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तावना 
 

         िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन हे काशन अथर् व सांिख्यकी 

संचालनालयाच्या सुचनेनुसार दर वषीर् कािशत करण्यात येते. सन 2015-16 या 

वषार्साठी िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन, 2016 हे काशन िज हा 

सांिख्यकी कायार्लय, अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, धुळे या कायार्लयामाफर् त 

कािशत करण्यात आले आहे. िज ाची ठळक वैिश  ेदशर्िवणारे समालोचन व 

आलेख काशनाच्या पिह या भागात दशर्िवले असुन दसु-या भागात िनरिनरा या 

िवषयावरील सांिख्यकीय तक्ते िदलेले आहेत.  
         या काशनात जनगणना 2011 वर आधािरत आकडेवारीचा समावेश 

करण्यात आला आहे. जा तीत जा त अ यावत व अचुक मािहती काशनात 

अंतभुर्त करण्याचा यत्न करण्यात आलेला आहे. सदरहु काशनासाठी  िविवध 

कायार्लयातील अिधका-यांनी वेळेवर सांिख्यकीय मािहती उपल ध करुन िदली तसेच 

या कायार्लयाच्या कमर्चारी वृदांनी  काशन अंितमत: कािशत करण्यासाठी  मोलाचे  

सहकायर् केले, त्या ब ल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. 
         या काशनात समािव ट करण्यात आलेली मािहती ही संबंिधत आधार 
हणुन दशर्िवण्यात आले या िवभागांकडुन/कायार्लयांकडुन ा त झाले या 
मािहतीवर आधािरत असते, या कायार्लयाकडुन सदर मािहती आकडेवारीच्या 
आधारावर पडताळण्यात येते, सदर आकडेवारीबाबत काहीही तकर्ार अस यास 
त्यास हे कायार्लय जबाबदार असणार नाही.        
 

                                                                              ( अ. ब. चौधरी ) 
                                              िज हा सांिख्यकी अिधकारी                             
                                                                                           धळेु. 
िठकाण :- धळेु.  
िदनांक :- 10/04/2017 
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िज ाचा समगर् आढावा 
िज हयाचा इितहास व वैिश  े

ीकृ णाच्या पद पशार्ने पावन झालेला धुळे िज हा आकाराने लहान असला तरी अनेक वैिश टयांनी समृध्द 
आहे. ाचीन काळी हा देश कृषक हणून ओळखला जाई. रामायण, महाभारत, सुदेशकुमार चिरतर्ामध्ये तसे उ लेख 
आढळतात. त्यानंतर यादव काळात राजा सेऊणचंदर्ाच्या नंतर सेऊण देश या नावानेही चिलत होता. महाभारताच्या 
िभ म पवार्त िविवध देशांचा गोमता, मंदका, खंडा, िवदभार् व रुपवािहका असा उ लेख आढळतो. 

   त्यातील खंडा हणजेच खान्देश असा अथर् पा चात्य इितहासकारांनी लावलेला असून काही अ यासकांच्या 
मते खान्देशचे पूवीर्चे नाव कन्हदेश हणजेच कृ णाचा देश असे होते. गुजरातचा सुलतान पिहला अहमद याने या 
देशातील थाळनेरचा दसुरा फारुकी राजा मिलक याला खान ही पदवी बहाल केली होती व त्यावरुन खान्देश असे नाव 
पडले. ह लीच्या धुळे, नंदरुबार व जळगाव या तीन िज हयांचा देश मध्ययुगीन काळापासून खान्देश या नावाने 
ओळखला जात असे व एकच िज हा हणून धुळे मुख्यालयातून  कारभार चालत असे. तथािप, शासनाच्या दृ टीने 
1906 मध्ये खान्देशचे पूवर् खान्देश व पि चम खान्देश असे दोन िज हयात िवभाजन झाले. धुळे मुख्यालय असले या 
धुळे िज ात धुळे, नंदरुबार, नवापूर, िंपपळनेर, शहादा, िशरपूर, िंशदखेडा व तळोदे या 8 तालुक्यांचा िमळून पि चम 
खान्देश हा िज हा होता. 1908 मध्ये िंपपळनेर तालुक्याचे मुख्यालय साकर्ी येथे थलांतरीत के यामुळे तालुक्याचे नावही 
साकर्ी असे बदलण्यात आले. अक्कलकुवा हा तालुका 1950 मध्ये न याने िनमार्ण करण्यात आला. 

 1956 मधील राज्य पुनरर्चनेत मंुबई राज्यात समािव ट असलेला हा िज हा 1960 मध्ये महारा टर् राज्याचा एक 
िज हा हणून रािहला. महारा टर् राज्य िनिर्मतीच्यावेळी नंदरुबार व नवापूर तालुक्यामधील त्येकी 38, तळोदेमधील 43 
व अक्कलकुवामधील 37 अशी एकूण 156 खेडी गुजरात राज्यात समािव ट करण्यात आली. िज हयाच्या नावात 
1961 मध्ये पि चम खान्देश ऐवजी धुिलया असा बदल केला गेला. त्यानंतर िज हा मुख्यालय धुळे अस याने धुळे 
िज हा चिलत झाला. 1961 च्या जनगणनेच्या वेळी  अकर्ाणी महालास तालुक्याचा दजार् देण्यांत आला. त्यामुळे 
िज हयातील तालुक्यांची संख्या 10 झाली. तथािप 1 जुलै, 1998 रोजी धुळे िज हयाचे िवभाजन होऊन नंदरुबार हा 
वतंतर् िज हा अि तत्वात आ यामुळे धुळे िज हयात आता धुळे, साकर्ी, िशरपूर व िंशदखेडा असे चार तालुके आहेत. 

िज ाची खास वैिश टे 

1. धुळे तालुक्यात ग दरू येथे व िशरपूर तालुक्यात िशरपूर येथे िवमान धावप ीची सोय आहे.  
2. साकर्ी तालुक्यात धनेर-आमळी येथे कन्हैयालाल महाराजांचे ाचीन मंिदर िसध्द आहे. 
3. िशरपूर येथे िसध्द ितितरुपती बालाजी मंिदर आहे. 
4. धुळे शहरातील राजवाडे व तूसंगर्हालय व संशोधन मंडळ, समथर् वाग्देवता मंिदर, गांधी तत्वज्ञान मंिदर या  िसध्द 

सं था अ यासू लोकांना लाभदायक आहेत. 
5. थाळनेर तालुका िशरपूर  येथील भूईकोट, सोनिगर व लळींग तालुका धुळे तसेच भामेर तालुका साकर्ी येथील 

ऐितहािसक ड गरी िक ले िसध्द आहेत. 
6. िशरपूर येथे महारा टर्ातील पिहला एकमेव सोने शुध्दीकरण कारखाना आहे. 

िदनांक 1 जुलै 1998 रोजी धुळे िज हयाचे िवभाजन होऊन धुळे व नंदरुबार असे दोन वतंतर् िज हे अि तत्वात 
आले. धुळे िज हयाचे भौगोिलक के्षतर् 7195 चौ.िक.मी. आहे. राज्याच्या एकूण के्षतर्ापैकी  2.34 टक्के के्षतर् या िज हयाने 
यापलेले आहे.  
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िज ाची ाकृितक रचना 

1.1 पुवीर् पि चम खान्देश या नावाने ओळखला जाणारा धुळे िज हा तापी नदीच्या वरच्या   खो-यात महारा टर् 
राज्याच्या वाय य िदशेला वसलेला आहे. धुळे िज हा 20-38 ते 21-16 उ र अक्षांश व 73-50 ते 75-11 पूवर् रेखांश या 
दर यान पसरलेला आहे. धुळे िज हयाच्या पूवस जळगाव िज हा, दिक्षणेस नािशक िज हा, उ रेस मध्य देशातील 
नेमाड िज हा व पि चमेस नंदरुबार िज हा आहे. 

भौगोिलक रचना 

1.2 धुळे िज हा सवर् साधारणपणे ितर्कोणी आहे. िज हयाचे भौगोिलकदृ टया उंचसखलपणा, हवामान, पजर्न्य व 
जमीनीच्या तीनुसार दोन िवभाग पडतात. 

1.3 पिहला िवभाग हा सधन तापी खो-याचा प ा असून िशरपूर आिण िंशदखेडा तालुक्याचा काही भाग यात 
मोडतो. हा िंसचन सोयींनी युक्त असा सुपीक देश आहे. 

1.4 दसुऱ्या िवभागात धुळे, साकर्ी व िंशदखेडा या तालुक्याच्या काही भागांचा समावेश होतो. हा भाग सपाट असून 
तेथे जलिंसचन िवकासास वाव आहे. 

1.5 समुदर् सपाटीपासून या िज हयाची उंची सुमारे 180 ते 215 िमटर आहे     

के्षतर्फळ व शासकीय िवभाग 

1.6  धुळे िज हयाचे 7195 चौ.िक.मी. के्षतर् यापले आहे. िज हयात एकूण चार तालुके असून शासन व मुलकी 
सोयीच्या दृ टीने धुळे व िशरपूर या दोन उपिवभागात िवभागले आहे. धुळे उपिवभागात धुळे व साकर्ी या तालुक्यांचा तर 
िशरपूर उपिवभागात िंशदखेडा व िशरपूर या तालुक्यांचा समावेश आहे. के्षतर् आकारमानात साकर्ी तालुका (2409.86 
चौ.िक.मी.) सवार्त मोठा असून सवार्त लहान तालुका िंशदखेडा (1302.66 चौ.िक.मी.) आहे. िज हा मुख्यालय धुळे हे 
मंुबई-आगर्ा रा टर्ीय महामागर् कर्मांक 3, नागपूर-सुरत रा टर्ीय महामागर् कर्मांक 6 व धुळे - सोलापूर रा टर्ीय महामागर् 
कर्मांक 211 वर  वसलेले असून राज्याच्या राजधानीपासून 343 िक.मी. अंतरावर आहे. 

 1.7 2011 च्या जनगणनेनुसार धुळे िज हयातील एकूण  681 गावापैंकी 677 (गणना शहरासंह) गावे व ती 
असलेले तर चार गावे ओसाड यात धुळे तालुक्यातील नगाव खु. व महालमळी व िशरपूर तालुक्यातील मालपुर (अनेर 
डॅम) व अरुणापुरी डॅम आहे. साकर्ी तालुक्यात सवार्िधक 227 यात दोन निवन गावाचंा समावेश करण्यात आला आहे, 
त्यांची नावे िशवाजीनगर व रायपुर अशी आहेत. िंशदखेडा तालुक्यात सवार्त कमी 141 गांवे आहेत. धुळे िज हयात पाच 
जनगणना शहरे असुन यात साकर्ी व िनजामपुर ही साकर्ी तालुक्यातील तर अवधान, मिंहदळे व वलवाडी या धुळे 
तालुक्यातील गावांचा यात समावेश आहे.  681 गावे (गणना शहरासंह), 4 पंचायत सिमतींच्या के्षतर्ांमध्ये सवार्ंगीण व 
गर्ामीण िवकासांच्या उददेशाने समािव ट केलेली आहेत. िज हयात त्येक तालुक्यात पंचायत सिमती आहे. िज हयात 
एकूण 550 गर्ामपंचायती असून त्यांची सद य संख्या 4,719 इतकी आहे. 

1.8 िज हयात एक महानगरपािलका, दोन नगरपािलका आहेत. यात  धुळे येथे महानगरपािलका असून दोन 
नगरपािलकांपैकी एक िशरपूर हया तालुका मुख्यालयाच्या िठकाणी असून दसुरी िंशदखेडा तालुक्यात द डाईचा येथे 
आहे.  
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तालकुािनहाय के्षतर्फळ, गांवे, गर्ामपंचायती, नगरपिरषदा, महानगरपािलका व कृिष उत्पन्न बाजार सिमतींची 

तालकुावार मािहती दशर्िवणारा तक्ता 

अ.कर्. तालकुा के्षतर्फळ 
चौ.िक.मी. 

गावांची 
संख्या 

गर्ामपंचायतींची 
संख्या 

नगरपिरषद/ 
महानगरपािलका 

कृ.उ.बा. 
सिमती 

1 2 3 4 5 6 7 

1 िशरपूर 1510.67 147 118 िशरपूर, ब-वगर् िशरपूर 

2 िंशदखेडा 1302.66 140 123 द डाईचा, ब-वगर् दोडाईचा 

3 साकर्ी 2409.86 226 168 - साकर्ी 

4 धुळे 1971.81 168 141 
धुळे 

महानगरपािलका 
धुळे 

िज हा एकूण 7195.00 681 550 3 4 

न ा 

1.9 धुळे िज हयात तापी, पांझरा, बुराई, अरुणावती, अनेर, बोरी, कान व आरु या महत्वाच्या न ा आहेत. पांझरा 
नदीची लांबी सवार्त जा त 136 िक.मी. असून ती साकर्ी, धुळे व िशदखेडा या तालुक्यातुन वाहते. तापी ही नदी िंशदखेडा, 
िशरपूर तालुक्यातून वाहत जावून पुढे नंदरुबार िज हयात व त्यापुढे  वाहत जावून गुजरात राज्यात उकाई धरणास िमळते. 
बुराई 77 िक.मी. िंशदखेडा आिण साकर्ी, अरुणावती व अनेर 88 िक.मी. िशरपूर, बोरी 38 िक.मी. धुळे, कान 35 िक.मी. 
व आरु 32 िक.मी. या न ा साकर्ी आिण िंशदखेडा या तालुक्यातून वाहतात. साकर्ी तालुक्यातील पांझरा व कान या दोन 
नदयांचा साकर्ी तालुक्यातील दाततीर् गावात संगम होवून पुढे तीच नदी पांझरा या नावाने ओळखली जाते. धुळे िज ात 
एकूण न ांची लांबी 485 िक.मी आहे 

पजर्न्य 

1.10 धुळे िज हयाचे हवामान साधारणपणे कोरडे असून पावसाळा आिण िहवाळा हे ऋतू वगळता सामान्यत: फार 
उ ण आहे. िज हयाचे सरासरी पजर्न्यमान 606 िम.मी. आहे. सन 2015 मध्ये धुळे िज ात एकूण पजर्न्य 532.45 िममी 
इतके होते यात सवार्िधक पजर्न्य िंशदखेडा तालुक्यात 571.10  िम. मी. तर सवार्त कमी साकर्ी तालुक्यात 491.50 
िम.मी. होते. या वषीर् सरासरीच्या - 12.14 टक्के इतका कमी पाऊस झालेला आहे. धुळे िज हा अिनयिमत पजर्न्यमान व 
सतत दु काळ सदृ य पिरि थतीमुळे धुळे िज हा अवषर्णगर् त  आहे. यात सरासरी पजर्न्यापेक्षा िशरपूर व धुळे तालुक्यात 
पावसाच्या सरासरीत लक्षणीय घट झाली आहे. 

जमीन 

1.11    िज हयातील जमीन ढोबळ मानाने हलकी, मध्यम तीची व काळी कसदार या तीन कारात मोडते. एकूण 
जमीनीच्या 60 टक्के जमीन हलक्या तीची, 25 टक्के जमीन मध्यम तीची व 15 टक्के जमीन काळी-कसदार अशी 
जमीनीची ढोबळ तवारी आहे. हलक्या तीची जमीन मुख्यत: धुळे व साकर्ी तालुक्याच्या पि चम भागात आहे. या 
कारची जमीन बाजरी, खरीप ज्वारी, भूईमूग यासारख्या िपकांसाठी उ म आहे. मध्यम कारची जमीन जलिंसचनासाठी 
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उपयुक्त असून ितने िंशदखेडा, साकर्ी आिण धुळे तालुक्याचा पि चम भाग यापलेला आहे. काळी कसदार जमीन 
िशरपूर तालुक्यात आहे. या कारिच जमीन तापी नदीच्या िकना-यावर मोठया माणात आहे. या कारच्या जिमनीचा 
16 िक.मी. लांबीचा पटटा खोल, सुपीक व कसदार आहे. या प याच्या दोन्हीही बाजूस भूगभार्तील पाण्याची पातळी 10 
ते 70 फुटापयर्त आहे. ती  अितखोल अस यामुळे िविहरीपासून जलिंसचन खिर्चक आहे. हणून आिर्थकदृ टया 
िकफायतशीर नस याने मागील 14 वषार्त उपसा जलिंसचन योजना या भागात मोठया माणात राबिवण्यात आ या 
आहेत. परंतु सध्या बहुतांशी उपसा िंसचन योजना बंद अव थेत आहेत. 

शासन 

1.12  सवार्ंिगण व एकाित्मक िवकासाच्या दृ टीने िज ातील सवर् गावे चार पंचायत सिमत्यांमध्ये समािव ट केलेली 
आहेत. िज ात एकूण 550 गर्ामपंचायती आहेत. धुळे िज ात एकूण चार तालुके असुन त्यात िशरपूर या तालुक्याच्या 
मुख्यालयी एक व िंशदखेडा तालुक्यातील द डाईचा या गावी एक अशा दोन नगरपिरषदा असुन िज ाच्या मुख्यालयी 
महानगरपािलका आहे. िंशदखेडा येथे तालुका मुख्यालयी नगरपंचायत आहे तर साकर्ी या तालुक्याच्या मुख्यालयी 
िदनांक 23/02/2015 रोजी न याने नगरपंचायत िनमार्ण झालेली आहे. 

2. लोकसंख्या 

जनगणना 

2.1 2011 जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार िज हयातील एकूण लोकसंख्या 20,50,862 असून त्यापैकी 10,54, 
031 पुरुष व 9,96,831 िस्तर्या आहेत. 2011 ची लोकसंख्या ही 2001 च्या जनगणनेच्या तुलनेत 20.08 टक्कांनी जा त 
आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी िज हयात धुळे तालुक्याची लोकसंख्या (49 टक्के) सवार्िधक असून िंशदखेडा तालुक्याची 
लोकसंख्या (19 टक्के) सवार्त कमी आहे. 

िज हयाची एकूण लोकसंख्या दशवषीर्य बदल, तर्ी - परुुष माण, साक्षरता, गर्ामीण व नागरी लोकसंख्येची 
एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी  

वषर् एकूण 
लोकसंख्या 

लोकसंख्येतील 
दशवषीर्य बदल 

(टक्केवारी) 

दर हजार 
पुरुषामागे 

िस्तर्यांची संख्या 

साक्षरता 
माण 

(टक्केवारी) 

गर्ामीण 
लोकसंख्या 

माण 
(टक्केवारी) 

नागरी 
लोकसंख्या 

माण  
(टक्केवारी) 

1961 781065 +  29.16 961 28.68 82.70 17.30 

1971 969714 +  24.15 948 31.88 81.10 18.90 

1981 1202284 +  23.98 954 43.51 77.40 22.50 

1991 1473170 +  22.53 945 58.82 75.80 24.20 

2001 1707947 + 15.93 944 71.60 73.90 26.10 

2011 2050862 + 20.07 946 72.80 72.16 27.84 

तर्ी-परुुष माण 

2.2 िज हयातील दरहजार पुरुषामागे िस्तर्यांचे माण जनगणना 2011 च्या आकडेवारीनुसार 946 असून गर्ामीण 
भागासाठी व नागरी भागासाठी हे माणे अनुकर्म 950 व 935 आहे. धुळे िज ात सवार्त जा त स्तर्ी-पुरूष माण साकर्ी 
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तालुक्याचे (970) असुन सवार्त कमी धुळे तालुक्याचे (931) आहे यात धुळे िज हयात सवार्त जा त स्तर्ी-पुरुष माण 
गर्ामीण भागात साकर्ी तालुक्यातील िशरसोल (1671) या गावाचे आहे. तर धुळे िज हयातील िंशदखेडा तालुक्यातील 
स डले (498) या गावाचे स्तर्ी-पुरुष माण सवार्त कमी आहे.  

तर्ी-परुुष माणावर आधािरत तक्ता 
 

तालुका 
स्तर्ी-पुरुष माणानुसार गावाचंी संख्या 

1000 पेक्षा जा त 950-999 900-949 900 पेक्षा कमी एकूण गावे 

िशरपूर 36 63 32 14 145 

िंशदखेडा 17 48 55 21 141 

साकर्ी 84 65 66 12 227 

धुळे 12 45 64 45 166 

एकूण धुळे िज हा 149 221 217 92 679 * 

0 ते 6 वयोगटातील तर्ी-परुुष माणावर आधािरत तक्ता 

तालुका 
स्तर्ी-पुरुष माणानुसार गावाचंी संख्या 

1000 पेक्षा जा त 950-999 900-949 900 पेक्षा कमी एकूण गावे 

िशरपूर 39 18 27 61 145 

िंशदखेडा 20 15 20 86 141 

साकर्ी 89 27 36 75 227 

धुळे 26 18 30 92 166 

एकूण धुळे िज हा 174 78 113 314 679 * 

(*)ओसाड गावे सोडुन 

लोकसंख्येची घनता 

2.3 राज्याच्या एकूण के्षतर्ापैकी 2.6 टक्के के्षतर् यापले या व एकूण लोकसंख्ये पैकी 1.8 टक्के लोकसंख्या 
असले या धुळे िज हयात लोकव ती िवरळ आहे. महारा टर् राज्याच्या 365 ती चौ.िक.मी. लोकसंख्या घनतेच्या 
तुलनेत िज हयाच्या लोकसंख्येची घनता दर चौ.िक.मी. ला 285 आहे. िज हयात धुळे तालुक्यात लोकसंख्येची घनता 
दर चौ.िक.मी. ला 424 सवार्िधक असून िशरपूर तालुक्यातील घनता 179 सवार्त कमी आहे. 
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गर्ामीण आिण नागरी लोकसंख्या 
2.4 2011 च्या जनगणनेनुसार िज हयाचे एकूण लोकसंख्येपैकी 72.16 टक्के लोकांचे गर्ामीण भागात वा त य 
आहे. उवर्रीत 27.84 टक्के लोकसंख्या धुळे महानगरपािलका, िशरपूर व द डाईचा या नगरपािलका के्षतर् व साकर्ी , 
िनजामपूर या साकर्ी तालुक्यातील दोन गणना शहरे तर अवधान, मिंहदळे व वलवाडी या धुळे तालुक्यातील तीन गणना 
शहरे अशा पाच गणना शहरात िवभागलेली आहे. चार लाखांपेक्षा अिधक लोकांचे वा त य असलेले धुळे हे 
िज हयातील एकमेव शहर आहे. 

धुळे िज हयातील गावांची (जनगणना शहरांसह) लोकसंख्येिनहाय तक्ता 

तालुका 
लोकसंख्येवर आधािरत गावांचे वगीर्करण 

0 ते 
499 

500 ते 
999 

1000 ते 
1999 

2000 ते 
4999 

5000 ते 
9999 

10000 व त्याहुन 
अिधक 

एकूण गावे

िशरपूर 11 17 49 60 9 1 147 

िंशदखेडा 11 31 52 41 5 1 140 

साकर्ी 9 52 96 57 9 4 226 

धुळे 11 28 46 64 12 7 168 

एकूण धुळे 
िज हा 

42 128 243 222 35 13 681 

अनसुिूचत जाती व जमाती 

2.3 धुळे िज हयातील एकूण चार तालुक्यांपैकी धुळे व िंशदखेडा हे दोन तालुके िबगर आिदवासी असून साकर्ी व िशरपूर 
हे दोन तालुके अंशत: आिदवासी आहेत. (2011 च्या जनगणनेनुसार िज हयाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 6.22 
टक्के अनूसुिचत जातीची लोकसंख्या असून 31.56 टक्के अनुसुिचत जमातींची लोकसंख्या आहे) 

2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूिचत जातीच्या लोकसंख्येनुसार गावाचें वगीर्करण 

तालुका 

अनुसूिचत जातीच्या लोकसंख्येनुसार गावाचें वगीर्करण 

0 ते 99 100 ते 299 300 ते 499 
500 व त्याहुन 

अिधक 
एकूण गावे 

िशरपूर 93 33 15 4 145 

िंशदखेडा 75 53 8 5 141 

साकर्ी 178 34 10 5 227 

धुळे 69 63 19 15 166 

एकूण धुळे िज हा 415 183 52 29 679 

(*) ओसाड गावे सोडुन 
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2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूिचत जमातीच्या लोकसंख्येनुसार गावांचे वगीर्करण 

तालुका 

अनुसूिचत जमातीच्या लोकसंख्येनुसार गावांचे वगीर्करण 

0 ते 99 100 ते 299 300 ते 499 500 ते 999 
500 व त्याहुन 

अिधक 
एकूण गावे 

िशरपूर 2 19 19 44 61 145 

िंशदखेडा 11 37 40 39 14 141 

साकर्ी 3 20 32 67 105 227 

धुळे 11 42 35 50 28 166 

एकूण धुळे 
िज हा 

27 118 126 200 208 679 * 

(*) ओसाड गावे सोडुन 

2011 च्या जनगणनेनसुार िज हयातील आिदवासी उपयोजना के्षतर्ाची मािहती खालील माणे 

अ.
कर्. 

तालुका 

लोकसंख्या 

खेडी के्षतर्   (हेक्टर) 
एकूण 

लोकसंख्या 
आिदवासी 
लोकसंख्या 

अिदवसी लोकसंख्येची 
( तं.क.6) एकुण 

लोकसंख्येशी ( तं.क.5)  
टक्केवारी 

1 2 3 4 5 6 7 

1 िशरपूर 71 371.06 173316 136309 67.20 

2 साकर्ी 102 1000.83 188415 132585 53.47 

एकूण 173 1371.89 361731 268894 59.65 

कामगार 

2.6 2011 च्या जनगणनेनुसार धुळे िज हयाच्या एकूण 20,50,862 लोकसंख्येपैकी 40.26 टक्के मुख्यत: काम 
करणारे, 5.3 टक्के,  िसमांितक काम करणारे, व 54.34 टक्के काम न करणारे अशी वगर्वारी आहे. मुख्यत: काम 
करणा-या 8,25,875 लोकसंख्येपैकी 26.72 टक्के शेतकरी, 44.30 टक्के शेतमजूर, 2.00 टक्के यापार, तर इतर 
यवसायात 26.98 टक्के गंुतलेले आहेत. 

वयोगटानसुार लोकसंख्या 

2.7  2011 च्या जनगणनेनुसार धुळे िज हयात एकुण लोकसंख्येच्या 20,50,862 पैकी 0 ते 14 वयोगटाची 
लोकसंख्या 6,18,402, वयोगट.15 ते 34 ची लोकसंख्या 6,96,944 आहे. 35 ते 59 वयोगटाची लोकसंख्या 5,21,137 
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आहे व 60 व त्यापेक्षा अिधक वयोगटाची लोकसंख्या 2,14,379 आहे. जनगणनेमध्ये वय न न दिवले याचंी संख्या 
8,769 इतकी आहे.  

साक्षरता (गर्ामीण व नागरी ) 

2.8  जनगणना 2011 च्या आकडेवारीनुसार िज हयात एकूण लोकसंख्येच्या 72.80 टक्के साक्षर असून साक्षरतेचे 
माण गर्ामीण भागात 67.31 टक्के तर नागरी भागात 86.68 टक्के इतके आहे. तसेच पुरुष व िस्तर्यांचे साक्षरता माण 
अनुकर्मे 79.50 टक्के व 65.77 टक्के आहे. िज हयात धुळे तालुक्यात 80.63 टक्के साक्षरतेचे माण सवार्िधक असून 
साकर्ी तालुक्यात ते 63.67 टक्के इतके सवार्त कमी आहे. 

धळेु िज हयातील गर्ामीण भागातील साक्षरतेच्या माणानसुार वगीर्करण 

तालुका 
साक्षरतेच्या टक्केवारीनुसार गावांचे वगीर्करण 

0 ते 25  26 ते 50 51 ते 75 76 ते 90 90 व त्यापेक्षा जा त एकूण गावे 

िशरपूर 5 42 76 21 1 145 

िंशदखेडा 0 7 73 60 1 141 

साकर्ी 1 62 142 22 0 227 

धुळे 1 8 92 65 0 166 

एकूण धुळे 
िज हा 

7 119 383 168 2 679* 

(*)ओसाड गावे सोडुन 

िनवासी घरे व कुटंूबे (2011च्या जनगणनेनसुार) 

2.9  िज हयातील एकूण 4,08,874 िनवासी घरांपैकी 73 टक्के घरे गर्ामीण भागात असून 27 टक्के कुटंुब शहरी 
भागात वा त य करतात. 4,08,874  एकूण कुटंूबांपैकी 2,96,717 कुटंूबे गर्ामीण भागात वा त य करतात तर 
1,12,157 कुटंुबे शहरी भागात वा त य करतात. 

के्षतर्वार िज हा उत्पन्न व दरडोई िज हा उत्पन्न (चाल ूव ि थर िंकमतीनसुार)  

2.10 िज हा तरावरील उत्प ाचे अचूक अंदाज करण्यासाठी  देशाला संचियत होणारे उत्प  ही संक पना वापरणे 
योग्य असले तरी िज हा तरावरील आिर्थक उलाढालीचा पिरणाम िज हयापुरताच मयार्िदत राहात नस याने संबंिधत 
िज हयाला बाहेरुन ा त होणारे व संबंिधत िज हयातून बाहेर जाणा-या उत्प ाचे मोजमाप करणे शक्य नस याने सदर 
पध्दतीचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे उत्प  स्तर्ोत पध्दती  (Income Originating Approach) हया संक पनेचा 
अवलंब करुन िज हा तरावरील उत्प ाचे अंदाज तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 2004-05 हे आधारवषर् 
घेऊन तयार करण्यात आले या अंदाजानुसार धुळे िज हयाचे चालू िंकमतीनुसार सन 2013-14 चे  ारंिभक िन वळ 
िज हा उत्प  ` 17,049 कोटी इतके आहे. यात ाथिमक के्षतर्ाचा वाटा 22.38 टक्के , ि दतीय के्षतर्ाचा वाटा 19.46 
आिण सवार्िधक वाटा 58.16 टकके इतका तृतीय के्षतर्ाचा आहे. धुळे िज हयाचे दरडोई िज हा उत्प  ` 85,706 इतके 
असुन दरडोई िज हा उत्प ाचा िवचार करता धुळे िज हयाचा राज्यात 21 वा कर्मांक लागतो.  तर राज्याचे दरडोई उत्प  
`1,17,091 आहे.  तसेच ि थर िंकमतीनुसार सन 2013-14 चे धुळे िज हयाचे एकूण िन वळ िज हा उत्प  ` 9,693 
कोटी आहे.  
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िज हा उत्प ाचे अंदाज तयार करण्याकिरता लागणारी मुलभूत मािहती अजुनही समाधानकारकिरत्या उपल ध 
नाही. ाथिमक क्षतर्ाकिरता बहुतांश आकडेवारी उपल ध आहे. मातर् इतर के्षतर्ाकरींता आकडेवारी अितशय अ पशा 
माणात उपल ध आहे. ज्या के्षतर्ाकरींता िज हा तरावरील आकडेवारी उपल ध नाही त्या के्षतर्ाकरींता िज हावार 
अनुरुप असे िनदशक वापरुन त्या आधारे राज्य तरावरील उत्प ाची िज हयामध्ये िवभागणी करण्यात आलेली आहे. 
आकडेवारीच्या उपल धतेचा अभाव अनुरुप िनदशाकंाचा वापर तसेच पध्दतीमधील अंगभूत उणीवा या सवार्मुळे िज हा 
उत्प ाचे अचूक अंदाज बांधण्यामध्ये मयार्दा येत अस याने हे अंदाज ढोबळ मानाने िज हयातील उत्प ाची पातळी 
आजमावन्याकिरता वापरावेत या काशनात कािशत केलेले िज हा उत्प ाचे अंदाज वापरतांना वरील मयार्दा लक्षात 
घ्या यात. 

3. वने 

वनके्षतर् व वनउत्पादन 

3.1 िज हयाच्या एकूण भौगोिलक के्षतर्ापैकी वनके्षतर् 2067.18 हेक्टर हणजे 28.73 टक्के आहे. एकूण 
वनके्षतर्ापैकी सवार्िधक वनके्षतर् साकर्ी  तालुक्याने यापलेले असून िंशदखेडा तालुक्यात अत्य प वनके्षतर् आहे. 
वनिवकासासाठी िज हयात पि चम िवभाग, उ र िवभाग व वनिवकास महामंडळ असे वनिवभाग कायर्रत असून 
वनिवभागातफ वृक्ष लागवड, पुनर्लागवड, वनसंधारण संरक्षण व वनिवकासाची िविवध कामे केली जातात व वन 
उत्पादनाचे संकलन केले जाते. या िज हयात साग हे इमारती लाकूड मुख वन उत्पादन व िंडक, तद ूपाने व मोहाची 
फळे, फुले ही गौण वन उत्पादने आहेत. या वषार्त इमारती लाकूड, सरपण, गवत, बांबू आिण संिंकणर् वनउत्पादनांच्या 
िवकर्ीपासून ` 25.64 लाख उत्प  िमळाले. 

सामािजक वनीकरण 

3.2 जागितक बँकेच्या सहकायार्ने कायार्िन्वत झालेला सामािजक वनीकरण कायर्कर्म या िज हयात ऑक्टोबर 1980 
पासून कायार्िन्वत  झाला. उपसंचालक, सामािजक वनीकरण िवभाग, धुळे यांच्या अिधपत्याखाली चार लागवड 
अिधकारी, चार शासकीय रोपवाटीका व  पाच िकसान रोपवाटीकेच्या सहा याने कायर्कर्म राबिवला जातो. सदर 
कायर्कर्मांतगर्त गटवनीकरण, खाजगी जमीनीवर गर्ामपंचायतीच्या जागेवर झाडे लावणे व वन महोत्सव या योजना 
राबिव या जातात. 2015-16 या वषार्त िविवध कायर्कर्मातंगर्त एकूण 25 हजार रोपे लावण्यात आली. 

4. कृिष 

जिमनीचा वापर 

4.1 2008-09 या वषार्त िज हयाचे एकूण भौगोिलक के्षतर् 7,32,945 हेक्टर आहे. त्यापैकी 2,08,890 हेक्टर 
वनके्षतर्, व 60,619 हेक्टर लागवडीलायक नसलेली जमीन आहे. तसेच 23,546 हेक्टर लागवडीलायक चालू पड आहे. 
िपकाखालील के्षतर् 

4.2 2008 या संदभर् वषार्त िज हयात साकर्ी तालुक्याचे लागवडीखालील िन वळ के्षतर् सवार्िधक 4,18,225 हेक्टर 
तर िशरपूर सवार्त कमी 48,711 हेक्टर के्षतर् आहे.  

जिमनधारण 

4.3 कृिष गणना 2010-11 नुसार धुळे िज हयात एकूण 2,35,999 जमीनधारक खातेदार असुन त्यांचे एकूण के्षतर् 
4,22,295 इतके हेक्टर  आहे. 
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िपके 

4.4 िज हयामध्ये बाजरी, ज्वारी, (खरीप) कुळीथ, कापूस व भूईमूग ही खरीप िपके आिण ज्वारी (र बी), गहू, हरभरा 
ही र बी िपके घेतली असून ऊस, केळी, िमरची व कापूस ही नगदी िपके घेण्यात आली. 

 2008 मध्ये एकूण लागवडी खालील के्षतर्ापैकी महत्वाच्या खरीप िपक बाजरी 26,742 हेक्टर, ज्वारी 21,169 
हेक्टर, भूईमूग 10,438 हेक्टर, कापूस 4,68,040 हेक्टर, मूग 16,229 हेक्टर, भात 12,456 हेक्टर व कुळीथ 16,036 
असे घेण्यात आले.  

 नगदी िपकांमध्ये एकूण लागवडी खालील के्षतर्ांपैकी ऊस 5,747 हेक्टर, िमरची 3,360 हेक्टर, कांदे 8,063 
हेक्टर व केळी 368 हेक्टर असे पीक घेण्यात आले.  

 या िज हयात ज्वारी व बाजरी या मुख्य िपकांपासून जनावरांना बहुतांशी चारा उपल ध होतो. 2008 यावषार्त 
सदर िपकाखालील के्षतर् एकूण लागवडीखालील के्षतर्ापैकी  7.27 टक्के आहे. 

कृिष उत्पादने 

4.5 2015-16 या वषार्त बाजरी 647 िकलो, ज्वारी  902 िक .गॅर्., मका 1671 िक .गॅर्.., हरभरा  1050 िक.गॅर्., तुर 
348 िक .गॅर्., मुग 215  िक .गॅर्. व भुईमुग 524 िक .गॅर्., तांदळु 1134 िक .गॅर्., गहु 1888 िक .गॅर्., उडीद 388 िक .गॅर्. 
अशी दर हेक्टरी उत्पादन ा त झाले आहे. धुळे िज हयात असले या दु काळी पिरि थतीमुळे दर हेक्टरी उत्पादनात घट 
झाली आहे. 

फलोत्पादन व भाजीपाला 

4.6 फळे व भाजी  पा याची वाढती मागणी व खातर्ीची बाजारपेठ लक्षात घेता मोठया शहराजवळील खातर्ीशीर 
पाणीपुरवठा सुिवधा उपल ध असले या गावांमध्ये फळे व भाजीपाला िपकाचे के्षतर् तसेच उत्पादनात वाढ होत आहे. सन 
2008 या वषार्त फळे व भाजीपा याखालील एकूण  10,682 हेक्टर के्षतर् असून सवार्िधक के्षतर् साकर्ी तालुक्यात 4,564 
हेक्टर आहे. 

रासायिनक खतांचा वापर 

4.7 2015-16 या वषार्त 1,58,814 मेटर्ीक टन रासायिनक खतांचा वापर केला गेला. 2014-15 या वषार्च्या तुलनेत 
रासायिनक खतांच्या वापरात जवळपास 21,132 मेटर्ीक टनने वाढ झाली. िनयंितर्त सं थांकडून व खाजगी सं थांकडून 
एकूण वाटप झाले या रासायिनक खतांचे माण अनुकर्मे 37 टक्के व 63 टक्के आहे. यात खरीप व र बी हंगामात 
अनुकर्मे 42 व 58 टकके रासयिनक खताचंा वापर करण्यात आला.  

कृिष उत्पादनांचे साठवण  

4.8 िज हयात एकूण 4 कृिष उत्प  बाजार सिमत्या व 9 उपबाजार सिमत्यांमध्ये शेतमालाच्या खरेदी िवकर्ीचे 
यवहार होतात. कृिष उत्प  बाजार सिमतीच्या आवारात काही माणात शेतक-यांच्या िनवासाची यव था आहे. तसेच 
िपण्याच्या पाण्याची सोय, गुरांना िनवारा, छपरे, पाण्याचे हौद अशा िविवध सुिवधा आहेत. या सिमतींच्या आवारात कृिष 
माल साठिवण्याची यव था आहे. धुळे िज हयातील साकर्ी व िशरपूर या  अंशत: आिदवासी के्षतर्ासाठी आिदवासी 
िविवध कायर्कारी सहकारी सं थांमाफर् त आिदवासी िवकास महामंडळाचे दु यम िवतरक हणून चालू भावाने कृिष 
मालाची खरेदी करतात.  

धुळे िज हयातील सवर् साठवणूक गृहांची संख्या 20 असुन सवर् शासकीय गोदामे आहेत. त्यांची  एकूण साठवण 
क्षमता 11,490 टन आहे.  
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5. जलिंसचन 
जलिंसचनाची साधने 
5.1 2008-09 या वषार्त 57,372 हेक्टर िन वळ ओलीताखालील के्षतर् असून ओलीताखालील एकूण िन वळ के्षतर् हे 
लागवडीखालील एकूण के्षतर्ाच्या 17.59 टक्के आहे. एकुण ओलीताच्या  िन वळ के्षतर्ापैकी 93 टक्के जलिंसचन 
िविहरीपासुन तर उवर्रीत 7 टक्के जलिंसचन पृ टभागीय जलिंसचना दारे  झाले आहे. 2008-09 या वषार्त िविहरीपासुन 
53,372 हेक्टर के्षतर् ओलीताखाली असून त्यातील सवार्िधक के्षतर् 19,284 हेक्टर साकर्ी तालुक्यात तर सवार्त कमी 
9,725  हेक्टर के्षतर् धुळे तालुक्यात आहे.  

िविवध िपकाखालील ओलीताचे के्षतर् 

5.2 2008-09 या वषार्त एकूण 49,174 के्षतर् ओलीताखाली आहे. िपकवार ओलीताखालील मुख िपकांचे के्षतर् गहु 
6,964, ऊस 4,141, हरभरा 1,151, तांदळु 4,875, िमरची 242, कापुस 24,956 व भुईमुग 902 एवढे आहे.  
मोठे व मध्यम क प 

5.3 धुळे िज ात मोठे क प अि तत्वात नसुन मध्यम क पांची संख्या बारा आहे. त्यातील तीन क पांचे 
बांधकाम सुरू आहे. व त्या सवर् क पांचे एकूण लाभ के्षतर् 86,012 हेक्टर असुन ओिलत के्षतर् 33,931 हेक्टर इतके 
आहे. यात सवार्त जा त लाभके्षतर् साकर्ी तालुक्यात (36,820 हेक्टर) असुन  सवार्त कमी लाभके्षतर् धुळे तालुक्यात 
(2,105 हेक्टर) आहे. 

