेडा 0 0 0 3 471 471 
3 साक्री 0 0 0 7 812 812 
4 धळेु 0 0 0 10 1636 1636 
 एकूण 0 0 0 22 3346 3346 

 

अ. 
क्र. तालकुा 

कला शाखा 
शासकीय खाजगी 

संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 
(1) (2) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 
1 जिरपरू 0 0 0 21 2961 2961 

2 पिदखेडा 0 0 0 21 2681 2681 

3 साक्री 0 0 0 30 3878 3878 

4 धळेु 0 0 0 64 8173 8173 

 एकूण 0 0 0 136 17693 17693 
 पतढे चालत . .  
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िक्िा क्रमाांक 8.12 
              इयत्ता दहािी नंतर विविध के्षत्रातील िंंस्था िंंख्या, उिलब्ध प्रिेश क्षमता  
                                  ि प्रिेश वमळालेल्या विद्यार्थ्यांची िंंख्या 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
इतर (णद्वलक्षी) 

शासकीय खाजगी 
संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 

(1) (2) (39) (40) (41) (42) (43) (44) 
1 जिरपरू 0 0 0 2 150 75 

2 पिदखेडा 0 0 0 4 300 179 

3 साक्री 0 0 0 2 150 98 

4 धळेु 1 250 61 5 750 361 

 एकूण 1 250 61 13 1350 713 

 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
एकूि 

शासकीय खाजगी 
संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश संस्था संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश 

(1) (2) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 
1 जिरपरू 1 167 133 44 8225 7846 

2 पिदखेडा 1 204 172 45 7258 6693 

3 साक्री 3 236 150 74 9787 9348 

4 धळेु 4 2266 1327 159 26201 23413 

 एकूण 9 2873 1782 322 51471 47300 

आधार :- 1) णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, धळेु     
               2) सहसंचालक, तंत्रणशक्षि णवभागीय कायालय, नाणशक   
               3) णशक्षिाणधकारी (माध्यणमक) ,णजल्हा पणरषद, धुळे 
टीप:- 1) सदर तक्त्िातील तालुका जशरपुर एम.सी.व्ही.सी.शासकीि सांस्र्ा, तसेच  तालुका जशरपुर, साक्री, िुळे वाजणज्ि  व  कला         
             शासकीि व काही खािगी सांस्र्ा ची सुिाजरत माजहती देण्िात आलेली असल्िाचे सांबांजित जविागाने कळजवले आहे.                                                                                                                              
         2) तसेच काही सांस्र्ाांनी अजखल िारतीि तांिजशक्षण पजरषद, नवी जदल्ली िाांच्िाकडे ऑनलाईन अिथ  केल्िाने प्रवेश क्षमतेत वाढ व     
             घट झाली, त्िामुळे आकडेवारीत बदल जदसुन िेत असल्िाचे  सांबांजित कािालिाांनी कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.13 
जिल्ह्यािीि महाजवद्याियाांबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                              सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

िासकीय महाजवद्यालये 

सांख्या जिक्षकाांची 
सांख्या  

जवद्या्यांची सांख्या  स्वच्छता गहृाांची 
सजुवधा असलेले 

महाजवद्यालये मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण 
एकूण 0 0 0 0 0 
पैकी मिुींकजरिा 0 0 0 0 0 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

खािगी अनदुाजनत  महाजवद्यालये 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या  

जवद्या्यांची सांख्या  
स्वच्छता गहृाांची 
सजुवधा असलेले 

महाजवद्यालये मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 जिरपरू 
एकूण 3 119 2692 2618 3 
पैकी मलुींकजरता 1 14 0 396 1 

2 पिदखेडा 
एकूण 4 102 1305 1432 4 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्रीं 
एकूण 6 134 2037 1598 6 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 12 304 8774 7180 12 
पैकी मलुींकजरता 1 15 0 135 1 

एकूण 
एकूण 25 659 14808 12828 25 
पैकी मिुींकजरिा 2 29 0 531 2 

 पढेु चाल ु..  
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िक्िा क्रमाांक 8.13 

जिल्ह्यािीि महाजवद्याियाांबाबिची माजहिी 
जिल्ह्हा :-  धळेु                               सांदभश वषश – 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

खािगी   जवनाअनदुाजनत  महाजवद्यालये 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या  

जवद्या्यांची सांख्या  स्वच्छता गहृाांची 
सजुवधा असलेले 

महाजवद्यालये मलेु  मलुी 

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

1 जिरपरू 
एकूण 8 346 2440 1739 8 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
एकूण 2 59 665 196 2 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्री 
एकूण 1 0 7 6 1 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 17 340 2771 1437 17 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

एकूण 
एकूण 28 745 5883 3378 28 
पैकी 
मिुींकजरिा 

0 0 0 0 0 

 

अ. 
क्र. 

तालकुा बाब 

एकूण महाजवद्यालये 

सांख्या 
जिक्षकाांची 

सांख्या  

जवद्या्यांची सांख्या  स्वच्छता गहृाांची 
सजुवधा असलेले 

महाजवद्यालये मलेु  मलुी 

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 जिरपरू 
एकूण 11 465 5132 4357 11 
पैकी मलुींकजरता 1 14 0 396 1 

2 पिदखेडा 
एकूण 6 161 1970 1628 6 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

3 साक्रीं 
एकूण 7 134 2044 1604 7 
पैकी मलुींकजरता 0 0 0 0 0 

4 धळेु 
एकूण 29 644 11545 8617 29 
पैकी मलुींकजरता 1 15 0 135 1 

एकूण 
एकूण 53 1404 20691 16206 53 
पैकी मिुींकजरिा 2 29 0 531 2 

आधार :- उपकुलसजचव , उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीठ, िळगाव  
टीि :- साक्री  तालुक्िातील खािगी जवनाअनुदाजनत महाजवद्यालिातील जशक्षक कां िाटी  पध्दतीवर असल्िाने  जशक्षकाांची सांयिा  जनरांक   
            दशथजवण्िात आली आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 8.14 
व्यावसाजयक जिक्षण सांस्त्िाांबाबिची माजहिी 

       जिल्ह्हा :-  धळेु                      सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
िैक्षजणक सांस्था प्रकार 

ताांजत्रक व व्यवसाय जिक्षणाच्या िाळा 
सांस्था सांख्या प्रवेि क्षमता प्राप्त अिव प्रवेि 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 जिरपरू 5 390 195 195 
2 पिदखेडा 7 640 333 333 
3 साक्री 17 1290 569 569 
4 धळेु 22 3120 1385 1385 

एकूण 51 5440 2482 2482 
 

अ.क्र
. 

तालकुा 

अजभयाांजत्रकी जिक्षण सांस्था 
पदजवका स्तरावरील पदवी स्तरावरील 

सांस्था 
सांख्या 

प्रवेि 
क्षमता 

प्राप्त अिव प्रवेि सांस्था 
सांख्या 

प्रवेि 
क्षमता 

प्राप्त अिव प्रवेि 

(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 जिरपरू 1 315 -- 138 1 630 -- 506 
2 पिदखेडा 1 120 -- 47 1 252 -- 34 
3 साक्री 0 0 -- 0 0 0 -- 0 
4 धळेु 8 2296 -- 848 3 946 -- 464 

एकूण 10 2731 -- 1033 5 1828 -- 1004 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

िैक्षजणक सांस्था प्रकार  
वैद्यजकय जिक्षण 

पदजवका स्तरावरील पदवी स्तरावरील 
सांस्था 
सांख्या 

प्रवेि 
क्षमता प्राप्त अिव प्रवेि 

सांस्था 
सांख्या 

प्रवेि 
क्षमता 

प्राप्त 
अिव प्रवेि 

(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 
1 जिरपरू 0 0 0 0 2 150 129 129 
2 पिदखेडा 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 साक्री 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 धळेु 5 125 107 107 7 574 529 529 

एकूण 5 125 107 107 9 724 658 658 
आधार : 1)  णजल्हा व्यवसाय व प्रणशक्षि अणधकारी, धळेु      2) कुलसणचव, महाराष्ट्ट्र आरोग्य णवज्ञान णवद्यापीठ, नाणशक                                                                                                                                        
             3) संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय, नाणशक. 
टीि    :- णजल्हयात अणभयांणत्रकी प्रवेशाकरीता कें णद्रय प्रवेश पध्दतीचा अवलंब केला जात असल्याने स्तंभ क्र. 9 व 13 मध्ये  माणहती (--)        
               णनरंक अशी दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.15 

सावशिजनक व िासन सहाय्ययि वैद्यकीय सजुवधाांची माजहिी 
जिल्ह्हा :-  धळेु                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.  
क्र. 

तालकुा 

सावविजनक वैद्यकीय सजुवधा (सांख्या) 

रुग्णालये  

जविेर्ष 
रुग्णालये 

(कँसर, टी.बी. 
इ.) 

दवाखाने प्रसजूतगहेृ 
प्राथजमक 
आरोग्य 

कें दे्र 
उपकें दे्र 

डॉकटर व 
वैद्य पजरचाजरका 

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

1 जिरपरू  4 0 4 69 8 57 21 65 

2 पिदखेडा 2 0 2 49 8 39 20 47 

3 साक्री 3 0 3 103 14 86 29 100 

4 धळेु 4 1 17 68 16 50 182 411 

एकूण 13 1 26 289 46 232 252 623 

 

अ.  
क्र. 

तालकुा 
खाटाांची सांख्या 

उपचार केलेले आांतररुग्ण 
(00) 

उपचार केलेले बाहयरुग्ण (00) 

एकूण 
एकूण पैकी 
श्स्त्रयाां साठी 

एकूण पैकी 
मलुाां साठी 

परुुर्ष श्स्त्रया मलेु परुुर्ष श्स्त्रया मलेु 

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

1 जिरपरू 328 0 0 52 61 19 646 683 125 

2 पिदखेडा 178 0 0 44 48 35 607 701 215 

3 साक्री 194 0 0 84 61 46 662 698 130 

4 धळेु 816 0 0 123 189 52 1325 1614 852 

एकूण 1516 0 0 304 358 151 3239 3697 1321 

आधार :-  1) जिल्हा आरोग्य अजधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 
               2) जिल्हा िल्य जचजकत्सक , धळेु. 
               3) जिल्हा आरोग्य अजधकारी, जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
               4) वैद्यकीय अणधक्षक, जहरे वैद्यकीय महाजवद्यालय, धळेु. 
टीप :-  1.  स्तांभ क्र. 6 मध्ये  प्राथजमक आरोग्य कें दे्र व उपकें दे्र मजध ल प्रस्तुतीगहेृ समाजव ष्ट करण्यात आली आहे. 
          2. सांबांजध त कायालयाकडुन स्तांभ क्र. 12,13 नसुार जव गतवारी उपलब्ध झाालेली नसल्याने एकुण खाटाांची सांख्या देण्यात आली  आहे. 
          3.संबंणधत णवभाग हे कोवीड-19 कें द्र असल्याने स्तंभ क्र.14 ते 19ा या माणहतीत घट झाल्याचे णदसनु येत आहे.  
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िक्िा क्र. 8.15 (अ) 

कोजवड-19 बाजधि रुग्णाांसाठी उपिब्ध उपचार सजुवधा 
जिल्ह्हा :-  धळेु                        सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.
क्र वगीकरण सांख्या 

एकूण 
जवलगीकरण खाटा 

(अजतदक्षता 
जवभागातील खाटा 

वगळून 

कोजवड-19 
बाजधत 

रूग्णाांसाठी 
जवलगीकरण 

खाटा 

सांियीत 
रूग्णाांसाठी 

जवलगीकरण 
खाटा 

एकूण 
अजतदक्षता 
जवभागातील 

खाटा 

व्हें जटलेटरची 
सांख्या 

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

1 
कोजवड-19 साठी 
राखीव रूग्णालये 2 100 100 100 200 81 

2 
कोजवड-19 साठी 
राखीव आरोग्य 
कें दे्र 

57 1668 1450 218 150 79 

3 कोजवड-19 साठी 
राखीव  कें दे्र 

20 5693 5150 543 0 0 

  एकूण 79 7461 6700 861 350 160 

आधार :-   जिल्हा शल्ि जचजकत्सक , िुळे. 
 

 
िक्िा क्रमाांक 8.16 

खािगी वैद्यकीय सजुवधाांची माजहिी           
  जिल्ह्हा :-  धळेु                सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.  
क्र. तालकुा 

खािगी वैद्यकीय सजुवधा (सांख्या) 

रुग्णालये  
जविेर्ष रुग्णालये 

(कँसर, टी.बी. इ.) दवाखाने प्रसजूतगहेृ खाटाांची सांख्या 

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

1 जशरपूर 38 0 38 12 72 

2 शशदखेडा 21 0 21 7 48 

3 साक्री 1 0 1 1 12 

4 िुळे 187 94 541 71 2747 

एकूण 247 94 601 91 2879 

  आधार :-  1) जिल्हा िल्य जचजकत्सक , धळेु.  
                  2) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 

 



167 
 

 
 

 
 

िक्िा क्रमाांक 8.17 
वजल्हयातील आरोग्य व्यिस्थािन मावहती प्रणाली अंतगधत जन्म मतृ्युंची िंंख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                     सांदभश वषश :- 2020-21 

 तालकुा 
एकूण 

ग्रामीण/नागरी 

णजवीत जन्मांची संख्या  
एकूि 
मतृ्युांची 
सांख्या 

एकूि 
बालमतृ्युांची 

सांख्या           
(0 ते 5 ) 

पैकी अभवक 
मतृ्युांची सांख्या   

(0 ते 1) मलेु मलुी एकूण 

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

1 जिरपरू 

ग्रामीण 2879 2632 5511 1432 51 31 
नागरी 134 94 228 69 0 0 
एकूण 3013 2726 5739 1501 51 31 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 860 773 1633 1575 14 10 
नागरी 128 101 229 0 0 0 
एकूण 988 874 1862 1575 14 10 

3 साक्री 

ग्रामीण 2280 2107 4387 1815 61 20 
नागरी 444 438 882 8 0 0 
एकूण 2724 2545 5269 1823 61 20 

4 धळेु 

ग्रामीण 1519 1457 2976 2043 22 7 
नागरी 7084 6640 13724 6362 279 264 
एकूण 8603 8097 16700 8405 301 271 

एकूण 
ग्रामीण 7538 6969 14507 6865 148 68 
नागरी 7790 7273 15063 6439 279 264 
एकूण 15328 14242 29570 13304 427 332 

आधार :-  1) जिल्हा िल्य जचजकत्सक , धळेु.  
                2) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 
               3) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, णजल्हा पणरषद, धळेु. 
               4) वैद्यकीय अणधक्षक, णहरे वैद्यकीय महाणवद्यालय, धळेु 
टीि :-   1) वरील माणहती आरोग्य व्यवस्थापन माणहती प्रिाली (HMIS) नसुार घेण्यात आली आहे. 
             2) तालकुा जिरपरू  पिदखेडा  व  साक्री हे कोजवड-19 कें द्र असल्याने  तेथे प्रस्ततुीचे व बालकाचे प्रमाण कमी झालेले आहे.    

  त्यामळेु 0 दिवजवलेली माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने साांजगतले. 
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िक्िा क्रमाांक 8.18 

जिल्ह्हयािीि प्रसिुीपवूश िपासणींची सांख्या 
    जिल्ह्हा :-  धळेु               सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

प्रसतुीपवूव 
तपासणी केलेल्या 

श्स्त्रया ची  
सांख्या 

सांस्थात्मक 
प्रसतुींची 
सांख्या 

प्रसतुीसाठी दाखल 
करण्यात आलेल्या 
सरासरी जदवसाांची 

सांख्या  

प्रसतुी दरम्यान मतृ्य ु  
झालेल्याांची सांख्या 

मजहला अभवक 

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

1 जिरपरू 9455 5701 3 0 0 

2 पिदखेडा 6485 1863 3 0 0 

3 साक्री 10076 5266 3 0 0 

4 धळेु 19817 8984 3 17 260 

एकूण जिल्ह्हा 45833 21814 12 17 260 

    
    आधार :-  1) जिल्हा िल्य जचजकत्सक, धळेु.  
                      2) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 
                     3)  जिल्हा आरोग्य अजधकारी, जिल्हा पजरर्षद, धळेु. 
                     4)  वैद्यकीय अणधक्षक, जहरे वैद्यकीय महाजवद्यालय, धळेु. 
टीप :- तालकुा जिरपरू  पिदखेडा  व  साक्री हे कोजवड-19 कें द्र असल्याने  0 दिवजवलेली माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने   
         साांजगतले. 
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िक्िा क्रमाांक 8.19 
जवजवध कारणाांनसुार मतृ्यचूी सांख्या 

जिल्ह्हा :-  धळेु                         सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

मतृ्यूांचे कारण 
मतृ्यूांची सांख्या 

परुुर्ष स्त्री एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
अ सािीचे जवकार 
1 जहवताप 0 0 0 
2 जवर्षमज्वर 0 0 0 
3 क्षयरोग 58 9 67 
4 न्यमुोजनया/ चवसन जक्रयेसांबधी 321 206 527 
5 अमाांि, अजतसार, गसॅ्रो 10 5 15 
6 डेंग्य ु 0 0 0 
7 स्वाईन फल्य ु 0 0 0 
ब वबगर िंाथीचे विकार 0 0 
1 एडस 15 13 28 
2 ह्रदय जवकार 550 371 921 
3 ककव रोग 79 91 170 
4 बाळांतपणात मातेचा मतृ्य ू 0 17 17 
5 पक्षाघात 0 0 0 
6 मतू्रपपड जवर्षयक 0 0 0 
क अपघात 
1 आत्महत्या 50 131 181 
2 रहदारी वाहतकू 50 20 70 
3 जवद्यतु धकका 0 0 0 
4 भािणे/ िळणे 20 60 80 
5 इतर अपघात 94 72 166 
ड इिर कारणे 5887 5175 11062 

एकूण मतृ्य ू 7134 6170 13304 
आधार :-  1) जिल्हा िल्य जचजकत्सक, धळेु.  
                2) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 
               3) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, णजल्हा पणरषद, धळेु. 
               4) वैद्यकीय अणधक्षक, णहरे वैद्यकीय महाणवद्यालय, धळेु 
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िक्िा क्रमाांक 8.20 
मािा व बाि सांगोपन कायशक्रमाांिगशि िस टोचणी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा ग्रामीण/ एकूण जत्रगणुी लस पोजलओ बीसीिी गोवर श्व्दगणुी 
(डी.टी.) 