6. पशसंुवधर्न, पशवैु कीय सेवा आिण दगु्ध यवसाय 

पशसंुवधर्न 

6.1 2012 पशुधनगणनेनुसार िज हयातील एकूण पशुधन संख्या 9,74,239 असून त्यात िवदेशी गाई/बैल 40,505, 
देशी गाई/बैलांची संख्या 3,15,698, हशी व रेडे यांची संख्या 1,00,132,  मढयांची संख्या 2,06,789, शेळया 
2,75,690,  घोडयांची संख्या 4,662 आिण गाढवांची संख्या 270 इतके तर इतर पशुधनाची संख्या  30,493 इतकी 
आहे.  

पशधुन उत्पादन 

6.2 2015-16 या वषार्त िज हयातील चार अिधकृत क ल खान्यात शेळया, मढया, बैल व हशी/रेडे िमळून एकूण 
15,890 जनावरांची क ल झा याची न द आहे. सन 2015-16 मध्ये शासनाने केले या गोहत्या बंदीमुळे क ल 
झाले या जनावरांच्या संख्येत लक्षणीय घट झालेली आहे. तथािप अिधकृतपणे क ल केले या शेळया/मढयांच्या 
संख्येपेक्षा  अनिधकृत क ल  केले या शेळया/मढयाचंी संख्या िकतीतरी पटीने जा त आहे.  

पशवैु कीय सेवा 

6.3 2015-16 या वषार्त िज हयात एकूण चार पशुवै िकय सवर् िचिकत्सालय, 117 पशुवै िकय दवाखाने, व  
विरल सवर् कदर्ावर कृितर्म रेतनाचे काम होत अस याने वतंतर् कृितर्म रेतन कदेर् नाहीत. 

  सधन पशुिवकास कायर्कर्माखाली निवन संकरीत जाती चारात आणणे, कृितर्म रेतनाचा उपयोग, पशु वा थ्य 
आिण कुरणिवकास या ारे िवकास कायर्कर्म राबिवण्यांत आला. कदर्ामध्ये िवदेशी जसीर्, हाँ टीन वळूची िनगा ठेवण्यांत 
येते. तसेच गोठिवलेले िवयर् मध्यवतीर् कदर्ा ारे कृितर्म रेतनासाठी उपकेदर्ांना पुरिवण्यात येते.  जनावरांची कायर्क्षमता 
वाढिवण्यासाठी सकस व उच्च तीच्या िहर या वैरणाची िनिर्मती केली जाते.  
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दगु्ध उत्पादन 

6.4  धुळे िज हा हा दधुाचा िज हा हणून िसध्द आहे. िज हयात एकूण 125 दगु्ध िवकास सहकारी सं था असुन 
िज ात एकूण 1,35,000 िलटर क्षमतेची  चार िशतकरण कदेर् आहेत. त्यापैकी सन 2012-13 मध्ये धुळे तालुक्यातील 
40,000 िलटर क्षमतेचे एक िशतकरण कदर् बंद अव थेत आहे. धुळे येथील शासकीय दधु योजनेखाली दररोज अंदाजे 
सरासरी 13,000 िलटर दधु संकलीत करुन थािनक गरजेची पूतर्ता करुन उवर्िरत दधु बाहेरगावी पाठिवले जाते. तथािप 
गे या काही वषार्त दरिदवशी सरासरी  दधु संकलन फारच कमी झालेले आहे. याचे मुख कारण हणजे िज हयात 
खाजगी दगु्ध यवसाय मोठया माणावर सुरु  झा याने दधुास सरकारी दरापेक्षा जा त भाव व आकषर्क खाजगी योजना 
होय. 

7. मत् य यवसाय 

7.1 धुळे िज हयात फक्त भूजल मत् य यवसाय केला जातो. सुत व नॉयलान धाग्याचंी जाळी व थािनक होडया, 
डंुग्या (छोटया होडया) यांच्या सहा याने 485 िक.मी. लांबीच्या 8 महत्वाच्या नदया व मालनगांव, पांझरा, अनेर, करवंद 
इत्यादी मध्यम क प व तलावात मासेमारी केली जाते. िज हयात थािनक जातीची  कटला, रोहू, मृगळ व क बडा या 
कारची मासळी पकडली जाते.  2015-16 या वषार्त मत् य यवसायात िज ात ` 6240.00 लाख िंकमतीचे 2080 
मे.टन एकूण मत् य उत्पादन झाले आहे. 

  िज हयातील एकूण 5,730 हेक्टर जलके्षतर् मत् य यवसाय िवकास के्षतर्ाखाली असून लघुपाटबंधारे व पाझर 
तलावांची वाढती संख्या लक्षात घेता िज हयात तलावातील मत् य यवसायास वाव आहे. कोळी, भोई, आिदवासी व 
मागासवगीर्य असे अंदाजे 3,000 कुटंुबे  मासेमारी यवसायात गंुतलेले आहेत. मच्छीमारांशी संपकर्  साधून त्यांना 
सहकारी तत्वावर संघटीत करणे, िशक्षण देणे, जलदगतीने वाढणा-या मत् य िबजांचा पुरवठा करणे, उपयुक्त साधन-
सामुगर्ी उपल ध करुन देणे इत्यादी िवकास िवषयक कायर्कर्म संदभर् वषार्त राबिवले गेले आहेत. िज हा मत् य यवसाय 
उत्पादन व पुरवठासंबंधी वावलंबी होण्यासाठी खात्यामाफर् त मुकटी (नकाणे) व अनेर धरणाखाली मत् यबीज उत्पादन 
कदर् कायार्िन्वत केले असून त्यात सुधारीत जातीची रोहू, कटला व मृगळ मासळींची 92 लाख मत् य बीजे सोडण्यात 
आली. संदभर् वषार्त 4,442 सभासद असले या 63 मच्छीमार सं था मत् य यवसायात कायर्रत आहेत.  

8. वीज 

 सन 2015-16 मध्ये िज हयातील संपूणर् 681 खेडयांना वीज पूरवठा झालेला असून 14,72,160 हजार 
िकलोवॅट वीज पुरवठा करण्यात आलेला आहे.  
वीजेचा िविवध उपयोगासाठी वापर 

8.1 िज हयात 2015-16 या वषर्भरात 14,72,170 हजार िकलो वॅट तास वीज वापर झालेला आहे. त्यापैकी  
घरगुतीसाठी 2,32,840, यापारी उपयोगासाठी 37,630, औ ोिगक वापरासाठी 1,93,280, सावर्जिनक िदवाब ीसाठी 
30,540, कृिषसाठी 8,29,240 व इतर उपयोगा साठी 1,48,640  हजार िकलो वॅट तास एवढया िवजेचा वापर 
झालेला आहे. माचर् 2016 अखेर एकूण 3.69 लाख िव ुत कनेक्शन आहेत.  

8.2 या िज हयात िव ुत िनिर्मती कदर् नस याने औि णक वीजे ारे िज हयात धुळे (नागरी), धुळे (गर्ामीण) व 
द डाईचा या तीन िवभागातील 43 कदर्ामाफर् त औि णक वीजपुरवठा केला जातो.  धुळे िज हयात कंुडाणे येथे 400 K.V. 
चे एक, 200 K.V. चे धुळे व द डाईचा येथे त्येकी एक 132 K.V. ची धुळे, द डाईचा, नरडाणा, साकर्ी व िशरपूर येथे 
त्येकी एक तसेच 33 X 11  ची 46 उपकदेर् ( धुळे 21, साकर्ी - 9, िशरपूर - 8 व िंशदखेडा - 8 ) कायर्रत आहेत.  
तसेच िशरपूर तालुक्यात गु-हाळपाणी व काकडमाळ येथे सौर उजवर पथिदवे कायर्रत आहेत. 
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9. खिनजे व उ ोग 
खिनजे 
9.1 धुळे िज हयात मौ यवान तथा मुख खिनजे नाहीत, दगड काढणे, खडी उ ोग व बांधकामासाठी वाळू काढणे 
एवढाच खाण उ ोग मयार्िदत आहे. धुळे िज हयात वाळू, दगड, माती, गोटे व गौण खिनजापासून  वािमत्वधनाच्या पोटी 
महसूल ा त होतो. 
उ ोग 
9.2 धुळे िज हयात एकूण 4 तालुक्यांपैकी धुळे व िंशदखेडा िबगर आिदवासी तर साकर्ी व िशरपूर हे दोन तालुके 
अंशत: आिदवासी आहेत. तसेच िज हयात औ ोिगक िवकासासाठीच्या पुरेशा सोयींचा अभाव अस याने धुळे िज हा 
राज्यात औ ोिगकदृ टया मागासलेला आहे.  गे या दोन दशकात जे उ ोग/ यवसाय उदयास आलेत ते कृिषवर 
आधारीत आहेत.  तेलिगरण्या, यंतर्माग, सुतिगरण्या, टाचर् उ ोग, केमीक स उ ोग शहरांबरोबरच गर्ामीण भागात 
देखील सुरु झालेले आहेत.  िज हयात सुरु असलेला िशरपूर या तालुक्यातील एकमेव सहकारी साखर कारखाना संदभर् 
वषार्त बंद पडला आहे. धुळे येथे कापड िगरणी, सुत िगरणी, यंतर्माग, तेलिगरण्या, रसायन उ ोग, िसमट पाईप फॅक्टरी, 
सॉ मील असे उ ोग आहेत तर द डाईचा येथे टाचर् फॅक्टरी  खाजगी तत्वावर कायर्रत आहे.  धुळे येथे सहकारी तत्वावर 
टाचर् फॅक्टरी आहे व धुळे तालुक्यातील  मोराणे व िशरपूर तालुक्यात  िशरपूर येथे सुत िगरणी कायर्रत आहे तर 
सोनिगर, तालुका धुळे येथील सुत िगरणीचे काम गतीपथावर आहे. त्याच माणे िशरपूर येथे महारा टर्ातील पिहला सोने  
शुध्दीकरण कारखाना आहे.  
 िज हयात 2014 अखेर न दणी झाले या 335 कारखान्यांपैकी 9 कारखाने बंद आहेत. 326 कायर्रत 
कारखान्यातून 12,399 कामगारांना रोजगार उपल ध होता.  
औ ोिगक वसाहत 
9.3 िज हयात धुळे येथे महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळाची औ ोिगक वसाहत कायर्रत आहे. तसेच 
द डाईचा येथे सहकारी औ ोिगक वसाहतीचा ताव शासनास मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे. त्याच माणे धुळे, 
साकर्ी, िशरपूर व िंशदखेडा या चार तालुक्यात एकूण सात औ ोिगक वसाहतींची न दणी झालेली आहे. महारा टर् राज्य 
औ ोिगक महामंडळाने िज हयाचा औ ोिगक िवकास जलद हावा या हेतूने धुळे येथे के्षतर् िवकासाची कामे हाती 
घेतलेली आहेत. एकूण 400 हेक्टर के्षतर्ापैकी 284.41 हेक्टर के्षतर्ाचा ताबा िमळाला असुन 100 हेक्टर के्षतर्ावर अ ाप 
ताबा िमळावयाचा आहे. स ा औ ोिगक िवकास महामंडळात 448 लहानमोठे क प कायर्रत असुन त्यात दालिमल, 
ऑईलिमल, ॲगर्ोबेस, िसमट, फे ीकेटसर् इत्यादी लहान उ ोग आहेत. तथापी मुलभूत सोयी अभावी अ ाप इतर निवन 
मोठे उ ोग उभारण्यास उ ोजक पुढे येत नाहीत.   

10. मागर् पिरवहन व दळणवळण 
लोहमागर् 
10.1 धुळे - चाळीसगांव हा मध्य रे वेचा मागर् धुळे तालुक्यातून जातो. तसेच िंशदखेडा या तालुक्यातून सुरत-भुसावळ 
हा पि चम रे वेचा मागर् जातो. हे दोन्हीही मागर् रंुद ( ॉडगेज) असून एकेरी आहेत. त्यांची एकूण लांबी 81.61 िक.मी. 
असुन त्यावर मध्ये रे वेची पाच व पि चम रे वेची सात अशी एकूण बारा रे वे थानके आहेत. तसेच पि चम रे वेच्या 
सुरत-भुसावळ या मागार्चे दहेुरी करणाचे काम सुरु आहे. तसेच पि चम  रे वेचे िव ुतीकरणाचे काम पूणर् झाले आहे. 
र तेमागर् 
10.2 31 माचर् 2016 अखेर िज हयात असलेली एकूण र त्यांची लांबी 7316 िक.मी. आहे. त्यापैकी 4,855 िज हा 
पिरषदेच्या अखत्यारीत, 1,740.29 सावर्जिनक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत तर 721 नगर पािलकेच्या व 
महानगरपािलकेच्या हददीत समािव ट आहे. िज हयातून मंुबई-आगर्ा हा रा टर्ीय महामागर् धुळे, िंशदखेडा व िशरपूर या 
तालुक्यातून जात असुन सदर रा टर्ीय महामागर् हा चार पदरी आहे तर सुरत - नागपूर हा रा टर्ीय महामागर् धुळे, साकर्ी  या 
तालुक्यातुन जात असुन सदर रा टर्ीय महामागार्च्या चौपदरीकरणाचे कामाची शासकीय मंजुरी िमळाली असुन जमीन 
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अिधगर्हणाचे काम अंितम ट यात आहे. तसेच ब-हाणपूर - अंकले वर हा मुख राज्य महामागर् िशरपूर या तालुक्यातुन 
जातो.  
पृ ठभागानसुार र त्याची लांबी 
10.3 पृ ठभागाचे कारानुसार एकूण र त्यापैंकी 3,848 डांबरी, 1,970 खडीचे, तर 1,308 इतक्या लांबीचे र ते 
अपृ ठांिकत आहेत. िसमट काँकर्ीटचे र ते अत्य प माणात फक्त नगरपािलका व महानगरपािलका ह ीत आहेत. 
राज्य पिरवहन महामंडळ 
10.4 एकूण गावांपैकी 100 टक्के गांवे बारमाही र त्यांच्या सोयींनी जोडलेली आहेत. माचर् 2016 अखेर 502 मागार्वर 
दैिनक धावणा-या 440 राज्य पिरवहन मंडळाच्या बसेस ारे वासी वाहतूकीमुळे महामंडळाला ` 143.81 कोटी उत्प  
िमळाले. 
न दणी झालेली वाहने  
10.5 िज हयात 31 माचर् 2016 रोजी असले या िविवध कारची एकूण 3,76,056 वाहने आहेत. यापैकी 3,18,822 
वासी वाहने, 57,234 मालवहातूकीचे वाहने आहेत. त्यात 89,855 िडझेलवर चालणारी वाहने आहेत तर 2,80,509 
वाहने पेटर्ोलवर चालणारी व 5,692 एल.पी.जी. वर चालणारी वाहने आहेत. 
मालवाहतूक / वाहतूक सं था 
10.6 िज हयात 31 माचर् 2016 च्या ि थतीनुसार िज हयात रे वेमागर् मयार्िदत अस याने व रा टर्ीय / मुख महामागर् 
िज हयातून जात अस यामुळे र ता वाहतूक हे मालवाहतूकीचे मुख साधन असून त्या ारे देशाच्या िविवध भागात 
मालाची ने-आण मोठया माणावर केली जाते. 
पो ट व दरुध्वनी सेवा 
10.7 2015-16 या वषार्त िज हयात 276 डाकघरे कायर्रत आहेत. दर लाख लोकसंख्येमागे धुळे िज हयात 13 
डाकघरे आहेत. तसेच बीएसएनएल वैयिक्तक दरुध्वनीची संख्या गर्ामीण भागात 4,764 तर नागरी भागात 14,673 
अशी आहेत  

11. म आिण रोजगार 
औ ोिगक कलह 
11.1 2015-16 या वषार्त औ ोिगक कलह या कायदयाखाली आरंभीची िश लक करणे औ ोिगक न्यायालयाकडे  
एकूण 115 करणांपैकी 97 मुळ करणे असुन 18  करणे अिपलातील आहेत. 
वयंरोजगार 

11.2 2015-16 या वषार्अखेर धुळे िज ात 19,272 इतके कामगार असुन सवार्िधक कामगाराचें माण यापारी 
सं थांमध्ये असुन दकुानात काम करणा-या कामगारांची संख्या त्याखालोखाल आहे. 
रोजगार िविनमय कदेर्  
11.3 िज हयात धुळे येथे एकमातर् रोजगार िविनमय कदर् असून 2015-16 या वषार्त न दणी झाले या अजर्दारांची 
संख्या 14,860 असुन एकूण उमेदवारांची संख्या 89,217 इतकी आहे. 2015-16 या वषार्त 681 उमेदवारांना खाजगी 
के्षतर्ात नोकरी िमळिवली आहे.  
औ ोिगक िशक्षण सं था 
11.4 िज हयात धुळे, िशरपूर, िंशदखेडा, व साकर्ी या 4 तालुक्यात त्येकी एक शासकीय औ ोिगक िशक्षण सं था 
असून  साकर्ी तालुक्यातील नवापाडा व सुकापूर येथे एकाित्मक आिदवासी िवकास क प, नंदरुबार यांचे 
िनयंतर्णाखाली त्येकी एक आिदवासी औ ोिगक िशक्षण सं था असे एकूण 6 औ ोिगक िशक्षण सं था कायर्रत 
असून त्यांची वेश क्षमता 1,008 अशी आहे.  तसेच िज हयात  अशासकीय औ ोिगक िशक्षण सं था असुन त्यांची 
वेश क्षमता 2,207 एवढी आहे. शासकीय व अशासकीय िमळून एकूण वेश क्षमता 3,215 एवढी आहे. त्यात एकूण 

1,439 िव ाथीर् िशक्षण घेत आहेत.  
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12. सहकार 
 िज हयात  2014-15 अखेर एकूण सहकारी सं था 2,459 असून त्यात 6.54 लाख  सभासद आहेत. सहकारी 
सं थाच्या ठेवी `  69,15,890 लाख , खेळते भांडवल `  2,17,30,781 लाख इतके आहे 

13. बकँा 
बकँा 
13.1  िज हयात  2015-16 अखेर रा टर्ीयकृत व िबगर रा टर्ीयकृत अशा एकूण 169 वगीर्कृत बॅक शाखा कायर्रत 
आहेत. िज हयातील बँकांमाफर् त शासनाच्या िविवध योजना राबिवण्याच्या कामी सुकरता व समन्वय साधन्याच्या दृ टीने 
सटर्ल बँक ऑफ इंिडया िज हयातील  अगर्णी बॅक हणून काम करीत आहे. सन 2015-16 या वषीर् वगीर्कृत बँकांकडुन 
कृषक के्षतर्ासाठी ` 1,18,896 लाख तर अकृषक के्षतर्ासाठी ` 57,090 लाख इतक्या रकमेचे कजर्वाटप केले होते. 

14. शाळा आिण महािव ालये 
शैक्षिणक सं था 
14.1 2015-16 या वषार्त 1,352 ाथिमक, 238 माध्यिमक  व 154 उच्च माध्यिमक शाळा आहेत. सन 2015-16 
या वषार्तील एकूण पटावरील ाथिमक िशक्षण घेणा-या 1,49,054 िव ाथ्यार्ंपैकी अनुसुिचत जाती व अनुसुिचत 
जमातीच्या िव ाथ्यार्ंची संख्या अनुकर्मे 7,502 व 66,583 एवढी आहे. 
 
इतर िशक्षण कायर्कर्म  
14.2    2015-16 या वषार्त  िज हयात एकूण 2,082 अंगणवाडया कायर्रत आहेत. सकस आहार वाटप योजने 
अंतगर्त एकूण 2,45,904 इतके बालके व 53,918 गभर्वती मिहला आहेत.  

15. वै कीय आिण सावर्जिनक आरोग्य सेवा 
आरोग्यसेवा व सिुवधा  
15.1    सवार्ंिगण वै कीय सेवा राज्य सरकार, थािनक सं था, सेवाभावी संघटना व खाजगी डॉक्टसर् अशा िविवध 
सं था / यक्ती ारे पुरिव या जातात. 2015-16 या वषार्त 11 रुग्णालये, 15 दवाखाने, 53 ाथिमक आरोग्य कदेर् व 
356 आरोग्य उपकदेर् वा थ्य सेवा पुरिवण्यात सहभागी आहेत.  
जन्म मतृ्य ू माण  
15.2    2015-16 या वषार्त िज हयात एकूण 36,267 जन्मांची व 11,750 मृत्यंूची न द झाली आहे. न द झाले या 
बाल मृत्यंूची संख्या 260 आहे.   
कुटंूब क याण कायर्कर्म  
15.3   िज हयात एकूण 57 कुटंूब क याण कदर् कायर्रत असून 2015-16 या वषार्त जननक्षम जोड याचंी संख्या 
3,00,246 असुन त्यापैकी पुरुष नसबंदी झालेले 7,811 व नसबंदी झाले या िस्तर्यांची संख्या 1,46,118 इतकी आहे.  
िज ात लुप व इतर पध्दतीने कुटंुब िनयोजन करणाऱ्या जोड यांची संख्याही मोठया माणावर आहे.  
माता-बालसंगोपन कायर्कर्मांतगर्त लसीकरण 
15.4   माता बालसंगोपन कायर्कर्मातंगर्त सन 2015-16 मध्ये लहान मुलांची रोग ितकार शक्ती वाढिवण्यासाठी  
िड.टी.पी. 58,586, पोिलओ 64,137 व बी.सी.जी. 48,695 अशा िविवध कारच्या लसी बालकांना देण्यात आ या 
आहेत. 46,624 गरोदर िस्तर्यांनी धनुवार्ताची लस घेतली आहे. 
पाणी परुवठा 
15.5 धुळे िज ात 2015-16 वषार्त 663 गावानंा बारमाही पाणी पुरवठा उपल ध आहे. न ा, तलाव, साध्या िवहीरी, 
कुपनिलका या ारे िपण्याचे पाणी उपल ध करून देण्यात येत आहे. िपण्याच्या पाण्याची टंचाई असले या 200 
गावांपैकी 85 गावांना इतर साधनांनी (िवहीर अिधगर्हण, कुपनिलका अिधगर्हण अशा कारे) पाणी पुरवठा केला जातो. 
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16. िज हा िनयोजन 
िवशेष घटक योजना  
16.1 सन 2015-16 या संदभर् वषार्त अनसुिचत उपयोजनाअंतगर्त योजनांखाली ` 1684.73 लाख खचर् झाला.  
आिदवासी उपयोजना 
16.2 अनुसुिचत जमातीच्या कुटंूबांना अथर् सहा य या योजनेखाली आिदवासी उपयोजना व आिदवासी उपयोजना 
के्षतर्ाबाहेरील  योजना िमळून एकूण ` 11102.58 लाख खचर् झाला.  
िबगर आिदवासी उपयोजना 
16.3 सन 2015-16 या वषार्त िबगर आिदवासी  योजना, अनुसुिचत जाती उपयोजना, आिदवासी उपयोजना, 
आिदवासी उपयोजना के्षतर्ाबाहेरील योजना असा एकूण खचर् ` 2845.43 लाख झालेला आहे. त्यापैकी िबगर आिदवासी 
उपयोजनतगर्त ` 2,256.16 लाख एवढा खचर् झालेला आहे. 
रोजगार हमी योजना 
16.4  रोजगार हमी योजनेतगत सन 2015-16 या वषार्त ` 6,932.84 लाख खचर्  झाला असून 24.33 लाख मनु य 
िदवस िनिर्मती झाली आहे. 
थािनक िवकास कायर्कर्म 

16.5 िज हयाच्या आमदारांचा थािनक िवकास कायर्कर्मांतगर्त सन 2015-16 या संदभर् वषार्त पाच िवधानसभा व 
एक िवधानपिरषद मतदार संघातील िविवध कामावर 1,139.29 लाख रूपये एवढा खचर् झाला असून एकूण  627  मंजूर 
कामांचा समावेश आहे.  

17. संिकणर् 
नगरपिरषदा, महानगरपािलका  
17.1 िज हयातील एक महानगरपािलका, दोन नगरपिरषदा व दोन नगरपंचायती  यांचे 2015-16 चे उत्प  
`.44088.65 लाख्  तर खचर् ` 29,801.61 लाख आहे. या वषार्त साकर्ी या नविनिर्मत नगरपंचायतीच्या उत्प  व 
खचार्चाही यात समावेश केलेला आहे. 
िज हा पिरषद 
17.2 2015-16 या वषार्त िज हा पिरषद अंतगर्त एकूण उत्प  ` 3,379.33 लाख व  एकूण खचर् ` 3,286.19 लाख  
झाला आहे.   
गहृ शाखा 
17.3 िज हयात 2015-16 या वषार्त 17 पोलीस ठाणी, 10 आऊट पो ट व 11 पोिलस चौकी कायार्लये कायर्रत 
असून एकूण पोिलस दलाची संख्या 2,164 इतकी आहे त्यात 206 मिहलांचाही समावेश आहे. होमगाडर्सची संख्या 654 
इतकी असुन त्यात 130 मिहला होमगाडर्स आहेत.  या िशवाय धुळे िज हयात रा    य राखीव पोिलस दलाचे पोिलस बल 
गट कर्मांक 6 कायर्रत आहे.    
अिग्नशमन सिुवधा 
17.4 2015-16 या वषार्त िज ात एक महानगरपािलका व दोन नगरपिरषदांची अिग्नशमन दले कायर्रत आहेत. 
करमणकू 
17.5 िज हयात 2015-16 या वषार्त अकरा कायम वरुपी िचतर्पट गृहे असून त्यांची आसन क्षमता 7,603 आहेत.. 
सरकारमान्य हीडीओ कदर्ांची संख्या सात आहे. केबल चालकांची संख्या 257 असून केबल गर्ाहकांची संख्या 31,484 
आहे. माचर् 2016 अखेर ` 855.44 लाख करमणूक कर वसुल झालेला आहे. िज ात महानगरपािलका. धुळेचे 
अ यावत नाटयगृह आहे. 
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कृिष सिुवधा  
17.6 िज हा मुख्यालयाच्या िठकाणी कृिष महािव ालय व शेतकी िव ालय असून मृद चाचणी व जलपिरक्षण 
योगशाळा शेतक-यांच्या सोयीसाठी कायर्रत आहे. 

 
****** 
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िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन - 2016 
दृि टके्षपात धळेु िज हा  

अ.कर्. बाब पिरमाण िज हा  महारा टर् 
1 2 3 4 5
एक ाकृितक रचना 
1 भौगोिलक थान 
 1.1 उ र अक्षांश अंश 20-38 ते 21-16  16.4 - 22.1

1.2 पुवर् रेखांश अंश 73-50 ते 75-11 72.6 - 80.9
1.3 के्षतर्फळ 000 चौ.

िक.मी. 7 308 

2 शासकीय रचना 
 2.1 तालुके संख्या 4 355  @@

2.2 शहरे  (गणना शहरांसह)                             संख्या 8 534
2.3 एकुण गावे (गणना शहरे वगळुन)             
2.4 पैकी िनजर्न गावे 

संख्या 
674 

4 
40,959
2,706 

दोन थािनक वराज्य सं था 
1 महानगरपािलका संख्या 1 26
2 नगरपिरषदा संख्या 2 230
3 कटकमंडळे संख्या 0 7
4 पंचायत सिमत्या संख्या 4 351
5 गर्ामपंचायती संख्या 550 27,920
6 नगरपंचायती संख्या 2 111
तीन लोकसंख्या (जनगणना 2011)        
1 गर्ामीण हजार 1480 61,556
2 नागरी हजार 571 50,818
3  एकूण हजार 2051 1,12,374
4 पुरुष हजार 1054 58,243
5 िस्तर्या हजार 996 54,131
6 िस्तर्या ित हजार पुरुष संख्या 946 929

7 
अनुसुिचत जातीची लोकसंख्या हजार 128 13,276
7.1 एकुण लोकसंख्येशी माण टक्के 6.22 11.8

8 
अनुसुिचत जमातींची लोकसंख्या हजार 647  10,510
8.1 एकुण लोकसंख्येशी माण टक्के 31.56 9.4

9 घनता (लोकसंख्या ित चौ.िक.मी.) * संख्या 285 365
$ राज्य  िनवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार @@ मंुबई शहर व मंुबई उपनगर िज हयांमधील 3 तालुके वगळुन  
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िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन - 2016 
दृि टके्षपात धळेु िज हा  

अ.कर्. बाब पिरमाण िज हा  महारा टर् 
1 2 3 4 5

10 साक्षरतेचे माण 
 10.1 गर्ामीण टक्के 67.31 77.00

10.2 नागरी टक्के 86.68 88.70
10.3 एकूण टक्के 72.80 82.34
10.4 पुरुष टक्के 79.50 88.38
10.5 िस्तर्या टक्के 65.77 75.87
10.6 साक्षरतेमध्ये महारा टर्ाचा/धुळे िज ाचा देशात
/राज्यात कर्माकं 

कर्मसंख्या बावीसावा बारावा 

11 दािरदर्य रेषेखािलल गर्ामीण कुटंूबे (2000-07) लाख 1.67         45.19
चार िज हा उत्पन्न अंदाज 
1 चाल ुिंकमतीनसुार  2014-15 +
 1.1 एकूण उत्प  ( थुल ) कोटी ` 18,867 17,92,122

1.2 दरडोई उत्प  ( थुल ) ` 94,841 1,52,853
1.3 एकूण उत्प  (िन वळ) कोटी ` 17,049 15,72,037
1.4 दरडोई उत्प  ( िन वळ ) ` 85,706 1,34,081

2 ि थर िंकमतीनसुार ( 2004-05)                                                                  2014-15 +
 1.1 एकूण उत्प  ( थुल ) कोटी ` 10,770 15,24,846

1.2 दरडोई उत्प  ( थुल ) ` 54,138 1,30,056
1.3 एकूण उत्प  (िन वळ) कोटी ` 9,693 13,29,308
1.4 दरडोई उत्प  ( िन वळ ) ` 48,727 1,13,379

पाच  कृिष  2008-09  2014-15 +
1 भौगोिलक के्षतर् हजार हेक्टर 733 30,758
2 जंगल या त के्षतर् हजार हेक्टर 209 5,201
3 जंगल या त के्षतर्ाचे भौगोिलक के्षतर्ाशी माण टक्के 28.50 16.91
4 शेतीला उपल ध नसलेली जमीन 2008-09   
 4.1 िबगर-शेती वापराखािलल हजार हेक्टर 16 1,482

4.2 पडीत आिण लागवडीलायक नसलेली हजार हेक्टर 45 1,727
4.3 एकूण (4.1+ 4.2) हजार हेक्टर 61 3,209

5 पडीत जमीनी यितिरक्त लागवड न केलेली इतर जमीन               2009-10 *    2014-15 + 
 5.1 कायम गुरेचरण व इतर हजार हेक्टर 0 1,249

5.2 झाडे – झुडपांखािलल हजार हेक्टर 0 249
5.3 लागवडीलायक पंरतु पडीत हजार हेक्टर 68 919

* अंदािजत,  + थम सुधािरत अंदाज 
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िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन - 2016 
दृि टके्षपात धळेु िज हा  

अ.कर्. बाब पिरमाण िज हा  महारा टर् 
1 2 3 4 5
6 पडीत जमीन                                                                                                                  2014-15+
 6.1 चालु पड हजार हेक्टर 24 1,399

6.2 इतर पड हजार हेक्टर 4 1,188
7 िपकाखािलल के्षतर्                                                                                                          2014-15 +   
 7.1 िपकाखािलल िन वळ पेरणी के्षतर् हजार हेक्टर 640 17,345

7.2 दसुोटा / ितसोटा के्षतर् हजार हेक्टर 19 5,929
7.3 एकूण िपकांखािलल के्षतर् हजार हेक्टर 659 23,274

8 ओिलताखािलल के्षतर् 2013-14 *
 8.1 िन वळ ओिलत के्षतर् हजार हेक्टर 40 उ.ना 

8.2 एकूण ओिलत के्षतर् हजार हेक्टर 49 उ.ना 
9 महत्वाच्या िपकांखािलल के्षतर् 2014-15+
 9.1 तृणधान्ये हजार हेक्टर 110 8,059

9.2 कडधान्ये हजार हेक्टर 45 3,413
9.3 तेलिबया हजार हेक्टर 19 4,211
9.4 ऊस (तोडणी के्षतर्) हजार हेक्टर 6 1,030
9.5 कापूस हजार हेक्टर 468 4,190

10 पजर्न्य ( सरासरी ) िम.मी. 606 1278.30
11 जमीन विहतीधारण के्षतर्                                                                                               ( 2010-11)

 11.1 के्षतर् 2 हेक्टरपेक्षा कमी हजार हेक्टर 176 8,925
11.2 के्षतर् 2 ते 10 हेक्टर हजार हेक्टर 232 9,758
11.3 के्षतर् 10 हेक्टरपेक्षा जा त हजार हेक्टर 14 1,084

सहा अंशत: व पणूर्त:िंसचन क्षमता िनमार्ण झालेले पाटबंधारे क प व त्यांखालील के्षतर् (जनु 2015 पयत)

1 
मोठे पाटबंधारे क प संख्या 0 403 $ *

1.1 लाभके्षतर्  ( िनिर्मत िंसचन क्षमता) हजार हेक्टर 0 3,430 *@^

2 
मध्यम पाटबंधारे क प      संख्या 12 अ.कर्.1मध्ये 

समािव ट 2.1 लाभके्षतर् (िनिर्मत िंसचन क्षमता) हजार हेक्टर 86 

3 
लघु  पाटबंधारे क प (राज्यके्षतर्)    संख्या 168 3,506 $*

3.1 लाभके्षतर् हजार हेक्टर 39 1,436 *@

4 लाभके्षतर्ातील िंसचन िवहीरीखाली िभजणारे अितिरक्त
िंसचन के्षतर्   

हजार हेक्टर 53 ^ 1,103 

$ पूणर् व गतीपथावरील घटकांची अ थायी संख्या,   * अंदािजत,  @ िचतळे सिमतीच्या  िशफारशींनुसार महारा टर् 
जलसंधारण िवकास कदर् यांनी मुख्य  अिभयंता, जल संधारण िवकास यांचेकडून ा त मािहतीवर आधािरत केले या 
पिरगणनेनुसार ^ जुन 2014 पयत िनिर्मती 
 



  31

िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन - 2016 
दृि टके्षपात धळेु िज हा  

अ.कर्. बाब पिरमाण िज हा  महारा टर् 
1 2 3 4 5 

सात पशुसंवधर्न  (2012) * 
1 एकुण पशुधन हजार 974 32,489* 
2 गोजातीय हजार 356 15,484 
3 मिहषवगीर्य हजार 100 5,594 
4 शेळया व मढया हजार 482 11,016 
5 क बडया व बदके हजार 1,084     77,795 @^ 
आठ  सहकार के्षतर्                                                           2014-15 (31/03/2015 *) 

1 सहकारी सं था संख्या 2,459 2,25,721 
2 ाथिमक कृिष सहकारी पतसं था संख्या 375 21,064 
 2.1 सभासद संख्या हजार 52 14,437 

2.2 िदलेली कज लाख ` 12,987 14,03,000 
2.3 येणे कजर् लाख ` 12,343 15,58,400 

3 सहकारी दगु्धसं था संख्या 365 24,762 * 
नऊ वीज (31/03/2016) 
1 िव ुतीकरण झालेली गावे संख्या 681 41,138 
2 िवजपुरवठा केलेले कृिष पंप संच हजार 80 3,926 
3 िवजेचा वापर                       2014-15 
 3.1 घरगूती दशलक्ष िक.वॅ.तास 233 25,428 

3.2 वािणिज्यक दशलक्ष िक.वॅ.तास 38 12,504 
3.3 औ ोिगक दशलक्ष िक.वॅ.तास 193 41,522 
3.4 कृिष दशलक्ष िक.वॅ.तास 829 26,407 
3.5 इतर दशलक्ष िक.वॅ.तास 179 6,994 
3.6 एकुण ( 3.1  ते 3.5 ) दशलक्ष िक.वॅ.तास 1,472 1,12,855 

दहा पिरवहन व दळणवळण 31/03/2015 
1 रे वे मागार्ची एकूण लांबी िक.मी. 81.61 6,103 
2  र त्यांनी जोडलेली गांवे  
 2.1 बारमाही संख्या 681 41,217 

2.2 हंगामी संख्या 0 462 
3 र त्यांची लांबी  ( पृ ठांिकत )                                                                                  2014-15 
 3.1 रा टर्ीय महामागर् िक.मी. 219    4,766  

3.2 राज्य महामागर् िक.मी. 862  40,023*  
3.3 मुख िज हामागर् िक.मी. 658 50,585  
3.4 इतर िज हामागर् िक.मी. 2,224 58,115  
3.5 गर्ामीण र ते व इतर िक.मी. 3,352  1,45,879  
3.6 एकूण (3.1 ते 3.5) िक.मी. 7,316 2,99,368 

* इतर पशुधनासह (इतर पशुधन या बाबीमध्ये डुकरे,घोडे व िंशगरे, खेचरे, उंट, गाढवे यांचा समावेश आहे.    * - अ थायी 
@ क बडया व बदके यामध्ये तुकीर्,क्वेल व इतर कुक्कुटपक्षी, व पो टर्ीफामर् मधील पक्षी समािव ट आहेत. 
* राज्य महामागार्त  मुख राज्य महामागार्चा समावेश आहे. ^ एकूण क बडया व बदके संख्येमध्ये पो टर्ीफामर्मधील पक्षी समािव ट आहेत. 
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िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन - 2016 
दृि टके्षपात धळेु िज हा   

अ.कर्. बाब पिरमाण िज हा  महारा टर् 
1 2 3 4 5 

अकरा न दणीकृत कारखाने व रोजगार (2014*)
1 न दणीकृत कारखाने   संख्या 335 38,909 

2 
न दणीकृत चालु कारखाने   संख्या 326 36,803 
(त्यातील कामगार) संख्या 12,399 20,24,525 

3 
साखर कारखाने  संख्या 0 202 * 
साखरेचे उत्पादन  हजार मे.टन 0 67.79 @  

4 सहकारी सुत िगरण्या  (2014-15*) संख्या 2 131 * 
बारा कमर्चारी गणना (1 जलेु 2015 रोजी भरलेली पदे) 

1 शासकीय हजार 11 736 
2 िज हा पिरषद हजार -- -- 
3 नगर पिरषद हजार -- -- 
4 महानगरपािलका (मंुबई म.न.पा वगळुन) हजार -- -- 
तेरा िशक्षण के्षतर् 
1 ाथिमक िशक्षण (1 ली ते 8  वी)   (2015-16*) 
 1.1 एकूण शाळा संख्या 1352 1,05,489 

1.2 िव ाथीर् हजार 150 16,017 
1.3 िशक्षक हजार 4 515 
1.4 ित िशक्षक िव ाथीर् संख्या 33 31.1 

2 माध्यिमक  िशक्षण 
 2.1 एकूण शाळा संख्या 238 25,013 

2.2 िव ाथीर् हजार 71 6,414 
2.3 िशक्षक हजार 2 221 
2.4 ित िशक्षक िव ाथीर् संख्या 30 29.1 

3 उच्च िशक्षण 
 3.1 सं था संख्या 206 2,945 

3.2 एकूण िव ाथीर् हजार 156 793 
4 तांितर्क व यवसाय िशक्षण                                                                                                          2014-15 
 4.1 यवसाय पदवी िशक्षण सं था संख्या 7 986 

( वेश क्षमता ) संख्या 1,156 1,92,557 
4.2 यवसाय पदिवका िशक्षण सं था  संख्या 9 916 
( वेश क्षमता ) संख्या 3,046 1,90,870 
4.3 शासकीय औ ोिगक िशक्षण सं था  संख्या 5 417 
( वेश क्षमता )  संख्या 1,767 93,875 
4.4 अशासकीय औ ोिगक िशक्षण सं था ( िवना 
अनुदािनत) 

संख्या 4 407 

( वेश क्षमता  संख्या 1,008 40,892 
*31/03/2015 रोजीची अ थायी आकडेवारी, @ ऑक्टोबर ते स टबर करीता $ िज हा पिरषदांच्या कमर्चाऱ्यांच्या मािहतीचे काम अपुणर् आहे. 
^ नगरपिरषदा व महानगरपािलकाचं्या कमर्चाऱ्यांचा मािहतीकोष अ यावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही. * अ थायी 
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िज हा सामािजक व आिर्थक समालोचन - 2016 
दृि टके्षपात धळेु िज हा  

अ.कर्. बाब पिरमाण िज हा  महारा टर् 
1 2 3 4 5 

चौदा सावर्जिनक आरोग्य (2014)
1 रुग्णालये संख्या 11 1,402
2 दवाखाने संख्या 15 3,087
3 ाथिमक आरोग्य कदेर् संख्या 53 1811*
4 ाथिमक आरोग्य उपकदेर्  संख्या 356 10580 *
5 ाथिमक आरोग्य पथके संख्या 1 193

पंधरा आिदवासी क याणकारी योजना                                                          2015-16   

1 
आिदवासी आ मशाळा संख्या 22 1,085
त्यातील िव ाथीर् संख्या 8,512 4,48,216

सोळा मागासवगीर्यांसाठी क याणकारी योजना 2015-16 

1 
मागासवगीर्यासंाठी वसितगृहे संख्या 113 2,779
त्यातील िव ाथीर् संख्या 5,094 134,910

सतरा सावर्जिनक िवतरण यव था 
(िडस-2015 
पयत) 

1 रा तभावाची दकुाने संख्या 942 51,910

2 
पुरिवलेला एकूण साठा 

(िडस-2015 
पयत) 

2.1 गहु लाख टन 0.58 17.24
2.2 तांदळु लाख् टन 0.39 13.57

3 
शासकीय गोदामे (जुन-2015 पयत) संख्या 20 984
साठवण क्षमता हजार टन 11 613

 
* * * 
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िज हा योजनेचा आढावा  
िज हा वािर्षक योजना/अनसुिूचत जाती उपयोजना /आिदवासी उपयोजना /आिदवासी 

उपयोजना के्षतर्ाबाहेरील योजना 
अ) िज हा योजनेसाठी ताव मागिवणे :- िज हा योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाच्या  िनयोजन 
िवभागाकडील मागर्दशर्क सुचनां माणे कायार्न्वयन अिधकारी यांचेकडून योजनािनहाय ताव मागिवण्यात येतात. 
त्या माणे ा त तावांची िनयोजन कायार्लयामाफर् त छाननी करण्यात येते तदनंतर मा.िज हािधकारी यांना  िव ीय 
मयार्देत तयार करुन संभा य ारुप िज हा योजनेचा आराखडा सादर करण्यात येतो.    

ब) िज हा योजनेसाठी लहान गटाची बैठक :- मा. िज हािधकारी योजनेचे ारुप आराखडा तपास यानंतर तो मा. 
अध्यक्ष िज हा िनयोजन सिमती यांनी िनयुक्त केले या लहान गटाच्या बैठकीसमोर ताव सादर करुन िज हा 
योजनेच्या आराखडयाचे ारुप िव ीय मयार्देत तयार करण्यात येते.  

क) िज हा योजनेसाठी विर ठ अिधकारी यांची बैठक :- लहान गटाच्या बैठकीत सिमतीने तयार केले या ारुप 
आराखडयाच्या अनुषंगाने शासनाने -िनयुक्त केले या विर ठ अिधका-यांच्या बैठकीमध्ये िज हा योजनांचा आराखडा 
सादर करण्यात येतो.   

ड) िज हा योजनांचा आराखडा :- िज हा िनयोजन सिमतीची बैठक व िज हा योजनेच्या आराखडयाची मंजूरी िज हा 
िनयोजन सिमतीच्या बैठकीसमोर ारुप आराखडा सादर करण्यापुवीर् मा.सभासद, कायार्न्वयन अिधकारी यांना ारुप 
आराखडयाच्या ती व बाधंकाम वरुपाच्या कामांच्या या ा पाठिवण्यात येतात, त्यानंतर िज हा िनयोजन सिमतीच्या 
बैठकीमध्ये योजनांिनहाय चचार् करण्यात येते व िज हा योजनांच्या वािर्षक योजनेच्या ारुप आराखडयाला मंजूरी देण्यात 
येते. त्यानंतर  िज हा िनयोजन सिमतीने मंजूर केलेला आराखडा शासनाच्या िनयोजन िवभागाकडे तसेच संबिधत 
मंतर्ालयीन शासकीय िवभागाकडे, शासकीय िवभागाकडे, ादेिशक /िवभागीय अिधकारी व कायार्न्वयन अिधकारी 
यांजकडे पाठिवण्यात येतो. त्यानंतर मा.मंतर्ीमहोदय िव  व िनयोजन हे लहान सिमतीचे सद य तसेच राज्य तरीय 
अिधकारी  यांच्याशी चचार् करतात व आराखडा अंितम करण्यात येतो.  

इ) िज हा योजना अंितम मंजरू िनयत यय व सिनयंतर्ण :- शासनाच्या िनयोजन िवभागाकडून अंितमत: मान्य 
करण्यात आलेला मंजूर -िनयत यय िज हा िनयोजना कायार्लयास कळिवण्यात येतो व त्या माणे िज हा तरावरील सवर् 
कायार्न्वयण अिधकारी / ादेिशक अिधकारी यांना योजना-िनहाय मंजूर िनयत यय कळिवण्यात येतो व मंजूर 
िनयत यया माणे तरतूदी अथर्संक पात समािव ट करण्यािवषयी सूचना देण्यात येतात. त्यािशवाय त्येक मिहन्याला 
त्यांच्याकडून मािसक गती अहवाल मागिवण्यात येतात. त्यांचे एकितर्करण करुन त्याची मािहती शासनास सादर केली 
जाते तसेच िज हािधकारी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली साधारण दर मिहन्यामध्ये योजनांच्या गतीचा कायार्न्वयन अिधकारी 
यांच्या बैठकीमध्ये आढावा घेतात.  

ई) िज हा योजनेसाठी पनुिर्विनयोजन :- ितवषीर् माहे िडसबरमध्ये आठ मिहन्याच्या खचार्वर आधािरत 
पुनिर्विनयोजन ताव संबिधत कायार्न्वयन अिधकारी यांचेकडून मागिवण्यात येतात. त्यानंतर एकितर्त पुनिर्विनयोजन 
ताव तयार करण्यात येऊन तो िज हा िनयोजन सिमतीच्या बैठकीसमोर मंजूरीसाठी सादर करण्यात येतो. बैठकीमध्ये 

मान्य करण्यात आलेला पुनर्िविनयोजन ताव शासनाच्या -िनयोजन िवभागाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात येतो व हा 
ताव मान्य झा याचे िनयोजन िवभागाकडून कळिवण्यात आ यानंतर त्या माणे कयार्न्वयन अिधकारी यांना 

मान्यपुनिर्वनयोजन तावा माणे तरतूदी कमी / जा त मंजूर करुन घेण्यािवषयी सूचना देण्यात येतात. सवर्साधारण 
िज हा वािर्षक योजना या कायर्कर्मातंगर्त धुळे िज हयाकिरता सन 2015-16 या आिर्थक वषार्साठी ` 11650.00 लाख 
िनयत यय ठेवण्यात आलेला होता माहे माचर् 2016 अखेर ` 14721.66 लाख एवढा िनधी खचर् झालेला आहे. सन 
2016-17 या आिर्थक वषार्साठी िज हयाकरीता िनयत यय ` 15180.00 लाख एवढा िनयत यय ठेवण्यात आलेला 
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आहे.   

2) िज हा योजनेची अनसुिूचत जाती उपयोजना :- या कायर्कर्मांतगर्त िवशेष िज हा समाज क याण अिधकारी 
यांच्याकडून वािर्षक योजनेचा आराखडा तयार करुन घेऊन तो िज हा िनयोजन सिमतीसमोर मंजूरीसाठी सादर करणे 
तसेच वेळोवेळी आयोिजत करण्यात येणा-या बैठकांसाठी त्या कायर्कर्मांतगर्त गतीची मािहती घेऊन ती बैठकीसमोर 
सादर करणे या कारची कामे केली जातात. या कायर्कर्मांतगर्त धुळे िज हयाकिरता सन 2015-16 या आिर्थक 
वषार्साठी ` 2487.00 लाख िनयत यय अथर् संकि पत करण्यात आलेला होता. माहे माचर् 2015 अखेर ` 1684.73 
लाख एवढा  िनधी खचर् झालेला आहे. सन 2016-17 या आिर्थक वषार्साठी िज हयाकरीता ` 2597.00 लाख एवढा 
िनयत यय ठेवण्यात आलेला आहे.            

3) िज हा िनयोजन योजनांची आिदवासी उपयोजना व आिदवासी उपयोजना के्षतर्ाबाहेरील आिदवासींकरीता 
(टीएसपी व ओटीएसपी ) योजना :- या कायर्कर्मांतगर्त आिदवासी िवकास यांच्याकडुन वािर्षक योजनांचा आराखडा 
तयार करुन घेवुन तो िज हा िनयोजन सिमतीसमोर मंजूरीसाठी सादर करणे तसेच वेळोवेळी आयोिजत करण्यात येणा-
या बैठकांसाठी त्या कायर्कर्मातंगर्त गतीची मािहती घेऊन ती बैठकीसमोर सादर करणे  
  टीएसपी व ओटीएसपी या कायर्कमांतगर्त धुळे िज हयाकरीता सन 2015-16 या आिर्थक वषार्मध्ये टीएसपी 
किरता ` 12817.50  लाख व ओटीएसपीकरीता ` 2845.47 लाख िनयत यय ठेवणेत आलेला होता.माहे माचर् 2016 
अखेर पयर्त अनुकर्मे ` 11102.58 लाख व ` 2256.16 लाख एवढा िनधी खचर् झालेला आहे. सन 2016-17 या 
आिर्थक वषार्मध्ये अनुकर्मे ` 13,590.43 लाख व ` 2784.10 लाख एवढा िनधी ठेवण्यात आलेला आहे.  

4) ड गरी िवकास कायर्कर्म :- धुळे िज हयातील साकर्ी आिण िशरपूर या 2 ड गरी पुणर् गटास सन 2014-15 किरता 
एकूण ` 200.00 लक्ष िनधी मंजुर करण्यात आला होता, माहे माचर्, 2015 अखेरीस ` 85.00 एवढा िनधी खचर् झालेला 
आहे. सन 2015-16 साठी ` 200.00 लाख मंजुर िनयत यय ठेवण्यात आला आहे. 

5) आमदारांचा थािनक िवकास कायर्कर्म :- या कायर्कर्मातंगर्त सन 2015-16 या आिर्थक वषार्मध्ये त्येक 
िवधानसभा मतदार संघासाठी ` 200.00 लाख या माणे पाच िवधानसभा मतदार संघाकरीता ` 1000.00 लाख अनुदान 
ा त झालेले होते. तथािप िवधानपिरषद सद यांसाठी  ` 200.00 लाख अनुदान ा त झाले असुन माचर् - 2016 अखेर 
एकुण ` 1139.29 एवढा िनधी खचर् करण्यात आला आहे. आमदारांच्या थािनक िवकास कायर्कर्मातंगर्त सन 2016-
17 या िवि य वषार्साठी िज हयातील 5 िवधानसभा मतदार संघाकरीता अनुजे्ञय असलेला ` 200.00 लाख या माणे 
पाच िवधानसभा मतदार संघासाठी एकूण ` 1000.00 लाख इतका िनधी  त्यािशवाय मा. िवधानपिरषद सद य हे त्यांचे 
इच्छेनुसार कोणत्याही िज हयासाठी तरतूद उपल ध करुन देतात. या माणे ा त िनधीमधून अपूणर् कामांसाठी पूणर् िनधी 
िवतरीत के यानंतर िश लक िनधीच्या िदडपट निवन कामांना शासकीय मान्यता देण्यात येते. सन 2015-16 या 
वषार्मध्ये ` 200.00 लाख एवढा िनधी उपल ध करुन देण्यात आलेला आहे.   

       मा. आमदार महोदय िविवध कामांच्या  िशफारशी करतात, त्या माणे या कायर्कर्मांतगर्त एका वषार्त कामांची 
अंदाजपतर्के ा त होतात त्या अंदाजपतर्कातील, तुर्टी दरू करुन घेणे व उपल ध िनधी माणे नवीन कामांना शासकीय 
मान्यता देणे, त्यासाठी िनधी िवतरीत करणे, कामांच्या गतीबाबत दर मिहन्याला यंतर्णांकडून गती अहवाल मागिवणे, 
अहवाल एकितर्त करुन त्याची  मािहती शासनास सादर करणे, या कायर्कर्मांतगर्त 100 टक्के गती करुन घेण्यासाठी 
मा. िज हािधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठका आयोिजत करुन अिधका-यांना सूचना देण्यात येतात.  

6) खासदारांचा थािनक के्षतर् िवकास कायर्कर्म :- धुळे िज हयामध्ये एक लोकसभा मतदारसंघ असुन  लोकसभा 
खासदाराकंरीता त्येकी ` 500.00 लाख इतका आहे. सन 2015-16 या अिर्थक वषार्त एकूण ` 500.00 लाख पैकी 
`456.55 लाख इतक्या रकमेला शासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सन 2016-17 या आिर्थक वषार्त 
धुळे िज हयाकरीता एकूण `. 500.00 लाख इतके अनुदान ा त झालेले आहे. या कायर्कर्मांतगर्त मा. संसद सद य 
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यांनी सूचिवले या निवन कामांची अंदाजपतर्के  संबिधत कायार्न्वयन यंतर्णांकडुन ा त करुन घेण्यात येतात. त्या 
अंदाजपतर्कांची छाननी करणे, तुर्टी दरू करून घेणे व उपल ध िनधी माणे निवन कामांना शासकीय मान्यता देणे, 
त्यासाठी िनधी िवतरीत करणे, कामांच्या गतीबाबत दर मिहन्याला यंतर्णाकडून गती अहवाल मागिवणे, अहवाल 
एकितर्त करुन त्याची मािहती शासनास सादर करणे, अशी कायर्वाही केली जाते. या कायर्कर्मांतगर्त 100 टक्के गती 
करुन घेण्यासाठी मा.िज हािधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठका आयोिजत करुन अिधका-यांना सूचना देण्यात 
येतात.    

7) पयर्टन (क - वगर् ) िवकास :- धुळे िज हयामध्ये  एकुण  376 क वगीर्य पयर्टन थळे असून त्या िठकाणाच्या 
िवकासासाठी कामांची िनि चती करणे, यंतर्णाकडून अंदाजपतर्के मागिवणे त्यांची छाननी करणे, त्या कामांना  
शासकीय मान्यता देणे, मान्यता ा त कामांसाठी िनधी िवतरीत करणे, मािसक गती अहवाल मागिवणे, संिनयंतर्ण व 
आढावा इत्यादी कामे करावी लागतात.  

8) िज हा योजनेच्या आढावासाठी िज हा िनयोजन सिमतीची बैठक आयोिजत करणे :- शासनाच्या िनयोजन 
िवभागाकडील सूचना माणे एका िवि य वषार्त मा. पालकमंतर्ी महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली िज हा िनयोजन 
सिमतीच्या िकमान 3 बैठका आयोिजत करावयाच्या असतात. त्या बैठकांमध्ये िज हा  वािर्षक योजनांचा आढावा घेणे, 
आराखडा मंजूर करणे व पुनिर्वनोयोजन ताव, िविवध िवकास कायर्कर्मामधील गतीचा आढावा, मागील 
इितवृ ावरील कायर्वाही हे िवषय घेण्यात येतात, त्यासाठी आव यक ती मािहती तयार करुन ती सवर् कागदपतेर् 
बैठकीपूवीर् सवर् सन्मानीय सद य तसेच अिधकारी यांना पाठिवण्यात येतात.  

9) िज हा तरीय समन्वय / थायी सिमती (बकँ) :- िज हा तरीय समन्वय / थायी सिमती (बँक) यांचे 
िज हािधकारी हे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा बैठका घेण्यात येतात. त्या बैठकीमंध्ये िज हयाचा 
पतपुरवठा आराखडा तयार करणे, शाखा िव तार कायर्कर्म व बँक िवषयक आढावा घेण्यात येतो व  त्या अनुषंिगक 
कामे करण्यात येतात.   

10) िज हा वािर्षक योजनेअंतगर्त योजनांचा तपिशल दशर्िवणारी पिु तका तयार करणे :- िज हा वािर्षक 
योजनेअंतगर्त ज्या िविवध िवकास योजना आहेत त्या योजनांचे िनयम, िनकष, अटी, कायार्न्वयन यंतर्णा, तरतूदी व खचर् 
याबाबतची मािहती दशर्िवणारी पुि तका तयार करण्यािवषयी शासनाच्या सूचना आहेत. त्या माणे ितवषीर् पुि तका 
तयार करुन ती सन्मानीय सद यांना देण्यात येते.   

11) िज हा योजना व िज हा िनयोजन सिमतीच्या अखत्यािरत येणा-या कायर्कर्मांतगर्त कामांना िज हा 
िनयोजन अिधकारी यांनी भेटी देणे :- िज हा िनयोजन सिमतीच्या अखत्यािरत येणा-या िवकास कामांपैकी त्येक 
मिहन्यात 10 कामांना भेटी देण्यािवषयी शासनाच्या सुचना आहेत.  

12) िज हा योजना व िज हा योजनांतगर्त कामांच्या संदभार्त जनतेच्या अपेक्षा, िनवेदने, मािहतीच्या 
अिधकाराखाली मागणी :-  शासनाच्या िविवध योजनांतगर्त लाभ िमळवून घेण्यासाठी जनता तसेच थािनक 
लोक ितिनधी यांच्या खूपच अपेक्षा वाढले या आहेत. त्यामुळे त्या कामांचा / योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृि टने 
त्यासंदभार्तील मािहती िमळिवण्यासाठी थािनक गर्ामीण तसेच तालुका पातळीवरीलसुध्दा िनवेदनांच्या ती 
कायर्वाहीसाठी या कायार्लयाकडे  येतात. ते काम आता खूप मोठया माणात वाढले आहे तसेच काही िनवेदने 
मािहतीच्या अिधकाराखाली देण्यात आलेली असतात व त्यांची कायर्वाही वेळेतच करावी लागते.      
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आलेख कर्. 1 
िज हयाची नागरी, गर्ामीण व एकुण लोकसंख्या  

जनगणना 2011 नुसार 
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आलेख कर्. 2 
िज हयाची नागरी व गर्ामीण लोकसंख्येचे माण 

 जनगणना 2011 नुसार 
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आलेख कर्. 3 

िज हयातील स्तर्ी-पुरुष साक्षरतेचे माण 
जनगणना 1961 - 2011 नुसार 

 

 
 
 
 

आलेख कर्. 4 
िज हयातील स्तर्ी-पुरुष माण 
जनगणना 1961 - 2011 नुसार 
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आलेख कर्. 5 
िज हयाची अनुसुिचत जाती व अनुसुिचत जमातीची  तालुकावार लोकसंख्या  

जनगणना 2011 नुसार 

 
 

तक्ता कर्. 6 
िज हयाची अनुसुिचत जाती व अनुसुिचत जमातीची  लोकसंख्या  

जनगणना 2011 नुसार 
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भाग - 2 

 
सांिख्यकीय 
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तक्ता कर्मांक 1.1 
िनवडक िनदशक 

िज हा :-  धळेु                                                           संदभर् कालावधी - 1960-61ते 2015-16 

अ.कर्. बाब पिरमाण 
संदभर् वषर् 

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2015-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

एक के्षतर्फळ व लोकसंख्या   
1 के्षतर्फळ चौ.िक.मी. 12762 13143 13150 13150 8063 8063 7195
2 गावे संख्या 1360 1402 1532 1603 681 681 681
3 शहरे  संख्या 7 7 7 8 3 3 5
4 एकूण लोकसंख्या हजार 1361 1662 2050 2536 1708 1708 2051

5 लोकसंख्येचे माण 
शहरी 

टक्के 
3.76 35.28 47.85 31.6 26.10 26.10 27.84

गर्ामीण 96.24 64.72 52.15 68.40 73.90 73.90 72.16

6 घनता (लोकसंख्या ित 
चौ.िक.मी.) 

शहरी 
संख्या 108* 126* 156* 

4878 8612 8612 4893
गर्ामीण 155 158 158 209

7 िस्तर्या ित एक हजार पुरुष संख्या 961 948 954 945 944 944 946
दोन साक्षरतेचे माण  1961 1971 1981 1991 2001 2001 2011 
1 पुरुष टक्के 37.43 42.96 48.43 51.72 81.40 81.40 79.50
2 िस्तर्या टक्के 12.45 20.30 25.65 31.75 61.40 61.40 65.77
3 एकूण टक्के 25.15 31.88 37.25 41.95 71.60 71.60 72.80
4 गर्ामीण टक्के 15.04 27.32 32.38 52.94 67.10 67.10 67.31
5 नागरी टक्के 33.2 53.67 58.65 77.03 84.50 84.50 86.68
6 अनुसूिचत जाती टक्के -- -- -- -- 71.24 71.24 75.40
7 अनुसूिचत जमाती टक्के -- -- -- -- 45.88 45.88 50.91
तीन थािनक वराज्य सं था 
1 महानगरपािलका  संख्या 0 0 0 0 0 1 1
2 नगरपिरषदा संख्या 6 6 6 7 3 2 2
3 कटक मंडळे संख्या 0 0 0 0 0 0 0
4 पंचायत सिमत्या संख्या 10 10 10 10 4 4 4
5 गर्ाम पंचायती संख्या 591 903 921 980 551 551 550
चार के्षतर्वार िज हा व दरडोई उत्पन्न (चाल ूिंकमतींनसुार)(अ थायी) आधार वषर् 2004-05                                2013-14
1 िन वळ िज हा उत्प   कोटी रु -- -- -- -- 2340 9407 17049 *
2 िन वळ दरडोई उत्प   ` -- -- -- -- 13738 49378 85706 *
3 राज्याच्या उत्प ात िज ाचा 

िह सा 
टक्के -- -- -- -- 1.10 0.85 1.25 * 

पाच कृिष व िंसचन                                                                                                     2008-09  
1 ओिलताखालील के्षतर् शंभर हेक्टर 6400 5850 5740 5390 2089 2089 2089
2 लागवडीलायक के्षतर् शंभर हेक्टर 7320 4140 7310 7730 4612 4588 4588

3 
ओिलताखालील के्षतर्ाची एकूण
के्षतर्फळाशी टक्केवारी टक्केवारी 50.15 44.51 43.65 40.99 25.91 25.91 25.91 

4 लागवडीखालील के्षतर्ाची एकूण 
के्षतर्फळाशी टक्केवारी टक्केवारी 57.36 31.50 55.59 58.78 57.20 56.90 56.90 

5 ओिलताखालील के्षतर्ाची एकूण 
लागवडीखालील के्षतर्फळाशी टक्केवारी टक्केवारी 87.43 141.30 78.52 69.73 45.29 45.53 45.53 

* अ थायी                                                 पुढे चालु . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 1.1 
िनवडक िनदशक 

िज हा :-  धुळे                                                     संदभर् कालावधी - 1960-61ते 2015-16 

अ.कर्. बाब पिरमाण 
संदभर् वषर्

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2015-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

6 िपकाखालील एकूण के्षतर्                                                                                      2008-09
6.1 तृणधान्ये शंभर हेक्टर -- 5130 5780 5780 2402 1104 1104
6.2 कडधान्ये शंभर हेक्टर -- -- -- -- 524 453 453
6.3 तेलिबया शंभर हेक्टर -- -- -- -- 544 188 188
6.4 ऊस  शंभर हेक्टर 30 30 100 180 47 57 57
6.5 कापूस  शंभर हेक्टर -- -- -- -- 873 47 47
7 िपकांखालील िन वळ के्षतर् शंभर हेक्टर 7180 उना 7030 6994 4301 6405 6405

8 
दसुोटा के्षतर्ाचे िन वळ पेरले या 
के्षतर्ाशी माण 

टक्के 11.69 8.99 10.33 6.50 13.73 2.97 2.97 

9 िंसचनाखालील थूल के्षतर् शंभर हेक्टर 3800 8300 7400 10700 6170 6590    6590      

10 
िंसचनाखालील थूल के्षतर्ाचे 
एकूण िपकाखालील थुल 
के्षतर्ाशी माण 

टक्के 4.96 11.42 9.49 11.99 14.35 7.44 7.44 

11 िन वळ िंसचन के्षतर् शंभर हेक्टर 300 620 530 760 492 397     397       
12 काल यां ारे िंसिचत के्षतर् शंभर हेक्टर 100 100 120 160 52 40      40        
13 िविहरीं ारे िंसिचत के्षतर् शंभर हेक्टर 190 450 420 600 440   533    533       
14 इतर साधनांनी िंसिचत के्षतर् शंभर हेक्टर -- -- -- -- -- -- --
सहा कृिष अवजारे  (कृिष गणना 2007) 
1 लाकडी नांगर हजार 101 97 103 110 50 23 23
2 लोखंडी नांगर हजार 13 20 21 23 27 29 29
3 बैलगा ा हजार -- -- -- -- 30 31 31
4 टॅर्क्टर हजार -- -- -- -- 1 2 2

5 
िंसचनाकिरता तेलावर चालणारे 
पंप 

हजार 4 11 7 6 1 1 1 

6 िंसचनाकिरता िव ुतपंप हजार 0 7 17 16 20 26 26
7 उसाचे चरक 

7.1 शक्तीवर चालणारे संख्या 0 0 0 0 8 20 20
7.2 बैलाच्या मदतीने संख्या 0 0 0 0 3 174 174

सात पशधुन (पशगुणना) 1967 1977 1982 1987 1997 
(2007-
अ थायी)

2012 

1 एकूण पशुधन हजार -- 936 1141 1269 1075 1083 974
2 दभुत्या गायी हजार 45 53 0 71 60 361 55
3 दभुत्या हशी हजार 20 26 44 36 38 103 34
4 शेळया व मढया हजार 274 338 385 420 519 592 483
5 क बडया व तत्सम पक्षी हजार 314 341 617 547 479 737 1084

                पुढे चालु . . . . . 
.  
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तक्ता कर्मांक 1.1 
िनवडक िनदशक 

िज हा :-  धुळे                                                                          संदभर् कालावधी - 1960-61 ते 2015-16 

अ.कर्. बाब पिरमाण 
संदभर् वषर् 

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2015-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

आठ मत् य यवसाय  
1 एकूण मत् य उत्पादन मे. टन -- -- 1201 560 1343 1865 2080
2 मच्छीमार सहकारी सं था संख्या -- -- 12 49 56 58 63
3 सं थातील सभासद संख्या -- -- -- -- 2854 4078 4442
नऊ सहकार के्षतर् 
1 सं था 

1.1 कृिष पतसं था संख्या 764 769 719 728 424 426 414
1.2 िबगर कृिष पतसं था संख्या 30 55 117 257 405 486 398
1.3 उत्पादक सं था संख्या 170 647 1046 1526 1053 1004 820
1.4 पणन  सं था संख्या 11 14 15 99 73 82 47
1.5 सामािजक सेवा सं था संख्या 246 418 345 1026 868 1186 780
2 सभासद 

2.1 कृिष पतसं था संख्या 87 136 222 201 157 -- 216347
2.2 िबगर कृिष पतसं था संख्या 11 21 68 199 199 -- 413264
2.3 उत्पादक सं था संख्या 11 64 123 278 उ. ना. -- 20316
2.4 पणन  सं था संख्या -- 9 20 32 32 -- 14000
2.5 सामािजक सेवा सं था संख्या 18 33 82 72 उ. ना. -- 23780
3 खेळते भांडवल 

3.1 कृिष पतसं था लाख ` 328 1772 6044 26876 7019 -- 15053
3.2 िबगर कृिष पतसं था लाख ` 64 244 2440 12045 82095 -- 202235
3.3 पणन  सं था लाख ` 67 908 3655 15868 उ. ना. -- 318
3.4 उत्पादक सं था लाख ` उ. ना. 153 346 401 547 -- 22565
3.5 सामािजक सेवा सं था लाख ` 55 226 947 3308 उ. ना. -- 3415
4 िदलेली कज 

4.1 कृिष पतसं था लाख ` 259 425 1117 2366 3078 -- 12987
4.2 िबगर कृिष पतसं था लाख ` 71 235 2632 15301 95284 -- 142677
4.3 उत्पादक सं था लाख ` -- -- -- -- -- -- --
4.4 पणन  सं था लाख ` 0 0 0 0 0 -- --
4.5 सामािजक सेवा सं था लाख ` -- -- -- -- -- -- --
दहा िवजेचा वापर  
1 घरगुती हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- 90232 149002 232840
2 वािणिज्यक हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- 16918 32639 37630
3 औ ोिगक हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- 48262 302421 193280
4 कृिष हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- 393847 95184 829240
5 इतर हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- 18630 21123 179180
6 एकूण हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- 567889 600369 1472170
7 िव ुतीकरण झालेली गावे  संख्या -- -- -- -- -- 681 681
8 सौरउजार् संच संख्या 0 0 0 0 0 0 1

                        पुढे चालु . . . . . 
.  
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तक्ता कर्मांक 1.1 
िनवडक िनदशक 

िज हा :-  धुळे                  संदभर् कालावधी - 1960-61 ते 2015-16 

अ.कर्. बाब पिरमाण  
संदभर् वषर्

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2015-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

अकरा वाहतूक व दळणवळण 
1 र त्यांची एकूण लांबी िक.मी. 2092 4280 7636 8474 5097 5594 7316
2 बारमाही र त्यांनी जोडलेली गावे संख्या -- -- -- -- -- 681 683

3 
दर 100 चौ.िक.मी. के्षतर्ामागे 
र त्यांची लांबी 

िक.मी. 16.4 32.0 58.2 64.4 97.9 69.37 101.69 

4 
दरलाख लोकसंख्ये मागे 
र त्याची लांबी 

िक.मी. 155 258 459 334 322 298 340.95 

5 एकूण मालवाहतूक वाहने संख्या -- -- -- -- 29839 40829 57234
6 एकूण वासी वाहने संख्या -- -- -- -- 82248 195282 318822
7 रे वे मागार्ची एकूण लांबी िक.मी. 184 172 172 172 82 82 82
8 डाक कायार्लये संख्या 178 301 403 435 271 272 276
9 तार कायार्लये संख्या 16 33 63 173 22 0 0

10 
दरूध्वनी (बी.एस.एन.एल. आिण 
खाजगी) 

संख्या -- -- -- -- 40513 34692 19931 

बारा न दणीकृत कारखाने व रोजगार 
1 चालू कारखाने संख्या 194 122 105 345 159 226   326
2 कामगारांची दैिनक उपि थती संख्या 5 8 8 12 15 9451  12399
तेरा िशक्षण 
1 ाथिमक                                                                                                              

1.1 सं था संख्या 1197 1646 1817 2080 1345 1421 1352
1.2 

िव ाथीर् 
मुले हजारात 

148 @ 208 @ 256 @ 290 @ 158 @ 
106 80

मुली हजारात 93 70 
1.3 िशक्षक हजारात 4 6 7 8 4 5 4
1.4 ित िशक्षक िव ाथीर् संख्या 35 34 38 37 35 36 33
2 माध्यिमक व उच्च माध्यिमक 

2.1 सं था संख्या 53 147 182 243 324 469 392
2.2 

िव ाथीर् 
मुले हजारात 

16 @ HU43 @UH HU89 @UH 95 @ 178 @ 
123 108 

मुली हजारात 80 86
2.3 िशक्षक हजारात 0.60 1.74 3.21 3.29 5.64 8.63 7
2.4 ित िशक्षक िव ाथीर् संख्या 27 25 28 29 32 24 27
3 महािव ालये 

3.1 सं था संख्या 5 14 15 79 28 73 52
3.2 

िव ाथीर् 
मुले हजारात 

1 @ 7 @ 12 @ 97 @ 20 @ 
24 19 

मुली हजारात 16 14
3.3 िशक्षक हजारात 0.07 0.24 0.55 2.94 0.88 1.31 1
3.4 ित िशक्षक िव ाथीर् संख्या 14 29 22 30 24 31 25

                   पुढे चालु . . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 1.1 
िनवडक िनदशक 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् कालावधी - 1960-61 ते 2015-16 

अ.कर्. बाब पिरमाण  
संदभर् वषर्

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2015-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

चौदा सावर्जिनक आरोग्य                                                                                                    
1 दवाखाने संख्या 11 58 71 46 26 25 15
2 रुग्णालये संख्या 1 3 6 10 8 9 11
3 ाथिमक आरोग्य कदेर् संख्या 2 25 21 84 41 41 53
4 ाथिमक आरोग्य उपकदेर् संख्या -- -- -- -- 176 232 356
5 खाटा संख्या 133 441 755 1218 1094 1318 1332
6 दर लाख लोकसंख्येमागे खाटा संख्या 15 27 45 48 65 70* 62

पंधरा संकीणर् 
1 बँक शाखा  संख्या 26 84 142 289 80 158 169
2 दरूदशर्न केबल चालक संख्या -- -- -- -- -- 155 257
3 दरूदशर्न  केबल धारक संख्या -- -- -- -- -- 19245 31484
4 गोबर गॅस संयंतेर् संख्या -- -- -- -- -- -- --

 

िटप :-1) ( -- )  संबंधीत िवभागाकडुन मािहती ा त न झा याने सदरील मािहती िनरंक समजण्यात यावी. 
          2) (@) अशी खुण असलेली मािहती मुले व मुली अशी वतंतर् उपल ध नस याने एकितर्त दशर्िवण्यात आली आहे. 
          3) ($) अशी खुण असलेली मािहती पिरगिणत करतानंा जनगणना 2011 वर आधािरत 1 ऑक्टोबर 2015 च्या के्षिपत लोकसंख्येचा वापर  
              करण्यात आला आहे. 
आधार :- िज हा सांिख्यकी कायार्लय, धुळे  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  46

तक्ता कर्मांक 1.2 
िज ातील महत्वाची सांिख्यकी 

िज हा :-  धुळे                                                                         संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
गावांची 
संख्या 

गर्ामपंचायतींची 
संख्या 

नगरपािलकाचंी 
संख्या 

िपण्याच्या 
पाणी 

पुरव ाची
सुिवधा 

असले या 
गावांची 
संख्या  

बारमाही 
र ते 

असले या
गावांची 
संख्या 

आठमाही 
र ते 

असले या 
गावांची 
संख्या 

र त्यांचा 
संपकर्  

नसले या
गावांची 
संख्या 

पंत धान 
गर्ामसडक 
योजनतगर्त
लाभ 
िदले या 
गावांची 
संख्या 

'अ' 
वगर्

'ब' 
वगर्

'क'
 वगर्गट वतंतर् 

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

1 िशरपूर 147 24 94 0 1 0 119 147 0 0 147
2 िंशदखेडा 140 13 110 0 1 0 106 140 0 0 140
3 साकर्ी 226 45 123 0 0 0 125 226 0 0 226
4 धुळे 168 8 133 0 0 0 147 168 0 0 168
एकूण 681 90 460 0 2 0 497 681 0 0 681 

 

अ. 
कर्. 

तालुका 
िव ुतीकरण 
झाले या 

गावांची संख्या 

एस.टी. बसची 
सोय असले या 
गावांची संख्या 

वािणिज्यक 
बँक 

कायार्लय 
असले या 
गावांची 
संख्या  

ाथिमक 
शाळा 

असले या 
गावांची 
संख्या 

आरोग्य 
िवषयक 
सुिवधा 

असले या 
गावांची 
संख्या 

अंगणवाडी 
असले या 

गावांची संख्या 

टंचाईगर् त 
गावांची 
संख्या 

पो ट 
कायार्लये 
असले या 
गावांची 
संख्या 

ाथिमक
कृिष 

पतपुरवठा 
सं था 

असले या 
गावांची 
संख्या 

बा
रम
ाह
ी 

आ
ठम
ाह
ी 

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

1 िशरपूर 147 139 0 31 147 147 147 10 54 90
2 िंशदखेडा 140 201 0 24 140 140 140 25 57 117
3 साकर्ी 226 123 0 29 226 226 226 18 69 81
4 धुळे 168 120 0 40 168 168 168 16 96 123

एकूण 681 583 0 124 681 681 681 69 276 411 
 

 
आधार :- 1) गर्ामपंचायत िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे 
               2) िज हा क प अिधकारी (नगर शासन), िज हािधकारी कायार्लय, धुळे. 
               3) बाधंकाम िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे. 
               4) कायर्कारी अिभयंता, पंत धान गर्ामसडक योजना, िज हा पिरषद, धुळे. 
               5) अिधक्षक अिभयंता, महािवतरण कंपनी मयार्िदत, धुळे. 
               6) आगार यव थापक, महारा टर् राज्य पिरवहन महामंडळ, धुळे. 
               7) िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
   8) िज हा आरोग्य अिधकारी, िज हा पिरषद,  धुळ. 

 9) उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, धुळे. 
10) टपाल अिधक्षक, टपाल कायार्लय, धुळे. 

              11) िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था, धुळे.  
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तक्ता कर्मांक 2.1 
के्षतर्वार िज हा उत्पन्न व दरडोई िज हा उत्पन्न - चाल ूिंकमतींनसुार 

िज हा :-  धुळे                                                        (` लाखात) 

अ.
कर्. 

के्षतर् 
2011-12 2012-13 2013-14

थूल िज हा 
उत्प  

िन वळ िज हा
उत्प  

थूल िज हा  
उत्प  

िन वळ िज हा
उत्प  

थूल िज हा  
उत्प  

िन वळ िज हा 
उत्प  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.1 कृिष 257989 243141 290104 271398 358971 335824
1.2 वन संवधर्न  29524 29172 35432 35005 43650 43124
1.3 मासेमारी 1446 1221 1509 1288 1643 1402
कृिष व संलग्न सेवा 
(1.1+1.2+1.3) 

288960 273534 327045 307691 404264 380350

1.4 खाण व दगड खाणकाम 3067 2516 3270 2591 1543 1223
ाथिमक के्षतर् एकूण 

(1.1+1.2+1.3+1.4 ) 
292026 276049 330315 310282 405807 381573

2.1 न दणीकृत उ ोग 51823 41922 108899 89362 110983 91072
2.2 अन दणीकृत उ ोग 62473 56327 66274 59733 79222 71403
2.3 बांधकाम 95731 90646 103309 97344 114569 107954
2.4 वीज, गॅस व पाणीपुरवठा 60413 30987 78980 47464 103889 61292
ि तीय के्षतर् एकूण 
(2.1+2.2+2.3+2.4 ) 

270440 219881 357463 293903 408663 331720

उ ोग (1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 273507 222397 360733 296495 410206 332943
3.1 रे वे 1997 1683 2172 1823 2397 2011
3.2 पिरवहन, साठवणूक  68780 60302 80635 70263 92329 80453
3.3 गोदामे 609 540 807 711 823 725
3.4 दळणवळण 16423 12238 19086 14173 21122 15686
3.5 यापार व उपाहारगृहे 226857 215599 255495 241401 276131 260898
3.6 बँका  व िवमा उ ोग 137679 135807 153010 150879 176859 174396
3.7 बांधकाम उदयोग 176270 162238 202572 186861 239483 221564
3.8 सावर्जिनक शासन 61838 52216 62097 50405 72864 59145
3.9 इतर सेवा 132484 123008 159352 148104 190198 176773
ततृीय के्षतर् एकूण 822938 763632 935224 864622 1072205 991652
एकूण िज हा उत्पन्न 1385404 1259562 1623003 1468807 1886675 1704945
दरडोई िज हा उत्पन्न(रु) 71117 64657 82435 74603 94841 85706
एकूण राज्य उत्पन्न 117012126 105939151 132222235 119520851 151013214 136514871
दरडोई राज्य उत्पन्न (`) 103032 93282 114893 103856 129526 117091
एकूण िज हा उत्पन्नाची राज्य 
उत्पन्नाशी टक्केवारी 

1.18 1.19 1.23 1.23 1.25 1.25 

मागील वषार्च्या तलुनेत            
झालेली वाढ 

-- -- 17.15 16.61 16.25 16.08 

िटप - 1. सदर तक्त्यासाठी आधार वषर् हणुन सन 2004-05 या वषार्चा उपयोग करण्यात आला आहे. 
        2. या तक्त्यातील 2011-12 ते 2013-14 या वषार्ची मािहती अ थायी वरूपाची आहे. 
आधार :- अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, मंुबई 
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तक्ता कर्मांक 2.2 
के्षतर्वार िज हा उत्पन्न व दरडोई िज हा उत्पन्न - ि थर (2004-05) िंकमतींनसुार  

िज हा :-  धुळे                                                                            (` लाखात) 

अ. 
कर्. 