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

1 जिरपरु 

ग्रामीण 0 6543 6703 6703 6543 

नागरी 0 868 939 855 594 

एकूण 0 7411 7642 7558 7137 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 0 4858 4977 4977 4858 

नागरी 0 442 518 486 307 

एकूण 0 5300 5495 5463 5165 

3 साक्री 

ग्रामीण 0 8718 8933 8933 8718 

नागरी 0 42 881 317 6 

एकूण 0 8760 9814 9250 8724 

4 धळेु 

ग्रामीण 0 7943 8139 8139 7943 

नागरी 0 7169 8027 5859 2650 

एकूण 0 15112 16166 13998 10593 

एकूण जिल्ह्हा 

ग्रामीण 0 28062 28752 28752 28062 

नागरी 0 8521 10365 7517 3557 

एकूण 0 36583 39117 36269 31619 
 पुढे चालु . . .  
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िक्िा क्रमाांक 8.20 
मािा व बाि सांगोपन कायशक्रमाांिगशि िस टोचणी 

जिल्ह्हा :-  धळेु                  सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
ग्रामीण/ 
एकूण 

धनवुात लस काणवळ 
पेंटावलेॅन्ट-3 

10 वरे्ष 16 वरे्ष गरोदर श्स्त्रया ब-III ब-0 
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 जिरपरु 

ग्रामीण 8002 7241 7374 0 5144 6543 

नागरी 99 115 632 0 850 868 

एकूण 8101 7356 8006 0 5994 7411 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 5942 5376 5475 0 1527 4858 

नागरी 433 428 1502 0 562 442 

एकूण 6375 5804 6977 0 2089 5300 

3 साक्री 

ग्रामीण 10663 9649 9826 0 2723 8718 

नागरी 0 0 118 0 878 42 

एकूण 10663 9649 9944 0 3601 8760 

4 धळेु 

ग्रामीण 9716 8792 9137 0 2723 7943 

नागरी 1502 1300 4766 0 7443 7169 

एकूण 11218 10092 13903 0 10166 15112 

एकूण जिल्ह्हा 

ग्रामीण 34323 31058 31812 0 12117 28062 

नागरी 2034 1843 7018 0 9733 8521 

एकूण 36357 32901 38830 0 21850 36583 
आधार :-  1) जिल्हा िल्य जचजकत्सक , धळेु.  
                2) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 
       3)  जिल्हा आरोग्य अजधकारी, जिल्हा पजरर्षद, धुळे. 
       4)  वैद्यकीय अणधक्षक, जहरे वैद्यकीय महाजवद्यालय, धळेु. 
टीप :- पेंटावॅलेन्ट-३ िा लस मध्िे जिगुणी लस व काजवळ ब-III िा लसचा समावेश केला िातो. 
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िक्िा क्रमाांक 8.21 

कुटुांब कल्ह्याण कायशक्रमाची प्रगिी  
जिल्ह्हा :-  धळेु                         सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
एकूण/  
ग्रामीण 

कुटुांब 
कल्याण 
कें द्राांची 
सांख्या 

िननक्षम 
िोडप्याांची 

सांख्या 

31 माचव अखेर सांरजक्षत िोडप्याांची सांख्या 

परुुर्ष नसबांदी श्स्त्रयाांची नसबांदी लपूपध्दती इतर पध्दतीने 

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

1 जिरपरु 

ग्रामीण 8 76886 0 693 1097 23675 

नागरी 1 13858 0 21 0 0 

एकूण 9 90744 0 714 1097 23675 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 8 81824 1 931 725 44664 

नागरी 1 9632 0 0 0 0 

एकूण 9 91456 1 931 725 44664 

3 साक्री 

ग्रामीण 10 43602 55 1319 1326 22105 

नागरी 2 0 0 141 0 0 

एकूण 12 43602 55 1460 1326 22105 

4 धळेु 

ग्रामीण 11 59048 3 1910 1159 11924 

नागरी 3 33192 0 366 41 19209 

एकूण 14 92240 3 2276 1200 31133 

एकूण जिल्ह्हा 

ग्रामीण 37 261360 59 4853 4307 102368 

नागरी 7 56682 0 528 41 19209 

एकूण 44 318042 59 5381 4348 121577 
आधार :-  1) जिल्हा िल्य जचजकत्सक, धळेु.  
                2) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, महानगरपाणलका, धळेु 
       3)  जिल्हा आरोग्य अजधकारी, जिल्हा पजरर्षद, धुळे. 
       4)  वैद्यकीय अणधक्षक, जहरे वैद्यकीय महाजवद्यालय, धळेु. 
टीप :-1. साक्री तालकुयातील  एक कुटुांब कल्याण कें द्र बांद झालेले आहे. तसेच िननक्षम िोडप्याांची सांख्याचे उजद्द ष्ट प्राप्त नसल्याने माजहती     
         0 आहे. 2. तालकुा जिरपरू  पिदखेडा  व  साक्री हे कोजवड-19 कें द्र असल्याने  0 दिवजवलेली माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत    
          कायालयाने साांजगतले. 
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िक्िा क्रमाांक 8.22 
जिल्ह्यािीि कायशरि अांगणवाडया, कायशरि सेजवका व अांगणवाडया इमारिींचा िपजिि 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
ग्रामीण/ 
नागरी 

अांगणवाड्या ची 
सांख्या कायवरत 

अांगणवाडी 
सेजवका 
(सांख्या) 

अांगणवाड्या इमारतींचा तपजिल  
(सांख्या) िौचालय 

असलेल्या 
अांगणवाड्या 

(सांख्या) मांिरू कायवरत 
स्वमालकी       
    च्या    
  इमारती 

भाड्याच्या 
इमारती 

जनयजमत 
इमारती 
जिवाय 

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

1 जिरपरू 

ग्रामीण 463 463 408 395 2 66 339 

नागरी 12 12 12 0 12 0 12 

एकूण 475 475 420 395 14 66 351 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 341 341 301 278 14 49 203 

नागरी 9 9 9 0 8 1 9 

एकूण 350 350 310 278 22 50 212 

3 साक्री 

ग्रामीण 744 744 649 564 21 159 455 

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 744 744 649 564 21 159 455 

4 धळेु 

ग्रामीण 557 557 524 412 26 119 312 

नागरी 150 150 150 0 150 0 150 

एकूण 707 707 674 412 176 119 462 

एकूण 

ग्रामीण 2105 2105 1882 1649 63 393 1309 

नागरी 171 171 171 0 170 1 171 

एकूण 2276 2276 2053 1649 233 394 1480 

आधार :- 1) उपमखु्य कायवकारी अजधकारी (बालजवकास), जिल्हा पजरर्षद, धळेु.                     
     2) बालजवकास प्रकल्प अजधकारी (िहरी प्रकल्प), धळेु.       

टीि :-  साक्री तालकु्यात  नागरी प्रकल्प नसल्याने  अ.क्र. 3 मधील माणहती शनु्य दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.23 
जिल्ह्यािीि कायशरि अांगणवाडया व त्यामधीि बािके 

जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                   सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा ग्रामीण/ 
नागरी 

अांगणवा
ड्या मध्ये 
दाखल  
मलेु 

स्तनदा 
माताांची 
सांख्या 

वयोगटजनहाय मलुाांची सांख्या 

0-1 वषव 1 ते 3 वषव 3 ते 5 वषव एकूण 0 ते 5 
वषव 

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

1 जिरपरू 

ग्रामीण 45796 4140 9261 18233 18302 45796 

नागरी 13056 1150 2581 5324 5151 13056 

एकूण  58852 5290 11842 23557 23453 58852 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 24341 2022 5200 9066 10074 24340 

नागरी 14902 1148 2861 5177 6864 14902 

एकूण 39243 3170 8061 14243 16938 39242 

3 साक्री 

ग्रामीण 54653 6051 11603 20689 22361 54653 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 54653 6051 11603 20689 22361 54653 

4 धळेु 

ग्रामीण 48375 3970 9924 18271 20181 48376 

नागरी 205191 18777 40694 77283 87214 205191 

एकूण 253566 22747 50618 95554 107395 253567 

एकूण 

ग्रामीण 173165 16183 35988 66259 70918 173165 

नागरी 233149 21075 46136 87784 99229 233149 

एकूण 406314 37258 82124 154043 170147 406314 

 पुढे चालु … 
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िक्िा क्रमाांक 8.23 

जिल्ह्यािीि कायशरि अांगणवाडया व त्यामधीि बािके 
जिल्ह्हा :-  धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. तालकुा 

ग्रामीण/ 
नागरी 

सांदभव कालावधीतील बालमतृ्य ूदर 
(11/10)* 

1000 

उपित मतृ्य ूदर 
12/(10+12) * 

1000 
नोंदजवलेले 

िन्म 
बालमतृ्य ू उपित 

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

1 जिरपरू 

ग्रामीण 5840 37 7 6.34 1.20 

नागरी 119 0 1 0.00 8.33 

एकूण 5959 37 8 6.21 1.34 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 2220 16 0 7.21 0.00 

नागरी 124 0 0 0.00 0.00 

एकूण 2344 16 0 6.83 0.00 

3 साक्री 

ग्रामीण 5506 18 0 3.27 0.00 

नागरी 0 0 0 0.00 0.00 

एकूण 5506 18 0 3.27 0.00 

4 धळेु 

ग्रामीण 5576 13 0 2.33 0.00 

नागरी 2267 0 2 0.00 0.88 

एकूण 7843 13 2 1.66 0.25 

एकूण 

ग्रामीण 19142 84 7 4.39 0.37 

नागरी 2510 0 3 0.00 1.19 

एकूण 21652 84 10 3.88 0.46 

आधार :- 1) उपमखु्य कायवकारी अजधकारी (बालजवकास), जिल्हा पजरर्षद, धळेु.                     
     2) बालजवकास प्रकल्प अजधकारी (िहरी प्रकल्प), धळेु.       

टीि :-  साक्री तालकु्यात  नागरी प्रकल्प नसल्याने  अ.क्र. 3 मधील माणहती शनु्य दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक  8.24 
जिल्ह्यािीि कायशरि अांगणवाड्यामधीि कुपोषीत बािकाांचे शे्रणीजनहाय वगीकरण 

जिल्ह्हा :- धळेु                                            सांदभश वषश - 2020-21 
अ.
क्र. 

तालकुा ग्रामीण / नागरी 0 - 5 वयोगटातील 
मलेु 

वर्षवभरात विन घेतलेली 
बालके  सांख्या टककेवारी 

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

1 जिरपरु 

ग्रामीण 45796 41496 90.6 

नागरी 13056 13056 100.0 

एकूण 58852 54552 92.7 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 24341 19963 82.0 

नागरी 14902 14902 100.0 

एकूण 39243 34865 88.8 

3 साक्री 

ग्रामीण 54653 45054 82.4 

नागरी 0 0 0.0 

एकूण 54653 45054 82.4 

4 धळेु 

ग्रामीण 48375 40507 83.7 

नागरी 205191 205191 100.0 

एकूण 253566 245698 96.9 

एकूण  

ग्रामीण 173165 147020 84.9 

नागरी 233149 233149 100.0 

एकूण 406314 380169 93.6 

 पुढे चालु … 
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िक्िा क्रमाांक  8.24 

जिल्ह्यािीि कायशरि अांगणवाड्यामधीि कुपोषीत बािकाांचे शे्रणीजनहाय वगीकरण 
जिल्ह्हा :- धळेु                                               सांदभश वषश – 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 

 बालकाांचे कुपोर्षण श्रेणीजनहाय 
वगीकरण  स्तांभ - 5 पैकी 

मध्यम कमी 
विनाची 
बालकाांची 
टककेवारी 

(स्तांभ क्र. 8 
ची स्तांभ 

क्र.5 िी ) 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालकाांची 
टककेवारी 

(स्तांभ क्र. 9 ची 
स्तांभ क्र. 5 िी ) 

ग्रामीण / 
नागरी 

सवव साधारण 
विनाची 

बालकेसांख्या 

मध्यम कमी 
विनाची 
बालके 

(MAM)सांख्या 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालके 

(SAM)सांख्या 

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 जिरपरु 

ग्रामीण 38456 2348 692 5.7 1.7 

नागरी 12852 204 0 1.6 0.0 

एकूण 51308 2552 692 4.7 1.3 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 16429 2775 759 13.9 3.8 

नागरी 14654 248 0 1.7 0.0 

एकूण 31083 3023 759 8.7 2.2 

3 साक्री 

ग्रामीण 38876 5056 1122 11.2 2.5 

नागरी 0 0 0 0.0 0.0 

एकूण 38876 5056 1122 11.2 2.5 

4 धळेु 

ग्रामीण 34695 4571 1241 11.3 3.1 

नागरी 201021 4128 42 2.0 0.0 

एकूण 235716 8699 1283 3.5 0.5 

एकूण  

ग्रामीण 128456 14750 3814 10.0 2.6 

नागरी 228527 4580 42 2.0 0.0 

एकूण 356983 19330 3856 5.1 1.0 
आधार :- 1) उपमखु्य कायवकारी अजधकारी (बालजवकास), जिल्हा पजरर्षद, धळेु.                     

    2) बालजवकास प्रकल्प अजधकारी (िहरी प्रकल्प), धळेु.       
टीि :-  साक्री तालकु्यात  नागरी प्रकल्प नसल्याने  अ.क्र. 3 मधील माणहती  शनु्य दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.25 

एकास्त्मक बाि जवकास योिना - मािा व बािसांगोपन 
     जिल्ह्हा :- धळेु                                                              सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    (सांख्या) 

अ.  
क्र. 

तालकुा 
 
ग्रामीण / नागरी 0 ते 5 वयोगटातील 

बालके (सांख्या) 

अांगणवाडीचा लाभ घेणारे 

बालक माता 

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

1 जिरपरू 

ग्रामीण 45796 41496 4140 

नागरी 13056 13056 1150 

एकूण 58852 54552 5290 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 24341 19963 2022 

नागरी 14902 14902 1148 

एकूण 39243 34865 3170 

3 साक्री 

ग्रामीण 54653 45054 6051 

नागरी 0 0 0 

एकूण 54653 45054 6051 

4 धळेु 

ग्रामीण 48375 40507 3970 

नागरी 205191 205191 18777 

एकूण 253566 245698 22747 

एकूण  

ग्रामीण 173165 147020 16183 
नागरी 233149 233149 21075 

एकूण 406314 380169 37258 
 पुढे चालु … 
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िक्िा क्रमाांक 8.25 
एकास्त्मक बाि जवकास योिना - मािा व बािसांगोपन 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                  सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                        (सांख्या) 

अ.
क्र. 

तालकुा 

 
 
 

ग्रामीण 
/ नागरी 

कायवरत अांगणवाड्या स्वत:ची इमारत 
असलेल्या 

अांगणवाडींतील 
लाभधारकाांची 

सांख्या 

स्वत:ची 
इमारत 

असलेल्या 

स्वत:ची इमारत नसलेल्या 
एकूण 
(6+9) 

बाांधकाम 
हाती 

घेतलेल्या 

बाांधकाम 
हाती न 

घेतलेल्या 

एकूण 
(7+8) 

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

1 जिरपरू 

ग्रामीण 395 13 55 68 463 40654 

नागरी 0 0 12 12 12 0 

एकूण 395 13 67 80 475 40654 

2 पिदखेडा 

ग्रामीण 278 11 52 63 341 23697 

नागरी 0 0 9 9 9 0 

एकूण 278 11 61 72 350 23697 

3 साक्री 

ग्रामीण 564 4 176 180 744 39344 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 564 4 176 180 744 39344 

4 धळेु 

ग्रामीण 412 10 135 145 557 36678 

नागरी 0 0 150 150 150 0 

एकूण 412 10 285 295 707 36678 

एकूण  

ग्रामीण 1649 38 418 456 2105 140373 
नागरी 0 0 171 171 171 0 
एकूण 1649 38 589 627 2276 140373 

आधार :- 1) उपमखु्य कायवकारी अजधकारी (बालजवकास), जिल्हा पजरर्षद, धळेु.                    
     2) बालजवकास प्रकल्प अजधकारी (िहरी प्रकल्प), धळेु.       

टीि :-  साक्री तालकु्यात  नागरी प्रकल्प नसल्याने  अ.क्र. 3 मधील माणहती  शनु्य दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.26 

दाजरद्रय रेषेखािीि िहरी भागािीि कुटुां बे 
   जिल्ह्हा :- धळेु                       सांदभश वषश :-2002-07 

अ.  
क्र. 

महानगर 
पाजलका व 
नगरपजरर्षद 

िहरी  
कुटुांबाची 

एकूण सांख्या 

दाजरद्रय रेरे्षखालील िहरी  कुटुांबे दाजरद्रय 
रेरे्षखालील 
कुटुांबाांची                 

(टककेवारी) 

अनसुजूचत      
िाती 

अनसुजूचत   
िमाती 

अल्प 
सांख्याांक इतर एकूण 

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

1 जिरपरू 11355 310 124 484 1074 1992 17.5 

2 दोंडाईचा 9421 320 1926 1080 2008 5334 56.6 

3 धळेु 72076 4808 895 6939 5120 17762 24.6 

एकूण 92852 5438 2945 8503 8202 25088 27.0 

  आधार:-  1.प्रकल्प अजधकारी जिल्हा नागरी जवकास यांत्रणा, जिल्हाजधकारी कायालय, धळेु                                                                                                    
               2.सहा. आयकुत ,महानगर पाजल का, धळेु. 
 टीि :- सदर तकत्यातील अद्ययावत माणहती संबंणधत णवभागाकडे  उपलब्ध न झाल्याने  सन 2002-07 ची सधुाणरत माजहती पनुमुवणद्रत      
            करण्यात येत आहे.  
  

िक्िा क्रमाांक 8.27 
दाजरद्रय रेषेखािीि ग्रामीण भागािीि कुटुां बे 

  जिल्ह्हा :- धळेु                                  सांदभश वषश :-2002-07 

अ.  
क्र. 

तालकुा 
ग्रामीण  

कुटुांबाची एकूण 
सांख्या 

दाजरद्रय रेरे्षखालील ग्रामीण कुटुांबे दाजरद्रय रेरे्ष-खालील 
कुटुांबाांची                 

(टककेवारी) 
अनसुजूचत  

िाती 
अनसुजूचत 

िमाती 
अल्प- 

सांख्याांक 
इतर एकूण 

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

1 जिरपरू 67627 2436 24220 0 13587 40243 59.5 

2 पिदखेडा 59681 6516 4078 0 17607 28201 47.3 

3 साक्री 96262 5050 35295 0 14781 55126 57.3 

4 धळेु 88217 5625 11563 0 26515 43703 49.5 

एकूण 311787 19627 75156 0 72490 167273 53.7 

 आधार:- प्रकल्प सांचालक, जिल्हा ग्रामीण जवकास िांिणा, िुळे 
 टीि :-  सदर तकत्यातील माजहती उपलब्ध न झाल्याने सन 2002-07 ची माजहती पनुवमजुद्रत करण्यात येत आहे.  
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िक्िा क्रमाांक 8.28 
विंडकोने / म्हाडाने बांधलेल्या घरांचा तिवशल 

जिल्ह्हा :- धळेु                                            सांदभश वषश :- 2020-21 
मांडळाचे नाांव:-  नाजिक गहृजनमाण व क्षेत्रजवकास मांडळ, नाणशक                           (सदजनकाांची सांख्या) 

अ. 
क्र. तालकुा औद्योजगक 

झोपड 
पटटी 

पनुववसन 

आर्मथक 
दबुवल 
घटक 

अल्प 
उत्पन्न 

गट 

मध्यम 
उत्पन्न 

गट 

उच्च 
उत्पन्न 

गट 
इतर एकूण 

झालेला 
खचव ₹ 
लाखात 

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

1 जिरपरू -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 पिदखेडा -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3 साक्री -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4 धळेु -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
आधार :- कािथकारी अजििांता, नाजशक गृहजनमाण व के्षिजवकास मांडळ, नाजशक.                                                   
टीप :- धुळे जिल्हयामध्ये नाजिक गहृजनमाण व क्षेत्रजवकास मांडळामाफव त कोणत्याही प्रकारचे गहृजनमाण योिना सन 2020-21 मध्ये     
           राबजवण्यात आली नसल्याने माजहती (--) अिी दिवजवण्यात आली आहे. 
 