के्षतर् 
2011-12 2012-13 2013-14

थूल िज हा
उत्प  

िन वळ िज हा
उत्प  

थूल िज हा   
उत्प  

िन वळ िज हा 
उत्प  

थूल िज हा    
उत्प  

िन वळ िज हा
उत्प  

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

1.1 कृिष 142533 132015 145059 133348 168426 154828 
1.2 वन संवधर्न  15969 15736 17549 17302 19013 18744 
1.3 मासेमारी 855 678 784 615 852 669 
कृिष व संलग्न सेवा 
(1.1+1.2+1.3) 

159356 148430 163393 151265 188291 174241 

1.4 खाण व दगड खाणकाम 2268 1835 1977 1567 920 729 
ाथिमक के्षतर् एकूण 

(1.1+1.2+1.3+1.4 ) 
161624 150265 165370 152832 189211 174970 

2.1 न दणीकृत उ ोग 35099 27299 72034 57406 71023 56601 
2.2 अन दणीकृत उ ोग 42981 38362 43523 38771 50698 45163 
2.3 बांधकाम 67097 63199 70451 66058 77260 72443 
2.4 वीज, गॅस व पाणीपुरवठा 52048 30208 53949 31957 49674 29330 
ि तीय के्षतर् एकूण 
(2.1+2.2+2.3+2.4 ) 

197226 159068 239957 194192 248656 203537 

उ ोग (1.4+2.1+2.2+2.3+2.4) 199494 160903 241933 195759 249576 204266 
3.1 रे वे 1623 1396 1762 1520 1928 1663 
3.2 पिरवहन, साठवणूक  36437 30025 38967 31592 41001 33241 
3.3 गोदामे 322 278 381 326 364 312 
3.4 दळणवळण 37266 34289 41989 38622 50332 46296 
3.5 यापार व उपाहारगृहे 151772 144040 165272 156178 172080 162611 
3.6 बँका  व िवमा उ ोग 131287 129858 136794 135228 150839 149112 
3.7 बांधकाम उदयोग 85862 77476 91718 82900 97681 88713 
3.8 सावर्जिनक शासन 35412 29058 38219 31065 40650 33041 
3.9 इतर सेवा 70908 64039 77946 70191 84219 75839 
ततृीय के्षतर् एकूण 550888 510459 593049 547621 639094 590828 
एकूण िज हा उत्पन्न 909737 819792 998375 894645 1076961 969335 
एकूण राज्य उत्पन्न 77560965 69590440 83592859 74913695 89676749 80559286

एकूण िज हा उत्पन्नाची राज्य 
उत्पन्नाशी टक्केवारी 

1.17 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 

मागील वषार्च्या तलुनेत             
झालेली वाढ 

-- -- 9.74 9.13 7.87 8.35 

 
िटप - 1. सदर तक्त्यासाठी आधार वषर् हणुन सन 2004-05 या वषार्चा उपयोग करण्यात आला आहे. 
          2. या तक्त्यातील 2011-12 ते 2013-14 या वषार्ची मािहती अ थायी वरूपाची आहे. 
आधार :- अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, मंुबई 
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तक्ता कर्मांक 3.1 
िज ातील महत्वाच्या व तुंच्या तैर्मािसक सरासरी िकरकोळ िंकमती 

   िज हा :-  धुळे                                                                          संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

व तूचे नाव व  त 

पि
रम
ाण

  

एि ल-जून जुलै-स टबर 
ऑक्टोबर-
िडसबर 

जानेवारी-माचर् वषार्ची सरासरी 
मागील वषार्च्या तुलनेत
शेकडा वाढ िंकवा घट 

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

1 
तांदळू उतम 
खु.बा. 

िकलो 44 52 44 52 44 48 45 47 44 50 0.01 2.56 

2 
तांदळू मध्यम 
खु.बा. 

िकलो 35 36 36 34 35 36 28 37 34 36 -1.86 6.00 

3 गहू  मध्यम खु. बा. िकलो 19 19 22 20 21 20 21 23 20 20 8.10 10.57 

4 गहु रा त धान्य िकलो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.00 0.00 

5 ज्वारी (संकिरत)   िकलो 17 16 19 17 21 17 22 20 19 18 18.96 13.90 

6 ज्वारी (देशी) िकलो 27 17 25 18 24 18 22 22 25 18 -12.71 8.11 

7 बाजरी मध्यम िकलो 19 18 19 21 18 19 18 19 19 19 8.24 14.33 

8 
काबुली चणा 
(अख्खा) मध्यम  

िकलो 74 . 75 -- 75 -- 78 -- 75 -- 10.94 -- 

9 
हरभरा डाळ 
मध्यम 

िकलो 60 63 65 64 70 74 74 80 67 70 52.79 32.62 

10 तूरडाळ मध्यम िकलो 102 99 113 103 150 138 117 124 120 116 58.66 45.05 

11 मूगडाळ मध्यम िकलो 114 106 116 107 121 131 107 108 115 113 13.41 20.35 

12 उडीदडाळ मध्यम िकलो 81 83 108 101 117 108 111 108 104 100 48.49 38.35 

13 मसूरडाळ मध्यम िकलो 76 68 99 88 88 83 93 90 89 82 29.79 29.95 

14 
पांढरा वाटाणा  
मध्यम  

िकलो 56 -- 47 -- 60 -- 66 -- 57 -- 43.38 -- 

15 साबुदाणा मध्यम  िकलो 62 -- 62 -- 63 -- 61 -- 62 -- -20.15 -- 

16 शगदाणे मध्यम िकलो 87 79 90 86 87 86 85 90 88 85 14.91 12.54 

17 रवा  िकलो 26 30 26 33 26 31 24 33 26 32 -5.81 6.03 

18 साखर खु. बा.   िकलो 28 30 26 29 29 28 29 26 28 28 -13.67 -14.58 

19 गूळ िपवळा िकलो 34 34 34 34 33 31 32 32 33 33 -8.95 -5.97 

20 
गोडेतेल 
(भुईमुगाचे सुटे) 

िकलो 113 113 117 113 118 110 125 115 118 113 4.96 -0.89 

21 वन पती तूप (सुटे) िकलो 73 89 73 84 74 80 75 80 73 83 -5.50 -0.10 

22 
खोबरेल तेल 
(सुटे) 

िकलो 200 250 197 248 200 220 200 213 199 233 4.71 19.26 

23 हशीचे दधू (सुटे) लीटर 42 42 42 41 42 43 43 43 42 42 0.96 0.37 

24 हशीचे शुध्द तूप िकलो 437 471 435 494 440 458 450 450 440 468 2.00 -0.97 

पुढे चालु . . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 3.1 
िज ातील महत्वाच्या व तुंच्या तैर्मािसक सरासरी िकरकोळ िंकमती 

िज हा :-  धुळे                                                                               संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

व तूचे नाव व 
त 

  

एि ल-जून जुलै-स टबर
ऑक्टोबर-
िडसबर 

जानेवारी-माचर् वषार्ची सरासरी मागील वषार्च्या तुलनेत शेकडा 
वाढ िंकवा घट 

नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण 

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

25 बोकडाचे मांस िकलो 365 367 382 384 373 373 372 379 373.2 375.67 5.88 7.37 

26 
क बडी ( ॉयलर) न 
सोललेली िकलो 89 101 99 103 89 102 95 96 93.18 100.5 12.64 3.17 

27 ताजे मासे ( थािनक) िकलो 134 196 178 208 134 199 130 172 143.9 193.71 -0.98 -4.10 

28 
अंडी क बडीची 
(सुधािरत) डझन 51 64 57 71 55 68 60 66 55.5 67.21 9.15 -2.58 

29 आयोडीनयुक्त मीठ िकलो 17 5 17 6 17 5 18 5 17.15 5.13 0.86 2.50 

30 हळद पावडर (सुटी) 100 गॅर्म 17 21 17 23 17 19 17 20 16.75 20.91 1.82 15.74 

31 
गरम मसाला पावडर 
( थािनक) 100 गॅर्म 23 20 22 21 23 21 24 22 23.24 20.97 7.96 12.90 

32 बटाटे िकलो 20 22 23 25 22 24 25 24 22.37 23.75 -11.33 -1.42 

33 कांदे िकलो 23 25 39 40 42 40 22 25 31.81 32.42 36.98 69.23 

34 लसूण 100 गॅर्म 7 9 7 10 9 9 8 8 7.65 9.15 25.09 -8.93 

35 केळी मध्यम  डझन 23 25 23 25 23 23 22 21 22.74 23.51 -11.85 -12.61 

36 सफरचंद मध्यम िकलो 155 141 141 154 130 132 131 133 139.4 140.16 10.77 13.58 

37 चहाप ी िकलो 265 305 263 297 264 293 265 300 264.4 298.75 1.04 0.74 

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

39 पेटर्ोल  लीटर 73 -- 71 -- 68 -- 69 -- 70.15 -- -6.06 -- 

40 िडझेल  लीटर -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

41 
गॅस िसिंलडर 
( वंयपाकाचा)  त्येकी 467 -- 470 -- 467 -- 470 -- 468.3 -- 1.81 -- 

42 काडेपेटी 1 नग 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 0.00 

43 
धुण्याचा साबण  
250 गॅर्म 1 नग -- 15 -- 14 -- 14 -- 15 -- 14.58 -- 7.69 

44 साधन साबण 1 वडी 23 23 23 23 23 24 23 25 23 23.67 -0.10 10.40 

45 
ेड ( थािनक) 

400 गॅर्म 
1 पाकीट 22 28 22 27 22 27 24 26 22.4 26.94 16.69 1.04 

46 
टा कम पावडर 
(पॉन्डस/तत्सम)  100 गॅर्म 53 -- 55 -- 53 -- 53 -- 53.54 -- 3.65 -- 

47 
टुथ पे ट (कोलगेट 
साधी/ तत्सम) 100 गॅर्म 40 38 40 38 40 37 40 38 40 37.5 5.26 -2.22 

 

आधार :- अथर्  व सांिख्यकी संचालनालय, मंुबई. 
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तक्ता कर्मांक 3.2 
रा त धान्य दकुाने आिण रेशनकाडर् धारकांची संख्या 

िज हा :-  धळेु                                                                                               संदभर् वषर् :-2015-16 

अ.  
कर्. 

तालुका 

रा त धान्य दकुानांची 
संख्या 

रेशनकाडर् धारकाचंी संख्या गोदामांची संख्या गोदामांची क्षमता  (मे. टन) 

चालू 
असलेली 

िनलंिबत 
अंत्योदय 
अ  योजना 

दािरदर्यरेषे 
खालील 

दािरदर्यरेषे 
वरील 

शासकीय
भा ाने 
घेतलेली

भा ाने 
िदलेली 

शासकीय 
भा ाने 
घेतलेली 

भा ाने 
िदलेली

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

1 िशरपूर 195 11 14243 30342 34600 2 0 0 1000 0 0 

2 िंशदखेडा 175 6 13834 30103 25085 6 0 0 3000 0 0 

3 साकर्ी 291 9 22562 43293 24660 6 0 0 4740 0 0 

4 धुळे 281 15 25770 39453 124515 6 0 0 2750 0 0 

एकूण 942 41 76409 143191 208860 20 0 0 11490 0 0 

 
आधार :- िज हा पुरवठा अिधकारी, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 3.3 
अंत्योदय अन्न योजना, दािरदर्य रेषेखालील (अंत्योदय अन्न योजना वगळून) व दािरदर्य रेषेवरील कुटंुबांसाठी  

अन्नधान्याचे िनयतन व उचल  
    िज हा :-  धुळे                 संदभर् वषर् :- 2015-16 

                       (लाख मे. टन) 

वषर् 
िनयतन उचल 

उचलीची िनयतनाशी 
टक्केवारी 

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

अंत्योदय अन्न योजना 

2011-12 0.12 0.16 0.11 0.14 92 88 

2012-13 0.13 0.17 0.13 0.15 100 88 

2013-14 0.11 0.20 0.10 0.17 91 85 

2014-15 0.13 0.17 0.13 0.17 100 100 

2015-16 0.13 0.19 0.13 0.19 100 100 

दािरदर्य रेषेखालील  (अंत्योदय अन्न योजना वगळून) 

2011-12 0.23 0.31 0.21 0.23 91 75 

2012-13 0.24 0.30 0.23 0.25 96 83 

2013-14 0.21 0.35 0.18 0.29 86 83 

2014-15 0.25 0.37 0.24 0.37 96 100 

2015-16 0.26 0.39 0.26 0.39 100 100 

दािरदर्य रेषेवरील 

2011-12 0.03 0.16 0.02 0.07 79 45 

2012-13 0.03 0.12 0.03 0.07 100 58 

2013-14 0.05 0.12 0.05 0.08 100 67 

2014-15 0.03 0.04 0.03 0.04 100 100 

2015-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
    िटप  :- अ  सुरक्षा िवधयेकाची अंमलबजावणी सुरु झा यामुळे केवळ दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबे व अ प उत्प   
                  गटातील कुटंुबानंाच अ  पुरवठा केला जात अस याने दािरदर्य रेषेवरील मध्ये सन 2015-16 या वषार्ची  
                  मािहती िनरंक दशर्िवण्यात आली आहे.    
    आधार  :- िज हा पुरवठा कायार्लय, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे        
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तक्ता कर्मांक 4.1 ( अ ) 
गोळा केलेला महसलू 

(जमीन महसलू, वाढीव, संिकणर्, िज.प., गर्ा.प., पं.स., सेस, इ.जी.एस., 
िशक्षण, अकृिषक, िसटी सव, व तीवाढ व नझलू) 

िज हा  :- धुळे                                                               संदभर् वषर् :- 2015-16 
 (` हजारात)               

अ.   
कर्. 

तालुका 

जमीन 
महसुलाची 
एकूण चालू
मागणी 

जमीन  
महसुलाची 
थकबाकी 

एकूण  
मागणी 

सूट
िनलंिबत 
वसुलीची 
रक्कम 

वसुली पातर्  
रक्कम 

{5-(6+7)} 

त्यक्ष 
वसुली 

खातेदारांची 
संख्या 

(शेतकरी) 

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

1 िशरपूर 1736 0 1736 0 0 1736 3974 22337 

2 िंशदखेडा 1521 0 1521 0 0 1521 3823 69348 

3 साकर्ी 833 0 833 0 0 833 6729 80526 

4 धुळे 4098 0 4098 0 0 4098 14814 94919 

एकूण 8188 0 8188 0 0 8188 29340 267130 
 

िटप :- वसुलीपातर् रक्कम ही वसुलीचे लक्ष ठरवुन िनि चत करण्यात आलेली रक्कम असते त्यामुळे वसुलीपातर् रकमेपेक्षा  
           त्यक्ष वसुली जा त िदसुन येत आहे.  
आधार :- जमीन महसुल शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 4.1 ( ब ) 
(खाणी, गौणखिनज, मत् य, कोटर् फी व मदुर्ांक, बी.बी.डी.आर., न दणीपतर्, महसलूी, करमणकू, जािहरात 

इत्यादी) 
िज हा  :- धुळे                                                                   संदभर् वषर् :- 2015-16 
                                                                                                     (` हजारात )        

अ.  
कर्. 

तालुका 
महसूलाची 
एकूण चालू 
मागणी 

महसुलाची
थकबाकी

एकूण मागणी सूट 
िनलंिबत
वसूलीची 
रक्कम 

वसूली पातर्  
रक्कम 

{5-(6+7)} 
त्यक्ष वसूली 

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

1 िशरपूर 100625 0 100625 0 0 100625 97088.84 

2 िंशदखेडा 100625 0 100625 0 0 100625 67542.54 

3 साकर्ी 100500 0 100500 0 0 100500 58932.44 

4 धुळे 360750 0 360750 0 0 360750 299064.88 

एकूण 662500 0 662500 0 0 662500 522628.70 
 

िटप – तंभ कर्. 3 मध्ये देण्यात आलेली मागणीची रक्कम ही ल य हणुन देण्यात आलेली असते त्यामुळे तंभ कर्. 9  
            मधील त्यक्ष वसुली ही कमी/जा त असु शकते.  
आधार :- 1) करमणुक कर शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे. 
               2)  सह िज हा िनबंधक वगर्-1 तथा मुदर्ाकं िज हािधकारी, धुळे 
     3) गौणखिनज शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 4.1 ( क ) 
(तगाई, अिधक धान्य, मदृ संधारण, वनजमीन कजर्, अकृिषक कजर्, आदशर् गहृिनमार्ण, पि चम पािक तानातून 
आलेले िनवार्िसत त्यांची मोडतोड, क पगर् तांना, कुळांना िदलेले कजर्,  परूगर् त, जमीन सधुारणा इत्यादी ) 

िज हा  :- धुळे                संदभर् वषर् :- 2015-16         
                                                                                          ` हजारात 

अ.  
कर्. 

तालुका 
महसुलाची 
एकूण चालू 
मागणी 

महसुलाची 
थकबाकी 

एकूण मागणी सूट 
िनलंिबत
वसुलीची 
रक्कम 

वसुली पातर्  
रक्कम 

{5- (6+7)} 
त्यक्ष वसुली 

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

1 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

िटप - तगाई, अिधक धान्य, मृद संधारण, वनजमीन कजर्, अकृिषक कजर्, आदशर् गृहिनमार्ण, पि चम पािक तानातून  
          आलेले िनवार्िसत त्यांची मोडतोड, क पगर् तानंा, कुळांना िदलेले कजर्,  पूरगर् त, जमीन सुधारणा आदींबाबत  
          संबंिधत िवभागांनी  मािहती िनरंक अस याचे लेखी कळिवले आहे. 
आधार :- 1) िज हा पुरवठा अिधकारी, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे. 
               2) िज हा अिधक्षक कृिष अिधकारी, कृिष  कायार्लय, धुळे 
               3) उपवनसंरक्षक, वन िवभाग, धुळे 
               4) अकृिषक कजर् शाखा, महसुल िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे. 
               5) िज हा पुनवर्सन अिधकारी, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
               6) नािशक गृहिनमार्ण व के्षतर्िवकास ािधकरण,धुळे 
               7) सामान्य शासन शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
               8) कुळविहवाट शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
               9) आप ी वव थापन शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 4.2 
थािनक वराज्य सं थांचे उत्पन्न व खचर् 

िज हा  :- धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16         
                                          ` लाखात 

अ. कर्. बाब गर्ामपंचायत िज हा पिरषद
महानगर 
पािलका 

नगरपिरषदा कटकमंडळ

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

थािनक वराज्य सं थांची संख्या 550 1 1 2 0 

अ) जमा 

1 सरुूवातीची िश लक 1285.87 1290.90 4524.55 4598.72 0.00 

2 

चाल ूवषार्तील जमा 

2.1 शासकीय अनुदाने व वगर्णी 6067.77 308.12 9517.27 7884.59 0.00 

2.2 सव कारचे कर 1603.03 332.85 5558.19 792.01 0.00 

2.3 इतर जमा 627.81 85.05 7367.04 3053.28 0.00 

2.4 एकूण (बाब 2.1 ते 2.3) 8298.61 726.02 22442.50 11729.88 0.00 

एकूण ा ती (सरुूवातीची िश लक िमळून) 9584.48 2016.92 26967.05 16328.60 0.00 

ब) खचर् 

3 

चाल ूवषार्तील खचर् 

3.1 सामान्य शासन 4152.74 130.49 2255.07 1440.66 0.00 

3.2 िशक्षण 260.86 21.36 866.11 296.30 0.00 

3.3 सावर्जिनक आरोग्य 2828.46 28.07 6508.71 1029.27 0.00 

3.4 इतर 1004.38 755.74 9815.10 7250.73 0.00 

एकूण (3.1 ते 3.4) 8246.44 935.66 19444.99 10016.96 0.00 

4 अखेरची िश लक 1338.04 1081.26 7522.06 6311.64 0.00 
 

आधार :- 1) मुख्य लेखा व िव  िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे  
               2) उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी, गर्ामपंचायत िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे 
    3) महानगरपािलका/नगरपिरषद, धुळे/िशरपूर/द डाईचा, 
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                                                                   तक्ता कर्मांक 4.3 
नागरी थािनक वराज्य सं थांचे  2015-16  मधील उत्पन्न व खचर् 

िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् 2015-16 
` लाखात 

अ.कर्. बाब 
महा 

नगरपािलका  

नगरपिरषदा
नगर पंचायती

कटक 
मंडळे

सवर् नागरी 
सं था वगर् –अ वगर् -ब वगर् -क सवर् 

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

उत्पन्न  
1. आरंभीची िश लक 4524.55 0.00 4598.72 0.00 4598.72 112.09 0.00 9235.36
2. जमा  

 

2.1.  प ी कर इत्यादी 5495.69 0.00 792.01 0.00 792.01 64.88 0.00 6352.58
2.2.  शासकीय अनुदाने 9517.27 0.00 7884.59 0.00 7884.59 561.46 0.00 17963.32
2.3.वािणिज्यकउपकर्मापंासून 62.5 0.00 166.01 0.00 166.01 5.49 0.00 234.00
2.4.  ठेवी आिण कज इ. 4934.75 0.00 812.34 0.00 812.34 1.50 0.00 5748.59
2.5.  इतर उत्प  2432.29 0.00 2074.93 0.00 2074.93 47.58 0.00 4554.80
एकूण जमा (2) 22442.50 0.00 11729.88 0.00 11729.88 680.91 0.00 34853.29
एकूण उत्पन्न (1 + 2) 26967.05 0.00 16328.60 0.00 16328.60 793.00 0.00 44088.65

खचर्  

1. 
शासन 

(अ) आ थापना 1704.70 0.00 1375.93 0.00 1375.93 7.02 0.00 3122.54
(ब) इतर 0.00 0.00 23.83 0.00 23.83 0.30 0.00 30.85

2. कर वसुली 550.36 0.00 25.75 0.00 25.75 4.08 0.00 576.41
3. सावर्जिनक िदवाब ी 750.16 0.00 128.07 0.00 128.07 141.32 0.00 882.31
4. पाणीपुरवठा 1626.06 0.00 1388.15 0.00 1388.15 0.00 0.00 3155.53
5. सावर्जिनक सुरक्षा 175.20 0.00 77.07 0.00 77.07 119.37 0.00 252.27
6. सावर्जिनक आरोग्य 3407.69 0.00 650.16 0.00 650.16 0.00 0.00 4177.22
7. जलिन:सारण वमलिन:सारण 12.81 0.00 8.63 0.00 8.63 11.30 0.00 21.44
8. बांधकामे 581.80 0.00 4296.64 0.00 4296.64 0.00 0.00 4889.74
9. पिरवहन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. िशक्षण 866.11 0.00 296.30 0.00 296.30 0.00 0.00 1162.41
11. दबुर्लघटकांवरीलखचर् 0.00 0.00 3.18 0.00 3.18 0.00 0.00 3.18
12. िवशेषखचर् व िदलेली कज 0.00 0.00 5.10 0.00 5.10 41.91 0.00 5.10
13. इतर खचर् 9770.10 0.00 1738.15 0.00 1738.15 7.02 0.00 11522.61
एकूण खचर् (1 ते 13) 19444.99 0.00 10016.96 0.00 10016.96 339.66 0.00 29801.61
  

आधार :- 1) आयुक्त, महानगरपािलका, धुळे 
   2) मुख्यािधकारी,  नगरपिरषद, िशरपूर / द डाईचा,  
3) मुख्यािधकारी, नगरपंचायत, िंशदखेडा/साकर्ी. 
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                                               तक्ता कर्मांक 4. 4 

गर्ामपंचायतींचे उत्पन्न व खचर् 
  िज हा :-  धुळे                              ` लाखात 

अ.कर्. बाब 
2014-15 2015-16 

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

उत्पन्न 
(अ) आरंभीची िश लक 963.36 33.21 1285.87 13.42 

(ब) जमा  

1  कर 

 i) जमीन व इतर मालम ा  कर 843.49 29.08 310.81 3.24 

 ii) इतर कर व शु क 106.07 3.66 1292.22 13.48 

2  शासकीय अनुदाने 226.32 7.80 2009.88 20.97 

3  अंशदान, देणग्या व इतर अनुदाने 213.64 7.36 4057.89 42.34 

4  इतर जमा 547.97 18.89 627.81 6.55 

 एकूण जमा (ब) 1937.49 66.79 8298.61 86.58 

 एकूण उत्पन्न (अ+ब) 2900.85 100.00 9584.48 100.00 

खचर् 

1  शासन 715.17 11.85 913.66 11.08 

2  आरोग्य व वच्छता 1371.98 22.73 2828.46 34.30 

3  सावर्जिनक बांधकामे 3002.04 49.73 3035.33 36.81 

4  सावर्जिनक िदवाब ी 207.30 3.43 203.76 2.47 

5  िशक्षण 268.98 4.46 260.86 3.16 

6 लोकक याण 27.91 0.46 1.53 0.02 

7 इतर खचर् 442.90 7.34 1002.85 12.16 

एकूण खचर् (1 ते 7) 6036.28 100.00 8246.44 100.00 
 

आधार :- उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी , गर्ामपंचायत िवभाग , िज हा पिरषद, धुळे 
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                                               तक्ता कर्मांक 4. 5 
िज हा पिरषदचे उत्पन्न व खचर् 

िज हा :-  धुळे                                                                          `  लाखात 

 
आधार  :- मुख्य लेखा व िव  अिधकारी , िज हा पिरषद, धुळे. 
 

 

अ.कर्. बाब 
2014-15 2015-16 

( त्यक्ष) (सु.अं.)
(1) (2) (3) (4) 

अ) आरंभीची िश लक 1508.36 275.05 
ब) महसलूी जमा 
1 विनिर्मत साधनांपासून 6.49 19.93 
2  शासकीय अनुदाने 727.44 286.69 

2.1 सांिविधक अनुदाने 
 i)  सहेतुक 0.00 0.00 
 ii)  आ थापना 0.00 0.00 
 iii)  योजनांतगर्त 0.00 0.00 
 iv)  इतर 253.77 300.48 

2.2 अिभकरण योजनांसाठी 27.46 30.00 
3  इतर साधनांपासून उत्प  0.00 0.00 
क) भांडवली जमा 2030.14 2475.20 
ड) एकूण जमा (ब+क) 3045.30 3104.30 

एकूण उत्पन्न (अ+ड) 4553.66 3379.35 
अ) महसलुी खचर् 
1 सामान्य शासन 131.97 161.82 
2 िशक्षण 28.71 23.75 
3 सावर्जिनक बांधकामे 81.57 118.00 
4 पाटबंधारे 21.91 63.00 
5 कृिष 40.98 15.07 
6 पशुसंवधर्न 33.79 7.75 
7 वने 2.99 3.00 
8 सावजर्िनक आरोग्य 37.59 29.00 
9 समाजक याण 189.63 68.50 
10 इतर खचर् 776.85 351.00 
 एकूण (अ) 1345.99 840.89 
ब) भांडवली खचर् 1916.77 2445.30 
एकूण खचर् (अ+ ब) 3262.76 3286.19 
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                                               तक्ता कर्मांक 4.6 
तालकुािनहाय बकँ कायार्लये, वगीर्कृत बकँांची संख्या, ठेवी व कज 

िज हा: - धुळे                                                                            संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
बँकांची कायार्लये 
असलेली गावे व 

शहरे 

वगीर्कृत बँका 
(संख्या) 

वगीर्कृत 
बँकांची शाखा
कायार्लये 

वगीर्कृत 
बॅकांच्या ठेवी 
(लाख ` ) 

वगीर्कृत बॅकांनी िदलेली कज  
(लाख ` ) 

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

1 िशरपूर 32 14 32 

475998 

29136 10072 

2 िंशदखेडा 25 8 26 28520 6598 

3 साकर्ी 29 9 30 29702 11312 

4 धुळे 41 20 81 31538 29108 

एकूण 127 20 169 475998 118896 57090 

 

 
आधार :- िज हा अगर्णी बँक (सटर्ल बँक ऑफ इंिडया ), धुळे. 
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                                             तक्ता कर्मांक 4.7 
िज हयातील आयिुर्वमा िवषयक आकडेवारी 

िज हा :-  धुळे                                                                      संदभर् वषर्-2015-16 

अ.   
कर्. 

बाब पिरमाण 

तपिशल 

भारतीय जीवन 
िवमा िनगम 

खाजगी 
आयुिर्वमा 
कंपन्या. 

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

1 िज हयातील शाखा संख्या 3 0 

2 चालू िवमा पॉिलसीज संख्या 438275 337 

3 माचर् अखेर यपगत िवमा पॉिलसीज संख्या 244841 108 

4 नवीन यवसाय 

4.1 उतरिवलेली िवमापतेर् संख्या 30778 139 

4.2  िवमा रक्कम (` लाख) 65059 576.34 

4.3  िव याचा थम ह ता रक्कम (` लाख) 2923 38.76 

5 िज हयातील िवमा ितिनधीची संख्या 

5.1 एकूण िवमा ितिनधी संख्या 1859 16 

5.2 एकूण पैकी गर्ामीण िवमा ितिनधी संख्या 1068 1 

5.3 एकूण पैकी मिहला िवमा ितिनधी संख्या 489 4 

5.4 एकूण मिहला ितिनधींपैकी गर्ामीण मिहला ितिनधी संख्या 285 0 
 

आधार :-  1) यव थापक (पीएमआर) , ादेिशक कायार्लय,भारतीय जीवन िवमा िनगम, नािशक. 
                2) एगॉन लाईफ िल. 
                3) आयडीबीआय फेडरल िल. 
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तक्ता कर्मांक 4. 8 
िज ातील बचत गटांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                     संदभर् वषर्  2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 

थापन झालेले बचत गट 
मुख्य यवसायासाठी बँक
जोडणी झालेले बचत गट

खेळते भांडवलासाठी बँक 
जोडणी झालेले बचत गट 

यवसाय सुरू
केले या बचत गट

दािरदर्य 
रेषे 

खालील 

दािरदर्य 
रेषे 
वरील 

एकूण 
दािरदर्य 
रेषे 

खालील

दािरदर्य 
रेषे 
वरील 

एकूण 
दािरदर्य 
रेषे 

खालील

दािरदर्य 
रेषे 
वरील 

एकूण संख्या 

आिर्थक
वषार्त 
केलेली 
उलाढाल 
(` लाख)

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

1 िशरपूर 1133 35 1168 557 29 586 217 0 217 554 317.05

2 िंशदखेडा 906 22 928 344 12 356 132 2 134 346 203.93

3 साकर्ी 1561 30 1591 403 29 432 171 8 179 407 208.32

4 धुळे 1004 38 1042 469 15 484 154 4 158 468 330.23

एकूण 4604 125 4729 1773 85 1858 674 14 688 1775 1059.50

 

आधार :- 1)  क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे 
               2)  यव थापक,मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ ,धुळे      
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तक्ता कर्मांक 4.9 
िज ातील गर्ामीण िवकास यंतर्णा व मािहला आिर्थक िवकास महामंडळ यांच्यामाफर् त थािपत बचत 

गटांबाबतची मािहती 
िज हा :-  धुळे                                              संदभर् वषर्  2015-16 

अ. 
क. 

तालुका 

िनिर्मत बचत गट (संख्या)
िज हा गर्ािमण िवकास यंतर्णा (दा.रे.खा.कु)

मागील 
वषर्अखेर 

अहवाल 
वषार्त 

एकूण  (3+4)
एकूणपैकी मिहला 

बचतगट 

एकूणपैकी 
कायर्रत 
असलेले 
बचत गट 

थम
तवारी 
झालेले 
एकूण 

बचत गट

ि दतीय 
तवारी 
झालेले 
एकूण 

बचत गट 

यवसाय करीत असलेले
बचतगट 

ाथिमक 
के्षतर् 

ि दतीय 
के्षतर् 

तृतीय 
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 571 178 749 749 749 32 256 102 77 77 

2 िंशदखेडा 607 142 749 749 749 23 208 84 62 62 

3 साकर्ी 852 392 1244 1244 1244 48 167 67 51 50 

4 धुळे 635 177 812 812 812 42 301 120 90 90 

एकूण 2665 889 3554 3554 3554 145 932 373 280 279 
. 

अ. 
क. 

तालुका 

िनिर्मत बचत गट (संख्या)
मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ

मागील 
वषर्अखेर 

अहवाल 
वषार्त 

एकूण  (3+4)
एकूणपैकी मिहला 

बचतगट 

एकूणपैकी 
कायर्रत 
असलेले 
बचत गट 

थम
तवारी 
झालेले 
एकूण 

बचत गट

ि दतीय 
तवारी 
झालेले 
एकूण 

बचत गट 

यवसाय करीत असलेले
बचतगट 

ाथिमक 
के्षतर् 

ि दतीय 
के्षतर् 

तृतीय 
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 387 32 419 419 419 188 231 165 86 47 

2 िंशदखेडा 160 19 179 179 179 86 93 58 37 43 

3 साकर्ी 319 28 347 347 347 135 212 137 50 53 

4 धुळे 214 16 230 230 230 124 106 62 48 57 

एकूण 1080 95 1175 1175 1175 533 642 422 221 200 
 

आधार:- 1) क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे  
2) यव थापक, मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ ,धुळे  
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तक्ता कर्मांक 5. 1 
जिमनीचा वापर 

िज हा :-  धुळे                                             संदभर् वषर् :- 2008-09  
                                              (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 
एकूण 

भौगोिलक 
के्षतर् 

जंगल या त
के्षतर् 

शेतीला उपल ध नसलेले के्षतर् पडीत 
जिमनी यितिरक्त 
लागवड न झालेली 
एकूण जमीन 

िबगर शेती
वापराखालील 

जमीन 

पडीत/लागवडी
लायक नसलेली 

जमीन 

एकूण 
(5+6) 

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

1 िशरपूर 159397 64962 4640 11309 15949 23348 

2 िंशदखेडा 130613 15879 319 2772 3091 14772 

3 साकर्ी 244110 73677 7550 21388 28938 25877 

4 धुळे 198825 54372 3575 9066 12641 4320 

एकूण 732945 208890 16084 44535 60619 68317 
 

 
अ. 
कर्. 

तालुका 

पडीत जमीन

िन वळ के्षतर्
एकापेक्षा 
अिधक 

(दसुोटा के्षतर्) 

लागवडी
खालील  
एकूण के्षतर् 
(12+13) 

लागवडी 
लायक के्षतर्चालू पड इतर पड 

एकूण पड 
(9 +10) 

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

1 िशरपूर 0 0 0 55138 8431 63569 86917 

2 िंशदखेडा 1587 3684 5271 91600 4500 96100 110872 

3 साकर्ी 3900 446 4346 111272 6532 117804 143681 

4 धुळे 18059 0 18059 109433 3552 112985 117305 

एकूण 23546 4130 27676 367443 23015 390458 458775
 

िटप :- सदर तक्त्याची अ यावत मािहती उपल ध न झा याने सन 2008-09 ची मािहती पुनर्मुिदर्त  करण्यात येत आहे. 
आधार :- िज हा भूमी व अिभलेख कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                             संदभर् वषर् :- 2008-09         
                                                             (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 
तांदळू गहू खरीप ज्वारी र बी ज्वारी

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 0 0 1456 0 2181 0 1361 0 

2 िंशदखेडा 0 0 1370 1218 6058 8161 0 8161 

3 साकर्ी 12442 4555 6164 3516 4 150 2122 0 

4 धुळे 14 320 2332 2230 12926 0 0 0 

एकूण 12456 4875 11322 6964 21169 8311 3483 8161 

 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 
एकूण ज्वारी बाजरी मका वरी

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 2181 0 3404 0 118 0 0 0 

2 िंशदखेडा 6058 8161 18283 0 523 0 0 0 

3 साकर्ी 4 150 1942 0 22369 305 0 0 

4 धुळे 12926 0 3112 0 3201 180 0 0 

एकूण 21169 8311 26741 0 26211 485 0 0 

                                      पुढे चालु . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                          (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 
नाचणी राळा सावा भादली

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 921 0 780 0 0 0 0 0 

4 धुळे 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 921 0 780 0 0 0 0 0 

 
 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 
इतर तृणधान्ये एकूण तृणधान्ये हरभरा तूर

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) 

1 िशरपूर 0 0 7159 0 293 0 282 0 

2 िंशदखेडा 0 0 26234 9379 966 0 590 0 

3 साकर्ी 1109 0 45732 8526 1581 0 137 0 

4 धुळे 9684 0 31269 2730 1496 1151 1118 0 

एकूण 10793 0 110394 20635 4336 1151 2127 0 

                                       पुढे चालु . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                                   (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 
मुग उडीद कुळीथ मठ

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 4512 0 975 0 0 0 51 0 

2 िंशदखेडा 10402 0 404 0 589 0 439 0 

3 साकर्ी 544 0 1580 0 11885 0 546 0 

4 धुळे 771 0 523 0 3563 0 511 0 

एकूण 16229 0 3482 0 16037 0 1547 0 

 
 
 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 
वाल वाटाणा 

इतर
कडधान्ये 

एकूण
कडधान्ये 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 

1 िशरपूर 0 0 0 0 173 0 6286 0 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 40 0 13431 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 776 0 17049 0 

4 धुळे 0 0 0 0 548 0 8530 1151 

एकूण 0 0 0 0 1537 0 45296 1151 

                              पुढे चालु . . . . 
.  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                 (के्षतर् -हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 

एकूण  
अ धान्ये 

ऊस िमरची लसूण 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) 

1 िशरपूर 13445 0 1729 1729 242 242 1 1 

2 िंशदखेडा 39666 9379 266 0 1099 0 0 0 

3 साकर्ी 62781 8526 3545 2232 1077 0 61 0 

4 धुळे 39799 3881 207 181 942 0 13 0 

एकूण 155691 21786 5747 4141 3360 242 75 1 

 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 
इतर मसा याचे पदाथर् एकुण मसा याचे पदाथर् आंबा दर्ाक्ष
िपकांखालील 

के्षतर् 
ओिलताचे 

के्षतर् 
िपकांखालील

के्षतर् 
ओिलताचे

के्षतर् 
िपकांखालील

के्षतर् 
ओिलताचे 

के्षतर् 
िपकांखालील

के्षतर् 
ओिलताचे

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

1 िशरपूर 1 0 245 243 3 3 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 1099 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 248 0 1386 0 143 0 44 0 

4 धुळे 13 0 967 0 0 0 0 0 

एकूण 262 0 3697 243 146 3 44 0 

                           पुढे चालु . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                           (के्षतर् – हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 

िंलबू वगीर्य फळे  
(संतर्ा, मोसंबी इ.) 

केळी इतर फळे एकूण फळे 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

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

1 िशरपूर 33 29 352 352 150 0 538 384 

2 िंशदखेडा 34 0 16 0 105 0 156 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 288 0 475 0 

4 धुळे 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 67 29 368 352 543 0 1168 384 

 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 
बटाटे कांदे वांगी टोमॅटो

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) 

1 िशरपूर 0 0 84 0 27 0 10 0 

2 िंशदखेडा 0 0 2231 0 9 0 0 0 

3 साकर्ी 0 0 3523 0 195 0 48 0 

4 धुळे 0 0 2225 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 8063 0 231 0 58 0 

                                        पुढे चालु . . . . 
.  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                           (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 

इतर  
भाजीपाला 

एकूण
भाजीपाला 

एकूण फळे  
व भाजीपाला 

कापुस 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) 

1 िशरपूर 34 0 156 0 694 384 31311 24956 

2 िंशदखेडा 216 0 2456 0 2611 0 45984 0 

3 साकर्ी 323 0 4089 0 4564 0 349892 0 

4 धुळे 588 0 2813 0 2813 0 40853 0 

एकूण 1161 0 9514 0 10682 384 468040 24956 

 
 

 

अ. 
कर्. 

तालुका 

इतर  
तंतु िपके 

एकूण
तंतु िपके 

भूईमूग सुयर्फूल 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) 

1 िशरपूर 11 0 31322 24956 1502 902 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 45984 0 4827 0 4 0 

3 साकर्ी 46 0 349938 0 3055 0 0 0 

4 धुळे 0 0 40853 0 1055 0 0 0 

एकूण 57 0 468097 24956 10439 902 4 0 

                                          पुढे चालु . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                           (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 

करडई सोयाबीन इतर  गळीत धान्ये 
एकूण 

गळीत धान्ये 
इतर औषधी व
मादक पदाथर् 

िपकांखालील  
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) 

1 िशरपूर 0 0 304 304 763 763 2569 1970 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 2019 0 6850 0 0 0 

3 साकर्ी 0 0 3691 0 133 0 6879 0 0 0 

4 धुळे 0 0 121 0 1292 0 2468 0 0 0 

एकूण 0 0 4116 304 4207 763 18766 1970 0 0 

 
 

 

अ.  
 
कर्. 

तालुका 

एकूण औषधी व  
मादक पदाथर् 

एकूण
चारा िपके 

संकीणर्  
अखा  िपके 

एकूण
अखा  िपके 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) 

1 िशरपूर 0 0 0 0 31322 24956 31322 24956 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 45988 0 45988 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 349938 0 349938 0 

4 धुळे 0 0 340 0 40853 0 41193 0 

एकूण 0 0 340 0 468101 24956 468441 24956  

                                  पुढे चालु . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 5.2 
िनरिनरा या िपकांखालील के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                           (के्षतर् - हेक्टर) 

अ. 
कर्. 