 

िक्िा क्रमाांक 8.29 
रािीव गाांधी प्रकल्ह्प जनवारा योिना 

जिल्ह्हा :-  धळेु                 सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. तालकुा 

बाांधलेली एकूण घरे  (संख्या) झालेला खचव  (₹ लाख) 
2019-20 अखेर 2020-21 2019-20 अखेर 2020-21 

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

1 जिरपरू 0 0 0.00 0.00 

2 पिदखेडा 0 0 0.00 0.00 

3 साक्री 0 0 0.00 0.00 

4 धळेु 0 0 0.00 0.00 

एकूण जिल्ह्हा 0 0 0.00 0.00 

आधार :- प्रकल्प सांचालक, जिल्हा ग्रामीण जवकास िांिणा, िुळे 
 टीि :- रािीव गाांधी ग्रामीण जनवारा योिना बांद झालेली असल्याने माजहती जनरांक असल्याचे  सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे.    
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िक्िा क्रमाांक 8.30 
प्रधानमंत्री आवास योिना  

वजल्हा :- धळेु                                िंंदभध िषध :- 2020-21 

अ.
क्र. 

तालकुा 
ग्राणमि/ 
नागरी 

सामाणजक व आर्थथकजात सवेक्षि-
2011नसुार णजल्हास्तरीय सणमतीने 
प्राधान्यक्रम यादीमध्ये  समाणवष्ट्ट  केलेल्या 
लाभार्थ्यांची संख्या 

प्राधान्यक्रम यादीमधील लाभार्थ्यां 
पैकी Awassoft प्रिालीवर नोंदिी 
करिेत आलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 णशरपरु ग्राणमि 19229 16729 

नागरी 651 250 
2 शशदखेडा ग्राणमि 8016 7120 

नागरी 462 250 
3 साक्री ग्राणमि 17543 15607 

नागरी 0 0 
4 धळेु ग्राणमि 8237 7103 

नागरी 15345 4625 
एकूण ग्रावमण 53025 46559 

नागरी 16458 5125 
 

                                                                                                                                           पढेु चाल…ू. 
 
 
 

अ.
क्र. तालकुा 

ग्राणमि/ 
नागरी 

उणद्दष्ट्ट (घरकुलांची संख्या) 

अनसुणूचत 
जाती 

अनसुणूचत 
जमाती अल्पसंख्यांक  इतर एकूि 

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 णशरपरु ग्राणमि 0 19 0 2126 2145 

नागरी 47 3 153 448 651 
2 शशदखेडा ग्राणमि 0 11 0 2325 2336 

नागरी 43 132 56 231 462 
3 साक्री ग्राणमि 0 29 0 1230 1259 

नागरी 0 0 0 1006 1006 
4 धळेु ग्राणमि 0 23 0 1752 1775 

नागरी 496 409 0 3720 4625 
एकूण ग्रावमण 0 82 0 7433 7515 

नागरी 586 544 209 5405 6744 



183 
 

 
 
 

िक्िा क्रमाांक 8.30 
प्रधानमंत्री आवास योिना  

वजल्हा :- धळेु                                िंंदभध िषध :- 2020-21 

 
 

 
 

अ.
क्र. तालकुा 

ग्राणमि/ 
नागरी 

मंजरू केलेल्या घरकुलांची संख्या 

अनसुणूचत 
जाती 

अनसुणूचत 
जमाती 

अल्पसंख्यांक  इतर एकूि 

(1) (2) (3) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 णशरपरु ग्राणमि 0 19 0 2115 2134 

नागरी 18 1 59 172 250 
2 शशदखेडा ग्राणमि 0 11 0 2324 2335 

नागरी 21 83 21 125 250 
3 साक्री ग्राणमि 0 29 0 1175 1204 

नागरी 6 7 0 29 42 
4 धळेु ग्राणमि 0 23 0 1744 1767 

नागरी 121 51 235 443 850 
एकूण ग्रावमण 0 82 0 7358 7440 

नागरी 166 142 315 769 1392 

अ.
क्र. तालकुा 

ग्राणमि/ 
नागरी 

पिूव झालेल्या घरकुलांची संख्या 

अनसुणूचत 
जाती 

अनसुणूचत 
जमाती 

अल्पसंख्यांक  इतर एकूि 

(1) (2) (3) (16) (17) (18) (19) (20) 
1 णशरपरु ग्राणमि 0 9 0 361 370 

नागरी 1 0 17 44 62 
2 शशदखेडा ग्राणमि 0 2 0 394 396 

नागरी 2 11 3 32 48 
3 साक्री ग्राणमि 0 1 0 290 291 

नागरी 0 0 0 0 0 
4 धळेु ग्राणमि 0 1 0 135 136 

नागरी 2 1 4 18 25 
एकूण ग्रावमण 0 13 0 1180 1193 

नागरी 5 12 24 94 135 
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िक्िा क्रमाांक 8.30 

प्रधानमंत्री आवास योिना 
वजल्हा :- धळेु                                िंंदभध िषध :- 2020-21 

अ.
क्र. तालकुा 

ग्राणमि/ 
नागरी 

 झालेला खचव (संदभव वषातील) 
(₹ लाखात) 

योजनेा या सरुुवातीपासनू 
संदभव वषापयंत 

अ
नसु

जूच
त 

िा
ती

 

अ
नसु

जूच
त 

िम
ात

ी 

अ
ल्प

-
सांख्

या
ांक

  

इतर एकूि 

एकूि पिूव 
झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव 
(₹ लाखात) 

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

1 णशरपरु नागरी 0.00 10.80 0.00 433.20 444.00 13091 15709.20 

ग्राणमि 2.00 0.00 34.00 88.00 124.00 62 124.00 

2 शशदखेडा नागरी 0.00 2.40 0.00 472.80 475.20 4573 5487.60 

ग्राणमि 2.80 29.00 16.00 70.80 118.60 48 118.60 

3 साक्री नागरी 0.00 1.20 0.00 348.00 349.20 13177 15812.40 

ग्राणमि 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

4 धळेु नागरी 0.00 1.20 0.00 162.00 163.20 4927 5912.40 

ग्राणमि 0.00 0.00 0.00 18.40 18.40 25 254.00 

एकूण नागरी 0.00 15.60 0.00 1416.00 1431.60 35768 42921.60 

 ग्रावमण 4.80 29.00 50.00 177.20 261.00 135 496.60 

 
आधार :- प्रकल्प सांचालक, जिल्हा ग्रामीण जवकास िांिणा, िुळे  
टीप :-सदर तक्त्िातील साक्री तालुक्िातील नागरी िागाला जनिी उपलब्ि झालेला नसल्िाने  माजहती जनरांक असल्िाचे सांबांजित कािालिाने 
कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.31 
घरबाांधणीसाठी अिशसहाय्य योिनेअांिगशि ग्रामीण के्षत्राि जदिेिी घरे 

वजल्हा :- धळेु                          िंंदभध िषध :- 2020-21 
रमाई आिािं योिना 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

पात्र 
लाभार्थ्यांपैकी 
Awassoft 
प्रिालीवर 

नोंदिी करिेत 
आलेल्या 

लाभार्थ्यांची 
संख्या 

उणद्दष्ट्ट 
(घरकुलांची 

संख्या) 

मंजरू 
केलेल्या 
घरकुलां
ची संख्या 

मंजरू घरकुलांपैकी 
संदभव वषात  

योजनेा या 
सरुुवातीपासनू संदभव 

वषापयंत 
पिुव 

झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव       
(₹ लाखात) 

पिुव 
झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव 
(₹ लाखात) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 णशरपरु 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
2 शशदखेडा 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
3 साक्री 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
4 धळेु 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

एकूण 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
शबरी आिािं योिना 

अ.
क्र. 

तालकुा 

पात्र 
लाभार्थ्यांपैकी 
Awassoft 
प्रिालीवर 

नोंदिी 
करिेत 

आलेल्या 
लाभार्थ्यांची 

संख्या 

उणद्दष्ट्ट 
(घरकुलांची 

संख्या) 

मंजरू 
केलेल्या 
घरकुलां

ची 
संख्या 

मंजरू घरकुलांपैकी संदभव 
वषात  

योजनेा या 
सरुुवातीपासनू संदभव 

वषापयंत 
 

पिुव 
झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव       
(₹ लाखात) 

पिुव 
झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव 
(₹ लाखात) 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 णशरपरु 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
2 शशदखेडा 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
3 साक्री 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
4 धळेु 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

एकूण 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
                                                                                                                                           पढेु चाल…ू. 
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िक्िा क्रमाांक 8.31 

घरबाांधणीसाठी अिशसहाय्य योिनेअांिगशि ग्रामीण के्षत्राि जदिेिी घरे 
वजल्हा :- धळेु            िंंदभध िषध :- 2020-21 

िारधी आिािं योिना 

अ.
क्र. तालकुा 

पात्र 
लाभार्थ्यांपैकी 
Awassoft 

प्रिालीवर नोंदिी 
करिेत आलेल्या 

लाभार्थ्यांची 
संख्या 

उणद्दष्ट्ट ( 
घरकुलांची 

संख्या) 

मंजरू 
केलेल्या 

घरकुलांची 
संख्या 

मंजरू घरकुलांपैकी 
संदभव वषात  

योजनेा या 
सरुुवातीपासनू संदभव 

वषापयंत 
पिुव 

झालेली 
घरकुले 

झालेला 
खचव       

(₹लाख) 

पिुव 
झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव         
(₹लाख) 

(1) (2) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 णशरपरु 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

2 शशदखेडा 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

3 साक्री 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

4 धळेु 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

एकूण 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

आवदम जमाती आिािं योिना 

अ.
क्र. 

तालकुा 

पात्र 
लाभार्थ्यांपैकी 
Awassoft 

प्रिालीवर नोंदिी 
करिेत आलेल्या 

लाभार्थ्यांची 
संख्या 

उणद्दष्ट्ट      
(घरकुलां   

ची 
संख्या) 

मंजरू 
केलेल्या 
घरकुलां
ची संख्या 

मंजरू घरकुलांपैकी 
संदभव वषात  

योजनेा या 
सरुुवातीपासनू संदभव 

वषापयंत 
पिुव 

झालेली 
घरकुले 

झालेला 
खचव 

(₹लाखात) 

पिुव 
झालेली 
घरकुले 

झालेला खचव 
(₹लाखात) 

(1) (2) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 
1 णशरपरु - - - - - - - 

2 शशदखेडा - - - - - - - 

3 साक्री - - - - - - - 

4 धळेु - - - - - - - 

एकूण - - - - - - - 
आधार :- प्रकल्प संचालक, णजल्हा ग्रामीि णवकास यंत्रिा, धळेु 
टीप  :-  1) आणदम जमाती धुळे णजल्हयात नसल्याने सदर आणदम जमाती आवास योजना माणहती णनरंक आहे. 
            2) रमाई आवास योिना ,िबरी आवास योिना, पारधी आवास योिना या योिनाांचे सांदभव वर्षात उजदषृ्ट अप्राप्त असल्याने  
            माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे. 

 



187 
 

 
 
 

िक्िा क्रमाांक 8.32 
जिल्ह्यािीि मागासवगीय वसजिगहेृ, त्याांची प्रवेि क्षमिा व जदिेिे प्रवेि 

जिल्ह्हा :- धळेु                     सांदभश वषश  :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

तालकुा 
मांिरू  वसजतगहेृ कायवरत वसजतगहेृ 

िासकीय अनदुाजनत एकूण िासकीय अनदुाजनत एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू 0 13 13 0 13 13 
2 पिदखेडा 1 16 17 1 16 17 
3 साक्री 2 37 39 2 37 39 
4 धळेु 2 42 44 2 39 41 

एकूण 5 108 113 5 105 110 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
त्यामधील प्रवेि क्षमता 

िासकीय अनदुाजनत एकूण 
मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 जिरपरू 0 0 444 120 444 120 
2 पिदखेडा 100 0 524 54 624 54 
3 साक्री 100 75 1057 404 1157 479 
4 धळेु 75 75 1696 342 1771 417 

एकूण 275 150 3721 920 3996 1070 
 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
सांदभव कालावधीत जदलेले प्रवेि 

िासकीय अनदुाजनत एकूण 
मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 

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

1 जिरपरू 0 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 67 0 0 0 67 0 

3 साक्री 64 24 0 0 64 24 

4 धळेु 45 46 0 0 45 46 

एकूण 176 70 0 0 176 70 
आधार - 1) सहाय्यक आयकुत, समाि कल्याण, धळेु    
              2) जिल्हा समािकल्याण अजधकारी, जिल्हा पजरर्षद. धळेु 
टीि  :-  संदभव वषात कोज्व्हड -19 मळेु वस्तीगहृातील  प्रवेश बंद असल्याने स्तंभ क्र.17 व 18ची माणहती णनरंक असल्याचे संबंणधत   
             कायालयाने कळणवले आहे.   
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िक्िा क्रमाांक 8.33 
जिल्ह्यािीि दजिि वस्त्त्या, त्यामधीि िोकसांख्या व दजिि वस्त्त्याांची सधुारणा 

जिल्ह्हा :- धळेु                                       सांदभश वषश  2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

दजलत 
वस्त्याां

ची 
सांख्या 

त्यामधील 
लोकसांख्या 

सांदभव कालावधीत कामे त्याांची प्रिासकीय मांिरूीची रककम 
(₹ लाख) 

अपणुव 
(मागील 

वर्षव 
अखेरीस) 

नजवन 
मांिरू 

एकूण 
अपणुव    

(मागील वर्षव 
अखेरीस) 

नजवन मांिरू एकूण 

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

1 जिरपरू 96 22255 0 87 87 85.00 232.37 317.37 

2 पिदखेडा 114 23178 0 36 36 21.50 74.59 96.09 

3 साक्री 93 16867 0 57 57 11.00 28.66 39.66 

4 धळेु 130 65271 0 93 93 20.44 152.35 172.79 

एकूण 433 127571 0 273 273 137.94 487.97 625.91 

                   

अ. 
क्र. 

तालकुा 

एकूण हाती घेतलेल्या कामाांचे प्रकार 
 (स्तांभ - 7 अपिूव व नवीन सह) 

सांदभव कालावधीत पणुव 
कामे 

पाणी 
परुवठा 

स्वच्छता सावविजनक 
वाचनालये 

रस्ते, 
पलु 

समाि 
मांदीर 

इतर सांख्या 
त्याांवरील 

खचव         
(₹ लाख) 

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

1 जिरपरू 0 5 0 15 1 66 5 1.12 

2 पिदखेडा 0 1 0 7 0 28 1 0.29 

3 साक्री 0 0 0 2 0 55 5 15.96 

4 धळेु 0 1 0 3 0 89 12 3.61 

एकूण 0 7 0 27 1 238 23 20.98 
 

आधार :- जिल्हा समािकल्िाण अजिकारी, जिल्हा पजरषद. िुळे     
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िक्िा क्रमाांक 8.34 
अल्ह्पसांख्याांक जवकास जवभागाकडून राबजवण्याि येि असिेल्ह्या जवजवध योिनाांचे िाभािी सांख्या 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                          
अ. 
क्र. 

बाब 
एकूण खचव  
(₹ लाख) 

लाभा्यांची सांख्या 
2018-19 2019-20 

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

1 
उच्च व्यावसाजयक जिक्षण घेणाऱ्या अल्पसांख्याांक 
जवद्या्यांकजरता जिष्यवतृ्ती योिना 

 --          --       -- 

2 

जनरांतर प्रजिक्षण योिना /तांत्र जिक्षण परीक्षा मांडळ /मकुत 
जवद्यापीठ याांच्यामाफव त राबजवण्यात येणाऱ्या 
अभ्यासक्रमाांमध्ये जिक्षण घेणाऱ्या अल्पसांख्याांक 
लाभा्यांची सांख्या 

0.00 4 0 

3 

राज्यातील अल्पसांख्याांक जवद्या्यांना िासकीय 
औद्योजगक प्रजिक्षण सांस्थाांमधनू अल्पमदुतीच्या 
व्यावसाजयक प्रजिक्षणाकजरता अनदुाजनत लाभा्यांची 
सांख्या 

 --          --       -- 

4 
बेरोिगार अल्पसांख्याांक उमेदवाराांना मॉल्समध्ये नोकरी 
उपलब्ध होण्याकजरता प्रजिक्षण घेणाऱ्या लाभा्यांची 
सांख्या 

 --          --       -- 

5  अल्पसांख्याांक िाळाांना, मदरसाांना सांगणक परुजवणे  0.00 0 0 

6 ग्रामीि भागात सणुवधा परुणविे 0.00 0 0 

7 ग्रामीि भागात सणुवधा परुणविे 0.00 0 0 

 
आधार :- 1) णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, धळेु                                                                                                                                      
               २) णजल्हा णनयोजन अणधकारी, धुळे .  
               ३ )णशक्षि महर्थष  दादासाहेब रावल,  शासकीय तंत्रणनकेतन, धळेु                                                                                                                                      
              4) णजल्हा सहायक संचालक कौशल्य णवकास ,रोजगार व उद्योजकता मागवदशवन कें द्र,  धळेु .                                                                              
              5) उपमखु्य कायवकारी अणधकारी (ग्रा.प.),णज.प.,धुळे 
टीि :-   1) अ. क्र. 1 ,3, 4  योजना  बंद असल्याचे संबंणधत कायालयांनी कळणवले असल्याने णनरंक  दशवणवण्यात  आल्या  आहेत.   

2) सरद यत्रणाांना जनधी उपलब्ध  झालेला नसल्याने 0 दिवजवलेली  माजहती जनरांक असल्याचे सांबांजधत कायालयानी साांजगतले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.35 
महिंलु विभागाकडील िंामावजक िंरुक्षा योजनांअंतगधत केलेले अथधिंहाययाबाबतची मावहती 

जिल्ह्हा :- धळेु                             सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                                                                                                  
                                                                                 (अनदुान ₹ िाख) 

अ. 
क्रां . 

तालकुा सांिय गाांधी जनराधार 
योिना 

श्रावणबाळ 
सेवा योिना 

इांजदरा गाांधी राष्रीय 
वधृ्दापकाळ योिना 

राष्रीय कुटुांब लाभ 
योिना 

लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले 
अनदुान 

लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले 
अनदुान 

लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले 
अनदुान 

लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले 
अनदुान 

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

1 जिरपरू 9601 920.20 14056 1686.72 14766 354.38 168 33.60 

2 पिदखेडा 8437 882.16 11439 1372.68 11173 2681.52 109 21.80 

3 साक्री 4841 565.55 10332 1239.84 17376 417.02 78 15.60 

4 धळेु 10373 1212.00 19780 2373.60 21645 519.48 106 21.20 

एकूण 33252 3579.91 55607 6672.84 64960 3972.40 461 92.20 
 

आधार :- जिल्हाजिकारी कािालि (सांिि गाांिी शाखा), िुळे 
टीप :- योिनेअांतगवत प्राप्त होणारे अनदुान ज्या लाभाथींना वाटप केले िाते ते लाभाथी मयत असल्यास पकवा हयातीचा दाखला मदुतीत    
          िमा न केल्यास  लाभारथी सांख्या व अनदुान  कमी /िास्त होत असते. असे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 8.36 
सांिय गाांधी जनराधार अनदुान योिनेंिगशि केिेि ेअिशसहाय्याबाबिची माजहिी 

जिल्ह्हा :- धळेु                              सांदभश वषश :- 2020-21                                                                                                                         
                                                                                     (अनदुान ₹ िाख) 

अ. 
क्रां . 

तालकुा 
65 वर्षाखालील जनराधार व्यकती अनाथ मलेु अपांग 

लाभाथी सांख्या जदलेले अनदुान 
लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले 
अनदुान 

लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले अनदुान 

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

1 जिरपरू 6840 820.80 0 0.00 44 1.59 

2 पिदखेडा 6886 826.32 0 0.00 45 1.62 

3 साक्री 4407 528.84 0 0.00 27 0.97 

4 धळेु 9983 1197.96 0 0.00 0 0.00 

एकूण 28116 3373.92 0 0.00 116 4.18 
 

अ. 
क्रां . 

तालकुा 
जनराधार जवधवा 

घटस्फोट झालेल्या जनराधार 
मजहला 

अत्याचाजरत व वेचया 
व्यवसायातनू मकुत झालेल्या 

मजहला 
लाभाथी सांख्या जदलेले अनदुान लाभाथी 

सांख्या 
जदलेले 
अनदुान 

लाभाथी 
सांख्या 

जदलेले अनदुान 

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

1 जिरपरू 2717 97.81 0.00 0.00 0 0.00 

2 पिदखेडा 1506 54.22 0.00 0.00 0 0.00 

3 साक्री 407 14.65 0.00 0.00 0 0.00 

4 धळेु 390 14.04 0.00 0.00 0 0.00 

एकूण 5020 180.72 0.00 0.00 0 0.00 

 
आधार :- जिल्हाजिकारी कािालि (सांिि गाांिी शाखा), िुळे 
टीप :-  िुंन्य दिंजहवलेली माहहती संबंहित कायालयाने हनरंक असल्याचे संबंहित कायालयाने कळहवले आहे.          
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क्रमाांक 8.37 
पनुवशसन प्रकल्ह्पाांची सद्यस्स्त्ििी 

जिल्ह्हा :- धळेु                                    सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

प्रकल्पाांचे नाांव पनुववसन 
अजधजनयमाांतगव
त अजधसचुना 

जनगवजमत जदनाांक 

जनश्चचत 
केलेला स्लबॅ 

बाजधत गाांवे 
(सांख्या) 

बाजधत क्षेत्र 
(हेकटर) 

िजमन वाटप 
खातेदार 
(सांख्या) 

क्षेत्र (हेकटर) 

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

1 

जनम्न पाांझरा 
मध्यम प्रकल्प 
अककलपाडा  

ता. साक्री 

24.09.1986 
दरुुस्ती 

03/07/2003 

टप्पा तीन 
हे.आर.  
3.23 

3 1838.89 0 0 

2 
वाडी िेवाडी 
मध्यम प्रकल्प 
ता. पिदखेडा 

08.11.1993 
टप्पा तीन 
हे.आर.  
3.23 

2 1212.88 0 0 

3 
सोनवद मध्यम 

प्रकल्प  
ता. पिदखेडा 

13.03.1984 
टप्पा तीन 
हे.आर.  
3.23 

1 2375.08 0 0 

एकूण जिल्ह्हा 6 5426.85 0 0 

 
अ. 
क्र. 

प्रकल्पाांचे नाांव भुखांड वाटप प्रकल्पग्रस्त 
वसाहत (सांख्या) खातेदार (सांख्या) क्षेत्र (हेकटर) जनगवजमत केलेले 

दाखले (सांख्या) 
नोकरी जमळालेली 

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

1 

जनम्न पाांझरा 
मध्यम प्रकल्प 
अककलपाडा  

ता. साक्री 

3 1452 167.39 1231 36 

2 
वाडी िेवाडी 
मध्यम प्रकल्प 
ता. पिदखेडा 

2 720 75.22 458 11 

3 
सोनवद मध्यम 

प्रकल्प  
ता. पिदखेडा 

1 134 9.00 209 22 

एकूण जिल्ह्हा 6 2306 251.61 1898 69 
आधार :-  जिल्हा पुनवथसन अजिकारी, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 8.38 
जिल्ह्यािीि दषु्ट्काळामळेु झािेिी हानी व पनुवशसन व्यवस्त्िापनाांिगशि जदिेि ेसहाय्य    

जिल्ह्हा :- धळेु                                       सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

तालकुा दषु्काळामळेु झालेली हानी मदत व पनुववसनाांतगवत केलेले सहाय्य 
जपकाचे  
झालेले 
नकुसान  
(आणे 
वारी) 

दषु्काळा 
मळेु 

मतृप्राणी 
(सांख्या) 

स्थलाांतरी
ताांची 
सांख्या 

इतर रोिगार हमी 
योिनेंतगवत 
परुजवलेला 
रोिगार 

(मनषु्य जदन) 

दषु्काळ 
ग्रस्त 

प्राण्याांसाठी 
उभारलेल्या 

छावण्याां 

जपक आणेवारी नसुार 
जदलेली नकुसान 

भरपाई 

किवमाफी 
जदलेल्या 

िेतकऱ्याां
ची सांख्या अथवसहाय्य 

(₹) 
बी-

जबयाणे 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 जिरपरू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 पिदखेडा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 साक्री 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 धळेु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
आधार :- मा. उपजिल्हाजिकारी, (महसुल जविाग), जिल्हाजिकारी कािालि, िुळे 
टीप :- सदर माहहती उपलब्ि झालेली नसल्याने हनरंक असल्याचे संबंहित कायालयाने कळहवले आहे. 
 

  
िक्िा क्रमाांक 8.39 

जिल्ह्यािीि आपत्तीमळेु झािेिी हानी व आपत्ती व्यवस्त्िापनाांिगशि जदिेि ेसहाय्य    
जिल्ह्हा :- धळेु                                                                     सांदभश वषश – 2020-21 

अ. 
क्रां . 

आपत्तीचा 
प्रकार 

आपत्तीमळेु झालेली हानी आपत्ती 
व्यवस्थापना 

अांतगवत वाटलेले 
सहाय्य           

(₹ लक्ष) 

मनषु्य 
(सांख्या) 

प्राणी 
(सांख्या) 

कृर्षी  (हेकटर) घरे  
(सांख्या) 

रस्ते 
लाांबी 

जक.मी. 

पलु 
(सांख्या) 

सावविजनक 
इमारती 
(सांख्या) 

इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 भकूां प 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

2 परू 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

3 वादळ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

4 भसूख्खलन 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

5 गारपीट 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0.594 

6 इतर  4 65 31046.6 388 0 0 0 0 3639.28 

एकूण 4 65 31051.00 388 0 0 0 0 3639.87 
आधार :- आपत्ती व्िवस्र्ापन जविाग, जिल्हाजिकारी कािालि, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 9.1 
जिल्ह्यािीि जवजवध योिनाांिगशि जनयिव्यय व खचाचा आढावा 

  जिल्ह्हा :- धळेु                            (₹ लाख) 
अ. 

क्र. 
णजल्हा योजना 

2020-21 

मंजरू णनयतव्यय प्राप्त णनधी खचव  खचाची टक्केवारी 

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

1 सववसाधारि योजना 
14700.00 14700.00 14149.39 96.3 

2 
अनसुणूचत जाती 
उपयोजना 

2921.00 2921.00 2836.12 97.1 

3 आणदवासी उपयोजना 
10167.85 10167.85 10145.84 99.8 

4 
आणदवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील योजना 2082.96 2082.96 1999.07 96.0 

5 
डोंगरी णवकास 
कायवक्रम 

200.00 200.00 200.00 100.0 

6 
खासदारांचा स्थाणनक 
णवकास कायवक्रम 

500.00 250.00 16.71 6.7 

7 
आमदारांचा स्थाणनक 
णवकास कायवक्रम 1200.00 1200.00 1200.00 100.0 

8 
प्रादेणशक पयवटन 
णवकास कायवक्रम 
(राययस्तर) 

8092.20 4305.00 3000.00 69.7 

9 
अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्र णवकास कायवक्रम 110.00 110.00 40.00 36.4 

                                                                                                                                   
                                                                                                      िढेु चालु.. . 
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िक्िा क्रमाांक 9.1 
जिल्ह्यािीि जवजवध योिनाांिगशि जनयिव्यय व खचाचा आढावा 

  जिल्ह्हा :- धळेु                            (₹ लाख) 

अ. 

क्र. 
णजल्हा योजना 

2020-21 2021-22 

मंजरू 

णनयतव्यय 
प्राप्त णनधी खचव 

खचाची 

टक्केवारी 
मंजरू णनयतव्यय 

(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 सववसाधारि योजना 19000.00 19000.00 17029.96 89.6 21000.00 

2 अनसुणूचत जाती 
उपयोजना 3004.00 3004.00 2998.48 99.8 3004.00 

3 आणदवासी उपयोजना 8701.02 8701.02 8990.05 103.3 8957.02 

4 आणदवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील योजना 

1700.56 1700.56 1404.82 82.6 1344.73 

5 डोंगरी णवकास 
कायवक्रम 

200.00 200.00 66.38 33.2 400.00 

6 खासदारांचा स्थाणनक 
णवकास कायवक्रम 

500.00 0.00 0.00 0.0 500.00 

7 आमदारांचा स्थाणनक 
णवकास कायवक्रम 2315.74 2315.74 1777.95 76.8 1800.00 

8 
प्रादेणशक पयवटन 
णवकास कायवक्रम 
(राययस्तर) 

108.06 108.06 0.00 0.0 0.00 

9 अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्र णवकास कायवक्रम 12.00 12.00 0.00 0.0 0.00 

 आधार :- जिल्हा जनिोिन अजिकारी, जिल्हा जनिोिन सजमती, िुळे 
 टीि :-  अ.क्र.4 मणधल प्राप्त  णनधीतील उववरीत रक्कम आणदवासी उपायोजनेत पनुवणवलोकन केलेली असल्याचे संबंणधत कायालयाने   
           कळणवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 9.2 
जवजवध जवकास िीषाखािी झािेिा योिनाांिगशि खचश 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21
                             (₹ लाख) 

अ. 
क्र. 

जवकास िीर्षव 
व उपिीर्षव 

 जिल्हा पातळीवरील योिनाांवर झालेला खचव 

सवव साधारण आजदवासी 
उपयोिना 

आजदवासी 
उपयोिना 

क्षेत्राबाहेरील 

अनसुजूचत 
िाती 

उपयोिना 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कृजष व सांिग्न सेवा 

1.1 पीक सांवधवन 0.00 404.25 89.65 353.93 847.83 
1.2 फलोत्पादन 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
1.3 मदृ व िलसांधारण 0.00 333.43 0.00 0.00 333.43 
1.4 पिसुांवधवन 159.98 165.44 58.92 76.95 461.29 
1.5 दगु्ध िाळा जवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.6 मत्स्य व्यवसाय 34.00 2.50 2.30 0.00 38.80 
1.7 वने व वन्य िीवन  1003.08 382.73 0.00 0.00 1385.81 
1.8 सामाजिक वनीकरण  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.9 धान्य साठवण,गोदामे व पणन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.10 कृजर्ष जिक्षण आजण सांिोधन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.11 सहकार 0.00 3.80 0.00 0.96 4.76 
    एकूण (एक) 1197.06 1292.15 150.87 431.84 3071.92 

2 ग्रामीण जवकास 
2.1 एकाश्त्मक ग्रामीण जवकास  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2 अवर्षवण प्रवण क्षेत्र कायवक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3 ग्रामीण रोिगार  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.4 भ-ूसधुारणा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.5 रोिगार हमी योिना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.6 सामजूहक जवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.7 ग्रामीण स्वच्छता कायवक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     एकूण (दोन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 पाटबांधारे व परूजनयांत्रण 
3.1 लघ ुपाटबांधारे (राज्यक्षेत्र) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.2 लघ ुपाटबांधारे (स्थाजनक क्षेत्र) 947.65 800.00 0.00 0.00 1747.65 
3.3 िलप्रदाय के्षत्र जवकास कायवक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.4 मोठे व मध्यम पाटबांधारे  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.5 परूजनयांत्रण  374.98 0.00 0.00 0.00 374.98 
     एकूण (िीन) 1322.63 800.00 0.00 0.00 2122.63 

                                                                                                                                                    पढेु चाल.ु . . . .   
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िक्िा क्रमाांक 9.2    
जवजवध जवकास िीषाखािी झािेिा योिनाांिगशि खचश 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                       सांदभश वषश :- 2020-21                 
                                                                                             (₹ लाख) 

अ. 
क्र. 

जवकास िीर्षव 
व उपिीर्षव 

 जिल्हा पातळीवरील योिनाांवर झालेला खचव 

सवव 
साधारण 

आजदवासी 
उपयोिना 

आजदवासी 
उपयोिना 
क्षेत्राबाहेरी

ल 

अनसुजूचत 
िाती 

उपयोिना 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
4 ऊिा 

4.1 ऊिा जवकास (नवीन) 713.28 600.00 240.85 0.00 1554.13 
4.2 िलजवद्यतु ऊिा जवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.3  अपारांपारीक ऊिा जवकास 332.55 0.00 0.00 75.87 408.42 
एकूण ( चार ) 1045.83 600.00 240.85 75.87 1962.55 

5 उद्योग व खाण 
5.1 ग्रामीण व लघउुद्योग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.2 मोठे व मध्यम उद्योग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
एकूण (पाच) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 पजरवहन 
6.1  बांदरे, जदपगहेृ व नौकावहन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.2 रस्ते व पलू 3100.20 400.00 0.00 0.00 3500.20 
6.3 रस्ते वाहतकू 1900.00 490.72 0.00 0.00 2390.72 
6.4 देिाांतगवत िलवाहतकू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.5 िहरी लोहमागवव मेरो वाहतकू 
(नवीन) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.6 हवाई वाहतकू  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
एकूण (सहा) 5000.20 890.72 0.00 0.00 5890.92 

7 सामान्य आर्थिक सेवा 
7.1  जतथवक्षेत्र जवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.2 पयवटन जवकास (नवीन) 94.29 0.00 0.00 0.00 94.29 
7.3 प्रादेजिक ग्रामीण बकेँचा जवकास 
(नवीन) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण (िंात) 94.29 0.00 0.00 0.00 94.29 
                     पढेु चाल.ु . . . .   
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िक्िा क्रमाांक 9.2    
जवजवध जवकास िीषाखािी झािेिा योिनाांिगशि खचश 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                     सांदभश वषश :- 2020-21 
                                   (₹ लाख) 

अ. 
क्र. 

जवकास िीर्षव 
व उपिीर्षव 

 जिल्हा पातळीवरील योिनाांवर झालेला खचव 

सवव 
साधारण 

आजदवासी 
उपयोिना 

आजदवासी 
उपयोिना 

क्षेत्रा 
बाहेरील 

अनसुजूचत 
िाती 

उपयोिना 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
8 सामाजिक व सामजूहक सेवा      

8.1  सामान्य जिक्षण 1130.58 0.00 0.00 0.00 1130.58 
8.2  तांत्र जिक्षण 101.60 0.00 0.00 0.00 101.60 
8.3  वदै्यकीय जिक्षण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.4  उच्च जिक्षण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.5  उच्च जिक्षण (कला) (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.6  व्यावसाजयक  जिक्षण  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.7  आजदवासींचे  जिक्षण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.8 मागासवगीयाांसाठी  जिक्षण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.9  लोक वाचनालय (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.10  कला व सांस्कृती 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 
8.11  जक्रडा व यवुक कल्याण 168.40 140.00 0.00 33.00 341.40 
8.12  मागासवगीयाांचे कल्याण 0.00 2557.16 983.11 996.05 4536.32 
8.13  आजदवासींचे कल्याण  (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.14 अल्पसांख्याकाांचे कल्याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.15  दबुवल घटकाांचे कल्याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.16 मजहला व बालकल्याण(नवीन) 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.17  पोर्षण 200.00 1683.53 15.00 0.00 1898.53 
8.18  कामगार व कामगार कल्याण 0.00 106.55 0.00 0.00 106.55 
8.19 सामाजिक सरुक्षा व जवमा नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.20  रोिगार व स्वयांरोिगार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.21  सावविजनक आरोग्य 2536.61 755.05 0.00 0.00 3291.66 
8.22  पाणी परुवठा व स्वच्छता 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.23  गहृजनमाण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.24  नगर जवकास 1816.02 0.00 0.00 1461.72 3277.74 
8.25  आमदाराचा स्थाजनक जवकास  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 एकूण  5963.71 5242.29 998.11 2490.77 14694.38 

                                                                                             पढेु चाल.ु . . . .   
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िक्िा क्रमाांक 9.2    
जवजवध जवकास िीषाखािी झािेिा योिनाांिगशि खचश 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                     सांदभश वषश :- 2020-21
                              (₹ लाख) 

अ. 
क्र. 