तालुका 

एकूण  
खा  िपके 

लागवडीखालील
एकूण के्षतर् 

दसुोटा के्षतर् 
लागवडीखालील
िन वळ के्षतर् 

िपकांखालील 
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे 
के्षतर् 

िपकांखालील
के्षतर् 

ओिलताचे
के्षतर् 

(1) (2) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) 

1 िशरपूर 17388 2432 48711 27388 0 1559 48711 25829 

2 िंशदखेडा 53029 9379 99018 9379 12270 0 86748 9379 

3 साकर्ी 74840 8526 424779 8526 6554 7903 418225 623 

4 धुळे 45689 3881 86882 3881 0 0 86882 3881 

एकूण 190946 24218 659390 49174 18824 9462 640566 39712 
 

िटप :- या तक्त्याची अ यावत मािहती उपल ध न झा याने सन 2008-09 ची मािहती  पुनर्म्ु िदर्त करण्यात येत आहे. 
आधार :- िज हा भूमी व अिभलेख कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.3 
िज हयात िवतरीत करण्यात आलेले िबयाणे 

िज हा :-  धुळे                                ( '000 िंक्वटल) 

के्षतर् पीक 
वषर्

2011 2012 2013 2014 2015 
टक्के
वाढ/घट 

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

सावर्जिनक 

खरीप 4270 2495 2459 950 1830 92.63 

र बी 14532 9586 8108 5949 4396 -26.11 

एकूण 18802 12081 10567 6899 6226 -9.76 

खाजगी 

खरीप 29757 34110 36441 29341 28149 -4.06 

र बी 9690 12775 17621 21296 34660 62.75 

एकूण 39447 46885 54062 50637 62809 24.04 

एकूण 

खरीप 34027 36605 38900 30291 29979 -1.03 

र बी 24222 22361 25729 27245 39056 43.35 

एकूण 58249 58966 64629 57536 69035 19.99 

 
आधार :- कृिष िवकास अिधकारी , िज हा पिरषद, धुळे.    
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तक्ता कर्मांक 5.4 
रासायिनक खतांचा वापर 

िज हा :-  धुळे                                                                  संदभर् वषर् :-2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
रासायिनक खतांचे वाटप ( मे. टन)

िनयंितर्त सं थांकडून खाजगी सं थाकडून एकूण
खरीप र बी एकूण खरीप र बी एकूण खरीप र बी एकूण

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

1 िशरपूर 7374 5331 12705 11061 7997 19058 18435 13328 31763 

2 िंशदखेडा 6637 4798 11435 15485 11195 26680 22122 15993 38115 

3 साकर्ी 7743 5597 13340 19910 14394 34304 27653 19991 47644 

4 धुळे 11983 8663 20646 11983 8663 20646 23966 17326 41292 

एकूण 33737 24389 58126 58439 42249 100688 92176 66638 158814

 
आधार :- कृिष िवकास अिधकारी, िज हा पिरषद, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.5 
िनरिनरा या िपकांचे उत्पादन 

िज हा :-  धुळे                                                  संदभर् वषर् :- 2015-16  
                                                                                                                                             (मे. टन ) 
अ. 
कर्. 

तालुका तांदळू गहू ज्वारी बाजरी बालीर् मका नाचणी इतर धान्ये एकूण धान्ये

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

1 िशरपूर 0 -- 10900 4700 0 14400 0 100 -- 

2 िंशदखेडा 0 -- 4500 7800 0 15300 0 0 -- 

3 साकर्ी 5400 -- 800 21200 0 44600 1200 500 -- 

4 धुळे 0 -- 6900 14500 0 23000 0 0 -- 

एकूण 5400 59500 23100 48200 0 97300 1200 600 235300 

                         
 
अ. 
कर्. 

तालुका हरभरा तूर  उडीद मूग मसूर इतर कडधान्ये 
एकूण
कडधान्ये 

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

1 िशरपूर - 300 500 800 0 100 - 

2 िंशदखेडा - 500 200 1300 0 0 - 

3 साकर्ी - 900 1000 300 0 500 - 

4 धुळे - 300 1000 600 0 0 - 

एकूण 19500 2000 2700 3000 0 600 27800 

पुढे चालु .  . . .  
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                                              तक्ता कर्मांक 5.5 
िनरिनरा या िपकांचे उत्पादन 

िज हा :-  धुळे                        संदभर् वषर् :- 2015-16 
                                (मे. टन )            
अ. 
कर्. 

तालुका जवस भूईमूग सुयर्फूल तीळ सोयािबन इतर तेलिबया एकूण तेलिबया

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

1 िशरपूर 0 1000 0 0 7300 0 8300 

2 िंशदखेडा 0 1400 0 2 0 0 1402 

3 साकर्ी 0 2400 0 0 9100 0 11500 

4 धुळे 0 900 0 2 400 0 1302 

एकूण 0 5700 0 4 16800 0 22504 

 
अ. 
कर्. 

तालुका ऊस कापूस ताग 
मे टा

(अंबाडी) 
तंबाखू 

औषधी 
पदाथर् 

मसा याचे पदाथर्

(1) (2) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) 

1 िशरपूर 54000 25300 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 15000 22800 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 85000 3100 0 0 0 0 0 

4 धुळे 8000 19200 0 0 0 0 0 

एकूण 162000 70400 0 0 0 0 0 
 

िटप :- तं    कर्. 4 व 12 ची तालुकावार मािहती संबंिधत कायार्लयाकडे उपल ध नस याने मािहती िज हयाची एकितर्त  
            दशर्िवण्यात आली आहे.    
आधार :- िज हा अिधक्षक कृिष अिधकारी, िज हा कृिष अिधक्षक कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 5. 6 
मखु्य िपकांचे दर हेक्टरी अंदािजत उत्पादन 

िज हा :-  धुळे                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 
1) ित हेक्टरी उत्पादन - िकलो मध्ये                                                     2) एकूण उत्पादन -- "00" मे. टन मध्ये

अ. कर्. िपकाचे नाव ित हेक्टरी उत्पादन एकूण उत्पादन 
गे या वषीर्च्या तूलनेत
शेकडा वाढ/घट 

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

1 तांदळू 1134 54 -14.29
2 गहू 1888 595 -8.88
3 ज्वारी 902 231 3.13
4 बाजरी 647 482 -13.62
5 बालीर् 0 0 0.00
6 मका 1671 973 8745.45
7 नाचणी 502 12 -57.14
8 इतर तृणधान्ये 420 6 0.00

                 एकूण तणृधान्ये 2353 53.09
9 हरभरा 1045 195 3.72
10 तूर 348 20 -44.44
11 उडीद 388 27 -35.71
12 मूग 215 30 -34.78
13 मसूर 0 0 0.00
14 इतर कडधान्ये 465 6 0.00

                 एकूण कडधान्ये 278 -10.90
15 जवस 0 0 0.00
16 भुईमूग 524 57 -55.56
17 सुयर्फुल 0 0 0.00
18 तीळ 193 4 33.33
19 इतर तेलिबया 355 168 33.33

                एकूण तेलिबया 225 -31.53
20 एरंडी 0 0 0.00
21 ऊस 82000 1620 -4.71
22 नारळ 0 0 0.00
23 कापूस  364 704 -58.02
24 ताग 0 0 0.00
25 मे टा (अंबाडी) 0 0 0.00
26 तंबाखू 0 0 0.00
27 औषधी पदाथर् 0 0 0.00
28 संुठ (आले) 0 0 0.00
29 िमरची (लाल) 0 0 -100.00
30 लसून 0 0 0.00
31 बटाटे 0 0 0.00

 
आधार :- िज हा अिधक्षक कृिष अिधकारी , िज हा कृिष अिधक्षक कायार्लय, धुळे 
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                                            तक्ता कर्मांक 5.7 
तालकूािनहाय पजर्न्य िदवसांची संख्या व एकूण पजर्न्य 

िज हा :-  धुळे                                                       (पजर्न्य - िम.मी.) 

अ.कर्. तालुका 

सरासरी वषर्  2014  मधील सरासरीच्या तुलनेत
संदभर् वषार्तील  
पजर्न्यातील वाढ 
अथवा घट 

पजर्न्य िदवसाचंी 
संख्या 

पजर्न्य 
पजर्न्य िदवसांची 

संख्या 
पजर्न्य 

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

1 िशरपूर 36 710.70 33 555.20 -21.88 

2 िंशदखेडा   38 575.10 32 571.10 -0.70 

3 साकर्ी 38 495.20 35 491.50 -0.75 

4 धुळे 34 642.60 41 512.00 -20.32 

एकूण 36.5 606.00 36 532.45 -12.14 

 
आधार - कृिष िवभागाचे संकेत थळ. 
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                                             तक्ता कर्मांक 5.8 
कृितर्म रेतन कायर्कर्माची गती 

िज हा- धुळे                                                         (संख्या लाखात) 

तपिशल 2013-14 2014-15 2015-16 
 2014-15 च्या तुलनेत

2015-16 मधील 
शेकडा बदल 

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

अ) गायी (कृितर्म रेतन) 

1) संकिरत 18769 19662 18767 -4.6 

2) िवदेशी 10562 11255 9634 -14.4 

3) देशी 0 5 93 1760.0 

एकूण (कृितर्म रेतन) 28831 30922 28494 -7.9 

जन्मले या वासरांची संख्या (गायी) 8321 10142 9693 -4.4 

ब) हशी (कृितर्म रेतन) 8930 9049 7473 -17.4 

 जन्मले या रेडकांची संख्या ( हशी) 2611 3304 2939 -11.0 
 

आधार :- िज हा पशुसंवधर्न उप आयुक्त कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.9 
कृितर्म रेतन व दगु्ध उत्पादनाची तालकुािनहाय गती 

िज हा :-  धुळे 

अ.
कर्. 

तालुका 

2013-14 2014-15 2015-16
कृितर्म 
रेतनाचे 
वािर्षक 
ल य 

कृितर्म 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी 

दगु्ध    
उत्पादन 
 ('000 
मे.टन) 

कृितर्म   
रेतनाचे  
वािर्षक 
ल य 

कृितर्म 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी

दगु्ध
उत्पादन 
('000 
मे.टन) 

कृितर्म   
रेतनाचे  
वािर्षक 
ल य 

कृितर्म 
रेतनाच्या 
साध्याची 
टक्केवारी

दगु्ध
उत्पादन 
('000 
मे.टन) 

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

1 िशरपूर 3791 69 % 116422 4261 53.74 116814 5619 35.45 
118698

0 

2 िंशदखेडा 3614  69 % 124854 4080 77.03 116454 5837 27.01 
195567

0 

3 साकर्ी 479 87 % 63780 1241 53.82 62282 1414 18.38 365000 

4 धुळे 8468 88 % 74330 8669 81.46 74982 10906 57.06 620865 

एकूण 16352 79 % 379386 18251 72.12 370532 
2377

6 
42.27 

412851
5 

 

आधार :- िज हा पशुसंवधर्न उप आयुक्त कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.10 
पशवैु िकय सं थाबाबतची मािहती  

िज हा :-  धुळे                          संदभर्  वषर् :- 2015-16 

अ.  
कर्. 

तालुका 
पशुवै कीय 
िचिकत्सालय 

पशुवै कीय दवाखाने
(राज्य तथा थािनक 

तर) 

पशुवै कीय 
थमोपचार कदर् 

रेतन कदर् 
कृितर्म  
रेतन कदेर् 

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

1 िशरपूर 1 9 15 0 0 

2 िंशदखेडा 1 9 18 0 0 

3 साकर्ी 1 0 33 0 0 

4 धुळे 1 21 12 0 0 

एकूण 4 39 78 0 0 

 

आधार :- िज हा पशुसंवधर्न उप आयुक्त कायार्लय, धुळे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  82

तक्ता कर्मांक 5.11 
मान्यता ा त पशवुध गहेृ आिण त्यात क ल केले या पशुंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                संदभर्  वषर् :- 2015-16 
अ.
कर्. 

तालुका 
पशुवध 

गृहांची संख्या 
क ल केलेले पशू (संख्या) 

बैल मिहष वगीर्य म ा/मढे शेळया/बोकड डुकरे इतर एकूण
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 1 0 15807 0 0 0 0 15807 

3 साकर्ी 1 0 83 0 0 0 0 83 

4 धुळे 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 2 0 15890 0 0 0 0 15890 

 

आधार :- िज हा पशुसंवधर्न उप आयुक्त कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5. 12 
भजूल मत् य यवसायिव यक मािहती 

िज हा -धुळे                              संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.
कर्. 

तालुका 
नदीची 
लांबी 

(िकमी) 

मत् य 
यवसायासाठी 

अनुकूल के्षतर् (तळी,
सरोवरे व जलाशये)

मत् य 
यवसायाखाली
आणलेले 
एकूण के्षतर् 
(हेक्टर) 

भूजल 
मत् य 
उत्पादन  
(मे.टन.)

पकडले या 
माशांची 
उत्पादकास 
िमळालेली 
िंकमत (` 

लाखात) 

मत् य 
यवसाय 
के्षतर्ासाठी 
वापरलेले 
मत् यबीज   
(लाखांत) 

मत् य यवसाय 
सहकारी सं था

संख्या सभासदांचीसंख्या 
संख्या 

एकूण के्षतर् 
(हेक्टर) 

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

1 िशरपूर -- 13 627 627 200 600.00 15 11 872 

2 िंशदखेडा -- 6 2339 2339 800 2400.00 40 6 408 

3 साकर्ी -- 11 1152 1152 400 1200.00 20 13 1018 

4 धुळे -- 22 1612 1612 680 2040.00 34 33 2144 

एकूण 485 52 5730 5730 2080 6240.00 109 63 4442 

 
िटप :- तालुकावार नदयांची लांबी उपल ध नस याने तंभ कर्. 3 मध्ये तालुकावार मािहती (--) दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- सहा यक आयुक्त. मत् य यवसाय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 5.14 
शासकीय आिण सहकारी दगु्ध शाळांमधील दगु्ध उपउत्पादने 

   िज हा - धुळे          

अ.कर्. उत्पादन पिरमाण  2013-14 2014-15 2015-16 
2014-15 च्या तुलनेत

2015-16 मधील 
शेकडा बदल 

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

(1) दधू भुकटी मे.टन -- -- -- -- 

(2) पांढरे लोणी मे.टन -- -- -- -- 

(3) तूप मे.टन -- -- -- -- 

(4) एनजीर्/दधु 
बाट या 
(लाख) 

-- -- -- -- 

(5) ल सी 
बाट या 
(लाख) 

-- -- -- -- 

(6) मसाला दधू 
बाट या 
(लाख) 

-- -- -- -- 

(7) 
गायीचे 

िटकाऊ दधू 
बाट या 
(लाख) 

-- -- -- -- 

 

  िटप :- दगु्ध शाळांमध्ये दगु्ध उत्पादने तयार केली जात नस याने वरील तक्त्यातील मािहती (--) िनरंक दशर्िवण्यात  
              आली आहे. 
  आधार :- िज हा दगु्ध यवसाय िवकास अिधकारी, धुळे 
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                                             तक्ता कर्मांक 5. 15 
दगु्ध िवकास सहकारी सं थांबाबतची मािहती 

  िज हा - धुळे                        संदभर् वषर् :-2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
दगु्ध िवकास 

सहकारी सं थांची 
संख्या 

त्यांची एकूण 
सभासद संख्या

वषर्भरात संकिलत केलेले दधू
शीत गृहांची 
संख्या 

शीत गृहांची 
क्षमता  

(000 िलटर)
एकूण  

(000 िलटर)

ितिदन
(सरासरी 000 

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

1 िशरपूर 23 1495 1460 4 1 30 

2 िंशदखेडा 43 5910 2190 6 1 40 

3 साकर्ी 29 1885 365 1 1 20 

4 धुळे 30 2430 730 2 1 45 

एकूण 125 11720 4745 13 4 135 

 

  िटप :- दधु उत्पादकाकंडुन दधुाला खाजगी बाजारपेठेत मागणी व िंकमत जा त अस याने दगु्ध िवकास सहकारी  
              सं थाकंडील दधु संकलनात घट िदसुन येत आहे. 
  आधार :- िज हा दगु्ध यवसाय िवकास अिधकारी, धुळे 
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                                              तक्ता  कर्मांक 5.16 
िज ातील िंसचनाच्या व पाणी उपसा करण्याच्या सोयी 

िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 

िंसचनाच्या सोयी   (संख्या)
कृिष पंप * 

मोठे 
क प 

मध्यम 
क प 

लघु िंसचन 
क प 

पाझर 
तलाव

को हापूर
बंधारा 

भुयारी/ 
साठवण
बंधारा

उपसा 
जलिंसचन 
योजना 

िंसचन 
िविहरी  * िडझेल 

पंप 
िव ुत 
पंप राज्य थािनक

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

1 िशरपूर 0 2 13 2 63 4 147 4 5533 25 5185 

2 िंशदखेडा 0 4 3 0 57 14 215 1 5280 0 2302 

3 साकर्ी 0 5 12 0 135 10 643 6 2143 700 1738 

4 धुळे 0 1 19 0 129 15 319 1 4519 0 1875 

एकूण 0 12 47 2 384 43 1324 12 17475 725 11100 

 

िटप :- (*) अशी खुण असले या तंभातील अदययावत मािहती ा त झालेली नस याने सन 2008-09 ची मािहती  
           पुनमुर्दर्ीत करण्यात येत आहे. 
आधार :- 1) कायर्कारी अिभयंता, पाटबंधारे िवभाग, धुळे. 
               2) कायर्कारी अिभयंता, मध्यम क पे िवभाग कर्.1, धुळे. 
    3) कायर्कारी अिभयंता, लघुपाटबंधारे िवभाग(राज्य तर), धुळे. 
              4) कायर्कारी अिभयंता, जलसंधारण िवभाग, धुळे. 
              5) कायर्कारी अिभयंता, लघुपाटबंधारे िवभाग( थािनक तर), िज हा पिरषद, धुळे. 
    6) िज हा भूिम व अिभलेख कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.17 
िविवध साधनांखालील ओिलताचे के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                                       संदभर् वषर् :- 2008-09 
                                                                                               (के्षतर् - हेक्टर)    

अ. 
कर्. 

तालुका 

ओिलताखालील के्षतर् 
ओिलता 

खालील िन वळ
के्षतर् (3+4) 

ओिलता 
खालील 
थूल के्षतर् 

एकूण लागवडी
खालील थूल 

के्षतर् 

ओिलता खालील
थुल के्षतर्ाची 

लागवडीखालील  
थुल के्षतर्ाशी टक्केवारी 

पृ ठभागीय िविहरी 

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

1 िशरपूर 910 11192 12102 12752 51698 24.67 

2 िंशदखेडा 0 13171 13171 13171 106306 12.39 

3 साकर्ी 3090 19284 22374 27187 87357 31.12 

4 धुळे 0 9725 9725 10757 117646 9.14 

एकूण 4000 53372 57372 63867 363007 17.59 

 

िटप - या तक्त्याची अ यावत मािहती उपल ध न झा याने सन 2008-09 ची मािहती पुनर्मुिदर्त करण्यात येत आहे. 
आधार :- िज हा भूिम व अिभलेख कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 5.18 
िंसचन िविहरीिवषयक मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2008-09 
अ. 
कर्. 

तालुका 
िंसचन िविहरींची एकूण

संख्या 
वापरात असले या िविहरींवर बसिवलेले वापरात नसले या 

िंसचन िविहरींची संख्यािडझेल पंप (संख्या) िव ुत पंप (संख्या) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 िशरपूर 5535 11 5179 939 

2 िंशदखेडा 5280 0 2151 680 

3 साकर्ी 2143 700 1738 271 

4 धुळे 4519 0 1875 0 

एकूण 17477 711 10943 1890 

 

िटप - या तक्त्याची अ यावत मािहती उपल ध न झा याने सन 2008-09 ची मािहती पुनर्मुिदर्त करण्यात येत आहे. 
आधार :- िज हा भूिम व अिभलेख कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 5.19 
कूपनिलका, हातपंप व िव तु पंप िवषयी मािहती 

 िज हा :-  धुळे                                                                     संदभर् वषर् :2015-16                

अ. 
कर्. 

तालुका 

चालू वषार्तील वषर् अखेर

एकूण  
कुपनिलकांची 

संख्या 

त्यापैकी 
उच्चक्षमता 
कुपनिलकांची 

संख्या 

यश वी 
कूपनिलकांची

संख्या 

बसिवले या
हातपंपांची 
संख्या 

बसिवले या
िव ुतपंपांची
संख्या 

चालू 
असले या 
हातपंपांची 
संख्या 

चालू
असले या 
िव ुतपंपांची 
संख्या 

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

1 िशरपूर 0 0 0 0 0 654 17 

2 िंशदखेडा 3 0 2 2 0 457 19 

3 साकर्ी 7 0 7 7 0 996 25 

4 धुळे 0 0 0 0 0 521 10 

एकूण 10 0 9 9 0 2628 71 

 
आधार :-  उप अिभयंता (यांितर्की), यांितर्की उप िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 5.20 
िज ातील पाटबंधारे िवषयक सिुवधा ( राज्य तर पाटबंधारे ) 

िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् :-2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 

िविवध क पाअंतगर्त लाभके्षतर् व ओिलत के्षतर् 
लघु पाटबंधारे क प मध्यम क प मोठे क प

लाभके्षतर्  
(हे.) 

ओिलतके्षतर्
(हे.) 

लाभके्षतर्
(हे.) 

ओिलतके्षतर्
(हे.) 

लाभके्षतर्  
(हे.) 

ओिलतके्षतर्
(हे.) 

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

1 िशरपूर 3896 2674 20672 11176 0 0 

2 िंशदखेडा 5510 1286 26415 2780 0 0 

3 साकर्ी 3459 1239 36820 19205 0 0 

4 धुळे 26090 8299 2105 770 0 0 

एकूण 38955 13498 86012 33931 0 0 

 

िटप :- धुळे िज हयात मोठे क प नस याने तंभ कर्. 7 व 8 ची मािहती 0 दशर्िवण्यात येत आहे.  
आधार :-  1)  कायर्कारी अिभयंता, पाटबंधारे िवभाग, धुळे. 
                2)  कायर्कारी अिभयंता, मध्यम क प िवभाग कर्.1, धुळे. 
     3)  कायर्कारी अिभयंता, लधुपाटबंधारे िवभाग(राज्य तर),धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.21 
िज हयातील लघपुाटबंधाऱ्यांच्या कामािवषयी मािहती 

िज हा :-धुळे                                                  संदभर् वषर् :-2015-16 
अ.
कर्. बाब 

िश
रपू
र 

िंश
दखे

डा
 

स
ाकर्
ी 

धुळे
 

एकू
ण

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (17) 

5 
संदभर् वषार्त पूणर्       
झाले या  कामांची  
संख्या 

िज हा पिरषद 9 18 25 19 71 
राज्य 0 0 0 0 0 
सहकारी 0 0 0 0 0 
एकूण 9 18 25 19 71 

2 
माचर् 2016 अखेर 
पूणर् कामांची  संख्या 

िज हा पिरषद 180 212 680 384 1456 
राज्य 15 50 65 38 168 
सहकारी 0 0 0 0 0 
एकूण 195 262 745 422 1624 

3 
माचर् 2016 अखेर 
वापरात असले या 
कामांची संख्या 

िज हा पिरषद 180 212 680 384 1456 
राज्य 15 50 65 38 168 
सहकारी 0 0 0 0 0 
एकूण 195 262 745 422 1624 

4 
वापरात असले या   
कामाचे लाभके्षतर् 
(हेक्टर) 

िज हा पिरषद 3886 3676 8981 6872 23415 
राज्य 3896 5510 3459 26090 38964 
सहकारी 0 0 0 0 0 
एकूण 7782 9186 12440 32962 62379 

5 

वापरात असले या 
कामांखालील 
िन वळ ओिलत के्षतर् 
(हेक्टर) 

िज हा पिरषद -- -- -- -- -- 
राज्य 2674 1286 1239 8299 13498 
सहकारी 0 0 0 0 0 
एकूण -- -- -- -- -- 

 

िटप :-  1) अ.कर्.4 व  5 मध्ये िज हा पिरषदेकडुन िनिर्मत लघुपाटबंधारे क पां दारे ओिलत के्षतर्ाला त्यक्ष फायदा होत  
                नस यामुळे  मािहती िनरंक (--) दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार : 1. कायर्कारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे िवभाग, राज्य तर, धुळे  
   2. कायर्कारी अिभयंता, लघुिंसचन िवभाग( थािनक तर), िज.प., धुळे  
   3. िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था, धुळे 

 
 
 
 
 
 
 



  92

                                              तक्ता कर्मांक 5.22 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे क पांिवषयी मािहती 

िज हा - धुळे                         संदभर् वषर् -2015-16 
अ. 
कर्. 

बाब 
मोठे
क प 

मध्यम क प 

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

1 क पाचे नाव * अमरावती िन नपांझरा वाडीशेवाडी
सुलवाडे
बरेज 

2 क प ज्या तालुक्यात आहे त्या तालुक्याचे नाव िंशदखेडा साकर्ी िंशदखेडा िंशदखेडा
3 अ) काम पूणर् झा याचे वषर्  2006 - - 2010
 ब) अपूणर् अस यास काम पूणर् होण्याचे अपेिक्षत वषर् -- 2018 2018 --
क) क पाचा अंदाजे खचर् `  लाखात 5392.13 34731.07 25833.13 29088.33

4 धरण 
 धरणाची उंची (मी) 
अ) मंजूर झालेली  28.00 31.18 31.44 28.16
ब) पूणर् झालेली  28.00 31.18 31.18 28.16

5 कालवा 
उजवा/
डावा 

उजवा/ डावा उजवा/
डावा 

-

 अ) मंजूर झालेली  लांबी (िकमी) 14.50 46.98 31.44 -
ब) पूणर् झालेली  लांबी (िकमी) 14.50 30.33 29.00 -

6 कमाल क्षमता (द.ल.घ.मी.) 27.78 109.314 36.93 65.06

7 31.03.2016 रोजीचा त्यक्ष साठा (द.ल.घ.मी.) 36.50 4.31 51.21
8 एकूण लाभके्षतर् (हेक्टर) 4094 13348 9536 9333
9 लाभके्षतर्ाखालील लागवडी लायक  के्षतर् (हेक्टर) 3593 9980 7851 8400

10 क प पूणर् झा यावर ओिलताखाली  येणारे  के्षतर्
(हेक्टर) 

2606 7585 5980 7560 

11 2015-16 मधील ओिलताखाली असलेले के्षतर्
(हेक्टर) 

68 -- -- 823 

12 पाण्याचा वापर (द.ल.घ.मी.) 
 अ) िपण्यासाठी  0.47 -- -- 15.69
ब) शेतीसाठी  25.68 -- -- 12.35
क) औ ोिगक वापरासाठी  0 -- -- 0.10
ड) वीज िनिर्मतीसाठी  0 -- -- 0.00
इ) इतर बाबींसाठी 0 -- -- 0.00

13 पाणीप ी वसुली (` लाखात) 0.27 -- -- 30.81
14 एकूण थकबाकी (` लाखात) 0.00 -- -- 58.77
15 पाणी वापर/ वाटप सह. सं थांची संख्या 0 -- -- 0

              पुढे चालु . . . .  
.  
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                                                                   तक्ता कर्मांक 5.22 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे क पांिवषयी मािहती 

िज हा - धुळे                           संदभर् वषर् - 2015-16 
अ. 
कर्. 

बाब मध्यम क प 

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

1 क पाचे नाव अनेर करवंद पांझरा मालनगाव
2 क प ज्या तालुक्यात आहे त्या तालुक्याचे नाव िशरपूर िशरपूर साकर्ी साकर्ी
3 अ) काम पूणर् झा याचे वषर्  1979 1971 1973 1970
 ब) अपूणर् अस यास काम पूणर् होण्याचे अपेिक्षत वषर् - - -  --
क) क पाचा अंदाजे खचर् `  लाखात 1388.00 169.00 319.06 74.21

4 धरण 
 धरणाची उंची (मी) 
अ) मंजूर झालेली  49.00 39.32 33.50 23.00
ब) पूणर् झालेली  49.00 39.32 33.50 23.00

5 कालवा 
 अ) मंजूर झालेली  लांबी (िकमी) 20.00 24.28 28.20 25.60
ब) पूणर् झालेली  लांबी (िकमी) 20.00 24.28 28.20 25.60

6 कमाल क्षमता (द.ल.घ.मी.) 103.56 21.12 43.42 13.03
7 31.03.2016 रोजीचा त्यक्ष साठा (द.ल.घ.मी.) 24.82 5.91 5.08 3.01
8 एकूण लाभके्षतर् (हेक्टर) 11000 9672 9210 2877
9 लाभके्षतर्ाखालील लागवडी लायक  के्षतर् (हेक्टर) 8793 8395 7328 2674

10 क प पूणर् झा यावर ओिलताखाली  येणारे  के्षतर्
(हेक्टर) 

7180 5314 6868 1587 

11 2015-16 मधील ओिलताखाली असलेले के्षतर् (हेक्टर) 6794 4382 12606 3754
12 पाण्याचा वापर (द.ल.घ.मी.) 

 अ) िपण्यासाठी  0.00 2.83 1.47 0.00
ब) शेतीसाठी  24.06 9.52 28.95 8.02
क) औ ोिगक वापरासाठी  0.00 0.00 0.00 0.00
ड) वीज िनिर्मतीसाठी  0.00 0.00 0.00 0.00
इ) इतर बाबींसाठी 0.00 0.00 0.00 0.00

13 पाणीप ी वसुली (` लाखात) 5.16 16.86 22.74 4.80
14 एकूण थकबाकी (` लाखात) 124.69 35.54 79.29 20.34
15 पाणी वापर/ वाटप सह. सं थांची संख्या 20 18 15 5

     पुढे चालु . . . . . .  
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                                            तक्ता कर्मांक 5.22 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे क पांिवषयी मािहती 

िज हा - धुळे                     संदभर् वषर् - 2015-16 
अ. 
कर्. 

बाब मध्यम क प 

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

1 क पाचे नाव बुराई कनोली जामखेडी सोनवद
2 क प ज्या तालुक्यात आहे त्या तालुक्याचे नाव साकर्ी धुळे साकर्ी िंशदखेडा
3 अ) काम पूणर् झा याचे वषर्  1985 1974 2001 1998
 ब) अपूणर् अस यास काम पूणर् होण्याचे अपेिक्षत वषर्  --  -- - -
क) क पाचा अंदाजे खचर् `  लाखात 884.00 49.46 2694.00 2466.00

4 धरण 
 धरणाची उंची (मी) 
अ) मंजूर झालेली  30.60 24.50 31.15 21.40
ब) पूणर् झालेली  30.60 24.50 31.15 21.40

5 कालवा 
 अ) मंजूर झालेली  लांबी (िकमी) 16.40 14.80 18.00 7.60
ब) पूणर् झालेली  लांबी (िकमी) 16.40 14.80 4.00 7.60

6 कमाल क्षमता (द.ल.घ.मी.) 14.21 11.90 13.28 14.30
7 31.03.2016 रोजीचा त्यक्ष साठा (द.ल.घ.मी.) 1.71 0.00 0.67 0.00
8 एकूण लाभके्षतर् (हेक्टर) 4522 2105 6863 3452
9 लाभके्षतर्ाखालील लागवडी लायक  के्षतर् (हेक्टर) 3765 1600 6270 3302

10 क प पूणर् झा यावर ओिलताखाली  येणारे  के्षतर् (हेक्टर) 2761 1363 2750 2147
11 2015-16 मधील ओिलताखाली असलेले के्षतर् (हेक्टर) 2845 770 0 1889
12 पाण्याचा वापर (द.ल.घ.मी.) 

 अ) िपण्यासाठी  0.87 1.71 0.00 1.57
ब) शेतीसाठी  11.63 0.00 11.67 0.00
क) औ ोिगक वापरासाठी  0.00 0.00 0.00 0.00
ड) वीज िनिर्मतीसाठी  0.00 0.00 0.00 0.00
इ) इतर बाबींसाठी 0.00 0.00 0.00 0.00

13 पाणीप ी वसुली (` लाखात) 3.47 1.46 0.35 2.19
14 एकूण थकबाकी (` लाखात) 31.88 90.55 7.88 19.93
15 पाणी वापर/ वाटप सह. सं थांची संख्या 5 4 0 0
 

िटप :- 1)  (*) धुळे िज हयात मोठे क प नस याने मािहती िंनरक दशर्िवण्यात आली आहे. 
           2)  अ.कर्.5 व 6 मध्ये नमुद मध्यम क पांची  (--) अशी खुण केलेली मािहती संबंिधत कायार्लयाकंडुन उपल ध  
                झालेली नाही.  
आधार :- 1) कायर्कारी अिभयंता, पाटबंधारे िवभाग,धुळे 

    2) कायर्कारी अिभयंता, मध्यम क प िवभाग कर्. 1,धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.23 
िज हयातील लघपुाटबंधारे िवषयी सिुवधा 

िज हा :-  धुळे                                                 संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.कर्. तालुका 
िज हा पिरषद तर (0 ते 100 हेक्टर ) थािनक तर (101 ते 250 हेक्टर )

संख्या लाभके्षतर् अंितम के्षतर् संख्या लाभके्षतर् अंितम के्षतर्

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

1 िशरपूर 180 3886 -- 8 1261 851 

2 िंशदखेडा 212 3676 -- 6 807 248 

3 साकर्ी 680 8981 -- 18 3146 1203 

4 धुळे 384 6872 -- 81 4516 573 

एकूण 1456 23415 -- 113 9730 2875 

िटप :- लघुपाटबंधारे िवभागाकडुन तयार के या जाणा-या क पांमुळे अ त्यक्ष िंसचन होते त्यामुळे तंभ कर्. 5 ची  
          मािहती (--) दशर्िवण्यात आली आहे.  
आधार :- 1) कायर्कारी अिभयंता, लघुपाटबंधारे िवभाग ( थािनक तर), िज हा पिरषद , धुळे 
               2) कायर्कारी अिभयंता, जलसंधारण िवभाग, धुळे. 
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तक्ता कर्. 5.24 
िज हयातील पाणलोट के्षतर् िवकास कायर्कर्मांतगर्त मदृ व जलसंधारण कामांची गती 

 
िज हा :-  धुळे                        संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.कर्. तालुका 

पाणलोट के्षतर् िवकास कायर्कर्मांतगर्त संदभर् वषार्त त्यक्ष सुरू झालेली कामे

िनवडलेली 
गावे 

पाणलोटांची 
संख्या 

पाणलोटांचे
एकूण के्षतर् 

(हे.) 

गावांची 
संख्या 

पाणलोटांची 
संख्या 

पाणलोटांचे एकूण 
के्षतर् (हे.) 

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

1 िशरपूर 145 259 157383 145 240 142697 

2 िंशदखेडा 141 233 125583 141 211 112385 

3 साकर्ी 227 353 238795 222 320 211012 

4 धुळे 168 248 983825 159 225 960611 

एकूण िज हा 681 1093 1505586 667 996 1426705 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 िटप :- संबंिधत कायार्लयाकडुन तंभ कर्. 9, 10 व 12 ची मािहती उपल ध न झा याने मािहती िनरंक (--)  

          दशर्िवण्यात येत आहे.  
       आधार :- िज हा अिधक्षक कृिष अिधकारी, धुळे. 

 
 

अ.कर्. तालुका 

संदभर् वषार्त पूणर् झालेले पाणलोट 

पूणर् झाले या 
पाणलोटांची 
संख्या 

पूणर्
पाणलोटांचे 

के्षतर् 
(हेक्टर) 

झालेला खचर् 
(` लाखात) 

पूणर् िवकिसत 
झालेली गावे 

(संख्या) 

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

1 िशरपूर -- -- 323.46 -- 

2 िंशदखेडा -- -- 696.24 -- 

3 साकर्ी -- -- 1408.39 -- 

4 धुळे -- -- 132.92 -- 

एकूण िज हा  -- -- 2561.01 -- 
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तक्ता कर्मांक 5. 25 
िज ातील एकूण वनके्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                                      संदभर् वषर् :- 2015-16 
                                                                                                                                   (के्षतर् - चौ.िक.मी.)              

अ. 
कर्. 

िवभाग 
वनके्षतर् िज ाच्या एकूण

भौगोिलक 
के्षतर्ाशी टक्केवारी

राखीव संरिक्षत अवगीर्कृत एकूण 

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

1 वन िवभाग 1963.62 8.50 31.48 2003.60 27.85 

2 

 
महसूल िवभाग 63.58 0.00 0.00 63.58 0.88 

3 

 

महारा टर् वने िवकास 

महामंडळ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

वनिवभागाच्या 

अखत्यािरत आणलेली 

खाजगी वने 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण िज हा 2027.20 8.50 31.48 2067.18 28.77 
 

िटप :- तंभ कर्. 7  मधील आकडेवारी पिरगिणत करतांना जनगणना 2011 वर आधािरत भौगािलक के्षतर्ाचा वापर  
           करण्यात आला आहे.  
आधार :- उपवनसंरक्षक, वनिवभाग, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.26 
िज ातील वनांचे वगीर्करण 

िज हा :-  धुळे                                                                                                 संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

िवभाग 

वनके्षतर् िज ातील घनदाट
वनके्षतर्ाची एकूण 
वनके्षतर्ाशी 
टक्केवारी 

घनदाट मध्यम  तुरळक एकूण  

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

1 वन िवभाग 0 756.5577 1161.0740 1917.6317 0 

2 महारा टर् वन िवकास मंडळ 0 0 0 0 0 

3 
वनिवभागाच्या अखत्यािरत 
आणलेली खाजगी वने 

0 0 0 0 0 

एकूण 0 756.5577 1161.0740 1917.6317 0 
  

आधार :- उपवनसंरक्षक, वनिवभाग, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.27 
सामािजक वनीकरण कायर्कर्मांतगर्त वकृ्षरोपणाचे ल य व साध्य 

िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2015-16         
                                                                                                (के्षतर् - चौ.िक.मी.) 

अ.    
कर्. 

तालुका 
वृक्षारोपण के्षतर् लागवड केले या वृक्षांची संख्या िज ाच्या एकूण

भौगोिलक के्षतर्ाशी
टक्केवारी ल य साध्य ल य साध्य 

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

1 िशरपूर 0.20 0.02 20000 5125 0.001 

2 िंशदखेडा 0.10 0.28 40000 8300 0.021 

3 साकर्ी 0.20 0.19 20000 11200 0.008 

4 धुळे 0.20 0.04 20000 0 0.002 

एकूण िज हा 0.70 0.53 100000 24625 0.007 

         

िटप :- तंभ कर्. 7 ची आकडेवारी पिरगिणत करण्याकरीता जनगणना 2011 मध्ये कािशत के्षतर्फळाच्या आकडेवारीचा  
           वापर करण्यात आला आहे.  
आधार :- उपसंचालक , सामािजक वनीकरण िवभाग , धुळे. 
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                                           तक्ता कर्मांक 5.28 
वन्यजीव व रा टर्ीय उ ाने / अभयारण्याअंतगर्त क पिनहाय के्षतर् व खचर् 

िज हा :-  धुळे                                                  संदभर् वषर् – 2013-14 ते 2015-16 

9Bयोजना 
10Bके्षतर् 

11B(चौ.िक.मी.)

12Bखचर् (कोटी `) 13B2014-15 च्या 
तुलनेत 2015-

16 मधील 
शेकडा बदल 

2013-14 2014-15 2015-16 

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

14Bअ) वन्यजीव अभयारण्ये 
15B82.94 0.26 1.01 0.63 -37.62 

16Bब)  याघर् क प 
17B0 19B0.00 20B0.00 20B0.00 20B0.00 

22Bक) रा टर्ीय उ ाने / अभयारण्याचा िवकास 23B0 25B0.00 26B0.00 20B0.00 20B0.00 

28Bड)  पक्षांसाठीचे अभयारण्य 29B0 31B0.00 32B0.00 20B0.00 20B0.00 

34Bइ)  वन पतीशास्तर् िवषयक उ ाने 
35B0 37B0.00 38B0.00 20B0.00 20B0.00 

40Bफ) ाणी उ ाने 
41B0 43B0.00 44B0.00 20B0.00 20B0.00 

46Bग)  इतर िज ांतगर्त क प 
47B0 49B0.00 50B0.00 20B0.00 20B0.00 

52Bएकूण 
53B82.94 0.26 1.01 0.63 -37.62 

 

िटप :- योजना ब ते ग यापैकी कोणतीही योजना धुळे िज हयात सुरू नस याने मािहती (0) अशी दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- 1) उपवनसंरक्षक, वनिवभाग, धुळे. 
    2) वनपिरके्षतर् अिधकारी,अनेर डॅम, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 5.29 
मखु्य व गौण वन उत्पादने व उत्पन्ना िवषयी मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                 संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तपिशल 
एकूण 
उत्पादन 

िवकर्ी केलेले
एकूण 
उत्पादन 

एकूण िवकर्ीचे मू य
(मागील िशलकी उत्पादन धरुन)

(` हजारात) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

(अ) वन उत्पादने 
1 इमारती लाकूड (हजार घमी) 13.99 13.99 694.56 
2 जळाऊ लाकूड  (हजार घमी) 183.84 183.84 143.70 
3 चंदन लाकूड (हजार घमी) 0 0 0.00 
4 गौण वन उत्पादने                               0 0 0.00 

अ) बांबू (संख्या)   0 0 0.00 
ब) गवत इत्यादी (िंक्वटल)  0 0 0.00 
क) िवडी पाने (गोणी) 0 0 0.00 
ड) िंडक (िंक्वटल) 0 0 0.00 
इ) इतर  (तदपुाने,गोणी)                         0 0 0.00 
i) आपटा पाने 0 0 0.00 
ii) िशकेकाई 0 0 0.00 
iii) मोहाची फुले (िंक्वटल)    0 0 0.00 
iv) काजू / फळे    0 0 0.00 
v) िहरडा /बेहडा (िंक्वटल)  0 0 0.00 
vi) खाणी व खिनजे 0 0 0.00 
vii) कारवी    0 0 0.00 
viii) लाख (िंक्वटल)    0 0 0.00 

5 एकूण वन व गौण वनउत्पादने (1 ते 4) 838.26 
(ब) उत्पन्न 

 1) परिमट फी   0.00 
2) महसूल फी  2071.70 
3) पास फी  0.00 
4) इतर फी  802.28 
एकूण उत्पन्न 2873.93 

 
आधार :- उपवनसंरक्षक, धुळे वनिवभाग, धुळे 
 
 
 
 
 
 



  102

तक्ता कर्मांक 5.30 
संवगर्िनहाय कारखान्यांचा तपिशल  

िज हा  - धुळे                                       संदभर् वषर् - 2015-16 
अ. 
कर्. 