जवकास िीर्षव 
व उपिीर्षव 

 जिल्हा पातळीवरील योिनाांवर झालेला खचव 

सवव साधारण 
आजदवासी 
उपयोिना 

आजदवासी 
उपयोिना 

क्षेत्रा 
बाहेरील 

अनसुजूचत 
िाती 

उपयोिना 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
9 सामान्य सेवा      
 9.1 प्रिासन व साांश्ख्यकी 

सांजनयांत्रण 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 9.2 कायदा व अांमलबिावणी 
प्रिासन 

470.95 0.00 0.00 0.00 470.95 

 9.3 तरुूां ग व सधुार सेवा (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 9.4 आपत्कालीन व्यवस्थापन  

(नवीन) 
1045.22 0.00 0.00 0.00 1045.22 

 9.5 सावविजनक कायालय व 
पायाभतू सजुवधा (नवीन) 

223.00 0.00 0.00 0.00 223.00 

 9.6  कमवचारी प्रजिक्षण कायवक्रम  
(नवीन) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 9.7 कमवचारी गहृजनमाण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 9.8 ई-गव्हनवन्स (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 9.9 लेखन सामग्री व छपाई 

(नवीन) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 9.10 माजहती व प्रजसध्दी 4.99 0.00 0.00 0.00 4.99 
 9.11 शासकीय णनवासी इमारती 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 9.12 इतर णजल्हा योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 9.13 णजल्हा णनयोजन सणमती 

बळकटीकरि 
0.51 0.00 0.00 0.00 0.51 

 9.14 नाणवण्यपिुव योजना 654.40 164.89 14.99 0.00 834.28 
 9.15 योजनांचे मलु्यमापन, 

संणनयंत्रि व डाटाएंट्री करिे 
7.17 0.00 0.00 0.00 7.17 

 एकूण (नऊ) 2406.24 164.89 14.99 0.00 2586.12 
 एकूण  (एक िे नऊ) 17029.96 8990.05 1404.82 2998.48 30423.32 

आधार - जिल्हा जनिोिन अजिकारी, जिल्हा जनिोिन सजमती, िुळे.   
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िक्िा क्रमाांक 9.3 
िीिं कलमी कायधक्रमाची भौवतक प्रगती 

वजल्हा :- धळेु.                                                                                                           िंंदभध िषध :-2020-21 
अ.क्र बाब पणरमाि उणदष्ट्ट साध्य 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 अ) स्विवजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाभाथी संख्या बंद बंद 
  

ब) संपिुव ग्रामीि रोजगार योजना 
मनषु्ट्य णदवस 

लाखात बंद बंद 

  क) लघउुद्योगांना प्रोत्साहन उद्योग संख्या बंद बंद 
2 अवतवरक्त जवमनीचे िाटि हेक्टर उ.ना. उ.ना. 
3 विण्यािंाठी स्िच्छ िाणी गांव/वाडया 26 22 
4 अ) िंिांिंाठी आरोग्य (मलुांिंाठी रोगप्रवतबंधक लिं टोचणे) 

  1. गोवर लस संख्या 28752 31726 
  2. णड.टी.पी. संख्या 28277 29883 
  3. पोलीओ संख्या 28277 33408 

  4. बीसीजी संख्या 28752 32868 
  ब) कुटंूब णनयोजन शस्त्रणक्रया संख्या 6980 4902 
  क) सममलू्य शस्त्रणक्रया 
  1.आय.य.ुडी. (तांबी)  संख्या 7213 4297 
  2.ओ.पी.ओ.  संख्या 8117 74445 
  3. सी.सी. यझुसव(णनरोध)  संख्या उ.ना. 97248 
5 अ) अन.ुजातींच्या कुटंुबांना िंहायय      

  1.दाणरद्रय रेषेवर आिण्यासाठी अनसुणुचत व नवबौध्द 
शेतक-यांना अथवसहाय्य 

 संख्या 319 319 

  2.महात्मा फुले णवकास महामंडळ योजना अनदुान/ 
णबजभांडवल योजना 

 संख्या 29 42 

  3. अण्िाभाऊ साठे णवकास महामंडळ प्रणशक्षि 
योजना/बीजभांडवल/अनदुान भेट  संख्या 305 7 

  4. णजल्हा उद्योग कें न्द्र सणुशणक्षत बेरोजगारांना बीज 
भांडवल/उद्योजकता प्रणशक्षि कायवक्रम 

 संख्या 
उ.ना. उ.ना. 

  5. खाणद ग्रामोद्योग मंडळ ग्रामीि कारागीरांना 50 टक्के 
अनदुान व कजव 

 संख्या 
उ.ना. उ.ना. 

  6.सवुिव जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाभाथी संख्या 8920 5421 
  7. संत रोहीदास चमवकार व चमोद्योग णवकास महामंडळ 

मया. 
लाभाथी संख्या 41 7 

                                                                                                 पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 9.3 
िीिं कलमी कायधक्रमाची भौवतक प्रगती 

वजल्हा :- धळेु.                                                                                                           िंंदभध िषध :-2020-21 
अ.क्र बाब पणरमाि उणदष्ट्ट साध्य 
(1) (2) (3) (4) (5) 
6 ब) अन.ुजमातींच्या कुटंुबांना िंहायय लाभाथी संख्या उ.ना. उ.ना. 
  1. आणदवासी शेतकारी कुटंूबांना दाणरद्र्य रेषेवर 

आिण्यासाठी कृणष णनणवष्ट्ठा वाटप 
लाभाथी संख्या 

उ.ना. उ.ना. 

  2. तलंगाचे गट वाटप लाभाथी संख्या उ.ना. उ.ना. 
  3.मासेमारी साधनांा या खरेदीसाठी अथवसहाय्य( नायलॉन 

सतु/जाळे) 
लाभाथी संख्या 

उ.ना. उ.ना. 

  4.सणुशणक्षत बेरोजगारांना बीज भांडवल लाभाथी संख्या उ.ना. उ.ना. 
  5. णवद्यतुपंप परुणविे लाभाथी संख्या उ.ना. उ.ना. 
  6. तेल इंणजनांचा परुवठा (राययस्तर) लाभाथी संख्या उ.ना. उ.ना. 
  7. घराची गवती छपरे बदलनू मंगलोरी कौले/जीआयसीट 

पते्र बसणविे 
लाभाथी संख्या बंद बंद 

  8. स्विव जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना लाभाथी संख्या उ.ना. उ.ना. 
  9. केन्द्रवती अथवसंकल्प (न्य.ुब) रायययोजना संख्या बंद बंद 
7 इंवदरा आिािं योजना (घरकुल) घरकुल उ.ना. उ.ना. 
8 अत्यल्ि उत्िन्नगट ग्रहवनमाण योजना सदणनका उ.ना. उ.ना. 
9 राष्ट्रीय गवलच्छ िस्ती िंधुारणा कायधक्रम लोक संख्या उ.ना. उ.ना. 

10 िंामावजक िनीकरण (निीन धोरण)  झाडे लािणे 
रोपे संख्या 
लाखात 0.60 0.60 

11 िंामावजक िनीकरण िंामवुहक के्षत्रािर िकृ्ष लागिड हेक्टर उ.ना. उ.ना. 
12 ग्रामीण विद्यतुीकरण (िंि िंंचाचे विद्यतुीकरण) संख्या उ.ना. उ.ना. 

 

आधार -1) प्रकल्प संचालक, णजल्हा ग्रामीि णवकास यंत्रिा धळेु. 
           2) उपणजल्हाणधकारी कायालय,भुसंपादन णवभाग धुळे. 
           3) कायवकारी अणभयंता, ग्रामीि पािीपरुवठा, णजल्हा पणरषद, 
           4  सहायक आयकु्त समाजकल्याि धुळे. 
           5) णजल्हा आरोग्य अणधकारी, णजल्हा पणरषद.  
            6)एकाज्त्मक बाल णवकास प्रकल्प अणधकारी कायालय, धुळे. 
टीप :-1) (-) सदर माहहती उपलब्ि न झाल्याने हनरंक दिंजहवण्यात येत आहे.           
 2) अ.क्र.4 मणधल उणद्दष्ट्टा पेक्षा  साध्य जास्त  असलेल्या संख्ये मध्ये णजल्हा बाहेरील संख्येचाही समावेश असल्याचे संबंणधत     
             णवभागाने  कळणवले  आहे.  
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िक्िा क्रमाांक  9.4 
                                कें द्र शाििाच्या महत्वपतर्ण योििाुंची प्रगती 
वजल्हा - धळेु.                                                                   िंंदभध िषध :- 2020-21 

अ.
क्र. 

योजनेचे नांव 

णद. 
1/4/2020      

रोजी 
णशल्लक 

णनधी 

आर्थथक प्रगती 
संदभव वषात 

अखर्थचत 
रक्कम  

बाब 

भौणतक प्रगती 
 संदभव वषात 

प्राप्त 
णनधी 

झालेला 
खचव 

उणद्दष्ट्ट साध्य 

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

1 मनरेगा (MNREGA) 164.5 4107 3856 250.4 
कुिल 
जन धी 23.34 10.35 

2 राष्ट्ट्रीय ग्रामीि जीवनोन्नती 
अणभयान (NRLM) 

49.95 940.0
0 

969.94 16.02  -  -  - 

3 राष्ट्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती 
अणभयान (NULM) 

 -  -  -  -  -  -  - 

4 
मागास क्षेत्र णवकास णनधी 
(BRGF) 

 -  -  -  -  -  -  - 

5 

णदनदयाळ उपाध्याय 
ग्रामीि कौशल्य णवकास 
योजना  
(DDU-GKY) 

 -  -  -  -  - 3783 1007 

6 
पंतप्रधान ग्रामीि रस्ते 
णवकास कायवक्रम 
(PMGSY) 

बांद बांद बांद बांद बांद बांद बांद 

7 राष्ट्ट्रीय सामाणजक सहायता 
कायवक्रम (NSAP) 

- - - - - - - 

8 
पंतप्रधान शहरी आवास 
योजना (Housing for 
ALL - Urban) 

- - - - - - - 

9 पंतप्रधान ग्रामीि आवास 
योजना (PMAY-G) 

0.00 0.00 1917.60 0.00 0.00 7515 1598 

10 
स्वा छ भारत णमशन 
(SBM) 

 -  -  -  -  -  -  - 

11 
स्वा छ भारत णमशन ग्रामीि 
(SBM-G) 

3476.47 1325 243.6 1516  - 1951 1951 

                                                                                                                                                                    पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक  9.4 
                                कें द्र शाििाच्या महत्वपतर्ण योििाुंची प्रगती 
वजल्हा - धळेु.                                                                   िंंदभध िषध :- 2020-21 

अ.
क्र. योजनेचे नांव 

णद. 
1/4/2020     

रोजी 
णशल्लक 

णनधी 

आर्थथक प्रगती 
संदभव वषात अखर्थचत 

रक्कम  बाब 

भौणतक प्रगती 
 संदभव वषात 

प्राप्त णनधी झालेला 
खचव उणद्दष्ट्ट साध्य 

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

12 
राष्ट्ट्रीय ग्रामीि पािी 
परुवठा कायवक्रम 
(NRDWP) 

1926.96 0.00 1230.30 696.64 
िल 

जि वन 
जम िन   

124442 94407 

13 
पंतप्रधान कृषी णसचन 
योजना (PMKSY) 

6.04 1515.95 438.02 1083.96  -  - 1038 

14 
एकाज्त्मक पािलोट 
णवकास कायवक्रम 
(IWMP) 

120.32 237.30 290.12 67.50  - 991 111 

15 

णडजीटल इंणडया अंतगवत 
भमूी अणभलेख 
संगिकीकरि 
(NLRMP) 

- - - - - - - 

16 
णदनदयाळ उपाध्याय 
ग्राम ययोती योजना 
(DDUGJY) 

- - - - - - - 

17 शामाप्रसाद मखुजी 
रुबवन णमशन (NRuM) 

- - - - - - - 

18 

अमतृ (Atal Mission 
for Rejuvenation 
and Urban 
Transformation ) 

- -' - - - - - 

19 स्माटव णसटी णमशन  - - - - - - - 

20 
उयवल (DISCOM 
Assurane Yojna) 
(UDAY) 

- - - - - - - 

                                                                                                पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक  9.4 
                                कें द्र शाििाच्या महत्वपतर्ण योििाुंची प्रगती 
वजल्हा - धळेु.                                                                   िंंदभध िषध :- 2020-21 

अ.
क्र. योजनेचे नांव 

णद. 
1/4/2020      

रोजी 
णशल्लक 

णनधी 

आर्थथक प्रगती 
संदभव वषात अखर्थचत 

रक्कम  बाब 

भौणतक प्रगती 
 संदभव वषात व 

प्राप्त णनधी झालेला 
खचव उणद्दष्ट्ट साध्य 

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

21 
पंतप्रधान पीक णवमा 
योजना(PMFBY) 

 -  -  -  -  - 327 327 

22 
राष्ट्ट्रीय आरोग्य 
अणभयान (NHM) 

 -  -  -  -  -  -  - 

23 
सवव णशक्षि अणभयान 
(SSA) 

198.10 784.86 766.78 216.18  - 399825 321519 

24 एकाज्त्मक बाल णवकास 
योजना (ICDS) 

 -  -  -  -  -  -  - 

25 मध्यान्न भोजन योजना 557.83 2218.84 2637.35 139.32   252148 252148 

26 

पंतप्रधान उयवला योजना 
(PMUY) LPG 
connections to POP 
families 

- - - - - - - 

27 
पंतप्रधान कौशल्य 
णवकास कायवक्रम 

- -' - - - - - 

28 

णडजीटल इंणडया अंतगवत 
साववजणनक इंटरनेट 
सणुवधा कायवक्रम 
(common service 
centre in each Gram 
Panchayat) 

- - - - - - - 

 
आधार - 1) प्रकल्प सांचालक, जिल्हा ग्रामीण जवकास यांत्रणा , धळेु. 
            2) उपजिल्हाजधकारी, रोिगार हमी योिना, जिल्हाजधकारी कायालय, धळेु       

            3)कायवकारी अजभयांता, पांतप्रधान ग्रामसडक योिना,जिल्हापजरर्षद,धळेु. 
            4)जिक्षणाजधकारी  (प्राथजमक),जिल्हापजरर्षद,धळेु. 
            5)उपमखु्य कायवकारी अजधकारी (पाणी व स्वच्छता ), जि.प, धळेु      
          6) जिल्हा अजधक्षक कृजर्ष अजधकारी, धळेु 
टीप :-( -- ) अिी खणु असलेली माजहती सांबांजधत जवभागाांकडुन उपलब्ध झालेली नसल्याने जनरांक दिवजवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 9.5 
खासदार स्त्िाजनक के्षत्र जवकास कायशक्रम (िोकसभा मिदार सांघ/ राज्यसभा मिदार सांघ) 

  जिल्ह्हा :- धळेु         
 (I) 16 वी िोकसभा (2014-15 िे 2018-19 अखेर)                                     (₹ लाख) 

अ.क्र. लोकसभा 
मतदार सांघ  

प्रवगव एकूण प्राप्त 
जनधी 

मांिरु 
कामे 

मांिरु 
कामाांची 
रककम 

पणुव 
झालेली 
कामे 

प्रगती 
पथावरील 

कामे  

सरुू न 
झालेली 

कामे 

एकूण 
झालेला 

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

1 धळेु मतदारसांघ 

अ.िा. 375.00 144 348.79 114 30 0 187.55 

अ.ि. 187.50 74 182.11 64 10 0 136.86 

इतर 1454.59 438 2071.86 296 142 0 1684.66 

एकूण 2017.09 656 2602.76 474 182 0 2009.07 

एकूण लोकसभा मतदार 
सांघ 

अ.िा. 375.00 144 348.79 114 30 0 187.55 

अ.ि. 187.50 74 182.11 64 10 0 136.86 

इतर 1454.59 438 2071.86 296 142 0 1684.66 

एकूण 2017.09 656 2602.76 474 182 0 2009.07 
 
 (II) 17 वी िोकसभा (2019-20 ते िंंदभध िषाियधत) (सांजचि)                          (₹ लाख) 

अ.क्र. लोकसभा 
मतदार सांघ  

प्रवगव एकूण प्राप्त 
जनधी 

मांिरु 
कामे 

मांिरु 
कामाांची 
रककम 

पणुव 
झालेली 

कामे 

प्रगती 
पथावरील 

कामे  

सरुू न 
झालेली 

कामे 

एकूण 
झालेला 

खचव 
(1) (2) (3) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 धळेु मतदारसांघ 

अ.िा. 75.00 2 19.99 0 2 0 0.00 

अ.ि. 37.50 6 14.42 0 6 0 0.00 

इतर 387.50 19 171.08 8 11   204.41 

एकूण 500.00 27 205.49 8 19 0 204.41 

एकूण लोकसभा मतदार 
सांघ 

अ.िा. 75.00 2 19.99 0 2 0 0.00 

अ.ि. 37.50 6 14.42 0 6 0 0.00 

इतर 387.50 19 171.08 8 11   204.41 

एकूण 500.00 27 205.49 8 19 0 204.41 
पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 9.5 
खासदार स्त्िाजनक के्षत्र जवकास कायशक्रम (िोकसभा मिदार सांघ/ राज्यसभा मिदार सांघ) 

जिल्ह्हा :- धळेु         
(I) राज्यसभा (मागीि वषश 2019-20)                                                                                     
                                                                                             (₹ लाख) 

अ.क्र. 
राज्यसभा 

सदस्याचे नाव प्रवगव 
एकूण 

प्राप्त जनधी 
मांिरु 
कामे 

मांिरु 
कामाांची 
रककम 

पणुव 
झालेली 

कामे 

प्रगती 
पथावरील 

कामे  

सरुू न 
झालेली 

कामे 

एकूण 
झालेला खचव 

(1) (2) (3) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 
राज्यसभा 

सदस्याचे नाव 

अ.िा. -- -- -- -- -- -- -- 

अ.ि. -- -- -- -- -- -- -- 

इतर -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण राज्यसभा सदस्य 
(राययसभेवर सध्या 
असलेले सदस्य) 

अ.िा. -- -- -- -- -- -- -- 

अ.ि. -- -- -- -- -- -- -- 

इतर -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- 
 (II) राज्यसभा (अहवाि वषश 2020-21)                                                            
                                                                                             (₹लाख) 

अ.क्र. 
राज्यसभा मतदार 

सांघ  प्रवगव 
एकूण 
प्राप्त 
जनधी 

मांिरु 
कामे 

मांिरु 
कामाांची 
रककम 

पणुव 
झालेली 

कामे 

प्रगती 
पथावरील 

कामे  

सरुू न 
झालेली 
कामे 

एकूण 
झालेला खचव 

(1) (2) (3) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 

1 
राज्यसभा मतदार 

सांघ 

अ.िा. -- -- -- -- -- -- -- 

अ.ि. -- -- -- -- -- -- -- 

इतर -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण राज्यसभा सदस्य 
(राययसभेवर सध्या 
असलेले सदस्य) 

अ.िा. -- -- -- -- -- -- -- 

अ.ि. -- -- -- -- -- -- -- 

इतर -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- 
 

आधार - जिल्हा जनिोिन अजिकारी, जिल्हा जनिोिन सजमती, िुळे 
टीप :- सध्या कोणत्याही मा. राज्यसभा सदस्यांचा नोडल हर्ल्हा म्हणुन िुळे हर्ल्हा नसल्याने माहहती (--) दिंजवली आहे. 
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 िक्िा क्रमाांक 9.6 
आमदार स्त्िाजनक जवकास कायशक्रम (जवधानसभा मिदार सांघ) 

जिल्ह्हा :- धळेु                          सांदभश वषश :- 2020-21
                                      (₹ लाख) 

अ.़  
क्र. 