तालुका 
कारखान्यांचा संवगर्

एकूण 
रेड ऑरज गर्ीन 

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

1 िशरपूर 13 4 164 181 

2 िंशदखेडा 16 9 31 56 

3 साकर्ी 9 0 3 12 

4 धुळे 23 23 157 203 

एकूण 61 36 355 452 
 

आधार :-  महारा टर् दषुण िनयंतर्ण महामंडळ, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 6. 1 
िज ातील उ ोगांबाबतचा तपिशल 

िज हा :-  धुळे                                                                  संदभर् वषर् -2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 

िवशेष आिर्थक 
के्षतर् 

िज ातील
औ ोिगक गंुतवणूक

िवदेशी थेट
गंुतवणूकअंतगर्त महारा टर् 

औ ोिगक 
िवकास 
मंडळाच्या 
के्षतर्ाची 
संख्या 

महारा टर् 
औ ोिगक 
िवकास 
मंडळाच्या 
के्षतर्ातील 
उ ोग 
घटकांची 
संख्या 

सहकारी 
औ ोिगक 
िवकास 
मंडळाच्या 
के्षतर्ाची 
संख्या 

संख्या के्षतर् (हे.) 
क पांची
संख्या 

गंुतवणूक 
(कोटी `)

क पां
ची संख्या

गंुतवणूक 
(कोटी `)

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

1 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 0 0 1 13 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 0 0 1 10 0 

4 धुळे 0 0 31 350.00 0 0 1 357 1 

एकूण 0 0 31 350 0 0 3 380 1 

 

आधार :- 1) ादेिशक अिधकारी, महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 6.2 
िज ातील िविवध यंतर्णाकडे उपल ध असले या वयंरोजगाराच्या योजनांतगर्त लाभ िदले या लाभधारकांची  

संख्या 
िज हा :-  धुळे                       संदभर् :- 2015-16 

अ.कर् तालुका 
िज हा उ ोग 

कदर् 
िज हा गर्ामीण िवकास

यंतर्णा 
अगर्णी
बँक 

थािनक 
महामंडळे 

िविवध
महामंडळे 

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

1 िशरपूर 74 43 0 0 0 

2 िंशदखेडा 39 32 0 0 0 

3 साकर्ी 70 166 0 0 0 

4 धुळे 562 263 0 0 0 

एकूण 745 504 0 0 0 

 
िटप :- तंभ कर्.  5, 6 व 7 ची मािहती उपल ध झालेली नस याने मािहती िनरंक दशर्िवण्यात आली आहे.   
आधार :-1) िज हा उ ोग कदर्, धुळे. 

  2) िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 6.3 
कारखान्यातील कामगारांची दैिनक सरासरी संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                        संदभर् वषर् - 2014 

अ. 
कर्.. 

 
उ ोग गट 

 रा टर्ीय 
उ ोग 
संकेताकं

कारखाने संख्या 
तभ 6 मधील 
कारखान्यातील  
कामगार संख्या 

काम केले या
म िदनांची 

एकूण संख्या 
(हजारात) 

पतर् न
पाठिवणारे 

चालू कारखाने

न दणी 
झालेले

बंद 
पतर्

पाठिवणारे 
चालु 

एकूण पैकी िस्तर्या 
सं
ख्या

कामगार
संख्या 

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

1 
शेतीपुरक िकर्या आिण धान्य 
उत्पादनानंतरच्या धान्यावरील िकर्या 
(सुतकाढणे, वटणी, सफाई इ.) 

16 26 4 14 264 119 46 8 119 

2 
फळे व भाजीपाला िकर्या करणे व 
साठवण करणे 

103 6 0 4 49 8 11 2 13 

3 
फळ आिण ाण्यांपासून तेल,चरबी यांचे 
उत्पादन 

104 51 2 44 1255 16 344 5 30 

4 दगु्धजन्य पदाथार्चे उत्पादन 105 9 0 9 203 27 61 0 . 

5 
िगरणी ारे पीठ,भात,डाळ इ. धान्यावर 
िकर्या करुन उत्पादन 

106 10 0 6 680 5 219 4 51 

6 इतर खा जन्य पदाथार्चे उत्पादन 107 10 0 8 298 18 99 2 20 
7 मादक पेयांचे उत्पादन 110 11 0 7 48 3 13 4 9 

8 
सुती कापडाचे उत्पादन व सूत कातणे व 
त्यावरील िकर्या 

131 14 1 12 3143 223 1122 1 135 

9 इतर कापडाचे उत्पादन 139 43 0 43 368 0 111 0 . 
10 फर यितिरक्त तयार कपडे उत्पादन 141 4 0 4 612 0 191 0 . 
11 लाकूड िगरणी व लाकडावर िकर्या 161 53 1 44 181 0 56 8 23 
12 कागद व कागदाच्या व तूचे उत्पादन 170 3 0 2 44 4 4 1 14 
13 मुदर्ण व मुदर्णा संबंधी कायर् 181 1 0 1 16 0 5 0 . 
14 इतर रासायिनक व तंुचे उत्पादन 201 7 0 7 107 0 33 0 . 
15 इतर रासायिनक व तंुचे उत्पादन 202 16 0 16 1120 23 339 0 . 
16 औषधे, वै कीय रसायने,जैिवक उत्पादने 210 3 0 1 8 0 2 2 20 
17 रबर उत्पादने 221 10 0 6 34 0 8 4 14 
18 लॅि टक उत्पादने 222 6 0 3 242 0 70 3 100 
19 अधातू खिनज पदाथांच उत्पादन 239 8 1 4 1179 3 359 3 25 
20 मूलभूत लोखंड व ि टल तयार करणे 241 3 0 3 542 12 165 0 . 

21 
मूलभूत मौ यवान धातू व अलोह धातंूचे 
उत्पादन 

242 5 0 4 177 1 54 1 45 

22 धातंूच्या इतर व तंूचे उत्पादन व धातूकाम 259 4 0 4 44 10 10 0 . 

23 
मोजमाप,चाचणी आिण इतर उपकरणांचे 
उत्पादन 

265 1 0 0 . . N.A. 1 10 
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तक्ता कर्मांक 6.3 
कारखान्यातील कामगारांची दैिनक सरासरी संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                                         संदभर् वषर् - 2014 

अ. 
कर्.. 

 
उ ोग गट 

 रा टर्ीय 
उ ोग 
संकेताकं 

कारखाने संख्या 
तभ 6 मधील 
कारखान्यातील  
कामगार संख्या 

काम केले या  
म िदनांची 

एकूण संख्या 
(हजारात) 

पतर् न
पाठिवणारे चालू

कारखाने 

न दणी 
झालेले

बंद
पतर्

पाठिवणारे 
चालु 

एकूण पैकी िस्तर्या संख्या
कामगार
संख्या 

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

24 वायरचे उत्पादन 273 1 0 1 3 0 1 0 . 
25 इतर िव ुत उपकरणांचे उत्पादन 279 1 0 1 4 0 1 0 . 
26 पाण्याचे संचनय, िकर्या व पुरवठा 360 4 0 4 45 0 16 0 . 
27 मोटार वाहने दरुू ती व देखभाल 452 11 0 10 545 33 175 1 174 
28 इतर िवशेष घाऊक यापार 466 1 0 1 19 0 6 0 . 

29 
वाहनासाठी लागणा-या इंधनाची 
िवशेष दकुानातील िकरकोळ िवकर्ी 

473 5 0 5 75 1 27 0 . 

30 साठवण व गोदामे 521 1 0 1 9 0 3 0 . 
31 मटन िकर्या करुन जतन करणे 101 1 0 1 40 0 12 0 . 
32 पशुखा  तयार करणे 108 3 0 3 181 0 55 0 . 

33 
मोटार वाहनांचे सुटे भाग ॲक्सेसरीज 
यांची  िवकर्ी 

453 1 0 1 27 0 8 0 . 

34 खाणकाम व दगड खाणकाम 89 1 0 1 20 0 6 0 . 
35 पशु उत्पादने 14 1 0 1 15 0 5 0 . 

एकूण िज हा 335 9 276 11597 506 3637 50 802
 
आधार - औ ोिगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मंुबई. 
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                                         तक्ता कर्मांक 6. 4 
रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्ांतील आकडेवारी 

िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् : 2015-16 
अ. कर्. बाब संख्या

(1) (2) (3) 

1 जाहीर केले या िरक्त जागांची संख्या 3118 

2 रोजगार वंरोजगार मागर्दशर्क कदर्ाचा उपयोग करणारे मालक 11 

3 मागील वषर् अखेरीस पटावरील उमेदवार 75358 

4 चालू वषार्त नवीन नोदंणी केलेले उमेदवार 14860 

5 नोकरी िमळालेले उमेदवार 1001 

6 वषर् अखेरीस पटावरील उमेदवार 89217 

7 नोकरी िमळालेले उमेदवार 

अ) खाजगी के्षतर् 681 

ब) सावर्जिनक के्षतर्  320 

क) एकूण 1001 

8 नोकरी िमळालेले उमेदवार 

अ) अनुसूिचत जाती /अनुसूिचत जमाती 320 

ब) इतर 681 

क) एकूण 1001 

9 रोजगार वयंरोजगार योजनेअंतगर्त लाभ ा त झालेले उमेदवार 

अ) रोजगार 32 

ब) वयंरोजगार 0 

10 रोजगार वयंरोजगार मागर्दशर्क कदर्ातील यवसाय मागर्दशर्न कदर् 

1) वैयिक्तक मागर्दशर्न / यिक्तश: अगर गटामध्ये स ला िदलेले 6 

2) रोजगार वंरोजगार मागर्दशर्क कदर्ामध्ये घेण्यात आले या गटांची चचार् 2 

3) मागर्दशर्न केले या अजर्दारांना नोकरी िवषयी / िशक्षणासाठी / उमेदवारासाठी िदले यांची 
संख्या  

1197 
 

िटप :- अ.कर्. 8 मधील अ व ब याबाबींची वतंतर् मािहती उपल घ नस याने मािहती क मध्ये एकितर्त दशर्िवण्यात  
            आली आहे. 
आधार :- सहा यक संचालक, िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 6.5 
शासकीय व थािनक वराज्य सं थांतील कमर्चाऱ्यांची संख्या ( अ थायी ) 

िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् :- 2015 
अ. 
कर्. 

बाब पदांचा तपिशल शासकीय िज हा पिरषद महानगर पािलका नगर पिरषद 

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

1 वगर् - अ 

एकूण मंजूर पदे 643 --- --- --- 

भरलेली पदे 341 --- --- --- 

पैकी िस्तर्या 51 --- --- --- 

2 वगर् - ब 

एकूण मंजूर पदे 1210 --- --- --- 

भरलेली पदे 923 --- --- --- 

पैकी िस्तर्या 120 --- --- --- 

3 वगर् - क 

एकूण मंजूर पदे 8582 --- --- --- 

भरलेली पदे 6463 --- --- --- 

पैकी िस्तर्या 831 --- --- --- 

4 वगर् - ड 

एकूण मंजूर पदे 3005 --- --- --- 

भरलेली पदे 2187 --- --- --- 

पैकी िस्तर्या 324 --- --- --- 

5 एकूण  

मंजूर पदे 13440 --- --- --- 

भरलेली पदे 9914 --- --- --- 

पैकी िस्तर्या 1326 --- --- --- 

6 
* इतर वगर्-इ 
कमर्चारी  

एकूण मंजूर पदे 1057 --- --- --- 

भरलेली पदे 730 --- --- --- 

पैकी िस्तर्या 373 --- --- --- 

7 एकूण  

मंजरू पदे (5+6) 14497 --- --- --- 

भरलेली पदे 10644 --- --- --- 

पैकी ि तर्या 1699 --- --- --- 
 

िटप :- 1)  (*) - 'इतर वगर् - इ' यामध्ये कायर् ययी आ थापनेवरील, आकि मक खचार्तील रोजगार िदले जाणारे,  
                रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवा आिण वरील वगार्त समािव ट न झालेले कमर्चारी यांचा समावेश आहे. 
           2)  िज हा पिरषदाचं्या कमर्चाऱ्याचं्या मािहती न दणीचे काम अपूणर् आहे. 
           3) महानगरपािलका व नगरपिरषदांच्या कमर्चाऱ्यांचा मािहतीकोष अ यावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही. 
आधार :- अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, मंुबई 
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                                               तक्ता कर्मांक 6. 6 
िनरिनराळया उ ोगांतील रोजगारांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                     संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

उ ोग गट 
रा टर्ीय उ ोग
संकेतांक 

एकूण 
आ थापनांची

संख्या 

मािहती देणाऱ्या 
आ थापनांची 

संख्या 

कमर्चारी संख्या

शासकीय
िनम- 

शासकीय 
खाजगी एकूण

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

1  कृिष 0 14 12 853 198 659 1710

2 खाणकाम 10 56 44 369 1382 8731 10482

3 व तु िनमार्ण 20 ते 39 5 4 1367 0 49 1416

4 
वीज िनिर्मती, गॅस,पाणी 
व सांडपाणी सेवा 

40 ते 49 3 2 621 0 0 621 

5 बांधकाम 50 11 2 933 0 522 1455

6 
घाऊक व िकरकोळ 
यापार व हॉटेल 

यवसाय 
60 त 69 12 3 43 38 548 629 

7 
पिरवहन, गोदामे आिण 

दळणवळण 
70 ते 79 6 5 4541 3808 127 8476

8 
िव  पुरवठा, िवमा, 
थावर मालम ा आिण 
यापार िवषयक सेवा 

80 ते 83 104 97 1611 892 2226 4729

9 
सामूिहक, सामािजक  व  

यक्तीगत सेवा 
90 ते 99 293 8 91 159 1561 1811

एकूण 504 177 10429 6477 14423 31329

 
आधार :-  िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्, धुळे 
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                                                                 तक्ता कर्मांक 6.7 
दकुाने, यापारी सं था व त्यातील कामगारांबाबतची मािहती 

   िज हा :-  धुळे            संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
दकुाने यापारी सं था 

हॉटेल व उपहार
गृहे 

िचतर्पटगृहे इतर सं था एकूण 
कामगार

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

1 िशरपूर 541 891 538 1665 122 354 8 40 1577 0 2950 

2 िंशदखेडा 262 644 170 608 41 138 1 4 999 0 1394 

3 साकर्ी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 2434 5615 2161 6981 736 2257 9 75 18000 0 14928

एकूण 3237 7150 2869 9254 899 2749 18 119 20576 0 19272

िटप :- 1) मंुबई दकुाने व सं था अिधिनयम 1948 हा नागरी भागापुंरताच लागु अस याने नागरी भागाचंी मािहती  
                दशर्िवण्यात आली आहे. 
 2) तंभ कर्. 11 मध्ये नमुद करण्यात आले या सं था या कामगार नसले या सं था आहेत.   
आधार :- सरकारी कामगार अिधकारी, धुळे  
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तक्ता  कर्मांक 6. 8  

ाथिमक कृिष सहकारी सं थांचे कायर् 
िज हा - धुळे                                           संदभर् वषर् – 2014-15 

अ. 
कर्. 

तालुका 
सं थांची 
संख्या 

सभासद संख्या 
भाग भांडवल 

(`  हजारात)

तंभ-9 पैकी 
शासकीय 

भागभांडवल  
(` हजारात) 

राखीव आिण 

इतर िनधी   
(` हजारात) 

सं थेने  

घेतलेली 
एकूण कज 

(` हजारात) 

अत्य प 

खातेदार 

अ प 

खातेदार 

मोठे 

खातेदार 

इतर 

सभासद 
एकूण 

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

सं था कार - ाथिमक कृिष सहकारी सं था  

1 िशरपूर 81 8958 10694 7191 3247 30090 96337 100 16872 215901

2 िंशदखेडा 117 10682 11520 16180 13702 52084 263725 146 7100 266689

3 साकर्ी 54 6709 7421 11930 8193 34253 54674 108 5028 92013

4 धुळे 123 25263 15680 12514 12756 66213 115204 0 3370 724077

एकूण 375 51612 45315 47815 37898 182640 529940 354 32370 1298680

 

अ. 
कर्. 

तालुका 
खेळते 

भांडवल (`) 

एकूण िदलेली कज येणे कजर् 
एकूण कजार्ची 
थकबाकी 

3 वषार्पेक्षा कमी वष 

कजार्ची थकबाकी 
3 वषार्पेक्षा अिधक वष
कजार्ची थकबाकी 

कजर्दार  

सभासद 

संख्या 

कजार्ची 
रक्कम (` 
हजारात) 

थकबाकी 
दार संख्या

रक्कम (` 
हजारात) 

थकबाकी 
दार संख्या

रक्कम (` 
हजारात) 

थकबाकी 
दार संख्या 

रक्कम (` 
हजारात) 

थकबाकी 
दार संख्या 

रक्कम (` 
हजारात) 

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

सं था कार - ाथिमक कृिष सहकारी सं था  

1 िशरपूर 391949 12351 442214 10623 271359 10327 244885 8006 187034 2321 57851

2 िंशदखेडा 361139 11315 223125 11740 256040 9187 197661 7063 155003 2124 42658

3 साकर्ी 186178 12453 299351 2461 79723 2461 29723 2300 73002 161 6721

4 धुळे 478489 12739 333985 24802 627147 13671 330412 8807 244985 5164 95427

एकूण 1417755 48858 1298675 49626 1234269 35646 802681 26176 660024 9770 202657

 

िटप :- सन 2015-16 या संदभर् वषार्ची मािहती अ ाप अिंतम झालेली नस याने संबंिधत िवभागाकडुन ा त सन 2014-15 ची मािहती कािशत  
           करण्यात आलेली आहे.  
आधार :-  िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 6. 9 
िज हयातील कृिष सहकारी बकँांचा तपिशल 

िज हा - धुळे                                       (` कोटीत) 

अ.कर्. तपशील 
31 माचर् रोजी   शेकडा 

बदल 2015 2016 
(1) (2) (3) (4) (5)
1 महारा टर् राज्य सहकारी बकँ मयार्. 
 सभासद (संख्या) -- -- --

 खेळते भांडवल -- -- --

 ठेवी -- -- --

 थूल कजर्वाटप -- -- --

 येणे कजर् -- -- --

 थकीत कजर् -- -- --

2 िज हा मध्यवतीर् सहकारी बकँा (संख्या)
 सभासद (संख्या) 4196 2818 -32.84
 खेळते भांडवल 861.40 858.04 -0.39
 ठेवी 507.28 516.73 1.86
 थूल कजर्वाटप 294.24 68.92 -76.58
 येणे कजर् 377.89 384.31 1.70
 थकीत कजर् 189.84 296.94 56.42

3 महारा टर् राज्य सहकारी कृिष गर्ामीण बहुउ ेशीय िवकास बकँ मयार्.
 सभासद (संख्या) -- -- --

 खेळते भांडवल -- -- --

 ठेवी -- -- --

 थूल कजर्वाटप -- -- --

 येणे कजर् -- -- --

 थकीत कजर् -- -- --

4 िज हा तरीय सहकारी कृिष गर्ामीण बहुउ ेशीय िवकास बकँा
 सभासद (संख्या) -- -- --

 खेळते भांडवल -- -- --

 ठेवी -- -- --

 थूल कजर्वाटप -- -- --

 येणे कजर् -- -- --

 थकीत कजर् -- -- --
 

िटप :- राज्य कृिष व गर्ामीण बहुउददेिशय बँक िल. धुळे/नंदरुबार ही सध्या अवसायनात अस याने मािहती उपल ध  
           झालेली नाही.   
आधार :-1) यव थापक, धुळे व नंदरुबार िज हा मध्यवतीर् बँक िल. धुळे. 
   2) यव थापक, धुळे िज हा सहकारी कृिष व गर्ामीण बहुउददेिशय बँक िल. धुळे/ नंदरुबार     
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तक्ता कर्मांक 6.10 
ाथिमक कृिष पतपरुवठा सं थांचा तपिशल 

िज हा - धुळे                                              संदभर् वषर् – 2014-15 
                                                                                                (` लाखात) 

तपिशल मागील वषर्  चालू वषर् शेकडा बदल 
(1) (2) (3) (4) 

सं था (संख्या) 375 375 0.00 

सभासद (लाख) 1.83 1.83 0.00 

खेळते भांडवल 14176.00 14177.55 0.01 

विनधी 323.15 194.90 -39.69 

भाग भांडवल 5298.01 5299.40 0.03 

त्यापैकी, राज्य शासनाचे (लाख) 3.54 3.54 0.00 

कजर्दार सभासद (लाख) 0.80 0.49 -38.75 

त्यापैकी,  1) अत्य प भूधारक (1 हेक्टर पयत) 0.22 0.15 -31.82 

2) अ पभूधारक (1 ते 2 हेक्टर) 0.23 0.13 -43.48 

कजर् वाटप 16651.19 12986.80 -22.01 

येणे कजर् 8578.30 12342.70 43.88 

कजर् वसुली 18882.43 9222.36 -51.16 

थकीत  कजर् 5019.64 8526.8 69.87 

तो ातील सं था (संख्या) 222 222 0.00 

तोटा 1451.49 1466.52 1.04 

वसुली पातर् रकमेशी थकीत कजार्ची टक्केवारी 59.20 59.20 0.00 
 
िटप :- सन 2015-16 या संदभर् वषार्ची मािहती अ ाप अिंतम झालेली नस याने संबंिधत िवभागाकडुन ा त सन 2014-15 ची मािहती कािशत  
           करण्यात आलेली आहे.  
आधार :-  िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे 
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                                                                                                            तक्ता कर्मांक 6.11 

िज हयातील साखर कारखाने िवषयक मािहती 
िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ 

.कर्. 
तालुका साखर कारखान्याचे नाव 

सहकारी/
खाजगी 

कामगार(संख्या)
गळीत
क्षमता
मे.टन

त्यक्ष  

गाळप 

मे.टन 

साखरेचे 

उत्पादन 

मे.टन 

इतर उत्पादने 

िनयिमत हंगामी
इथेनॉल 

मे. टन 

पेपर   

मे. 
टन 

म ाकर्  

हजार 

िल. 

वीज  

मे. 
वॅट 

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

- - - - - - - - - - - - - 

 

िटप::- धुळे िज हयात सन 2015-16 या आिर्थक वषार्त कोणताही साखर कारखाना सुरु नस याने मािहती िनरंक  
           दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार: :- िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 6.12 
िविवध कारच्या सहकारी सं थ 

िज हा :-  धुळे                                                                                                                              संदभर् वषर् :- 2014-15 
अ.कर्. 58Bसहकारी सं थेचा कार सं था
(1) (2) (3) 

1 

कृिष पतसं था (एकूण) 414
1.1 िज हा मध्यवतीर् सहकारी बँका 1
1.2 ाथिमक कृषी सहकारी सं था 375
1.3 शेतकरी सेवा सं था 0
1.4 लॅ स सहकारी सं था (आिदवासी सहकारी सं था) 36
1.5 धान्य बँका 1
1.6 इतर  1

2 

िबगर - कृषी पतसं था (एकूण) 398
2.1 नागरी बँका 6
2.2 नागरी पतसं था 260
2.3 कमर्चारी पतसं था 132
2.4 इतर िबगर-कृषी पतसं था 0

3 

पणन सं था (एकूण) 47

3.1 िज हा पणन सं था 
1
0

3.2 ाथिमक पणन सं था 
4
0

3.3 इतर पणन सं था 42

4 

एकूण उत्पादक सहकारी सं था  820
4.1  साखर कारखाने 0
4.2  इतर शेती िकर्या  सं था 6
4.3  िवणकर  सं था 0
4.4  िवणकर  सं था (हातमाग) 64
4.5  औ ोिगक वसाहती ( सं था ) 7
4.6  इतर औ ोिगक  सं था 0
4.7  दगु्ध यवसाय  सं था 368
4.8  मत् य यवसाय सं था 263
4.9  सहकारी सूत िगरण्या 6
4.10 उपसा जलिंसचन  सं था 21
4.11 इतर उत्पादक सं था 85

5 

सामािजक सेवा सहकारी सं था  780
5.1 गर्ाहक भांडारे 20
5.2 गृहिनमार्ण सं था 291
5.3 कामगार कंतर्ाटदार सं था 221
5.4 इतर सहकारी सं था 248

 एकुण सं था ( 1 ते  5) 2459
 
िटप :- सन 2015-16 या संदभर् वषार्ची मािहती अ ाप अिंतम झालेली नस याने संबंिधत िवभागाकडुन ा त सन 2013- 
           14 ची मािहती कािशत करण्यात आलेली आहे.  
आधार :- िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 6.13 

सहकारी सं थांची िव ीय ि थती 
िज हा :-  धुळे                                                                                                      संदभर् वषर्:- 2014-15 

अ. कर्. बाब संख्या
(1) (2) (3) (4) 

1 सहकारी सं थाची संख्या 55Bसंख्या 2459 

2 एकूण सभासद संख्या हजार 654 

3 भरणा झालेले भागभांडवल 

3.1  शासकीय भाग भांडवल `  लाखात 272760 

3.2  विनधी `  लाखात 655644 

3.3  एकूण `  लाखात 918404 

4 ठेवी `  लाखात 6915890 

5 खेळते भांडवल `  लाखात 21730781 

6 31 माचर्, रोजी येणे कजर् `  लाखात 13847486 

7 वषर्भरात केलेले कजर्वाटप `  लाखात 8873699 

8 खरेदीची िंकमत `  लाखात 12542 

9 िवकर्ीची िंकमत `  लाखात 13635 

10 नफा /तोटा 

10.1  न यातील सं था संख्या 720 

10.2  न याची रक्कम `  लाखात 24565 

10.3  तो ातील सं था संख्या 2009 

10.4  तो ाची रक्कम `  लाखात 165854 

10.5  ना-नफा, ना-तोटा झाले या सं था संख्या 0 
 

िटप :- सन 2015-16 या संदभर् वषार्ची मािहती अ ाप अिंतम झालेली नस याने संबंिधत िवभागाकडुन ा त सन 2013- 
           14 ची मािहती कािशत करण्यात आलेली आहे.  
आधार :- िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 6.14 
सहकारी सं थांची लेखापरीक्षण वगार् माणे संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                  संदभर् वषर् :-2015-16 
अ. 
कर्. 

तालुका 
लेखापरीक्षण वगार् माणे सहकारी सं था वगीर्करण न 

केले या 
लेखापरीक्षण न 
झाले या 

एकूण सहकारी 
सं था अ ब क ड

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

1 िशरपूर 12 95 31 3 0 248 389 

2 िंशदखेडा 18 67 89 5 0 355 538 

3 साकर्ी 14 27 47 0 0 243 331 

4 धुळे 66 171 116 4 0 841 1197 

एकूण 110 360 283 12 0 1687 2455 

 

आधार :- 1) िज हा िवशेष लेखापरीक्षक, सहकारी सं था वगर् - 1, धुळे. 
     2)  िज हा िवशेष लेखापरीक्षक, सहकारी सं था वगर् - 2, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 6.15 
राज्य / िज हा कायर्के्षतर् असले या सहकारी बकँाचे कायर् 

िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 
         (` कोटीत) 

अ.  
कर्. 

बाब 
िज हा मध्यवतीर् सहकारी 

बँक िल. 
राज्य कृिष व गर्ामीण

िवकास बँक 
(1) (2) (3) (4) 

1 बँक शाखा (संख्या) 91 -- 

2 सभासद(संख्या) 
2.1  सं था सभासद 2410 --- 

2.2  वैयिक्तक सभासद 408 --- 

3 भाग भांडवल 109.58 ---- 

4 राखीव व इतर िनधी 116.66 -- 

5 ठेवी 516.73 -- 

6 खेळते भांडवल 858.04 -- 

7 
अ प मुदतीची कज 
वाटप 

7.1  रोख पत -- --- 

7.2 वटिवलेली िबले -- --- 

7.3  एकूण (7.1+7.2) 248.14 --- 

7.4  पैकी कृिष कज 220.73 --- 

8 मध्यम मुदतीची कज वाटप 15.75 -- 

9 दीघर् मुदतीची कज 5.03 -- 

10 येणे कजर् 

10.1  अ प मुदतीची कज 264.97 --- 

10.2  मध्यम मुदतीची कज 61.36 --- 

10.3  दीघर् मुदतीची कज 57.98 --- 

11 थकलेले  कज 

11.1  अ प मुदतीची कज 218.19 --- 

11.2  मध्यम मुदतीची कज 31.41 --- 

11.3    दीघर् मुदतीची कज 47.34 --- 
 
िटप :- 1) राज्य कृिष व गर्ामीण बहुउददेिशय बँक िल. धुळे/नंदरुबार ही सध्या अवसायनात अस याने मािहती उपल ध  
                झालेली नाही.   

2) िज हा मध्यवतीर् सहकारी बँकेकडुन अ.कर्. 7.1 व 7.2 ची वतंतर् मािहती उपल ध नस याने मािहती 7.3 मध्ये  
     एकतर् दशर्िवण्यात आली आहे.  

आधार :-1) यव थापक, धुळे व नंदरुबार िज हा मध्यवतीर् बँक िल. , धुळे. 
              2) यव थापक, धुळे िज हा सहकारी कृिष व गर्ामीण बहुउददेिशय बँक िल. धुळे/ नंदरुबार     
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                                            तक्ता कर्मांक 6.16 

िबगर- कृिष सहकारी पतसं थांचे कायर् 
िज हा :-  धुळे                                                                                                          संदभर् वषर् :- 2014-15                  

.                                   (`  हजारात ) 

अ. 
कर्. 

बाब 

56Bसं था  कार 

ाथिमक सहकारी बँका इतर िबगर - कृिष पतसं था 

नागरी बँका 
कमर्चारी 

पतपेढी आिण 

इतर 

नागरी  
पतसं था 

कमर्चारी  
पतपेढी 

इतर  
(नागरी पतपेढी)

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

1 57Bसं था संख्या 5 1 260 132 0 

2 सभासद संख्या 42000 23920 145801 201543 0 

3 
भाग भांडवल 

(` - हजारात) 
186800 280913 30747 274380 0

4 
राखीव व इतर िनधी 

(` - हजारात) 
1086477 277290 476787 198243 0

5 ठेवी (` हजारात) 8542368 3059000 2983898 872992 0

6 
खेळते भांडवल 

(` हजारात) 
10256020 3629093 4369533 1968859 0

7 कज  पये 

7.1 िदलेली कज 3142000 2424685 8464320 236650 0

7.2 वसूल कज 1560035 2048959 1034563 217634 0

7.3 येणे कज 1581965 375726 7429757 19016 0

7.4 थिकत कज 161096 92909 1763410 33367 0
 
िटप :- सन 2015-16 या संदभर् वषार्ची मािहती अ ाप अिंतम झालेली नस याने संबंिधत िवभागाकडुन ा त सन 2014- 
           15 ची मािहती कािशत करण्यात आलेली आहे.  
आधार :- िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे 
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                                               तक्ता कर्मांक 6.17 

परवानाधारक सावकारांची संख्या आिण त्यांनी िदलेली कज 

िज हा :-  धुळे                                                                                                             संदभर् वषर् :- 2014-15 

                                                                                                                                   (` हजारात) 

अ. कर्. तालुका 
परवानाधारक 

सावकारांची संख्या 
यापाऱ्यानंा  
िदलेली कज 

इतरांना  
िदलेली कज 

एकूण (4+5) 

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

1 िशरपूर 2 2.22 0.00 2.22 

2 िंशदखेडा 2 3.71 0.00 3.71 

3 साकर्ी 3 9.24 0.00 9.24 

4 धुळे 12 190.83 0.00 190.83 

एकूण 19 206.00 0.00 206.00 

 
िटप :- सन 2015-16 या संदभर् वषार्ची मािहती अ ाप अिंतम झालेली नस याने संबंिधत िवभागाकडुन ा त सन 2014- 
           15 ची मािहती कािशत करण्यात आलेली आहे.  
आधार :- िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 6.18 

िज हा आिण ाथिमक पणन सं थांचे कायर् 
िज हा :-  धुळे                                     संदभर् वषर् :- 2014-15 

अ. 
कर्. 

िज हा आिण 

ाथिमक पणन 

सं था 

सं था 
संख्या 

सभासद 

संख्या 

खेळते 

भांडवल 

(`) 

खरेदीची िंकमत (` हजारात) िवकर्ीची िंकमत (` हजारात) 

कृिष  

उत्पादन 

शेतीच्या 
गरजेच्या 
व तू 

उपभोगाच्या 
व तू 

मालक 

हणून 

अडत्या 
हणून 

एकूण 

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

1 िज हा पणन 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 िशरपूर 11 4193 10028 0 0 0 0 0 0 

3 िंशदखेडा 15 4380 10647 0 0 589 0 0 589 

4 साकर्ी 2 2125 11136 0 0 0 0 0 0 

5 धुळे 18 3302 0 0 0 0 0 0 0 

िज हा एकूण 47 14000 31811 0 0 589 0 0 589 
 

अ. 
कर्. 

िज हा आिण 

ाथिमक पणन   

सं था 

कृिष उत्पादनाची िवकर्ी (अडते व मालक हणून) (` हजारात) 

भात व 

तांदळू 
गहू 

इतर 

अ धान्ये 
कापूस 

गिळताची 
धान्ये 

डाळी इतर एकूण 

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

1 िज हा पणन 0 0 120 0 0 0 26 146 

2 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 िंशदखेडा 670 0 0 0 0 0 0 670 

4 साकर्ी 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 धुळे 0 0 0 0 0 0 0 0 

िज हा एकूण 670 0 120 0 0 0 26 816 

                                          पुढे  चालु  . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 6.18 

िज हा आिण ाथिमक पणन सं थांचे कायर् 
िज हा :-  धुळे                                                        संदभर् वषर् :- 2014-15      

अ.  
कर्. 

िज हा आिण 

ाथिमक पणन   

सं था 

शेतीला आव यक व तंूची िवकर्ी (अडते व मालक हणून) (` हजारात) उपभोग्य 

व तंुची एकूण 

िवकर्ी  (` 

हजारात) 

खते िबयाणे कृिष अवजारे इतर एकूण 

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

1 िज हा पणन 0 0 0 0 0 0 

2 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 

3 िंशदखेडा 0 0 0 0 0 0 

4 साकर्ी 0 0 0 2450 2450 0 

5 धुळे 0 0 0 1578 1578 0 

िज हा एकूण 0 0 0 4028 4028 0 

 
आधार :- िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था, धुळे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  123

तक्ता कर्मांक 6.19 
िनयंितर्त बाजारपेठातील कृिष मालांची वािर्षक आवक 

िज हा :- धुळे                                                 संदभर् वषर् :- 2015-16 
                           (` हजारात ) 

अ. 
कर्. 

तालुका 

कृिष उत्प  
बाजार 

सिमत्यांची 
संख्या 

उपबाजार 
पेठांची 
संख्या 

भात तांदळू नागली

आवक   
(टन) 

मू य   
आवक  
(टन) 

मू य 
आवक   
(टन) 

मू य 

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

1 िशरपूर 1 2 0 0 0 0 0 0

2 िंशदखेडा 1 3 0 0 0 0 0 0

3 साकर्ी 1 2 5 1521 166 3475 0.06 8

4 धुळे 1 3 0 0 4.5 126 3.1 9302

एकूण िज हा 4 10 5 1521 170.5 3601 3.16 9310

 

अ. 
कर्. 

तालुका 
गहू बाजरी ज्वारी तूर

आवक
(टन) 

मू य  
आवक   
(टन) 

मू य 
आवक    
(टन) 

मू य 
आवक    
(टन) 

मू य 

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

1 िशरपूर 15816 23845 3247 39840 7728 123199 109 8435

2 िंशदखेडा 27034 82778 2723 34512 3219 39756 108 8145

3 साकर्ी 357 5223 182 2325 1 12 2 104

4 धुळे 12613 197355 7443 98682 5034 65555 169 11592

एकूण िज हा 55820 309201 13595 175359 15982 228522 388 28276

                                                                                                                              पुढे चालु . . . . . . . . . 
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तक्ता कर्मांक 6.19 
िनयंितर्त बाजारपेठातील कृिष मालांची वािर्षक आवक 

िज हा :- धुळे                                                संदभर् वषर् :- 2015-16 
                                     (` हजारात ) 

अ. 
कर्. 

तालुका 
मूग कुळीथ कांदा उडीद

आवक    
(टन) 

मू य  
आवक    
(टन) 

मू य 
आवक
(टन) 

मू य 
आवक    
(टन) 

मू य 

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

1 िशरपूर 1641 99807 0 0 4454 57911 69 5624

2 िंशदखेडा 840 62117 0 0 0 0 8 654

3 साकर्ी 0.04 21 0.5 8 14590 14250 0 0

4 धुळे 150 10964 1.6 60 94729 1264968 7.6 659

एकूण िज हा 2631.04 172909 2.1 68 113773 1337129 84.6 6937

 
आधार :-  कृिष उत्प  बाजार सिमती , धुळे / िशरपूर/ िंशदखेडा/ साकर्ी.  
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तक्ता कर्मांक 6.20 
िनवडक कृिष मालाच्या तैर्मािसक सरासरी घाऊक िकमंती 

िज हा :-  धुळे                                  संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.
कर्. 

कृिष 
मालाचे 
नांव 

कृिष 
मालाचा 
वाण 

तैर्मािसक सरासरी घाऊक िंकमती ( ित िंक्वटल मू य `) 

एि ल - 
जून 

गे यावषीर्च्या
तुलनेत वाढ 

/घट 

जुलै-
स टबर 

गे यावषीर्च्या
तुलनेत वाढ 

/घट 

ऑक्टोबर
-िडसबर

गे यावषीर्च्या 
तुलनेत वाढ 

/घट 

जानेवारी-
माचर् 

गे यावषीर्च्या
तुलनेत वाढ 

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

1 गहू संकिरत 1295 -11.16 1315 -9.48 1428 -7.54 1443 -6.54 

2 बाजरी संकिरत 1249 -6.15 1435 5.77 1474 10.15 1551 22.42 

3 हरभरा गावरान 4088 28.88 3660 7.77 4077 43.14 3653 8.16 

4 तूर गावरान 3805 7.68 3205 -10.41 3754 6.16 4885 -45.05 

5 उडीद गावरान 2220 -28.77 3069 -24.35 4305 -24.38 3008 -44.65 

6 
ज्वारी 
र बी 

गावरान 1933 9.85 1950 1.00 2025 -13.45 2100 1.76 

7 ज्वारी खरीप संकिरत 1235 13.33 1119 17.11 1325 -5.84 1365 -5.15 

8 मठ  गावरान 6222 52.27 5227 -9.74 5705 -0.95 46990 -32.59 

9 
भुईमूग 
शगा 

एचबी-
11 

2329 -30.23 2537 -36.10 2688 -33.64 2682 -38.51 

10 
सुकी 
िमरची 

जरीला 1311 -71.14 819 -80.76 1879 -68.69 2512 -44.01 

11 चवळी गावरान 2528 -13.02 1692 -52.42 1259 -73.28 898 -74.71 

12 कापूस 
ल मी 
510 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

आधार :-  कृिष उत्प  बाजार सिमती , धुळे/ िशरपूर/ िंशदखेडा/ साकर्ी.  
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तक्ता कर्मांक 6.21 

सहकारी सतू िगरण्या, हातमाग व यंतर्माग यांचा तपिशल  

िज हा :-  धुळे                                                                                                             संदभर् वषर् : -  2014-15 

अ.कर्. तपिशल 
तालुका 

िशरपुर िंशदखेडा साकर्ी धुळे एकूण
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

अ) सहकारी सतू िगरण्या 

1 एकूण िगरण्याची संख्या 1 0 1 4 6 

2 उत्पादन चालु असले या िगरण्याची संख्या 1 0 0 1 2 

3 सभासद संख्या (000) 0.17 0.14 0 0.15 0.46 

4 भाग भांडवल (` हजारात) 128721 0 0 530 429251

5 त्यापैकी राज्य शासनाचे (` हजारात) 0 0 0 270150 270150

6 चात्याची संख्या लाखात 450 0 0 1000 1450

7 उत्पादीत सूताचे मू य (` हजारात) 657680 0 0 2835160 3492840

8 तोटयातील िगरण्या (संख्या) 0 0 0 4 4 

9 तोटा (` हजारात) 0 0 0 39860 39860

ब) सहकारी हातमाग व यंतर्माग 

1 एकूण सं था संख्या 3 2 1 58 64 

2 सभासद संख्या (000) 0.25 0.23 0 0.90 1.38 

3 भाग भांडवल (` हजारात) 6028 1730 0 1465 9223 

4 त्यापैकी राज्य शासनाचे (` हजारात) 0 1506 0 0 1506 

5 मागाची संख्या 25 42 0 813 880 

6 उत्पादीत मु ये (` हजारात) 3480 0 0 3211 6691 

7 तोटयातील सं था (संख्या) 3 2 0 46 51 

8 तोटा (` हजारात) 1451 259 0 67 1777 

 
आधार:- िज हा उपिंनबधक कायार्लय, सहकारी सं था, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 7.1 
 िज हयातील िवजेचा वापर 

िज हा :-  धुळे                                                                             संदभर् वषर् :- 2015-16 
अ.
कर्. 