णवधानसभा 
मतदार संघ 

शासना-
कडुन  प्राप्त  

णनधी 

कामांची संख्या नवीन मंजरू 
कामांची 

प्रशासकीय 
मंजरूी रक्कम 

णवतरीत णनधी 

जनुी अपिुव 
कामे 

नवीन 
मंजरू कामे एकूि 

अपिुव 
कामांवरी

ल 

नवीन मंजरू 
कामांवरील एकूि 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 णशरपरु 523.28 29 43 72 433.46 117.43 276.66 394.09 

2 शशदखेडा 426.86 247 87 334 365.88 21.07 232.35 253.42 

3 साक्री 357.23 76 79 155 412.46 53.77 270.25 324.02 

4 धळेु शहर 407.94 69 51 120 407.88 48.29 276.81 325.10 

5 धळेु ग्रामीि 399.37 52 40 92 394.81 46.33 263.24 309.57 

एकूण 
विधानिंभा 
मतदार िंंघ 

2114.68 473 300 773 2014.49 286.89 1319.31 1606.20 

 

अ.़  
क्र. 

णवधानसभा 
मतदार संघ 

एकूि खचव वषव अखेरीस 
अपिुव 

कामांवरील 
नवीन मंजरू 
कामांवरील 

एकूि पिूव  कामे अपिुव कामे  सरुू न झालेली 
कामे 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 णशरपरु 117.43 276.66 394.09 29 43 0 

2 शशदखेडा 21.07 232.35 253.42 4 330 0 

3 साक्री 53.77 270.25 324.02 30 125 0 

4 धळेु शहर 48.29 276.81 325.10 17 103 0 

5 धळेु ग्रामीि 46.33 263.24 309.57 20 72 0 

एकूण विधानिंभा 
मतदार िंंघ 286.89 1319.31 1606.20 100 673 0 

आधार :- जिल्हा जनयोिन अजधकारी, जिल्हा जनयोिन सजमती, िुळे 
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िक्िा क्रमाांक 9.7 
स्त्िाजनक जवकास कायशक्रम (जवधान पजरषद सदस्त्य) 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                               (₹ लाख) 

अ.़  
क्र. 

णवधानपणरषद सदस्याचे 
नाव 

शासना कडुन/ 
इतर णजल्हया 
कडून प्राप्त  

णनधी 

णजल्यातील 
कामांकरीता 

उपलब्ध णनधी 

णजल्याबाहेरील 
कामांकरीता वगव 

केलेला णनधी 

णजल्यांतगवत कामांची संख्या 

जनुी अपिुव 
कामे 

नवीन 
मंजरू कामे 

एकूि 

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

1 मा. आ. श्री. 
अमरीशभाई पटेल 201.06 175.60 25.46 22 9 31 

2 मा.आ. मणनषा कायंदे 1.99 1.99 0.00 1 0 1 
3 मा.आ.चंद्रकांत रघवुंशी 21.20 21.20 0.00 6 0 6 
4 मा.आ.शरद रिणपसे 2.94 2.94 0.00 1 0 1 
5 मा.आ.सधुीर तांबे 12.50 12.50 0.00 0 30 30 
6 मा.आ.णकशोर दराडे 10.12 10.12 0.00 135 0 135 
7 मा.आ.ज्स्मता वाघ 11.94 11.94 0.00 2 0 2 
8 मा.आ.अपवुव णहरे 4.97 4.97 0.00 1 0 1 

एकूण 266.72 241.26 25.46 168 39 207 
                                                                                                                                             

अ.़  
क्र. 

णवधानपणरषद सदस्याचे नाव 
नवीन मंजरू कामांची 
प्रशासकीय मंजरूी 

रक्कम 

णवतरीत णनधी 

अपिुव कामांवरील 
नवीन मंजरू 
कामांवरील 

एकूि  

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

1 मा. आ. श्री. अमरीशभाई 
पटेल 

108.36 95.92 75.83 171.75 

2 मा.आ. मणनषा कायंदे 0.00 1.99 0.00 1.99 
3 मा.आ.चंद्रकांत रघवुंशी 0.00 21.20 0.00 21.20 
4 मा.आ.शरद रिणपसे 0.00 2.94 0.00 2.94 
5 मा.आ.सधुीर तांबे 12.50 0.00 12.50 12.50 
6 मा.आ.णकशोर दराडे 0.00 10.12 0.00 10.12 
7 मा.आ.ज्स्मता वाघ 0.00 11.94 0.00 11.94 
8 मा.आ.अपवुव णहरे 0.00 4.97 0.00 4.97 

एकूण 120.86 149.08 88.33 237.41 
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िक्िा क्रमाांक 9.7 
आमदार स्त्िाजनक जवकास कायशक्रम (जवधान पजरषद सदस्त्य) 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                     सांदभश वषश :- 2020-21  
                                                                                             (₹ लाख) 

अ.़  
क्र. 

णवधानपणरषद सदस्याचे 
नाव 

एकूि खचव वषव अखेरीस 
अपिुव 

कामांवरील 
नवीन मंजरू 
कामांवरील एकूि  

पिूव  कामे 
(संख्या) 

अपिुव कामे 
(संख्या) 

 सरुू न झालेली 
कामे(संख्या) 

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 मा. आ. श्री. अमरीशभाई पटेल 95.92 75.83 171.75 7 24 0 
2 मा.आ. मणनषा कायंदे 1.99 0.00 1.99 1 0 0 
3 मा.आ.चंद्रकांत रघवुंशी 21.20 0.00 21.20 6 0 0 
4 मा.आ.शरद रिणपसे 2.94 0.00 2.94 1 0 0 
5 मा.आ.सधुीर तांबे 0.00 12.50 12.50 30 0 0 
6 मा.आ.णकशोर दराडे 10.12 0.00 10.12 135 0 0 
7 मा.आ.ज्स्मता वाघ 11.94 0.00 11.94 2 0 0 
8 मा.आ.अपवुव णहरे 4.97 0.00 4.97 1 0 0 

एकूण 149.08 88.33 237.41 183 24 0 
 आधार :- जिल्हा जनिोिन अजिकारी, जिल्हा जनिोिन सजमती, िुळे 
 

िक्िा क्रमाांक 9.8 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची वजल्यातील प्रगती 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                     सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. क्र. बाब 2019-20 2020-21 

(1) (2) (3) (4) 
1 रोजगार परुणवलेल्या कुटंुबांची संख्या (लाख) 0.49 0.38 

2 मनषु्ट् य णदवस णनर्थमती (कोटी) 0.19 0.10 

3 प्रणत कुटंुब सरासरी रोजगार (णदवस) 38.72 25.00 
4 रोजगारातील णहश्शाची टक्केवारी 

4.1 अनसुणूचत जाती 4.6 4.2 

4.2 अनसुणूचत जमाती 27.6 35.2 

4.3 मणहला 39.4 38.7 

5 पिूव झालेल्या कामांची संख्या 10310 15186 

6 एकूि खचव (₹ कोटी) 78.88 38.86 

7 एक  णदवसाा या रोजगार णनर्थमतीची शकमत 
(₹) 

360 361 
 

आधार :- उपजिल्हाजिकारी, रोिगार हमी िोिना, जिल्हाजिकारी कािालि, िुळे  
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िक्िा क्रमाांक 9.9 
महाराष्ट्र रोिगार हमी योिनेखािी घेििेिी कामे, त्यावरीि रोिगार व खचश 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
नोंदणवलेली 

जॉबकाडव णवतणरत केलेली कुटंूबे (संणचत) 
(संख्या) 

कुटंूबे 
(संख्या) 

व्यज्क्त 
(संख्या) 

अनसुणुचत 
जाती 

अनसुणुचत 
जमाती इतर एकूि 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 णशरपरु 95459 189833 2185 24551 27400 54136 

2 शशदखेडा 66444 140400 3952 6081 37455 47488 

3 साक्री 119265 268075 1402 28760 49373 79535 

4 धळेु  96143 238552 11234 9499 60828 81561 

एकूण वजल्हा 377311 836860 18773 68891 175056 262720 

 

अ.
क्र. 

तालकुा 

रोजगाराची मागिी 
केलेली 

रोजगार देउ केलेली प्रत्यक्ष  परुणवलेला रोजगार 100 मनषु्ट्य 
णदवस 

रोजगार 
णमळालेली  

कुटंूबे 
(संख्या) 

कुटंूबे  
(संख्या) 

व्यज्क्त 
(संख्या) 

कुटंूबे  
(संख्या) 

व्यज्क्त 
(संख्या) 

कुटंूबे  
(संख्या) 

व्यज्क्त 
(संख्या) 

मनषु्ट्य णदवस 
(संख्या) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 जिरपरू 12683 25360 12632 25202 11869 23316 316397 228 

2 पिदखेडा 7583 12357 7572 12313 6587 10467 155189 114 

3 साक्री 16008 30238 15948 30103 13884 25320 400101 350 

4 धळेु 7355 12343 7319 12256 6611 10760 163698 139 

एकूण 43629 80298 43471 79874 38951 69863 1035385 831 

  आधार :- उपजिल्हाजधकारी, रोिगार हमी योिना, जिल्हाजधकारी कायालय, धुळे 
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िक्िा क्रमाांक 9.10 

          महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेतलेली कामे, त्यािरील रोजगार ि खचध 
    जिल्ह्हा :- धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 

खचव (₹ लाखात)       
मणहन्यातील आर्थथक वषाा या 

आरंभापासनू 
मनषु्ट्य णदवस 

(लाखात) 
रोजगार हमी 

योजनेखालील 
कामांची संख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 एणप्रल 10.29 10.29 0.21 

15186 

2 मे 352.12 362.41 2.05 

3 जनु 358.57 720.98 1.35 

4 जलैु 389.83 1110.81 1.38 

5 ऑगस्ट 547.58 1658.39 0.63 

6 संस्टेंबर 255.23 1913.62 0.63 

7 ऑक्टोंबर 172.28 2085.90 0.90 

8 नोव्हेंबर 155.21 2241.11 0.50 

9 णडसेंबर 197.20 2438.31 0.69 

10 जानेवारी 144.88 2583.19 0.51 

11 फेब्रवुारी 130.36 2713.55 0.75 

12 माचव 1173.04 3886.59 0.77 

एकुण 3886.59 3886.59 10.37 15186 
   आधार :- उपजिल्हाजधकारी, रोिगार हमी योिना, जिल्हाजधकारी कायालय, धळेु 
    टीप :-  स्तांभ क्र. 6 ची जवगतवारी नसुार माजहती उपलब्ध नसल्याचे सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 9.11 
महाराष्ट्र ग्रामीण  रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेली प्रकारानिुंार कामे ि त्यािरील खचध 

  जिल्ह्हा :- धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

कामाची वगववारी 

                 कामांची िंंख्या 
झालेला खचव 
(₹ लाख) मागील 

अपिुव नणवन एकूि 
एकूि 

पैकी पिुव 

एकूि 
पैकी 
अपिुव 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 नैिंर्थगक िंाधनिंंित्ती प्रबंधनाशी वनगवडत िंािधजवनक कामे 

1.1 जलसंधारि 87 61 148 91 57 12.38 

1.2 पािलोट णवकास 52 6 58 38 20 3.37 

1.3 शसचन 55 16 71 26 45 35.74 

1.4 वनीकरि 1052 774 1826 561 1265 259.26 

एकूण 1 1246 857 2103 716 1387 310.75 
2 िंवचत घटकांच्या िैयय्क्तक मालमते्तशी वनगवडत 

2.1 पशधुनाची वाढ 22302 10003 32305 13472 18833 3464.42 
2.2 मत्स्यव्यवसायाची वाढ 8 35 43 2 41 0.33 
एकूण 2 22310 10038 32348 13474 18874 3464.75 

3 मराग्राजीअ (NRLM) शी वनगवडत स्ििंहायता गटांिंाठी िंामावयक िंाधनिंंित्तीशी 
वनगवडत 

3.1 कृषी उत्पादकता 0 0 0 0 0 0.00 
एकूण 3 0 0 0 0 0 0.00 
4 ग्रामीण मिूभिू सजुवधा 

4.1 ग्रामीि स्वा छता 408 531 939 521 418 32.80 

4.2 रस्ता जोडिी/अंतगवत 
रस्ते/रस्ते 

412 260 672 459 213 78.09 

4.3 इतर  26 0 26 16 10 0.20 
एकूण 4 846 791 1637 996 641 111.09 
एकूण 1 ते 4 24402 11686 36088 15186 20902 3886.59 

आधार :- उपजिल्हाजधकारी, रोिगार हमी योिना, जिल्हाजधकारी कायालय, धळेु 
टीप  :- अ.क्र.2 वांजचत घटकाांच्या वैयश्कतक मालमते्तिी जनगजडत मध्ये घरकुलचाही समावेि असल्याचे सांबांजधत कायालयाने साांजगतले 
आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.1 
                                  िोवलिं अवधकारी / कमधचारी यांची िंंख्या 
    जिल्ह्हा :- धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 

पोणलस ठािे पोणलस ठािे पोणलस चौकी 

संख्या 
अणधकारी / 

कमवचाऱ्यांची 
संख्या 

संख्या 
अणधकारी / 

कमवचाऱ्यांची 
संख्या 

संख्या 
अणधकारी / 

कमवचाऱ्यांची 
संख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 णशरपरु 3 208 1 3 4 20 
2 शशदखेडा 3 182 3 11 0 0 
3 साक्री 3 165 2 8 0 0 
4 धळेु 8 548 5 30 11 37 
एकूि णजल्हा 17 1103 11 52 15 57 

 आधार  -  हर्ल्हा पोहलस अिीक्षक , िुळे 
 

िक्िा क्रमाांक 10.1 (अ) 
अत्याचार झालेल्या मवहलांबाबत नोंदविलेल्या गनु्यांची िंंख्या 

    जिल्ह्हा :- धळेु                                                            सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा बलात्कार  
अपहरि व 
पळवून नेिे  हंुडाबळी  

लैंणगक 
अत्याचार  

अनैणतक 
व्यापार  इतर  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 णशरपरू 0 0 0 15 0 44 
2 शशदखेडा 0 1 1 15 0 42 
3 साक्री 2 0 0 25 0 22 
4 धळेु 3 2 1 56 1 170 

एकूण 5 3 2 111 1 278 
   आधार  -  णजल्हा पोणलस अधीक्षक, धुळे 

 
िक्िा क्रमाांक 10.1 (ब)                      

  अत्याचार झालेल्या बालकांबाबत नोंदविलेल्या गनु्यांची िंंख्या    
 जिल्ह्हा :- धळेु                                                                 सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
खनू बालकांवरील 

बलात्कार 
अपहरि व 
पळवून नेिे पणरत्याग इतर 

गभातील जीव इतर 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 णशरपरू 0 0 3 12 0 0 
2 शशदखेडा 1 0 4 15 0 6 
3 साक्री 0 1 8 21 0 9 
4 धळेु 0 1 6 35 0 13 

एकुण 0 2 21 83 0 28 
  आधार  -  णजल्हा पोणलस अधीक्षक, धुळे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.2 
 जिल्ह्याि कायशरि जवजवध न्यायािये, त्यामधीि न्यायाजधिाांची सांख्या व                                  

 जनकािाि काढिेिी  प्रकरणे  
   जिल्ह्हा :- धळेु                                                    सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

न्यायालये 
कायवरत 

न्यायालये 
सांख्या 

न्यायाजधिाांची 
सांख्या एकूण 

प्रकरणे 

मळू प्रकरिे 
(संख्या) 

अपील प्रकरिे 
(संख्या) 

मांिरू पदे 
भरलेली 

पदे जनयजमत सांकीणव जनयजमत सांकीणव 

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

1 जदवाणी न्यायालय 22 22 22 3072 357 1832 93 790 

2 फौिदारी न्यायालय 20 20 20 4354 313 2698 101 1242 

3 लोक न्यायालय 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 कामगार न्यायालय 1 1 1 564 564 0 0 0 

5 औद्योजगक न्यायालय 1 1 0 160 105 39 16 0 

6 कौटुांजबक न्यायालय 1 1 1 941 386 555 0 0 

7 
जिल्हा दांडाजधकारी 

तथा 
कायवकारी दांडाजधकारी 

11 11 11 498 498 0 498 0 

8 ग्राहक मांच 1 3 2 169 160 9 0 0 

  आधार - 1) प्रमुख, णजल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे 
               2) न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धळेु        
               3) प्रशासकीय सदस्य, औद्योणगक न्यायालय, धुळे 
               4) णजल्हा दंडाणधकारी व कायवकारी दंडाणधकारी, धळेु 
               5) प्रबंधक, णजल्हा ग्राहक तक्रार णनवारि मंच. धळेु 
                6) न्यायाधीश, कौटंुणवक न्यायालय धुळे        
 टीप :- 1) अ.क्र. 3 ची माणहती उपलब्ध नसल्याचे मा. सदस्य सजचव, जिल्हा जवधी व सेवा प्राजधकरण, धळेु याांनी कळजवले आहे.  
             2)अ.क्र. 1 व 2 ची मंजरु पदे कंट्राती स्वरुपाची असल्याने कायवरत न्यायालये सांख्या मध्ये वाढ/घट होत असल्याचे संबंधत णव      
                भागाने  कळणवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.3 

जिल्ह्यािीि प्रकाजिि झािेिी विशमानपते्र व जनयिकाजिके 
    जिल्ह्हा :- धळेु                                                               सांदभश वषश :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
दैजनक वतवमान पते्र आजण जनयतकाजलके 

दैजनक साप्ताजहक पाजक्षक माजसक तै्रमाजसक वार्मर्षक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 जिरपरू 0 0 0 0 0 0 

2 पिदखेडा 
0 1 

0 0 0 0 

3 साक्री 
0 1 

0 0 0 0 

4 धळेु 16 10 0 0 0 0 

जिल्ह्हा एकूण 16 12 0 0 0 0 

    आधार - णजल्हा माणहती अणधकारी कायालय, धळेु. 
  

 
िक्िा क्रमाांक 10. 4 

जचत्रपटगहेृ, व्ही.डी.ओ.कें द्र आजण केबिधारक याांची आकडेवारी 
    जिल्ह्हा :- धळेु                                                            सांदभश वषश  :- 2020-21 

अ.क्र. तालकुा 
कायम स्वरुपी णचत्रपटगहेृ 

केबल ग्राहक 
संख्या 

वसलू केलेला  
करमिकू कर  
(₹ हजार) संख्या प्रत्येक खेळासाठी 

असलेली आसन क्षमता 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 हिंरपूर 1 525 0 0 

2 शिंदखेडा 3 1181 0 0 

3 साक्री 0 0 0 0 

4 िुळे 4 2878 0 0 

वजल्हा एकूण 8 4584 0 0 
    आधार :- करमणुक कर शाखा, जिल्हाजिकारी कािालि, िुळे 
    टीि :-1) जीएसटी लाग ुअसल्याने कर वसलु करण्यात आलेला नाही त्यामळेु स्तंभ क्र. 6 ची माणहती शनु्य दशवणवण्यात आली आहे. 
                2)  स्तांभ क्र. 5ची  माजहती िीएसटी  लाग ुझाल्याने  िासन स्तरावरुन  उजदषृ्ट प्राप्त नसल्याने माजहती जनरांक असल्याचे                               
                     सांबांजधत कायालयाने कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.5 

िोकसभा व जवधानसभा जनवडणकूीबाबिची आकडेवारी 
जिल्ह्हा :- धळेु                                                                        सांदभश वषश :- 2019 

अ.  
क्र. 