 

तालुका एकूण िवजेचा वापर 000 िकलो वॅट तास िवजेचा
दरडोई 
वापर 

* 

वीज
जोडण्यांची
संख्या 

(लाखात)

घरगुती यापारी 
कामासाठी 
लघुशक्ती 
साठी 

औदयोिगक सावर्जिनक
िदवाब ी 

कृिष इतर एकूण 

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

1 िशरपूर 36670 5320 46610 5750 208010 98880 401240 913.05 0.56 

2 िंशदखेडा 36330 5200 35170 3580 181430 6200 267910 797.94 0.73 

3 साकर्ी 26980 3550 6030 10640 250930 5600 303730 631.50 0.75 

4 धुळे 132860 23560 105470 10570 188870 37960 499290 561.25 1.65 

एकूण 232840 37630 193280 30540 829240 148640 1472170 686.08 3.69 

 

िटप – 1) (*) तंभ कर्.10 साठी जनगणना 2011 वर आधािरत 1 ऑक्टोबर 2015 च्या के्षिपत लोकसंख्येचा वापर  
                करण्यात आला आहे. 
 2) तंभ कर्. 10 मधील िवजेचा दरडोई वापर िकलोवॅट तास या पिरमाणात दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :-  अिधक्षक अिभयंता, महारा टर् राज्य वीज िवतरण कंपनी मयार्.,धुळे 
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तक्ता कर्मांक 7.2 
मोटार वाहनांची आिण व अनजु्ञा तीधारकांची संख्या 

िज हा - धुळे                                                                        संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

बाब एकूण वाहने 
इंधनाच्या कारानुसार वाहने गे या वषार्तील 

वाहनांची संख्या 

गे या वषार्च्या
तुलनेत  

शेकडा वाढ िडझेल पेटर्ोल सी.एन.जी

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

वासी वाहने 

1 बसेस 1091 1091 0 0 1057 3.22 

2 मोटारी आिण  टेशन 
वॅगन्स 22561 22561 0 0 20665 9.17 

3 जीप 5844 5844 0 0 5529 5.70 

4 टॅक्सी 3017 2430 0 587 2933 2.86 

5 तीन चाकी वाहने (िरक्षा) 

अ) 3-सीटर 12504 0 7399 5105 13693 -8.68 

ब) 6-सीटर 425 425 0 0 425 0.00 

6 दचुाकी वाहने 273110 0 273110 0 249579 9.43 

7 रुग्णवािहका 117 117 0 0 111 5.41 

8 शाळेच्या बसेस 153 153 0 0 138 10.87 
एकूण वासी वाहने 318822 32621 280509 5692 294130 8.39 
माल वाहतूक-वाहने 

1 तीन चाकी  8165 8165 0 0 7299 11.86 

2 चार चाकी 16448 16448 0 0 15687 4.85 

3 टॅर्क्टसर् 18002 18002 0 0 17294 4.09 

4 जोड वाहने 14234 14234 0 0 13997 1.69 

5 इतर  385 385 0 0 362 6.35 
एकूण माल वाहतूक वाहने 57234 57234 0 0 54639 4.75 
िज ातील एकूण वाहने 376056 89855 280509 5692 348769 7.82 
अनजु्ञा ती धारकांची संख्या 

1 हलकी वाहने 8165 7299 11.86 

2 जड वाहने 16448 15687 4.85 

3 ॲटोिरक्षा  5306 7103 -25.30 
 

आधार :- ादेिशक पिरवहन अिधकारी, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 7.3 
महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाची वासी वाहतूक 

   िज हा - धुळे     

अ.कर्. बाब 2013-14 2014-15 2015-16 

2014-15 च्या
तुलनेत 

2015-16 मधील 
शेकडा बदल 

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

1 वषर् अखेरीस मागार्ंची संख्या 427 479 502 4.8 

2 मागार्ंची एकूण लांबी (िक.मी.) 33837.88 36171.70 37074.90 2.5 

3 मागार्ंची सरासरी लांबी (िक.मी.) 79.25 75.52 77.39 2.5 

4 वषार्तील अि तत्वात असले या 
बसगाडयांची संख्या 

393 419 444 6.0 

5 र त्यावर धावणाऱ्या बस गाडयांची 
दैिनक सरासरी संख्या 

392 418 440 5.3 

6 वाशांची दैिनक सरासरी (संख्या 
लाखात) 

132 117 1.25 -98.9 

7 वाहतुकीमुळे वषार्त िमळालेले उत्प  (` 
लाखात) 

12880.62 14317.07 14381.16 0.4 

8 दर वाशामागे िमळालेले सरासरी उत्प   
(` दर िदवशी) 

26.67 33.43 31.37 -6.2 

 

   आधार :- िवभागीय िनयंतर्क, महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ, धुळे 
 
 
 
 
 

 
 



  130

तक्ता कर्मांक 7. 4 
थािनक वराज्य सं थांचे वाहतूक उपकर्म 

 
     िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2015-16 
     थािनक वराज्य सं थेचे नाव :-  

अ.कर्. बाब महानगरपािलका नगरपािलका
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
वषार्मध्ये वासी वाहतूक केले या एकूण अंतराची 
दैिनक सरासरी 

िक.मी. -- -- 

2 दैिनक सरासरी वासी संख्या संख्या -- -- 

3 पिरवहन सेवेसाठी वापरात असणाऱ्या दैिनक बसेसची सरासरी संख्या 

(अ) थािनक वराज्य सं था        संख्या -- -- 

(ब)  कतर्ांटावर  संख्या -- -- 

(क) इतर संख्या -- -- 

4 िन वळ नफा/तोटा लाख ` -- -- 

5 
िव ाथीर्, अपंग, विर ठ नागिरक, रुग्ण यानंा वासी 
भाडयातून सुट /सवलत िदलेली एकूण रक्कम 

` -- -- 
 

     िटप :- धुळे िज हयामध्ये थािनक वराज्य सं थांमाफर् त कोणत्याही कारचे वाहतुक उपकर्म चालिवले जात  
                  नस यामुळे सदर तक्ता िनरंक दशर्िवण्यात आला आहे. 
      आधार :-  1) आयुक्त, धुळे महानगरपािलका, धुळे 

             2) मुख्यािधकारी, नगरपािलका, िशरपूर. 
             3) मुख्यािधकारी, नगरपािलका, द डाईचा. 
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तक्ता कर्मांक 7.5 
पो ट आिण दरूध्वनी सेवा यांची आकडेवारी 

िज हा :-  धुळे                                       संदभर्  वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
पो टांची 
संख्या 

पतर्-
पे ांची 
संख्या 

पो टमनाचंी
संख्या 

पो टाची सुिवधा 
असले या गावांची

संख्या 

वैयिक्तक दरूध्वनी संख्या सावर्जिनक  
दरूध्वनी 

कदर्ांची संख्या 
(PCO) 

गर्ामीण नागरी एकूण 

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

1 िशरपूर 54 148 06 54 511 1413 1924 37 

2 िंशदखेडा 57 191 03 57 999 974 1973 56 

3 साकर्ी 69 188 05 69 1448 0 1448 93 

4 धुळे 96 261 29 96 1806 12286 14092 308 

एकूण 276 788 43 276 4764 14673 19437 494 

 
आधार:- 1) िज हा टपाल अिधक्षक, टपाल कायार्लय धुळे . 
             2) महा यव थापक, भारत संचार िनगम िलमीटेड, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 7. 6 
रोड लनॅ 2001- 2021 (सधुारीत आराखडा) नसुार िज ातील र तेिवकास कायर्कर्माची गती 

िज हा :-  धुळे                                          संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

 
तालुका 

माचर् 2016 अखेर पयत ि थती
गर्ामीण र ते  इतर र ते एकूण

ल य साध्य त्यक्ष
खचर् 

`  लाखात

ल य साध्य त्यक्ष
खचर् 
`  

लाखात 

ल य साध्य त्यक्ष
खचर् ` 

लाखात 

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

1 िशरपूर 762.40 358.10 66.99 253.40 239.90 133.87 1015.80 598.00 200.86

2 िंशदखेडा 708.65 376.45 75.74 333.95 321.25 153.53 1042.60 697.70 229.27

3 साकर्ी 1057.93 836.18 100.98 424.93 401.43 33.07 1482.86 1237.61 134.05

4 धुळे 822.80 687.10 54.88 490.75 464.25 100.86 1313.55 1151.35 155.74

एकूण 3351.78 2257.83 298.59 1503.03 1426.83 421.33 4854.81 3684.66 719.92

 
आधार :- अिधक्षक अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 7.7 
कार व पृ ठभाग यानसुार र त्यांची लांबी 

िज हा :-  धुळे                                 संदभर् वषर् :- 2015-16 
                               िक.मी. 

अ. 
कर्. 

बाब 

र त्याचा कार

रा टर्ीय 
महामागर् 

दर्तुगती
मागर् 

मुख
राज्य 
महामागर्

राज्य 
महामागर्

मुख
िज हा 
र ते 

इतर 
िज हा 
र ते 

गर्ामीण 
र ते 

एकूण
र त्याची 
लांबी 

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

(1) िसमट कॉं कर्ीट 
1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 क) न.पा./म.न.पा/कटकमडळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.50 0.00 190.50

(2) डांबरी 
1 अ) सा.बां.िव. 219.10 0.00 72.20 775.05 632.14 0.00 0.00 1698.49
2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999.33 878.00 1877.33
3 क) न.पा./म.न.पा/कटकमडळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.11 0.00 272.11

(3) खडीचे 
1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 0.00 1.85 7.45 0.00 0.00 9.30
2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.50 1379.83 1807.33
3 क)न.पा./म.न.पा/कटकमडळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.06 0.00 153.06

(4) इतर 
1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 0.00 13.80 18.70 0.00 0.00 32.50
2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.20 1093.95 1170.15
3 क) न.पा./म.न.पा/कटकमडळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.50 0.00 105.50

(5) एकूण लांबी 
1 अ) सा.बां.िव. 219.10 0.00 72.20 790.70 658.29 0.00 0.00 1740.29
2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1503.03 3351.78 4854.81
3 क) न.पा./म.न.पा/न. पं. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.17 0.00 721.17

िज हा एकूण 219.10 0.00 72.20 790.70 658.29 2224.20 3351.78 7316.27
 
आधार :-1. अिधक्षक अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, धुळे   

  2. आयुक्त, धुळे महानगरपािलका ,मुख्यािधकारी, नगरपािलका, िशरपूर/ द डाईचा, नगरपंचायत, िंशदखेडा, .  
             3. कायर्कारी अिभयंता, रा टर्ीय महामागर्, जळगाव/ धुळे. 
 
 
 
 



  134

तक्ता कर्मांक 7. 8 
तालकु्यातील र ते िवषयक आकडेवारी 

  िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :-2015-16         

अ. 
कर्. 

तालुका 

र त्यांची लांबी (िक.मी.)

रा टर्ीय 
महामागर् 

दर्तुगती 
मागर् 

मुख 
राज्य 
महामागर् 

राज्य 
महामागर् 

मुख िज हा
र ते 

इतर िज हा 
र ते 

गर्ामीण र ते एकूण  लांबी

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

1 िशरपूर 45.00 0.00 0.00 155.72 189.41 415.94 762.40 1568.47 

2 िंशदखेडा 20.30 0.00 50.50 149.30 124.55 424.00 708.65 1477.30 

3 साकर्ी 82.00 0.00 21.70 237.49 190.78 424.93 1057.93 2014.83 

4 धुळे 71.80 0.00 0.00 248.19 153.55 959.33 822.80 2255.67 

एकूण 219.10 0.00 72.20 790.70 658.29 2224.20 3351.78 7316.27 

 

अ. कर्. तालुका 

पृ ठभागानुसार र त्यांची लांबी (िक.मी.) ित शंभर
चौ.िक.मी.के्षतर्फळा मागे 

र त्यांची लांबी 
अपृ ठांिकत 

पृ ठांिकत 

खडीचे 
डांबरी /िसमट
काँकर्ीट 

एकूण पृ ठांिकत एकूण 

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

1 िशरपूर 458.50 182.94 927.03 1109.97 73.48 103.83 

2 िंशदखेडा 376.69 359.01 741.60 1100.61 84.49 113.41 

3 साकर्ी 336.05 576.03 1102.75 1678.78 69.66 83.61 

4 धुळे 136.91 851.71 1267.05 2118.76 107.45 114.40 

एकूण 1308.15 1969.69 4038.43 6008.12 83.50 101.69 

 
आधार :-1. अिधक्षक अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, धुळे   

  2. आयुक्त, धुळे महानगरपािलका ,मुख्यािधकारी, नगरपािलका, िशरपूर/ द डाईचा, नगरपंचायत, िंशदखेडा, .  
             3. कायर्कारी अिभयंता, रा टर्ीय महामागर्, जळगाव/ धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 7.9 
िपण्याच्या पाण्याच्या सोयी व टंचाई संबंधी केले या उपाययोजना 

िज हा :-  धुळे                                       संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.
कर् 

बाबी 
 
 

तालुका 

िश
रपू
र 

िंश
दखे

डा
 

स
ाकर्
ी 

धुळे
 

एकू
ण

 
िज

हा
 

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

1 व ती असले या गावांची एकूण संख्या 145 141 227 166 679
2 गावातील वाडया/व त्यांची संख्या 158 2 292 36 488

3 
बारा मिहने पुरेसे पाणी उपल ध असले या
3.1 गावांची संख्या 135 141 222 165 663
3.2 त्याखालील वाडया / व त्यांची संख्या 21 18 58 26 123

4 
त्यापैकी नळाने पाणी पुरवठा योजने ारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असले या
4.1 गावांची संख्या 45 77 67 71 260
4.2 त्याखालील वाडया / व त्यांची संख्या 16 3 98 6 123

5 िपण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेली गावे व वाडया/व त्या
संदभर् वषार्तील 
अ) एकूण टंचाईगर् त गावे (संख्या) 39 60 54 47 200
ब)एकूण वाडया/व त्या (संख्या) 4 3 86 4 97
बृहत आराखडयानुसार 
अ) एकूण टंचाईगर् त गावे (संख्या) 10 25 18 16 69
ब) एकूण टंचाईगर् त वाडया/व त्या (संख्या) 3 6 30 2 41

6 केलेली उपाययोजना 
अ) टँकरने पाणी पुरवठा होणा-या गावांची संख्या 0 0 0 0 0
गावांतील वाडया/व त्यांची संख्या 0 1 0 2 3
टँकरची संख्या 0 0 0 0 0
ब) बैलगाडीने पाणी पुरवठा होणा-या गावाचंी
संख्या 

0 0 0 0 0 

गावांतील वाडया/व त्यांची संख्या 0 0 0 0 0
बैलगाडयांची संख्या 0 0 0 0 0
क ) इतर साधनांनी पाणी पुरवठा होणा-या
गावांची संख्या 

-- -- -- -- -- 

गावांतील वाडया/व त्यांची संख्या 3 41 16 25 85
साधने संख्या 3 43 16 25 87

 

िटप :- 1) अ.कर्. 6 (क) ची मािहती उपल ध झालेली नस याने मािहती िनरंक  (--) अशी दशर्िवण्यात आली आहे. 
        2) अ.कर्. 2 ची मािहती संबंिधत िवभागाच्या सवक्षणातुन ा त करुन घेण्यात आलेली आहे. 
 3)  वाडया व व त्यांची संख्या ही संबंिधत िवभागाने वत: सवक्षण करुन नमुद केली आहे.  
आधार :- कायर्कारी अिभयंता, गर्ामीण पाणीपुरवठा, िज हा पिरषद, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 7.10 
अनसुिूचत जाती व नवबौध्द वैयिक्तक नळजोडणी 

    िज हा :-  धुळे                                            संदभर् वषर्  : 2015-16 

अ.कर्. तालुका 
अनुसूिचत जाती व नवबौध्द वैयिक्तक नळजोडणी (गर्ामीण भाग)

लाभाथीर् (संख्या) खचर्  (` लाखात)
(1) (2) (3) (4) 

1 िशरपूर 0 0.00 

2 िंशदखेडा 0 0.00 

3 साकर्ी 0 0.00 

4 धुळे 0 0.00 

एकूण 0 0.00 

     
    आधार  : कायर्कारी अिभयंता, गर्ामीण पाणी पुरवठा िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 7.11 
गर्ामीण भागात शौचायलयाची सिुवधा असणाऱ्या कुटंूबांची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

 

तालुका 

दािरदर्य रेषेखालील दािरदर्य रेषेवरील 

एकूण 
कुटंूबे 

शौचालये 
असलेली 

शौचालये 
नसलेली 

शौचालये
नसले या 
कुटंूबांची 
टक्केवारी

एकूण 
कुटंूबे 

शौचालये 
असलेली 

शौचालये 
नसलेली 

शौचालये
नसले या 
कुटंूबांची 
टक्केवारी

(1) (2) (31 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0B1 1Bिशरपूर 19842 9183 10659 53.72 31230 12975 18255 58.45 

2B2 3Bिंशदखेडा 31991 6648 25343 79.22 33343 14328 19015 57.03 

4B3 5Bसाकर्ी 43246 15659 27587 63.79 46118 17240 28878 62.62 

6B4 7Bधुळे 30335 9088 21247 70.04 55679 23079 32600 58.55 

8Bएकूण 125414 40578 84836 67.64 166370 67622 98748 59.35 

 
िटप :- वरील मािहती सन 2012 मध्ये न याने घेण्यात आले या सवक्षणावर आधािरत आहे.  
आधार :- उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी, वच्छता िवभाग, िज हा पिरषद, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.1 
िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

शासकीय  शाळा थािनक वराज्य सं थांच्या शाळा

संख्या 
िशक्षकांची 
संख्या 

िव ाथ्यार्ंची
संख्या  

वच्छता 
गृहांची 
सुिवधा 

असले या
शाळा 

संख्या
िशक्षकांची 
संख्या 

 

िव ाथ्यार्ंची संख्या
वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 
असले
या 

शाळा 

मुले मुली मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 0 0 0 0 273 878 12296 12674 264
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 1 15 0 484 1

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 172 542 7673 7595 171 
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 7 24 0 660 7

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 0 0 0 448 1279 15274 15019 445
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 10 46 0 1211 10

4 धुळे 
एकूण 0 0 0 0 0 227 223 13128 13032 224
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 15 80 0 2267 15

एकूण िज हा 
एकूण 0 0 0 0 0 1120 2922 48371 48320 1104
पैकी मलुीकिरता 0 0 0 0 0 33 165 0 4622 33 

. . .  

अ
. 
कर्
. 

तालुका बाब 

खाजगी अनुदािनत  शाळा खाजगी िवनाअनुदािनत शाळा

संख्या िशक्षकांची 
संख्या 

िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 
असले
या 

शाळा 

संख्या
िशक्षकांची 
संख्या 

  

िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता 
गृहांची 
सुिवधा 

असले या
शाळा 

मुले  मुली मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 
एकूण 21 178 4755 3636 21 28 159 3989 2073 27
पैकी मुलीकिरता  1 13 0 634 1 0 0 0 0 0

2 
िंशदखे
डा 

एकूण 17 120 3033 2253 17 37 211 3786 1892 37
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 1 1 0 139 1

3 साकर्ी 
एकूण 17 84 1815 1469 17 51 354 6069 4479 51
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 धुळे 
एकूण 21 146 2800 2430 21 40 293 5194 2690 40
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण िज हा 
एकूण 76 528 12403 9788 76 156 1017 19038 11134 155 
पैकी 
मलुीकिरता  1 13 0 634 1 1 1 0 139 1 

           पुढे चालु. . . . . . .  
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तक्ता कर्मांक 8.1 
िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                  संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 
एकूण शाळा

संख्या 
िशक्षकांची 
संख्या 

िव ाथ्यार्ंची संख्या  वच्छता गृहांची सुिवधा 
असले या शाळा मुले मुली

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

1 िशरपूर 
एकूण 322 1215 21040 18383 312 

पैकी मुलीकिरता  2 28 0 1118 2 

2 िंशदखेडा 
एकूण 226 873 14492 11740 225 

पैकी मुलीकिरता  8 25 0 799 8 

3 साकर्ी 
एकूण 516 1717 23158 20967 513 

पैकी मुलीकिरता  10 46 0 1211 10 

4 धुळे 
एकूण 288 662 21122 18152 285 

पैकी मुलीकिरता  15 80 0 2267 15 

एकूण िज हा 
एकूण 1352 4467 79812 69242 1335 

पैकी मलुीकिरता  35 179 0 5395 35 

 
आधार :- िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.2 
िज ातील माध्यिमक शाळांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                      संदभर् वषर् :2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

शासकीय  शाळा थािनक वराज्य सं थांच्या शाळा

संख्या 
िशक्षकांची 
संख्या 

िव ाथ्यार्ंची
संख्या  

वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

संख्या 
िशक्षकांची 
संख्या 

  

िव ाथ्यार्ंची संख्या 
वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

मुले मुली मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 
एकूण 2 17 157 38 2 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण िज हा 
एकूण 2 17 157 38 2 0 0 0 0 0 
पैकी मलुीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

खाजगी अनुदािनत  शाळा खाजगी िवनाअनुदािनत शाळा

संख्या 

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा िव ाथ्यार्ंची संख्या 

वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

संख्या
िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा 

िव ाथ्यार्ंची
संख्या  

वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

मुले  मुली मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 
एकूण 34 408 7316 6820 34 8 89 1875 774 8 
पैकी मुलीकिरता 3 41 0 1536 3 0 0 0 0 0 

2 
िंशदखे
डा 

एकूण 51 573 8058 8041 51 15 104 1419 869 15 
पैकी मुलीकिरता 2 37 0 937 2 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 
एकूण 55 533 7531 8568 55 21 136 2298 1581 21 
पैकी मुलीकिरता 4 43 0 1655 4 0 0 0 0 0 

4 धुळे 
एकूण 42 406 6396 7665 42 10 85 1428 637 10 
पैकी मुलीकिरता 4 55 0 1974 4 0 0 0 0 0 

एकूण 
िज हा 

एकूण 182 1920 29301 31094 182 54 414 7020 3861 54 
पैकी 
मलुीकिरता  13 176 0 6102 13 0 0 0 0 0 

                                 पुढे चालु. . . . . . 
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तक्ता कर्मांक 8.2 
िज ातील माध्यिमक शाळांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                               संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

एकूण शाळा

संख्या 
िशक्षकांची 
संख्या 

िव ाथ्यार्ंची संख्या  वच्छता गृहांची
सुिवधा असले या 

शाळा 
मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 

एकूण 42 497 9191 7594 42 

पैकी मुलीकरीता  3 41 0 1536 3 

2 िंशदखेडा 

एकूण 66 677 9477 8910 66 

पैकी मुलीकिरता  2 37 0 937 2 

3 साकर्ी 

एकूण 76 669 9829 10149 76 

पैकी मुलीकिरता  4 43 0 1655 4 

4 धुळे 

एकूण 54 508 7981 8340 54 

पैकी मुलीकिरता  4 55 0 1974 4 

एकूण िज हा 

एकूण 238 2351 36478 34993 238 

पैकी मलुीकिरता  13 176 0 6102 13 

 
िटप :- या तक्त्याची मािहती रा टर्ीय िशक्षण िवभागाच्या U-DISE या संकेत थळावरुन ा त करून घेण्यात आली आहे. 
आधार :- िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे 
. 
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तक्ता कर्मांक 8.3 
िज ातील उच्च माध्यिमक शाळांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

शासकीय  शाळा थािनक वराज्य सं थांच्या शाळा

संख्या 

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा 

िव ाथ्यार्ंची
संख्या  

वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

संख्या

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा 

िव ाथ्यार्ंची
संख्या  

वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या
शाळा 

मुले मुली मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 0 0 0 0 1 77 2135 979 1 
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 
एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण िज हा 
एकूण 0 0 0 0 0 1 77 2135 979 1 
पैकी 
मलुीकिरता  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

खाजगी अनुदािनत  शाळा खाजगी िवनाअनुदािनत शाळा

संख्या 

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा 

िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

संख्या

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा 

िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता
गृहांची 
सुिवधा 

असले या 
शाळा 

मुले  मुली मुले  मुली 

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

1 िशरपूर 
एकूण 20 427 11117 9663 20 8 50 2289 1223 8 
पैकी मुलीकिरता  3 83 0 4241 3 1 5 0 31 1 

2 िंशदखेडा 
एकूण 22 521 10666 8236 22 6 33 2961 1272 6 
पैकी मुलीकिरता  1 33 0 1296 1 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 
एकूण 32 734 16988 12544 32 4 13 443 787 4 
पैकी मुलीकिरता  0 0 0 0 0 1 3 0 493 1 

4 धुळे 
एकूण 48 2886 21784 15637 48 13 37 3124 1042 13 
पैकी मुलीकिरता  1 18 0 755 1 0 0 0 0 0 

एकूण िज हा 
एकूण 122 4568 60555 46080 122 31 133 8817 4324 31 
पैकी मलुीकिरता  5 134 0 6292 5 2 8 0 524 2 

                          पुढे चालु. . . . . . 
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तक्ता कर्मांक 8.3 
िज ातील उच्च माध्यिमक शाळांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                                                  संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

एकूण शाळा

संख्या 
िशक्षकांची 
संख्या 

िव ाथ्यार्ंची संख्या  वच्छता गृहांची
सुिवधा असले या 

शाळा मुले  मुली 
(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28) 

1 िशरपूर 

एकूण 29 554 15541 11865 29 

पैकी मुलीकिरता  4 88 0 4272 4 

2 िंशदखेडा 

एकूण 28 554 13627 9508 28 

पैकी मुलीकिरता  1 33 0 1296 1 

3 साकर्ी 

एकूण 36 747 17431 13331 36 

पैकी मुलीकिरता  1 3 0 493 1 

4 धुळे 

एकूण 61 2923 24908 16679 61 

पैकी मुलीकिरता  1 18 0 755 1 

एकूण िज हा 

एकूण 154 4778 71507 51383 154 

पैकी मलुीकिरता  7 142 0 6816 7 

 
िटप :- या तक्त्याची मािहती रा टर्ीय िशक्षण िवभागाच्या U-DISE या संकेत थळावरुन ा त करून घेण्यात आली आहे. 
आधार :- िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8. 4 
शैक्षिणक सं थांतील अनसुिूचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                     संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

ाथिमक िव ाथीर् माध्यिमक िव ाथीर्

श
ास
क
ीय

 

थािनक 
सं था 

खाजगी
एकूण 

श
ास
क
ीय

 

थािनक 
सं था 

खाजगी
एकूण 

अनुदािनत
िवना

अनुदािनत
अनुदािनत 

िवना
अनुदािनत

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

1 िशरपूर 
एकूण 0  1016 471 139 1626 0 0 1011 85 1096 
पैकी मुली 0  504 213 26 743 0 0 458 23 481 

2 िंशदखेडा 
एकूण 0  1159 288 273 1720 0 0 1232 146 1378 
पैकी मुली 0  562 103 106 771 0 0 628 70 698 

3 साकर्ी 
एकूण 0  944 164 201 1309 0 0 1013 200 1213 
पैकी मुली 0  450 88 56 594 0 0 532 87 619 

4 धुळे 
एकूण 0  1910 519 418 2847 0 0 1156 163 1319 
पैकी मुली 0 993 292 104 1389 0 0 684 65 749 

एकूण िज हा 
एकूण 0 5029 1442 1031 7502 0 0 4412 594 5006 
पैकी मुली 0 2509 696 292 3497 0 0 2302 245 2547 

  0 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

उच्च माध्यिमक िव ाथीर् महािव ालयातील िव ाथीर्

श
ास
क
ीय

 

था
िन
क

 
सं
था

 खाजगी

एकूण

श
ास
क
ीय

 

था
िन
क

 
सं
था

 खाजगी 

एकूण
एकूण  
िव ाथीर्  
संख्या 

अनुदािनत
िवना 

अनुदािनत
अनुदािनत 

िवना 
अनुदािनत

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 406 1534 131 2071 0 0 318 221 539 5332
पैकी मुली 0 149 752 36 937 0 0 146 78 224 2385

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 1669 50 1719 0 0 219 12 231 5048
पैकी मुली 0 0 771 0 771 0 0 67 0 67 2307

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 1507 2 1509 0 0 228 5 233 4264
पैकी मुली 0 0 645 0 645 0 0 105 0 105 1963

4 धुळे 
एकूण 0 0 3348 111 3459 0 0 1248 302 1550 9175
पैकी मुली 0 0 1363 0 1363 0 0 523 142 665 4166

एकूण िज हा 
एकूण 0 406 8058 294 8758 0 0 2013 540 2553 23819
पैकी 
मलुी 

0 149 3531 36 3716 0 0 841 220 1061 10821
 

आधार :-  1.  िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
  2.  उप कुलसिचव, उतर महारा टर् िव ापीठ, जळगाव. 
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तक्ता कर्मांक 8. 5 
शैक्षिणक सं थांतील अनसुिूचत जमातीच्या िव ाथ्यार्ंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

ाथिमक िव ाथीर् माध्यिमक िव ाथीर्

श
ास
क
ीय

 

थािनक 
सं था 

खाजगी
एकूण 

श
ास
क
ीय

 

थािनक 
सं था 

खाजगी
एकूण 

अनुदािनत
िवना 

अनुदािनत
अनुदािनत

िवना 
अनुदािनत

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 18197 2528 508 21233 0 0 7337 1692 9029
पैकी मुली 0 9208 964 209 10381 0 0 3340 367 3707

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 7589 1153 613 9355 0 0 6247 589 6836
पैकी मुली 0 3750 499 231 4480 0 0 2781 258 3039

3 साकर्ी 
एकूण 0 20373 1168 1304 22845 0 0 9215 2459 11674
पैकी मुली 0 10118 648 523 11289 0 0 4514 429 4943

4 धुळे 
एकूण 0 11596 1155 399 13150 0 0 4421 1122 5543
पैकी मुली 0 5680 549 115 6344 0 0 2149 200 2349

एकूण िज हा 
एकूण 0 57755 6004 2824 66583 0 0 27220 5862 33082
पैकी 
मलुी 0 28756 2660 1078 32494 0 0 12784 1254 14038

                                                           

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

उच्च माध्यिमक िव ाथीर् महािव ालयातील िव ाथीर्
एकूण  
िव ाथीर्  
संख्या श

ास
क
ीय

 

था
िन
क

 
सं
था

 

खाजगी

एकूण

श
ास
क
ीय

 

था
िन
क

 
सं
था

 
खाजगी 

एकूण
अनुदािनत

िवना 
अनुदािनत

अनुदािनत 
िवना 

अनुदािनत

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 375 6309 117 6801 0 0 731 420 1151 38214 
पैकी मुली 0 134 2892 43 3069 0 0 262 131 393 17550 

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 4703 293 4996 0 0 257 30 287 21474 
पैकी मुली 0 0 1809 128 1937 0 0 64 4 68 9524 

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 12315 561 12876 0 0 1144 20 1164 48559 
पैकी मुली 0 0 5277 519 5796 0 0 367 6 373 22401 

4 धुळे 
एकूण 0 0 10093 69 10162 0 0 1291 254 1545 30400 
पैकी मुली 0 0 4051 24 4075 0 0 334 62 396 13164 

एकूण िज हा 
एकूण 0 375 33420 1040 34835 0 0 3423 724 4147 138647
पैकी मलुी 0 134 14029 714 14877 0 0 1027 203 1230 62639 

 

आधार :- 1)  िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
 2)  उप कुलसिचव, उतर महारा टर् िव ापीठ, जळगाव. 
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 तक्ता कर्मांक 8. 6 
शैक्षिणक सं थांतील अ पसंख्यांक िव ाथ्यार्ंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                  संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

ाथिमक िव ाथीर् माध्यिमक िव ाथीर्

श
ास
क
ीय

 

थािनक 
सं था 

खाजगी
एकूण 

श
ास
क
ीय

 

थािनक 
सं था 

खाजगी
एकूण 

अनुदािनत
िवना

अनुदािनत
अनुदािनत 

िवना
अनुदािनत

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 1401 733 141 2275 0 0 552 267 819 
पैकी मुली 0 729 350 10 1089 0 0 232 164 396 

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 1161 648 174 1983 0 0 919 253 1172
पैकी मुली 0 636 310 80 1026 0 0 546 164 710 

3 साकर्ी 
एकूण 0 936 105 108 1149 0 0 682 21 703 
पैकी मुली 0 517 51 568 0 0  0 

4 धुळे 
एकूण 0 811 144 95 1050 0 0 278 30 308 
पैकी मुली 0 425 70 22 517 0 0 133 7 140 

एकूण िज हा 
एकूण 0 4309 1630 518 6457 0 0 2431 571 3002
पैकी मलुी 0 2307 781 112 3200 0 0 911 335 1246

  

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

उच्च माध्यिमक िव ाथीर् महािव ालयातील िव ाथीर्
एकूण  
िव ाथीर्  
संख्या श

ास
क
ीय

 

था
िन
क

 
सं
थ ा

 

खाजगी

एकूण 

श
ास
क
ीय

 

था
िन
क

 
सं
थ ा

 
खाजगी 

एकूण
अनुदािनत

िवना 
अनुदािनत

अनुदािनत 
िवना 

अनुदािनत 

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 157 1220 150 1527 0 0 85 194 279 4900
पैकी मुली 0 0 81 31 112 0 0 36 32 68 1665

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 805 41 846 0 0 43 11 54 4055
पैकी मुली 0 0 72 0 72 0 0 11 0 11 1819

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 973 0 973 0 0 77 2 79 2904
पैकी मुली 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 596 

4 धुळे 
एकूण 0 0 843 17 860 0 0 475 481 956 3174
पैकी मुली 0 0 20 0 20 0 0 181 143 324 1001

एकूण िज हा 
एकूण 0 157 3841 208 4206 0 0 680 688 1368 15033
पैकी मलुी 0 0 173 31 204 0 0 256 175 431 5081

 

आधार :- 1)  िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
 2)  उप कुलसिचव, उतर महारा टर् िव ापीठ, जळगाव. 
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तक्ता कर्मांक 8.7 
साक्षरतेचे माण 

िज हा :-  धुळे                                           संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ. 
कर्. 

तालुके 
गर्ामीण/ 
नागरी 

साक्षरता  (टक्केवारी) 

एकूण पुरुष िस्तर्या 
अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती

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

1 िशरपूर 

एकूण 64.95 72.04 57.56 72.94 82.99 62.66 45.65 53.07 38.13

गर्ामीण 60.31 68.09 52.27 71.98 82.86 60.81 44.84 52.31 37.29

नागरी 84.80 88.51 80.76 75.79 83.41 68.10 66.32 72.07 60.17

2 िंशदखेडा 

एकूण 75.41 83.04 67.40 70.66 81.65 59.26 55.63 64.97 45.86

गर्ामीण 74.31 82.34 65.88 69.69 81.09 57.86 55.33 64.87 45.29

नागरी 81.87 87.20 76.29 77.94 85.90 69.77 58.58 65.91 51.19

3 साकर्ी 

एकूण 63.67 71.35 55.79 74.60 84.01 64.94 51.05 58.97 43.17

गर्ामीण 62.43 70.34 54.33 73.46 83.48 63.15 51.01 58.98 43.08

नागरी 81.76 86.03 77.30 83.75 88.23 79.18 53.35 58.84 47.97

4 धुळे 

एकूण 80.63 86.13 74.77 78.12 85.87 70.15 56.25 64.89 47.12

गर्ामीण 73.28 80.99 65.00 71.41 81.51 60.86 53.03 62.08 43.49

नागरी 87.91 91.26 84.37 83.77 89.58 77.85 70.57 77.36 63.34

एकूण 

एकूण 72.80 79.50 65.77 75.40 84.35 66.18 50.91 59.02 42.65

गर्ामीण 67.31 75.21 59.07 71.47 82.03 60.52 49.91 58.11 41.59

नागरी 86.68 90.29 82.85 82.44 88.55 76.22 65.74 72.39 58.79

िटप - साकर्ी तालुक्यातील िनजामपुर व साकर्ी तसेच धुळे तालुक्यातील वलवाडी, मिंहदळे व अवधान या गावांचा गणना   
          शहरे हणुन गणले गेले अस याने सदर गावाची मािहती साकर्ी (नागरी) व धुळे (नागरी) या तंभासमोर दशर्िवण्यात  
         आली  आहे. 
आधार : जनगणना 2011 
 

 
 
 



  148

तक्ता कर्मांक 8. 8 
इय ािनहाय िव ाथ्यार्ंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                    संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.
कर्. 

तालुका 
िव ाथीर् संख्या (हजारामध्ये)

1ली  2 री 3 री 4 थी 5 वी 6 वी 7 वी
मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली

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

1 िशरपूर 4.40 3.87 4.68 4.34 4.45 4.11 4.19 3.85 4.24 3.99 4.10 3.28 4.15 3.16

2 िंशदखेडा 2.87 2.35 3.28 2.74 3.11 2.65 3.23 2.52 3.15 2.48 3.36 2.85 3.56 2.78

3 साकर्ी 5.02 4.16 4.47 4.05 4.35 4.51 5.13 4.08 4.94 4.52 4.45 4.18 4.75 3.84

4 धुळे 7.31 5.90 4.39 3.50 4.02 3.45 4.17 3.75 4.68 3.76 4.48 3.58 4.74 3.45

एकूण िज हा 19.60 16.28 16.82 14.63 15.93 14.72 16.72 14.2 17.01 14.75 16.39 13.89 17.20 13.23

. .  

अ.
कर्. 