मतदारसांघाचे 
नाव 

एकूण मतदाराांची 
सांख्या 

 मतदान केलेल्या मतदाराांची सांख्या मतदानाची  
टककेवारी परुूर्ष श्स्त्रया पोस्टल एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
िोकसभा जनवडणकू  : 
1 धळेु - 2 1904859 590302 489547 8722 1088571 57.2 

लोकसभा एकूि 1904859 590302 489547 8722 1088578 57.2 
जवधानसभा जनवडणकू :  
1 साक्री 342640 110964 96138 995 208098 60.7 
2 धळेु ग्रामीण 371865 127855 116041 1592 245489 66.0 
3 धळेु िहर 321697 88288 72010 1238 161541 50.2 
4 पिदखेडा 326509 103138 96245 1384 200767 61.5 
5 जिरपरू 320559 109619 101286 1409 212314 66.2 
जवधानसभा एकूण 1683270 539864 481720 6618 1028209 61.1 

 

अ.  
क्र. 

मतदारसांघाचे 
नाव 

पक्षजनहाय जमळालेली मते (सांख्या) 

कॉगे्रस आय 
राष्रवादी कॉगे्रस 

पाटी 
णरपज्ब्लक 
पाटी (ए) 

जिवसेना 
जिवसेना 
भा.ि.प. 

बहुिन समाि पाटी 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
िोकसभा जनवडणकू  :  

1 धळेु - 2 384290 0 0 0 613533 4645 
लोकिंभा एकूण 384290 0 0 0 613533 4645  
 जवधानसभा जनवडणकू :  

1 साक्री 25302 0 0 0 68901 2276 
2 धळेु ग्रामीण 125575 0 0 0 111011 1471 
3 धळेु िहर 0 0 0 22427 0 1264 
4 पिदखेडा 0 70894 0 0 113809 1005 
5 जिरपरू 7754 0 0 0 120403 1357 

जवधानसभा 
एकूण 

158631 70894 0 22427 414124 7373 

           पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 10.5 

िोकसभा व जवधानसभा जनवडणकूीबाबिची आकडेवारी 
जिल्ह्हा :- धळेु                                                                     सांदभश वषश :- 2019 

अ.  
क्र. 

मतदारसांघाचे नाव 
पक्षजनहाय जमळालेली मते (सांख्या) 

म.न.से. अपक्ष इतर पक्ष NOTA 
(1) (2) (15) (16) (17) (18) 

 िोकसभा जनवडणकू  :  
1 धळेु - 2 0 21481 58614 2475 

लोकसभा एकूि 0 21481 58614 2475 
 जवधानसभा जनवडणकू :  

1 साक्री 0 89697 17775 4147 
2 धळेु ग्रामीण 0 826 4216 2248 
3 धळेु िहर 700 45669 89911 1371 
4 पिदखेडा 1185 9834 2025 1816 
5 जिरपरू 0 71229 7521 3828 
जवधानसभा एकूण 1885 217255 121448 13410 

 
आधार :- जिल्हा जनवडणकू अजधकारी,  जिल्हाजधकारी कायालय,  धळेु 
टीि -  लोकसभा व जवधानसभा जनवडणकू रकाना क्र 7 मध्ये Third Gender मतदान केलेल्या एकूण मतदाराांच्या समावेि करण्यात     
          आलेला नाही. तसेच पक्षजनहाय जमळालेली मते (सांख्या)मध्ये  Rejected मताांचा  समावेि नसल्याने  रकाना क्र 7 िी रकाना क्र 9 ते    
           18 ची एकुण िळुणार नाही. असे सांबांजधत कायालयाने साांजगतले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.6 
जिल्ह्याि गोळा करण्याि आिेिा कर महसिू 

     जिल्ह्हा :- धळेु                                                           सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                           (₹ लाख) 
अ. 

क्र. 
बाब 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

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

1 मलू्यवर्मधत कर (व्हटॅ) 17558.80 255.02 95.38 7.23 

2 मदु्राांक व नोंदणी िलु्क 538.11 150.95 41.91 38.46 

3 राज्य उत्पादन िलु्क 0.30 उ.ना. उ.ना. 0.10 

4 जविेवरील  िलु्क -- - -- -- 

5 करमणकू  कर, जवके्रय वस्त ूव 
सेवा याांवरील  इतर कर  व 
िलु्क 

577.30 उ.ना. 526.93 421.08 

6 वाहनाांवरील कर 8611.54 5603.12 3812.48 1858.81 

7 माल व उतारुां वरील कर -- -- -- -- 

8 िमीन महसलू 712.06 उ.ना. उ.ना. 3.27 

9 इतर महसलू -- -- -- -- 

 एकूण महसिू 27998.11 6009.09 4476.70 2328.95 

 
    आधार :- जिल्हा कोषागार अजिकारी, जिल्हा कोषागार कािालि, िुळे. 
     टीि :-  (उ.ना) अशी खिु असलेली माणहती संबंणधत णवभागाकडे उपलब्ध झालेली नसल्याने णनरंक दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.7 
जिल्ह्याि गोळा करण्याि आिेिा मलू्ह्यवधीि कर महसिू (व्हटॅ) 

जिल्ह्हा :- धळेु               सांदभश वषश :- 2020-21 
                                                                                           (₹ लाख) 

अ. 
क्र. 

 2019-20 2020-21 

बाब 
नोंदीत 

व्यापाऱ् यांची 
संख्या 

जमा महसलू 
नोंदीत 

व्यापाऱ् यांची 
संख्या 

जमा महसलू 

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

1 मुंणवका/ मलू्यवर्थधत कर (व्हटॅ) 
कायदा 42 95.38 348 109.20 

2 मोटार ज्स्पणरट टकॅ्स  
(एमएसटी) उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

3 कें द्रीय णवक्रीकर (सीएसटी ) 
कायदा उ.ना. उ.ना. 43 0 

4 ऊस खरेदी कर (एससीपीटी) 
कायदा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

5 व्यवसाय कर कायदा 17534 743.12 2553 1190.62 
6 प्रवेश कर कायदा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 
7 ऐषाराम कर कायदा उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

8 एकूि व्हटॅ (₹ लाख)  
अ.क्र. 8= अ.क्र. (1 ते 7) 17576 838.50 2944 1299.82 

9 वस्त ूव सेवा कर कायदा 
(एसजीएसटी) 6945 5582 7348 10735.38 

10 वस्त ूव सेवा कर कायदा 
(आयजीएसटी) 0 2041.46 6426 3677.42 

11 एकूि वस्त ूव सेवा कर कायदा  6945 7623.46 13774 14412.80 
12 णमळिारी भरपाई उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

13 

एकूि  
(व्हटॅ+ जीएसटी) (₹ लाख)  
अ.क्र. 13 =अ.क्र.(8 +11 + 
12) 

24521 8461.96 16718 15712.62 

आधार : सहाय्िक जवक्रीकर आिुक्त, जिल्हा जवक्रीकर कािालि, िुळे 
टीि :-  (उ.ना) अशी खिु असलेली माणहती संबंणधत णवभागाकडे उपलब्ध झालेली नसल्याने णनरंक दशवणवण्यात आली आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 10.8 
कोषागाराि सादर झािेल्ह्या देयकाांचे िपजिि 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 
अ. 
क्र. 

कोर्षागार/ 
उप 

कोर्षागारा
चे नाव  

एकूण  
कायालयाां

ची  
सांख्या 

कोर्षागारात 
सादर 

झालेल्या 
देयकाांची 

एकूण सांख्या 

पाजरत  
झालेल्या 
देयकाांची 
सांख्या 

वर्षवभरात 
खची पडलेली 
एकूण रककम 

(₹ लाख) 

प्राप्त  
झालेली 
एकूण 
चलने 

एकूण िमा  
रककम 

(₹ लाख) 

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

1 जिरपरू 42 2411 2370 7982.71 1856 3835.78 

2 पिदखेडा 30 1887 1737 5894.00 1244 5764.56 

3 साक्री 63 2875 2590 8699.54 1242 7738.75 

4 धळेु 172 23257 22004 318877.47 13989 19316.71 

एकूण 307 30430 28701 341453.72 18331 36655.80 

 
आधार :- जिल्हा कोषागार अजिकारी, जिल्हा कोषागार कािालि, िुळे.  
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िक्िा क्रमाांक 10.9 
जिल्ह्हयािीि पयशटन स्त्िळाच्या जवकासाबाबि सद्यस्स्त्ििी 

  जिल्ह्हा :- धळेु                                                                  सांदभश वषश :- 2020-21 

अ. 
क्र. 

तालकुा 
पयवटन 

स्थळाांची 
वगववारी 

पयवटन 
स्थळाांची 
सांख्या 

पयवटन स्थळाच्या जठकाणी मांिरू जवकास 
कामे 

पयवटन स्थळाच्या 
जठकाणी 

जवकास कामावर  
झालेला खचव           
(₹ लाख) 

चाल ुवर्षाच्या 
सरुवातीची 
अपणुव कामे 

नवीन मांिरू 
कामे 

एकूण कामे 

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

1 जिरपरू 

अ 0 0 0 0 0.00 
ब 0 0 0 0 0.00 
क 67 12 0 12 534.14 
ड 0 0 0 0 0.00 

2 पिदखेडा 

अ 0 0 0 0 0.00 
ब 0 0 0 0 0.00 
क 96 34 0 34 4184.56 
ड 0 0 0 0 0.00 

3 साक्री 

अ 0 0 0 0 0.00 
ब 0 0 0 0 0.00 
क 80 8 0 8 106.06 
ड 0 0 0 0 0.00 

4 धळेु 

अ 0 0 0 0 0.00 
ब 0 0 0 0 0.00 
क 199 5 0 5 369.00 
ड 0 0 0 0 0.00 

एकूण जिल्ह्हा 

अ 0 0 0 0 0.00 

ब 0 0 0 0 0.00 

क 442 59 0 59 5193.76 
ड 0 0 0 0 0 

 
  आधार :- जिल्हा जनिोिन अजिकारी, िुळे 
  टीप :- (--) अशी खुण असलेली माजहती सांबांजित जविागाकडे उपलब्ि नसल्िाचे कळजवले आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 11.1 
िोकसांख्याजवषयक जनवडक आकडेवारी 

       जिल्ह्हा :- धळेु                                 सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. 
क्र. बाब/ तालकुा 

क्षेत्र 
चौ.जक.मी. 

गावाांची 
सांख्या 

िहराांची 
सांख्या 

लोकसांख्या 

एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 

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

1 जिरपरू 
ग्राणमि 1504.67 145 0 345232 176012 169220 

नागरी 6.00 0 1 76905 40235 36670 

2 पिदखेडा 
ग्राणमि 1270.16 141 0 276390 142499 133891 

नागरी 32.50 0 1 46767 24011 22756 

3 साक्री 
ग्राणमि 2399.69 225 0 435453 220832 214621 

नागरी 10.17 0 2 29460 15165 14295 

4 धळेु 
ग्राणमि 1903.81 163 0 422751 219573 203178 

नागरी 68.00 0 4 417904 215704 202200 

एकूण 
ग्रावमण 7078.3 674 0 1479826 758916 720910 

नागरी 116.67 0 8 571036 295115 275921 

एकूण वजल्हा 7195.00 674 8 2050862 1054031 996831 

  

                                                                                                                                                                पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 11.1 
िोकसांख्याजवषयक जनवडक आकडेवारी 

       जिल्ह्हा :- धळेु                              सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. 
क्र. 

बाब/ तालकुा 
कुटूबाांची सांख्या 

2011 

लोकसांख्येची    
घनता   प्रणत 
चौ.णक.मी 

स्री-परुुर्ष 
प्रमाण 

प्रक्षेजपत  
लोकसांख्या 

(01/10/2020) 

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

1 जिरपरू 
ग्राणमि 66288 229 961 362410 

नागरी 15187 12818 911 89804 

2 पिदखेडा 
ग्राणमि 57025 218 940 54611 

नागरी 9479 1439 948 54611 

3 साक्री 
ग्राणमि 88783 181 972 457120 

नागरी 6167 2897 943 34401 

4 धळेु 
ग्राणमि 84621 222 925 443786 

नागरी 81324 6146 937 487999 

एकूण 
ग्रावमण 296717 209 950 1553460 

नागरी 112157 4894 935 666816 

एकूण वजल्हा 408874 285 946 
2220275 

 
 
          आधार :- महाहनबंिक व र्नगणना आयुक्त कायालय, भारत सरकार 
          टीप :- 1) स्तांभ क्र. 12 मध्ये िनगणना 2011 वर आधाजरत 1 ऑकटोबर 2020 च्या प्रक्षेजपत लोकसांख्येची आकडेवारी दिवजवण्यात          
                             आली आहे.  

               2) स्तांभ क्र. 5 मधील आकडेवारी मध्ये िनगणना िहराांचा (साक्री व जनिामपरु साक्री तालकुयातील तर वलवाडी, मपहदळे व  
                    अवधान या धळेु तालकुयातील गणना िहराांचा) समावेि करण्यात आला आहे. 
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िक्िा क्रमाांक 11.2 
जिल्ह्यािीि मागासवगीयाांची िोकसांख्या 

जिल्ह्हा :- धळेु                          सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. 

क्र. 

बाब/ 

तालकुा 

मागासवगीय लोकसांख्या 
मागासवगीय 

लोकसांख्येचे एकूण 
लोकसांख्येतील प्रमाण 

अनसुजूचत िाती अनसुजूचत िमाती अनसुजूचत 

िाती 

अनसुजूचत 

िमाती एकूण परुुर्ष श्स्त्रया एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 

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

1 जिरपरू 22255 11334 10921 202826 102253 100573 5.3 48.1 

2 पिदखेडा 23178 11841 11337 79347 40647 38700 7.2 24.6 

3 साक्री 16867 8600 8267 247970 123885 124085 3.6 53.3 

4 धळेु 65271 33293 31978 117172 60249 56923 7.8 13.9 

एकूण 127571 65068 62503 647315 327034 320281 6.2 31.6 
 

 

आधार :- महाहनबंिक व र्नगणना आयुक्त कायालय, भारत सरकार 
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िक्िा क्रमाांक 11.3 

िोकसांख्या आजण वधृ्दीदर 
जिल्ह्हा :- धळेु                                               सांदभश वषश :- 1961-2011 

िन- 
गणना       
वर्षव 

ग्रामीण/ 
नागरी 

लोकसांख्या 

एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 
अनसुजूचत 

िाती 
अनसुजूचत 

िमाती 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1961 

एकूण 781065 398332 382733 37 169 

ग्रामीण 645748 327131 318617 29 165 

नागरी 135317 71201 64116 8 4 

1971 

एकूण 969714 497766 471948 43 201 

ग्रामीण 786654 401172 385482 36 195 

नागरी 183060 96594 86466 8 5 

1981 

एकूण 1202284 615294 586990 61 304 

ग्रामीण 931622 473457 458165 45 252 

नागरी 270662 141837 128825 15 13 

1991 

एकूण 1473170 757268 715902 97 375 

ग्रामीण 1116966 571207 545759 70 358 

नागरी 356204 186061 170143 25 17 

2001 

एकूण 1707947 878372 829575 109 444 

ग्रामीण 1262062 646364 615698 76 420 

नागरी 445885 232008 213877 34 23 

2011 

एकूण 2050862 1054031 996831 128 647 

ग्रामीण 1479826 758916 720910 83 608 

नागरी 571036 295115 275921 45 39 
                                                                                            पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 11.3 
िोकसांख्या आजण वधृ्दीदर 

जिल्ह्हा :- धळेु                                              सांदभश वषश :- 1961-2011 
िन- 
गणना       
वर्षव 

ग्रामीण/ 
नागरी 

दिवार्मर्षक वधृ्दीदर वार्मर्षक चक्रवाढ वधृ्दीदर 
सवव 

साधारण 
अनसुजूचत 

िाती 
अनसुजूचत 

िमाती 
सवव 

साधारण 
अनसुजूचत 

िाती 
अनसुजूचत 

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

1961 

एकूण 29.2 32.1 19.9 2.6 2.8 1.8 

ग्रामीण 36.1 31.8 19.6 3.1 2.8 1.8 

नागरी 3.8 14.3 33.3 0.4 1.3 2.9 

1971 

एकूण 24.2 16.2 18.9 2.2 1.5 1.8 

ग्रामीण 21.8 24.1 18.2 2.0 2.2 1.7 

नागरी 35.3 0.0 25.0 3.1 0.0 2.3 

1981 

एकूण 24.0 41.9 51.2 2.2 3.6 4.2 

ग्रामीण 18.4 25.0 29.2 1.7 2.3 2.6 

नागरी 47.9 87.5 160.0 4.0 6.5 10.0 

1991 

एकूण 22.5 59.0 23.4 2.1 4.8 2.1 

ग्रामीण 19.9 55.6 42.1 1.8 4.5 3.6 

नागरी 31.6 66.7 30.8 2.8 5.2 2.7 

2001 

एकूण 15.9 12.4 18.4 1.5 1.2 1.7 

ग्रामीण 13.0 8.6 17.3 1.2 0.8 1.6 

नागरी 25.2 36.0 35.3 2.3 3.1 3.1 

2011 

एकूण 20.1 17.4 45.7 1.9 1.6 3.8 

ग्रामीण 17.3 9.2 44.8 1.6 0.9 3.8 

नागरी 28.1 32.4 69.6 2.5 2.8 5.4 
  आधार  :- महाणनबंधक व जनगिना आयकु्त कायालय, भारत सरकार   
  टीप :-  अन.ु िाती व अन.ु िमातीची आकडेवारी हिारात असल्याने  बेरिा िुळणार नाहीत. 
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िक्िा क्रमाांक 11.4 
िहराांची वगशवारी आजण त्याांची िोकसांख्या 

जिल्ह्हा :- धळेु                              सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. क्र. 
िहराचे 

नाव 
िहराचे 

वगीकरण 

लोकसांख्या लोकसांख्या 
वाढीचा 

दिवार्मर्षक 
वधृ्दीदर 
(टक्के) 

एकूण परुुर्ष श्स्त्रया 

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

1 जिरपरू ब  वगव  
नगरपाजलका 

76905 40235 36670 24.7 

2 दोंडाईचा ब  वगव  
नगरपाजलका 

46767 24011 22756 10.2 

3 साक्री गिना शहर 21764 11202 10562 27.1 

4 णनजामपरू गिना शहर 7696 3963 3733 26.3 

5 धळेु ड  वगव 
महानगरपाजलका 

375559 193446 182113 9.9 

6 वलवाडी गिना शहर 29636 15516 14120 97.4 

7 अवधान गिना शहर 7977 4196 3781 97.5 

8 मशहदळे गिना शहर 4732 2546 2186 -0.8 

एकूण 571036 295115 275921 15.9 
 

आधार : - महाहनबंिक व र्नगणना आयकु्त कायालय, भारत सरकार 
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िक्िा क्रमाांक 11. 5 
मखु्य व सीमाांजिक काम करणाऱयाांचे उद्योग गटजनहाय वगीकरण 

     जिल्ह्हा :- धळेु             सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ. 
क्र. 

बाब/ 
तालकुा 

मखु्य काम करणारे 

िेतकरी  िेतमिरू वस्तजूनमाण, सेवा दरुुस्त्या 
व घरगतुी उद्योग 

इतर काम 
करणारे 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 जिरपरू 34977 100797 2800 33898 172472 
2 पिदखेडा 37914 64798 2910 26172 131794 
3 साक्री 93366 97416 3461 27908 222151 
4 धळेु 54384 102817 7386 134871 299458 

एकूण 220641 365828 16557 222849 825875 

 

अ. 
क्र. 

बाब/ 
तालकुा 

जसमाांजतक  काम करणारे 

िेतकरी  िेतमिरू 
वस्तजूनमाण, सेवा दरुुस्त्या 

व घरगतुी उद्योग 
इतर काम 
करणारे एकूण 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 जिरपरू 3290 16929 858 4475 25552 
2 पिदखेडा 2916 16505 650 4519 24590 
3 साक्री 7233 12612 777 3669 24291 
4 धळेु 5059 17662 1804 11537 36062 

एकूण 18498 63708 4089 24200 110495 

 

अ.क्र. 
बाब / 

तालकुा 

काम करणाऱ्याांचे वगीकरण 

मखु्य व जसमाांजतक 
काम करणारे एकूण 

काम करणाऱ्याांची 
एकूण लोकसांख्येिी 

टककेवारी 

एकूण काम  
न करणारे 

काम न करणाऱ्याांची 
एकूण लोकसांख्येिी 

टककेवारी 
(1) (2) (13) (14) (15) (16) 
1 जिरपरू 198024 46.9 224113 53.1 
2 पिदखेडा 156384 48.4 166773 51.6 
3 साक्री 246442 53.0 218471 47.0 
4 धळेु 335520 39.9 505135 60.1 

एकूण 936370 45.7 1114492 54.3 
   आधार : - महाहनबंिक व र्नगणना आयुक्त कायालय, भारत सरकार 
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िक्िा क्रमाांक 11.6 
धमश व वयोगटानसुार िोकसांख्या 

जिल्ह्हा :- धळेु              सांदभश वषश :- जनगणना 2011 

अ.क्र. बाब 
ग्रामीण  नागरी एकूण 

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

धमानसुार 
1 बौध्द 3534 3334 3297 3240 6831 6574 

2 जिचचन 1063 1030 761 799 1824 1829 

3 पहद ू 729448 692511 209846 193655 939294 886166 

4 िैन 2260 1965 4357 4236 6617 6201 

5 मशु्स्लम 20170 19866 75175 72690 95345 92556 

6 िीख 201 229 517 475 718 704 

7 इतर 434 422 28 28 462 450 
8 धमव अणनदेणशत 1806 1553 1134 798 2940 2351 

सवश धमश (एकूण) 758916 720910 295115 275921 1054031 996831 
वयोगटानिुंार (िषे) 

अ.क्र. वयोगट 
ग्रामीण नागरी एकूण 

परुुष  स्त्त्री परुुष  स्त्त्री परुुष  स्त्त्री 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 0 – 6 108085 97951 36036 31435 144121 129386 

2 7 - 14 135717 120617 47940 40621 183657 161238 

3 15 - 19 75188 63716 30320 27584 105508 91300 

4 20 - 24 68249 61548 28639 27679 96888 89227 

5 25 - 29 59679 57061 24966 24538 84645 81599 

6 30 - 34 52307 52177 21875 21418 74182 73595 

7 35 - 39 49052 48711 20361 20639 69413 69350 

8 40 - 49 81349 78550 35197 32272 116546 110822 

9 50 - 59 56257 54388 23403 20958 79660 75346 

10 60 वर्षावरील 66613 80339 22929 25860 89542 106199 

11 वय अजनदेजित 6420 5852 3449 2917 9869 8769 

सवश वयोगट (एकूण) 758916 720910 295115 275921 1054031 996831 
आधार :- महाहनबंिक व र्नगणना आयुक्त कायालय, भारत सरकार 
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िक्िा क्रमाांक 11.7 
वजहिी धारणेचा प्रकार आजण के्षत्रफळ गटानसुार वगीकरण 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                सांदभश वषश :-2015-16 

अ. 
क्र. 

बाब 
क्षेत्रफळ गट हेकटर (आकार वगव) 

0 ते 0.49 0.50 ते 0.99 1.00 ते 1.99 2.00 ते 4.99 

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

1 
वैयश्कतक 

धारण 

सांख्या 25563 61234 89405 58628 

क्षेत्र  हे. 7749.99 40509.65 110311.68 162034.38 

2 सांयकुत धारण 
सांख्या 1864 3408 4508 3539 

क्षेत्र  हे. 593.68 2563.98 7174.75 9972.53 

3 सांस्था धारण 
सांख्या 15 12 23 30 

क्षेत्र  हे. 3.91 7.53 26.12 102.01 

4 एकूण धारण 
सांख्या 27442 64654 93936 62197 

क्षेत्र  हे. 8347.58 43081.16 117512.55 172108.92 

5 
पणूवपणे 
ओजलता 

खालील धारण 

सांख्या उपलब्ध नाही 

क्षेत्र  हे. उपलब्ध नाही 

6 पणूवपणे 
जिराईत धारण 

सांख्या उपलब्ध नाही 

क्षेत्र  हे. उपलब्ध नाही 

7 
अांित: 

ओजलता 
खालील धारण 

सांख्या उपलब्ध नाही 

ओणलता खालील उपलब्ध नाही 

8 एकूण जपका 
खािीि के्षत्र 

ओवलता खालील उपिब्ध नाही 
वजराइत उपिब्ध नाही 

                                                                                                               पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 11.7 
वजहिी धारणेचा प्रकार आजण के्षत्रफळ गटानसुार वगीकरण 

जिल्ह्हा :- धळेु                                                                सांदभश वषश :-2015-16 

अ. 
क्र. बाब 

क्षेत्रफळ गट हेकटर  (आकार वगव ) 

5.00 ते 9.99 
10.00 ते 
20.00 20.00 व अणधक एकुि 

(1) (2) (7) (8) (9) (10) 

1 
वैयश्कतक 

धारण 

सांख्या 10547 1016 248 246641 

क्षेत्र  हे. 68023.72 12456.33 9025.36 410111.11 

2 सांयकुत धारण 
सांख्या 622 72 14 14027 

क्षेत्र  हे. 4069.88 941.60 599.72 25916.14 

3 सांस्था धारण 
सांख्या 17 7 4 108 

क्षेत्र  हे. 115.29 89.06 302.70 646.62 

4 एकूण धारण 
सांख्या 11186 1095 266 260776 

क्षेत्र  हे. 72208.89 13486.99 9927.78 436673.87 

5 
पणूवपणे 
ओजलता 

खालील धारण 

सांख्या उपलब्ध नाही 

क्षेत्र  हे. उपलब्ध नाही 

6 
पणूवपणे जिराईत 

धारण 
सांख्या उपलब्ध नाही 
क्षेत्र  हे. उपलब्ध नाही 

7 
अांित: 

ओजलता 
खालील धारण 

सांख्या उपलब्ध नाही 

ओणलता खालील उपलब्ध नाही 

8 
एकूण जपका 
खािीि के्षत्र 

ओवलता 
खालील 

उपिब्ध नाही 

वजराइत उपिब्ध नाही 
       
       आधार :- कृजर्ष गणना - 2015-16 
       टीि :- अ.क्र.5 ते 8 मदु्यांची माणहती नमनुा कृषीगिनेवर आधाणरत असनु ती अद्याप प्रकाणशत झालेली नाही. 
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िक्िा क्रमाांक 11.8 (अ) 
जिल्ह्यािीि  पिुधन (विदेशी/िंंकवरत गाई ि बैल) 

जिल्ह्हा  :- धळेु                                     सांदभश वषश :- िशुगणना 2012 
                                                                                          िंंख्या          

अ. क्र. तालकुा 
जवदेिी /सांकजरत गाई व बैल 

अडीच 
वषापयंता या गाई 

अडीच    
वषावरील गाई 

दीड         
वषापयंतचे बैल 

दीड       
वषावरील बैल 

एकुि (स्तंभ क्र. 
3 ते 6) 

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

1 जिरपरू 857 1346 428 130 2761 

2 पिदखेडा 3663 6750 1660 897 12970 

3 साक्री 2033 4136 589 1759 8517 

4 धळेु 4485 7991 1781 2000 16257 

एकूण  11038 20223 4458 4786 40505 

  आधार - पिगुणना 2012 
 

िक्िा क्रमाांक 11.8 (ब) 
जिल्ह्यािीि  पिुधन (देशी गाई ि बैल) 

जिल्ह्हा  :- धळेु                               सांदभश वषश :- िशुगणना 2012 
                                                                                          िंंख्या 

अ. 
क्र. 

तालकुा 

देिी गाई व बैल एकुि देशी व णवदेशी/संकणरत 
गाई व बैल (तक्ता क्र. 

11.8(अ) स्तंभ क्र.7 व तक्ता 
क्र. 11.8(ब)  स्तंभ क्र. 7ची 

बेरीज )  

तीन 
वषापयंत  
ा या गाई 

तीन 
वषावरील 

गाई 

दोन 
वषापयंतचे 

बैल 

दोन 
वषावरील 

बैल 

एकुि (स्तंभ 
क्र. 3 ते 6) 

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

1 जिरपरू 10148 19474 4455 35793 69870 72631 

2 पिदखेडा 5231 9966 2592 30391 48180 61150 

3 साक्री 12964 27912 4813 70997 116686 125203 

4 धळेु 11963 23728 6090 39181 80962 97219 

एकूण  40306 81080 17950 176362 315698 356203 

आधार - पिगुणना 2012 
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िक्िा क्रमाांक 11.8 (क) 

जिल्ह्यािीि  पिुधन (म्हशी ि रेडे) 
जिल्ह्हा  :- धळेु                                      सांदभश वषश :- िशुगणना 2012 
                                                                                           िंंख्या 

अ. 

क्र. 
तालकुा 

म्हिी / रेडे 

तीन वर्षापयंत      

च्या म्हिी  

तीन वर्षावरील     

म्हिी  

दोन  वर्षांपयंत  

चे रेडे  

दोन वर्षांवरील 

रेडे  

एकुि स्तंभ 

 क्र. 3 ते 6 

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

1 जिरपरू 5298 10206 1448 286 17238 

2 पिदखेडा 4142 7890 1389 238 13659 

3 साक्री 8298 19882 2151 716 31047 

4 धळेु 11154 23345 2826 919 38244 

एकूण  28892 61323 7814 2159 100188 

 
 आधार - पिगुणना  2012 
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िक्िा क्रमाांक 11.8 (ड) 
जिल्ह्यािीि एकूण पिुधन व कुक्कुट पक्षी 

जिल्ह्हा  :- धळेु                                  सांदभश वषश :- िशुगणना 2012                    

अ. 
क्र. 

तालकुा 
देिी, जवदेिी व सांकजरत 
गाई व बैल (तक्ता क्र. 
11.8(ब)  स्तंभ क्र. 7) 

म्हिी व रेडे 
तक्ता क्र. 11.8(क)  

स्तंभ क्र. 7 
मेंढया बकऱ्या 

घोडे, पिगरे व 
खेचरे 

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

1 जिरपरू 72631 17238 8637 48898 382 

2 पिदखेडा 61150 13659 28779 44778 629 

3 साक्री 125203 31047 78569 99169 1859 

4 धळेु 97219 38244 90804 82845 1792 

एकूण  356203 100188 206789 275690 4662 

 

अ. 
क्र. तालकुा गाढव े

इतर पिधुन 
डुकरे,उांट एकुण पिधुन एकुण कोंबडया 

एकुि  कुक्कुट पक्षी 
(कोंबडया,बदके,टकी,इतर 

कुक्कुट पक्षी व कुक्कुट पालन 
कें द्रातील पक्षी) 

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

1 जिरपरू 38 1271 149095 65049 94139 

2 पिदखेडा 39 4435 153469 35931 51326 

3 साक्री 77 9877 345801 143065 610138 

4 धळेु 116 14910 325930 61501 328050 

एकूण  270 30493 974295 305546 1083653 

 
आधार - पिगुणना  2012 
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िक्िा क्रमाांक 11.9 
कृजष व जबगर-कृजष उद्योग 

जिल्ह्हा :- धळेु             सांदभश :-  आर्थथक गणना, 2013 

अ. 
क्र. बाब 

 कृजर्ष  आस्थापना जबगर- कृजर्ष आस्थापना 
कृजर्ष व जबगर-कृजर्ष एकूण 

आस्थापना 
ग्रामीण नागरी एकूण ग्रामीण नागरी एकूण ग्रामीण नागरी एकूण 

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

1.1  णवना वेतनी कामगार 
असलेल्या 

9877 420 10297 23820 19905 43725 33697 20325 54022 

1.2  णकमान एकतरी वेतनी 
कामगार असलेल्या 

1332 107 1439 8625 8532 17157 9957 8639 18596 

1.3  एकूि 11209 527 11736 32445 28437 60882 43654 28964 72618 
2 मालकीच्या प्रकारानिुंार  आस्थािना 

2.1 सहकारी 11 0 11 145 148 293 156 148 304 
2.2 साववजणनक 13 2 15 2848 431 3279 2861 433 3294 
2.3 खाजगी 11185 525 11710 29452 27858 57310 40637 28383 69020 
3 मालकाच्या िंामावजक गटानिुंार आस्थािना (एकूणशी टक्केिारी) 

3.1 अनसुजूचत िाती 4 3.04 4.75 4.18 4.49 4.32 4.35 4.46 4.39 

3.2 अनसुजूचत िमाती 20.33 11.39 19.93 9.41 2.54 6.2 12.21 2.7 8.42 

4 

जागेविरवहत 
कायाय्न्ित अिंलेल्या 
आस्थािना (एकूणशी 
टक्केिारी) 

32.48 50.47 33.29 17.72 25.85 21.52 21.51 26.3 23.42 

5 िंिधिंाधारणिणे काम करणाऱया कामगारांची िंंख्या 

5.1 एकूि कामगार 17605 1000 18605 68376 66865 135241 85981 67865 153846 

5.2 वेतनावर काम करिारे 
कामगार 

1972 211 2183 33751 32478 66229 35723 32689 68412 

5.3 
वेतनावरील कामगारां 
ची  एकूि कामगारांशी 
टक्केवारी 

11.2 21.1 11.73 49.36 48.57 48.97 41.55 48.17 44.47 

5.4 
कामगारांची प्रणत 
आस्थापना सरासरी 
संख्या 

1.57 1.9 1.59 2.11 2.35 2.22 1.97 2.34 2.12 

आधार :- अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, महाराष्ट्र शासन, मुांबई   
टीप: * पीक उत्पादन,मळे, सावजर्हनक प्रिंासन, संरक्षण आहण सामाहर्क सुरक्षा सेवा काये वगळून 
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िक्िा क्रमाांक 11.10 
ढोबळ कायधय्स्थतीनिुंार आस्थािनांची आवण वनयवमत काम करणा-या कामगारांची िंंख्या  

जिल्ह्हा :- धळेु                                सांदभश :  आर्थथक गणना, 2013 
अ.
क्र. 

ढोबळ 
कायव 
ज्स्थती 

सांकेताांक 

ढोबळ कायवज्स्थती 

ग्रामीि नागरी एकूि * 

आस्थापना कामगार आस्थापना कामगार आस्थापना कामगार  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 01 कृषी 11209 17605 527 1000 11736 18605 

2 05 
खािकाम व 
दगडकाम 31 165 13 28 44 193 

3 06 वस्तणुनमाि 6755 16883 4305 11232 11060 28115 

4 
07 व    
08 

वीज, गसॅ आणि पािी 
परुवठा 

93 513 112 1153 205 1666 

5 09 बांधकाम 472 1160 707 1373 1179 2533 

6 10 णवक्री, देखभाल व 
दरुुस्ती 

554 983 1123 3105 1677 4088 

7 11 घाऊक व्यापार 338 771 670 1799 1008 2570 
8 12 णकरकोळ व्यापार 11013 15419 10084 17810 21097 33229 

9 13 
वाहतकु आणि 
साठवि   (टपाल व 
कुणरयर कायासह) 

1374 3666 1478 4121 2852 7787 

10 14 
उपाहारगहेृ आणि 
हॉटेल्स 

2946 3992 2827 4795 5773 8787 

11 15 

माणहती व दळिवळि 
(संगिक प्रिाली, 
सल्ला व तत्संबंधीत 
सेवासहीत) 

163 303 249 652 412 955 

12 16 णवत्तीय व णवमा कायव 279 971 507 2781 786 3752 

13 17 
स्थावर मालमते्तसंबंधी 
कायव 54 64 863 1069 917 1133 

14 18 

व्यवसाणयक, वैज्ञाणनक 
व तांणत्रक 
कायव(जाहीरात, पिन, 
संशोधन, आणि 
पशणुचणकत्सक कायव 
यासणहत) 

350 548 598 1075 948 1623 

                                                                                                                                                         पढेु चाल ु.. 
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िक्िा क्रमाांक 11.10 
ढोबळ कायधय्स्थतीनिुंार आस्थािनांची आवण वनयवमत काम करणा-या कामगारांची िंंख्या  

जिल्ह्हा :- धळेु                       सांदभश :  आर्थथक गणना, 2013 
अ.क्र. ढोबळ 

कायव 
ज्स्थती 

सांकेताांक 

ढोबळ कायवज्स्थती 

ग्रामीि नागरी एकूि * 

आस्थापना कामगार आस्थापना कामगार आस्थापना कामगार 

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

15 19 

प्रशासकीय व आधार 
सेवा कायव (टॅ्रव्हल 
एजन्सी, रोजगाणवषयक 
कायव व अणधवेशन व 
व्यापार प्रदशवने आयोणजत 
करिे यासह ) 

234 453 464 1418 698 1871 

16 20 शैक्षणिक 2635 14451 710 6748 3345 21199 

17 21 

मानवी आरोग्य व 
सामाणजक कायव (णनवासी 
व णबगर णनवासी शषुशु्रा 
कें द्रासह) 

847 2006 839 3139 1686 5145 

18 22 
कला, करमिकू,णक्रडा व 
मनोरंजन  (अवैध जगुार 
व पैज लाविे वगळून) 

376 947 184 488 560 1435 

19 23 इतर सेवाकायव (इतरत्र 
वगीकृत केली नसलेली) 

3931 5081 2704 4079 6635 9160 

20 वबगर- कृषी िेंिाकायध (एकूण) 32445 68376 28437 66865 60882 135241 

 कृषी ि वबगर-कृषी िेंिाकायध 
(एकूण) 

43654 85981 28964 67865 72618 153846 

 
आधार :- अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, महाराष्ट्र शासन, मुांबई  
टीि: -   * पीक उत्पादन,मळे, साववजणनक प्रशासन, संरक्षि आणि सामाणजक सरुक्षा सेवा काये वगळून  