तालुका 
िव ाथीर् संख्या (हजारमध्ये)

8 वी  9 वी 10 वी 11 वी 12 वी एकूण
मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली

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

1 िशरपूर 3.94 2.58 3.58 2.74 3.35 2.42 2.55 1.85 2.14 1.65 45.77 37.84 

2 िंशदखेडा 3.09 2.74 3.32 2.50 3.40 2.62 3.24 2.35 2.00 1.58 37.60 30.16 

3 साकर्ी 3.89 3.35 4.05 3.85 3.54 2.95 3.18 2.95 2.65 2.01 50.42 44.45 

4 धुळे 4.43 3.01 4.29 4.20 4.35 3.21 3.55 3.06 3.60 2.30 54.01 43.17 

एकूण िज हा 15.35 11.68 15.24 13.29 14.64 11.2 12.52 10.21 10.39 7.54 187.80 155.62
 

आधार :- िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.9 
ाथिमक शाळांतील िव ाथ्यार्ंचे उ ीणर्तेचे माण 

िज हा :-  धुळे                                                                     संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
उ ीणर् िव ाथ्यार्ंची संख्या

इ. 4 थी इ. 8 वी 
मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण

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

1 िशरपूर 4377 3747 8124 3546 2621 6167 

2 िंशदखेडा 3583 3008 6591 3397 2619 6016 

3 साकर्ी 4730 4375 9105 3980 3419 7399 

4 धुळे 4797 4127 8924 4507 3307 7814 

एकूण िज हा 17487 15257 32744 15430 11966 27396 

 
आधार :- िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.10 
ाथिमक शाळांतील िव ाथ्यार्ंच्या गळतीचे माण 

िज हा :-  धुळे                                                                   संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
िव ाथ्यार्ंच्या गळतीचे माण 

इ. 4 थी इ. 8 वी 
मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण

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

1 िशरपूर 0 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 0 0 0 0 0 0 

एकूण िज हा 0 0 0 0 0 0 

 
िटप :- धुळे िज हयातील गळतीचे माणे अत्य प अस याने मािहती 0 अशी दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.11 
शारीिरक िशक्षण महािव ालये, िकर्डांगणे, िकर्डा सं था आिण िकर्डा िश यवृ ीधारक 

िज हा :-  धुळे                                                       संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.कर्. तालुका 

शारीिरक  
िशक्षण 

महािव ालये 
(संख्या) 

अिधकृत िकर्डा संकुले, िकर्डांगणे, 
यायाम शाळा (संख्या) 

खेळाच्या 
टेिडयमची 
संख्या 

अिधकृत 
जलतरण तलाव 

(संख्या) 

वषार्त
घेतलेली 
िकर्डा 
िशक्षण 
िशिबरे 

(संख्या) 

िकर्डा  
संकुले 

िकर्डांगणे 
यायाम 
शाळा 

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

1 िशरपूर 0 1 46 57 1 2 0 

2 िंशदखेडा 0 0 30 31 0 1 0 

3 साकर्ी 0 1 58 64 1 0 0 

4 धुळे 0 3 68 91 3 4 1 

एकूण 0 5 202 243 5 7 1 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 

िज हा/राज्य पातळीवर 
िनवड झाले या 
खेळाडंूची संख्या 

िकर्डा िश यवृ ी 
धारकांची संख्या

िवशेष पुर कार ा त खेळाडंूची संख्या मान्यता ा त 
िकर्डा 
िशक्षक 

(संख्या) एकूण 
पैकी 
मुली 

एकूण 
पैकी 
मुली 

िज हा
तरीय 

पुर कार 

राज्य
तरीय 

पुर कार 

रा टर्ीय  
पुर कार 

आंतर
रा टर्ीय 
पुर कार 

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

1 िशरपूर 170 69 7 4 0 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 42 23 2 0 0 0 0 0 0 

3 साकर्ी 40 15 0 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 205 72 24 13 4 0 0 0 3 

एकूण 457 179 33 17 4 0 0 0 3 

 
आधार :- िज हा िकर्डा अिधकारी, िज हा िकर्डा कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.12 
इय ा दहावी नंतर िविवध के्षतर्ातील उपल ध वेश क्षमता 

िज हा :-  धुळे                                 संदभर् वषर् - 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 

वेश क्षमता
आय.टी.आय.  तंतर्िनकेतन एम.सी. ही.

सी. 
िवज्ञान शाखा वािणज्य 

शाखा 
कला शाखा इतर

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

श
ास
क
ीय

 

ख
ाज
गी

 

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

1 िशरपूर 167 42 0 0 0 0 0 3526 0 313 0 3981 0 280 

2 िंशदखेडा 303 396 0 624 0 180 0 3072 0 322 0 3963 0 320 

3 साकर्ी 63 142 0 0 0 260 0 4214 0 834 0 4785 0 200 

4 धुळे 1674 428 315 2107 60 760 0 5182 0 695 0 7953 0 440 

एकूण 2207 1008 315 2731 60 1200 0 15994 0 2164 0 20682 0 1240
 

आधार :- 1. िज हा यवसाय िशक्षण व  िशक्षण कायार्लय, धुळे  
             2. . िशक्षणािधकारी (माध्यिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
    3.  सहसंचालक, तंतर्िशक्षण िवभागीय कायार्लय, नािशक  
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तक्ता कर्मांक 8.13 
वषार्च्या सरुुवातीला ा त अजार्ची संख्या व वेश िमळाले या िव ाथ्यार्ंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                       संदभर् वषर् - 2015-16 

अ. 
कर्. तालुका 

त्यक्ष वेश
आय.टी.आय. तंतर्िनकेतन एम.सी. ही.

सी. 
िवज्ञान शाखा वािणज्य

शाखा 
कला शाखा इतर

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

ात
 अ
जर्

 

वेश
 

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

1 िशरपूर 462 163 -- 0 0 0 3526 3526 312 313 3981 3981 0 0 

2 िंशदखेडा 998 179 -- 278 136 136 3072 3072 322 322 3963 3963 311 311

3 साकर्ी 721 77 -- 0 243 243 4214 4214 834 834 4785 4785 81 81 

4 धुळे 3155 1020 -- 1281 631 631 5182 5182 695 695 7953 7953 0 0 

एकूण 5336 1439 -- 1559 1010 1010 15994 15994 2163 2164 20682 20682 392 392
 

िटप – 1) (--) तंतर्िशक्षणासाठी किदर्य वेश िकर्या अवलंबली जात अस याने ा त अजार्ंची संख्या नमुद करता येत   नाही. 
2) औ ोिगक िशक्षण सं थांना िविवध यवसाय अ यासकर्मा (टेर्ड) अंतगर्त जा तीचे वेश देण्याची सुपर मेमरी  
    अंतगर्त उपल ध अस याने वेश क्षमतेपेक्षा त्यक्ष वेश जा त िदसुन येत आहे.  

आधार :- 1. िज हा यवसाय िशक्षण व  िशक्षण कायार्लय, धुळे  
               2. . िशक्षणािधकारी (माध्यिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
     3.  सहसंचालक, तंतर्िशक्षण िवभागीय कायार्लय, नािशक  
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तक्ता कर्मांक 8.14 
िज ातील महािव ालयांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                    संदभर् वषर् – 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

शासकीय महािव ालये खाजगी अनुदािनत  महािव ालये

सं
ख्य
ा 

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा 

िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता 
गृहांची सुिवधा
असलेले 

महािव ालये

सं
ख्य
ा 

िश
क्ष
क
ांच
ी 

सं
ख्य
ा  

िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता गृहांची
सुिवधा 
असलेले 

महािव ालये मुले
  

मुल
ी 

मुले
  

मुल
ी 

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

1 िशरपूर 
एकूण 0 0 0 0 0 3 79 2367 1781 3
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 1 15 0 583 1

2 िंशदखेडा 
एकूण 0 0 0 0 0 4 97 1702 1476 4
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 साकर्ी 
एकूण 0 0 0 0 0 6 121 2196 1714 6
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 धुळे 
एकूण 0 0 0 0 0 12 306 7001 6195 12
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 1 14 0 264 1

एकूण 
एकूण 0 0 0 0 0 25 603 13266 11166 25
पैकी मलुींकिरता 0 0 0 0 0 2 29 0 847 2

 

अ. 
कर्. 

तालुका बाब 

खाजगी िवनाअनुदािनत  महािव ालये एकूण महािव ालये

सं
ख्य
ा 

िश
क्ष
क
ांच
ी सं

ख्य
ा िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता 

गृहांची 
सुिवधा 
असलेले 

महािव ालये

सं
ख्य
ा 

िश
क्ष
क
ांच
ी सं

ख्य
ा  िव ाथ्यार्ंची संख्या वच्छता 

गृहांची 
सुिवधा 
असलेले 
महािव ाल

ये 

मुले
  

मुल
ी 

मुले
  

मुल
ी 

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

1 िशरपूर 
एकूण 10 337 3313 1611 10 13 416 5680 3392 13
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 1 15 0 583 1

2 िंशदखेडा 
एकूण 1 60 242 25 1 5 157 1944 1501 5
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 साकर्ीं 
एकूण 1 0 60 18 1 7 121 2256 1732 7
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 धुळे 
एकूण 15 367 2578 1611 15 27 673 9579 7806 27
पैकी मुलींकिरता 0 0 0 0 0 1 14 0 264 1

एकूण 
एकूण 27 764 6193 3265 27 52 1367 19459 14431 52 
पैकी मलुींकिरता 0 0 0 0 0 2 29 0 847 2 

 
आधार :- उपकुलसिचव , उ र महारा टर् िव ापीठ, जळगाव  
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तक्ता कर्मांक 8.15 
यावसाियक िशक्षण सं थांबाबतची मािहती 

िज हा :-  धुळे                                          संदभर् वषर् – 2015-16 

अ.
कर्. 

तालुका 

शैक्षिणक सं था कार
तांितर्क व यवसाय िशक्षणाच्या 

शाळा 
अिभयांितर्की िशक्षण सं था 

पदिवका तरावरील पदवी तरावरील
सं था 
संख्या 

वेश 
क्षमता 

ा त 
अजर् 

वेश
सं था
संख्या

वेश
क्षमता

ा त अजर् वेश
सं था 
संख्या 

वेश
क्षमता 

ा त
अजर् 

वेश

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

1 िशरपूर 3 240 -- 280 0 0 0 0 1 627 -- 436

2 िंशदखेडा 0 0 -- 0 2 624 -- 278 1 252 -- 34 

3 साकर्ी 1 120 -- 137 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 धुळे 3 780 -- 739 7 2422 -- 1281 3 884 -- 409

एकूण 7 1140 -- 1156 9 3046 -- 1559 5 1763 -- 879
 

अ. 
कर्. 

तालुका 

शैक्षिणक सं था कार
वै िकय िशक्षण

पदिवका तरावरील पदवी तरावरील
सं था 
संख्या 

वेश
क्षमता 

ा त अजर् वेश 
सं था
संख्या 

वेश क्षमता 
ा त
अजर् 

वेश 

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

1 िशरपूर 0 0 0 0 2 105 -- 103 

2 िंशदखेडा 0 0 0 0 0 0 -- 0 

3 साकर्ी 0 0 0 0 0 0 -- 0 

4 धुळे 0 0 0 0 6 450 -- 450 

एकूण 0 0 0 0 8 555 -- 553 
 

िटप – किदर्य वेश णालीचा वापर करण्यात येत अस याने तंभ कर्. 9 , 13 व 21 मध्ये ा त अजार्ंची संख्या (--) अशी   
            दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- 1) िज हा यवसाय िशक्षण व िशक्षण अिधकारी, धुळे. 
    2) सहसंचालक, तंतर् िशक्षण कायार्लय, नािशक. 
    3) कुलसिचव, महारा टर् आरोग्य िवज्ञान िव ापीठ, नािशक. 
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तक्ता कर्मांक 8.16 
सावर्जिनक व शासन सहा यीत वै कीय सिुवधांची मािहती 

िज हा :-  धुळे                            संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 

सावर्जिनक वै कीय सुिवधा (संख्या)

रुग्णालये  
िवशेष रुग्णालये
(कँसर, टी.बी. 

इ.) 
दवाखाने सूितगृहे

ाथिमक
आरोग्य 
कदेर् 

उपकदेर् 
डॉक्टर व 
वै  

पिरचािरका

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

1 िशरपूर  4 0 4 9 8 57 31 102 

2 िंशदखेडा 2 0 5 10 8 39 22 52 

3 साकर्ी 3 0 1 16 14 86 35 113 

4 धुळे 2 0 5 29 23 174 79 257 

एकूण 11 0 15 64 53 356 167 524 

 
 

अ. 
कर्. 

तालुका 

खाटांची संख्या 
उपचार केलेले आंतररुग्ण

(00) 
उपचार केलेले बाहयरुग्ण (00) 

एकूण 

एकूण 
पैकी 
िस्तर्यां 
साठी 

एकूण 
पैकी मुलां
साठी 

पुरुष िस्तर्या मुले पुरुष िस्तर्या मुले 

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

1 िशरपूर 280 135 105 3599 4905 2120 469 629 370 

2 िंशदखेडा 178 35 45 2565 6126 981 334 319 356 

3 साकर्ी 188 60 30 3702 3149 1518 712 786 527 

4 धुळे 686 15 15 3599 4905 2120 469 629 370 

एकूण 1332 245 195 13465 19085 6739 1984 2363 1623 
 

 

आधार :-  1) िज हा आरोग्यािधकारी , महानगरपािलका, धुळे 
    2) िज हा श य िचिकत्सक , धुळे. 
    3) िज हा आरोग्य अिधकारी, िज हा पिरषद,धुळे. 
    4) वै कीय अिधक्षक, िहरे वै कीय महािव ालय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.17 
खाजगी वै कीय सिुवधांची मािहती           

िज हा :-  धुळे                               संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.  
कर्. 

तालुका 
खाजगी वै कीय सुिवधा (संख्या) 

रुग्णालये  
िवशेष रुग्णालये (कँसर, 

टी.बी. इ.) 
दवाखाने सूितगृहे खाटांची संख्या

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

1 िशरपूर 1 0 42 10 258 

2 िंशदखेडा 4 0 40 5 188 

3 साकर्ी 9 0 11 10 140 

4 धुळे 181 94 459 45 403 

एकूण 195 94 552 70 989 

 
आधार :-  1) िज हा आरोग्यािधकारी , महानगरपािलका, धुळे 

    2) िज हा श य िचिकत्सक , धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.18 
िज हयात न द केले या जन्म मतृ्यूंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                             संदभर् वषर् :- 2015-16 
अ.  
कर्. 

तालुका 
एकूण 

गर्ामीण/नागरी 
न दिवले या जन्मांची संख्या न दिवले या मृत्यंुची संख्या

मुले मुली एकूण पुरुष िस्तर्या एकूण
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 िशरपूर 

गर्ामीण 3118 2682 5800 1081 713 1794 

नागरी 1735 1597 3332 246 207 453 

एकूण 4853 4279 9132 1327 920 2247 

2 िंशदखेडा 

गर्ामीण 1023 870 1893 831 601 1432 

नागरी 2591 2245 4836 258 144 402 

एकूण 3614 3115 6729 1089 745 1834 

3 साकर्ी 

गर्ामीण 3823 3383 7206 1378 1091 2469 

नागरी 1073 921 1994 56 39 95 

एकूण 4896 4304 9200 1434 1130 2564 

4 धुळे 

गर्ामीण 1779 1615 3394 1115 774 1889 

नागरी 3954 3858 7812 1885 1331 3216 

एकूण 5733 5473 11206 3000 2105 5105 

एकूण 

गर्ामीण 9743 8550 18293 4405 3179 7584 

नागरी 9353 8621 17974 2445 1721 4166 

एकूण 19096 17171 36267 6850 4900 11750 
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तक्ता कर्मांक 8.18 
िज हयात न द केले या जन्म मतृ्यूंची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                     संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
एकूण गर्ामीण/ 

नागरी 
बालमृत्यंुची संख्या (0 ते 6 वषर्) अभर्क मृत्यु  (0 ते 1 वषर्) 

मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण
(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 िशरपूर 

गर्ामीण 45 25 70 19 12 31 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 45 25 70 19 12 31 

2 िंशदखेडा 

गर्ामीण 21 22 43 5 10 15 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 21 22 43 5 10 15 

3 साकर्ी 

गर्ामीण 41 38 79 25 25 50 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 41 38 79 25 25 50 

4 धुळे 

गर्ामीण 37 31 68 9 16 25 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 37 31 68 9 16 25 

एकूण 

गर्ामीण 144 116 260 58 63 121 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 144 116 260 58 63 121 
 

आधार :- िज हा आरोग्य आिधकारी, िज हा पिरषद, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.19 
िज हयातील सतुीपवूर् तपासणींची संख्या 

िज हा :-  धुळे                                   संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.    
कर्. 

तालुका 
सुतीपूवर् तपासणी
केले या स्तर्ीयांची 

संख्या 

सं थात्मक 
सुतींची संख्या

सुतीसाठी दाखल 
करण्यात आले या 
सरासरी िदवसांची 

संख्या  

सुती दर यान मृत्यु   
झाले यांची संख्या 

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

1 िशरपूर 9263 5586 3 2 0 

2 िंशदखेडा 8524 2099 3 2 0 

3 साकर्ी 9981 6391 3 2 0 

4 धुळे 39710 13499 3 25 4 

एकूण िज हा 67478 27575 3 31 4 

 
आधार :-  1)  िज हा आरोग्यािधकारी , महानगरपािलका, धुळे 

    2)  िज हा श य िचिकत्सक ,धुळे. 
    3)  िज हा आरोग्य अिधकारी, िज हा पिरषद,धुळे. 
    4)  वै कीय अिधक्षक, िहरे वै कीय महािव ालय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.20 
िविवध कारणांनसुार मतृ्यचूी संख्या 

िज हा :-  धुळे                          संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. कर्. मृत्यंूचे कारण 
मृत्यंूची संख्या

पुरुष स्तर्ी एकूण
(1) (2) (3) (4) (5) 

अ Uसाथीचे िवकारU 

1 िहवताप -- -- 0 
2 िवषमज्वर -- -- 0 
3 क्षयरोग -- -- 79 
4 न्युमोिनया/ वसन िकर्येसंबधी -- -- 346 
5 अमांश, अितसार, गॅ टर्ो -- -- 30 
6 डग्यु -- -- 0 
7 वाईन फ यु -- -- 0 
ब िबगर साथीचे िवकार 
1 एडस -- -- 30 
2 दय िवकार -- -- 943 
3 ककर् रोग -- -- 0 
4 बाळंतपणात मातेचा मृत्यू -- -- 5 
5 पक्षाघात -- -- 0 
6 मूतर्िंपड िवषयक -- -- 0 
क UअपघातU 
1 आत्महत्या -- -- 181 
2 रहदारी वाहतूक -- -- 221 
3 िव ुत धक्का -- -- 0 
4 भाजणे/ जळणे -- -- 0 
5 इतर अपघात -- -- 2 
ड इतर कारणे -- -- 9913 

एकूण मतृ्य ू -- -- 11750 
 
िटप :- तंभ कर्.. 3 व 4 अशी वतंतर् मािहती उपल ध झालेली नस याने मािहती एकितर्त दशर्िवण्यात आली आहे.  . 
आधार :- िज हा आरोग्य अिधकारी, िज हा पिरषद,धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.21 
माता व बाल संगोपन कायर्कर्मांतगर्त लस टोचणी 

िज हा :-  धुळे                     संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.कर्. तालुका 
गर्ामीण/ 
एकूण 

ितर्गुणी 
लस 

पोिलओ बीसीजी गोवर 
ि दगुणी 
(डी.टी.) 

धनुवार्त लस

10 वष 16 वष 
गरोदर
िस्तर्या 

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

1 िशरपुर 
गर्ामीण  9617 9617 6477 9233 6551 7576 8220 8234
नागरी  1986 1986 2164 1948 2052 2167 2441 2277
एकूण  11603 11603 8641 11181 8603 9743 10661 10511

2 िंशदखेडा 
गर्ामीण  7283 7283 5556 6987 6068 7261 6364 6621
नागरी  984 984 986 978 985 910 920 1464
एकूण  8267 8267 6542 7965 7053 8171 7284 8085

3 साकर्ी 
गर्ामीण  9571 9571 8156 8879 6506 8611 7578 9490
नागरी  0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण  9571 9571 8156 8879 6506 8611 7578 9490

4 धुळे 
गर्ामीण  11902 17453 11828 9491 5545 6663 6028 10159
नागरी  17243 17243 13528 6642 7310 4714 4848 8379
एकूण  29145 34696 25356 16133 12855 11377 10876 18538

एकूण िज हा 
गर्ामीण  38373 43924 32017 34590 24670 30111 28190 34504
नागरी  20213 20213 16678 9568 10347 7791 8209 12120
एकूण  58586 64137 48695 44158 35017 37902 36399 46624

 

आधार :-  1)  िज हा आरोग्यािधकारी , महानगरपािलका, धुळे 
    2)  िज हा श य िचिकत्सक, धुळे. 
    3)  िज हा आरोग्य अिधकारी, िज हा पिरषद, धुळे. 
    4)  वै कीय अिधक्षक, िहरे वै कीय महािव ालय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.22 
कुटंुब क याण कायर्कर्माची गती  

िज हा :-  धुळे                             संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
एकूण/  
गर्ामीण 

कुटंुब 
क याण 
कदर्ांची 
संख्या 

जननक्षम 
जोड यांची 
संख्या 

31 माचर् अखेर संरिक्षत जोड यांची संख्या

पुरुष नसबंदी िस्तर्यांची नसबंदी लूपपध्दती इतर पध्दतीने

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

1 िशरपुर 
गर्ामीण  10 54253 2650 34370 1083 4331
नागरी  1 12936 0 389 143 530
एकूण  11 67189 2650 34759 1226 4861

2 िंशदखेडा 
गर्ामीण  8 47096 598 29454 1041 4718
नागरी  1 9022 0 331 34 240
एकूण  9 56118 598 29785 1075 4958

3 साकर्ी 
गर्ामीण  21 83129 3861 35692 1893 4525
नागरी  0 0 0 0 0 0
एकूण  21 83129 3861 35692 1893 4525

4 धुळे 
गर्ामीण  12 74354 698 44044 2071 6560
नागरी  4 19456 4 1838 1176 112300
एकूण  16 93810 702 45882 3247 118860

एकूण िज हा 
गर्ामीण  51 258832 7807 143560 6088 20134 
नागरी  6 41414 4 2558 1353 113070 
एकूण  57 300246 7811 146118 7441 133204 

 

आधार :-  1)  िज हा आरोग्यािधकारी , महानगरपािलका, धुळे 
    2)  िज हा श य िचिकत्सक ,धुळे. 
    3)  िज हा आरोग्य अिधकारी, िज हा पिरषद,धुळे. 
    4)  वै कीय अिधक्षक, िहरे वै कीय महािव ालय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.23 
िज ातील कायर्रत अंगणवा ा, कायर्रत सेिवका व अंगणवा ा इमारतींचा तपिशल 

िज हा :-  धुळे                                                                        संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ
. 
कर्
. 

तालुका 
गर्ामीण/ 
नागरी 

अंगणवा ाची
संख्या कायर्रत 

अंगणवा
डी सेिवका

अंगणवा ा इमारतींचा तपिशल शौचालय 
असले या 
अंगणवा

ा 
मंजूर कायर्रत 

वमालकी
च्या 

भा ा
च्या 

इमारती 

िनयिमत
इमारती 
िशवाय 

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

1 िशरपूर 

गर्ामीण 372 372 365 303 2 67 285 

नागरी 12 12 12 0 12 0 12 

एकूण 384 384 377 303 14 67 297 

2 िंशदखेडा 

गर्ामीण 341 341 335 222 16 103 337 

नागरी 9 9 9 0 9 0 9 

एकूण 350 350 344 222 25 103 346 

3 साकर्ी 

गर्ामीण 643 643 635 430 26 187 469 

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 643 643 635 430 26 187 469 

4 धुळे 

गर्ामीण 557 557 553 299 23 235 404 

नागरी 148 148 147 0 147 1 148 

एकूण 705 705 700 299 170 236 552 

एकूण 

गर्ामीण 1913 1913 1888 1254 67 592 1495 

नागरी 169 169 168 0 168 1 169 

एकूण 2082 2082 2056 1254 235 593 1664 
 
आधार :- 1) उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, धुळे.                     
               2) बालिवकास क प अिधकारी (शहरी क प), धुळे.       
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तक्ता कर्मांक 8.24 
िज ातील कायर्रत अंगणवा ा व त्यामधील बालके 

िज हा :-  धुळे                                                                     संदभर् वषर् :- 2015-16                 

अ. 
कर्. 

तालुका 
गर्ामीण/ 
नागरी 

अंगण-
वा ांमध्ये 
दाखल  मुले

तनदा
मातांची 
संख्या 

वयोगटिनहाय मुलांची संख्या 

0-1 1 ते 3 3 ते 5 एकूण 0 ते 5

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

1 िशरपूर 

गर्ामीण 47440 4058 4058 21175 22207 47440 

नागरी 14743 1077 1958 5636 7149 14743 

एकूण 62183 5135 6016 26811 29356 62183 

2 िंशदखेडा 

गर्ामीण 26796 2313 2312 11918 12566 26796 

नागरी 12036 1093 2179 4398 5459 12036 

एकूण 38832 3406 4491 16316 18025 38832 

3 साकर्ी 

गर्ामीण 58576 4737 4737 25124 28715 58576 

नागरी 0 0 0 0 0 0 

एकूण 58576 4737 4737 25124 28715 58576 

4 धुळे 

गर्ामीण 52245 3771 3771 22635 25839 52245 

नागरी 191871 17227 33443 69192 89236 191871 

एकूण 244116 20998 37214 91827 115075 244116 

एकूण 

गर्ामीण 185057 14879 14878 80852 89327 185057 

नागरी 218650 19397 37580 79226 101844 218650 

एकूण 403707 34276 52458 160078 191171 403707 

 
 
 
 
 
 
 



  166

तक्ता कर्मांक 8.24 
िज ातील कायर्रत अंगणवा ा व त्यामधील बालके 

िज हा :-  धुळे                                                                       संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
गर्ामीण/ 
नागरी 

संदभर् कालावधीतील बालमृत्यू दर 
(11/10)* 

1000 

उपजत मृत्यू दर 
(12/10)* 

1000 
न दिवलेले
जन्म 

बालमृत्यू उपजत
मृत्यू 

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

1 िशरपूर 

गर्ामीण 335 2 0 5.97 0.00 

नागरी 127 0 0 0.00 0.00 

एकूण 462 2 0 4.33 0.00 

2 िंशदखेडा 

गर्ामीण 184 7 2 38.04 10.87 

नागरी 113 0 0 0.00 0.00 

एकूण 297 7 2 23.57 6.73 

3 साकर्ी 

गर्ामीण 367 7 2 19.07 5.45 

नागरी 0 0 0 0.00 0.00 

एकूण 367 7 2 19.07 5.45 

4 धुळे 

गर्ामीण 403 5 1 12.41 2.48 

नागरी 1730 2 7 1.16 4.05 

एकूण 2133 7 8 3.28 3.75 

एकूण 

गर्ामीण 1289 21 5 16.29 3.88 

नागरी 1970 2 7 1.02 3.55 

एकूण 3259 23 12 7.06 3.68 
 

आधार :- 1) उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, धुळे.                     
               2) बालिवकास क प अिधकारी (शहरी क प), धुळे.       
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तक्ता कर्मांक  8.25 
िज ातील कायर्रत अंगणवा ामधील बालकांचे कुपोषण ेणीिनहाय वगीर्करण 

िज हा - धुळे                                                       संदभर् वषर् - 2015-16 
अ.कर्. तालुका गर्ामीण 

/ नागरी 
0 – 5  
वयोगटा 
तील मुले 

वषर्भरात वजन
घेतलेली 

 

बालकांचे कुपोषण ेणीिनहाय 
वगीर्करण  
तंभ - 4 पैकी 

मध्यम कमी
वजनाची 
बालकांची 
टक्केवारी 

( तंभ कर्. 8 
ची तंभ 
कर्.5 शी ) 

ती कमी
वजनाची 
बालकांची 
टक्केवारी 
( तंभ कर्. 
9 ची तंभ 
कर्. 5 शी )

मुले टक्के
वारी 

सवर्
साधारण 

मध्यम कमी 
वजनाची 
बालके 

(MAM) 

ती  कमी 
वजनाची 
बालके 
(SAM) 

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

1 िशरपुर 

गर्ामीण 47440 36978 77.95 34514 2100 364 5.68 0.98 

नागरी 14743 14743 100.00 13978 624 141 4.23 0.96 

एकूण 62183 51721 83.18 48492 2724 505 5.27 0.98 

2 िंशदखेडा 

गर्ामीण 26796 22367 83.47 20024 1897 446 8.48 1.99 

नागरी 12036 12036 100.00 12036 0 0 0.00 0.00 

एकूण 38832 34403 88.59 32060 1897 446 5.51 1.30 

3 साकर्ी 

गर्ामीण 58576 43726 74.65 37698 4904 1124 11.22 2.57 

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 

एकूण 58576 43726 74.65 37698 4904 1124 11.22 2.57 

4 धुळे 

गर्ामीण 52245 40401 77.33 35834 3663 904 9.07 2.24 

नागरी 191871 191871 100.00 180429 10740 702 5.60 0.37 

एकूण 244116 232272 95.15 216263 14403 1606 6.20 0.69 

एकूण  

गर्ामीण 185057 143472 77.53 128070 12564 2838 8.76 1.98 

नागरी 218650 218650 100.00 206443 11364 843 5.20 0.39 

एकूण 403707 362122 89.70 334513 23928 3681 6.61 1.02 
   

 आधार –1) उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, धुळे. 
                2) बालिवकास क प अिधकारी (शहरी क प), धुळे.       
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तक्ता कर्मांक 8.26 
एकाित्मक बाल िवकास योजना - माता व बालसंगोपन 

िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 
    (संख्या) 

अ
.
कर्
. 

तालुका 

0 ते 5 
वयोगटा-
तील 
बालके 
(संख्या) 

अंगणवाडीचा लाभ
घेणारे 

कायर्रत अंगणवा ा 
वत:ची इमारत 
असले या 

अंगणवाडींतील 
लाभधारकां--
ची संख्या 

बालक माता 

वत:ची 
इमारत 
असले
या 

वत:ची इमारत नसले या 
एकूण 
(7+10

) 

बांधकाम
हाती 
घेतले
या 

बांधकाम 
हाती न 
घेतले या 

एकूण 
(8+9) 

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

1 िशरपूर 62183 42900 9058 303 17 64 81 384 -- 

2 िंशदखेडा 38832 27637 6432 222 22 106 128 350 -- 

3 साकर्ी 58576 44384 8249 430 39 174 213 643 -- 

4 धुळे 244116 130983 30179 299 0 406 406 705 -- 

एकूण 403707 245904 53918 1254 78 750 828 2082 -- 
-- 

िटप :- तंभ कर्. 11 ची मािहती उपल ध नस याने (--) अशी दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- 1) उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, धुळे.                    
               2) बालिवकास क प अिधकारी (शहरी क प), धुळे.       
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तक्ता कर्मांक 8.27 
दािरदर्य रेषेखालील शहरी भागातील कुटंुबे 

िज हा :-  धुळे                                       संदभर् वषर्:-2002-07 

अ. 
कर् 

महानगरपािलका 
व नगरपिरषद 

शहरी  
कुटंुबाची एकूण 

संख्या 

दािरदर्य रेषेखालील शहरी  कुटंुबे दािरदर्य
रेषेखालील 
कुटंुबांची   

(टक्केवारी)

अनुसूिचत  
जाती 

अनुसूिचत   
जमाती 

अ पसंख्यांक इतर एकूण 

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

1 िशरपूर 11083 -- -- -- -- 1992 17.97 

2 द डाईचा 8024 -- -- -- -- 2478 30.88 

3 धुळे 61369 -- -- -- -- 17762 28.94 

एकूण 80476 -- -- -- -- 22232 27.63 
 

िटप - संवगर्िनहाय तंभ कर्. 4 ते 7 ची मािहती उपल ध नस याने मािहती (--) अशी दशर्िवण्यात आली आहे.  
आधार :- धुळे महानगरपािलका व  िशरपूर व द डाईचा नगरपािलका 
  
 

तक्ता कर्मांक 8.28 
दािरदर्य रेषेखालील गर्ामीण भागातील कुटंुबे 

िज हा :-  धुळे                                          संदभर् वषर्:-2002-07 

अ. 
कर् 

तालुका 
गर्ामीण  

कुटंुबाची एकूण 
संख्या 

दािरदर्य रेषेखालील गर्ामीण कुटंुबे दािरदर्य रेषे-
खालील कुटंुबांची

(टक्केवारी) 
अनुसूिचत 
जाती 

अनुसूिचत
जमाती 

अ प-
संख्यांक 

इतर एकूण 

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

1 िशरपूर 67627 2436 24220 0 13587 40243 59.51 

2 िंशदखेडा 59681 6516 4078 0 17607 28201 47.25 

3 साकर्ी 96262 5050 35295 0 14781 55126 57.27 

4 धुळे 88217 5625 11563 0 26515 43703 49.54 

एकूण 311787 19627 75156 0 72490 167273 53.65 
 

आधार:- क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे 
 
 

 
 

तक्ता कर्मांक 8. 29 
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िविवध गहृिनमार्ण मंडळामाफर् त हाडाने बांधले या घरांचा तपिशल. 
िज हा :-  धुळे                                                  संदभर् वषर् :-2015-16    
मंडळाचे नांव:-  नािशक गृहिनमार्ण व के्षतर्िवकास मंडळ, नािशक                              (सदिनकांची संख्या) 

अ. 
कर्. 

तालुका औ ोिगक 
झोपडपटटी 
पुनर्वसन 

आिर्थक
दबुर्ल 
घटक 

अ प
उत्प  
गट 

मध्यम
उत्प  
गट 

उच्च
उत्प  
गट 

इतर एकूण
झालेला
खचर् ` 
लाखात 

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

1 िशरपूर -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 िंशदखेडा -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3 साकर्ी -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4 धुळे -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

एकूण -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
िटप :- धुळे िज हयामध्ये नािशक गृहिनमार्ण व के्षतर्िवकास मंडळामाफर् त कोणत्याही कारचे गृहिनमार्ण योजना सन  
           2015-16 मध्ये राबिवण्यात आली नस याने मािहती (--) अशी दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- कायर्कारी अिभयंता, नािशक गृहिनमार्ण व के्षतर्िवकास मंडळ, नािशक.                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  171

तक्ता कर्मांक 8.30 
राजीव गांधी क प िनवारा योजना 

िज हा :-  धुळे         
अ. 
कर्. 

तालुका 
बांधलेली एकूण घरे झालेला खचर्

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 िशरपूर 2 341 178.05 308.85 

2 िंशदखेडा 56 82 87.36 102.75 

3 साकर्ी 8 69 181.65 268.55 

4 धुळे 82 124 157.04 223.15 

एकूण िज हा 148 616 604.10 903.30 

 
आधार :- क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे 
 

तक्ता कर्मांक 8. 31 
इंिदरा आवास योजना गर्ामीण भागासाठी 

िज हा :-  धुळे                                                                संदभर् वषर् :-2015-16 
अ. 
कर्. 

तालुका योजनतगर्त
बांधलेली 
एकूण घरे 

झालेला 
खचर्        

(कोटीत ) 

दािरदर्य
रेषेखालील 

घर 
नसलेली 
कूटंबांची 
संख्या 

िवतरीत केले या घरांची संख्या
अनुसूचीत
जाती 

 
 

अनुसूिचत
जमाती 

अ प 
संख्यांक  

इतर एकूण

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

1 िशरपूर 3045 25.03 2400 205 2548 53 239 3045 

2 िंशदखेडा 390 1.53 1825 26 326 6 32 390 

3 साकर्ी 2210 12.90 1624 149 1850 38 173 2210 

4 धुळे 1215 4.39 3415 82 1016 21 96 1215 

एकूण 6860 43.85 9264 462 5740 118 540 6860 
 

आधार :- क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.32 
घरबांधणीसाठी अथर्सहा य योजनेअंतगर्त गर्ामीण के्षतर्ात िदलेली घरे 

िज हा :-  धुळे                                    संदभर् वषर् :-2015-16 

अ.कर्. तालुका 

दािरद्र्य 
रेषे खालील 
कुटंुबे 
(2002 
नुसार) 

दािरद्र्य 
रेषे 

खालील 
बेघर 
कुटंुबे 

सन 2002 पासून बेघरांना िदलेली घरे 
इंिदरा आवास योजना राजीव गांधी िनवास योजना कर्.1

मंजुर घरे
पूणर् 

झालेली 
घरे 

बांधकाम
सुरु 

असलेली
घरे 

िवतरीत
करण्यात
आलेली 
घरे 

मंजुर घरे 
पूणर् 

झालेली 
घरे 

बांधकाम
सुरु 

असलेली
घरे 

िवतरीत
करण्यात 
आलेली 
घरे 

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

1 िशरपूर 40243 25278 22878 15634 7244 15634 1655 1234 421 1234 

2 िंशदखेडा 28201 9757 7932 7444 488 7444 689 585 104 585 

3 साकर्ी 55126 19217 17593 11644 5949 11644 1524 1071 453 1071 

4 धुळे 43703 14426 11011 9135 1876 9135 1323 1055 268 1055 

एकूण  167273 68678 59414 43857 15557 43857 5191 3945 1246 3945 

. 

आधार :- क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.33 
िज ातील मागासवगीर्य वसितगहेृ, त्यांची वेश क्षमता व िदलेले वेश 

िज हा :-  धुळे                                 संदभर् वषर्  :- 2015-16 
अ. 
कर्. 

तालुका 
मंजूर  वसितगृहे कायर्रत वसितगृहे 

शासकीय अनुदािनत एकूण शासकीय अनुदािनत एकूण
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 िशरपूर 0 13 13 0 13 13 

2 िंशदखेडा 2 18 20 1 18 19 

3 साकर्ी 2 37 39 2 35 37 

4 धुळे 2 42 44 2 42 44 

एकूण 6 110 116 5 108 113 

 

अ
कर् 

तालुका 
त्यामधील वेश क्षमता संदभर् कालावधीत िदलेले वेश

शासकीय अनुदािनत एकूण शासकीय अनुदािनत एकूण
मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली

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

1 िशरपूर 0 0 444 120 444 120 0 0 444 120 444 120 

2 िंशदखेडा 50 0 524 75 574 75 50 0 524 75 574 75 

3 साकर्ी 100 75 1013 380 1113 455 100 75 1013 380 1113 455 

4 धुळे 70 75 1834 342 1904 417 68 69 1834 342 1902 411 

एकूण 220 150 3815 917 4035 1067 218 144 3815 917 4033 1061

 
आधार - 1) सहा यक आयुक्त, समाज क याण, धुळे    
              2) िज हा समाजक याण अिधकारी, िज हा पिरषद. धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.34 
िज ातील दिलत व त्या, त्यामधील लोकसंख्या व दिलत व त्यांची सधुारणा 

िज हा :-  धुळे                                              संदभर् वषर्  2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
दिलत 
व त्यांची 
संख्या 

त्यामधील 
लोकसंख्या 

संदभर् कालावधीत कामे 
त्यांची शासकीय मंजूरीची रक्कम

(`  लाख) 
अपुणर् (मागील
वषर् अखेरीस)

निवन
मंजूर 

एकूण 
अपुणर् (मागील 
वषर् अखेरीस) 

निवन मंजूर एकूण 

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

1 िशरपूर 96 -- 8 0 8 20.00 0.00 20.00 

2 िंशदखेडा 114 -- 10 0 10 18.00 0.00 18.00 

3 साकर्ी 93 -- 7 0 7 20.00 0.00 20.00 

4 धुळे 130 -- 13 0 13 25.00 0.00 25.00 

एकूण 433 -- 38 0 38 83.00 0.00 83.00 

                   

अ. 
कर्. 

तालुका 
एकूण हाती घेतले या कामांचे कार ( तंभ - 7) 

संदभर् कालावधीत पुणर्
कामे 

पाणी 
पुरवठा 

वच्छता 
सावर्जिनक
वाचनालये 

र ते,
पुल 

समाज
मंदीर 

इतर संख्या
त्यांवरील खचर्

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

1 िशरपूर 0 0 0 8 0 0 0 0.00 

2 िंशदखेडा 0 1 0 8 0 1 1 2.00 

3 साकर्ी 0 1 0 6 0 0 0 0.00 

4 धुळे 0 2 0 11 0 0 0 0.00 

एकूण 0 4 0 33 0 1 1 2.00 
 

िटप :- तंभ कर्. 4 मधील मािहती संबंिधत कायार्लयाकडन उपल ध झालेली नस याने मािहती िनरंक दशर्िवण्यात आली आहे.    
आधार :- िज हा समाजक याण अिधकारी, िज हा पिरषद. धुळे     
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तक्ता कर्मांक 8.35 
अ पसंख्यांक िवकास िवभागाकडून राबिवण्यात येत असले या िविवध योजनांचे लाभाथीर् संख्या 

िज हा :-  धुळे                                                                                                         
अ. 
कर्. 

बाब 
एकूण खचर् (` लाख) लाभाथ्यार्ंची संख्या
2014-15 2015-16 2014-15 2015-16

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

1 
ाथिमक शाळेत िशक्षण घेणाऱ्या अ पसंख्यांक िव ाथ्यार्ंना मोफत 
गणवेश वाटप योजना 

- - - - 

2 
5 वी ते 7 वी मध्ये िशक्षण घेणाऱ्या अ पसंख्यांक िव ाथ्यार्ंच्या 
उपि थतीकिरता पालकांना ोत्साहन भ ा 

- - - - 

3 
उच्च यावसाियक िशक्षण घेणाऱ्या अ पसंख्यांक िव ाथ्यार्ंकिरता 
िश यवृ ी योजना 

- - - - 

4 
िनरंतर िशक्षण योजना /तंतर् िशक्षण परीक्षा मंडळ /मुक्त िव ापीठ 
यांच्यामाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या अ यासकर्मांमध्ये िशक्षण 
घेणाऱ्या अ पसंख्यांक लाभाथ्यार्ंची संख्या 

- - - - 

5 
राज्यातील अ पसंख्यांक िव ाथ्यार्ंना शासकीय औ ोिगक िशक्षण
सं थांमधून अ पमुदतीच्या यावसाियक िशक्षणाकिरता अनुदािनत
लाभाथ्यार्ंची संख्या 

- - - - 

6 
बेरोजगार अ पसंख्यांक उमेदवारांना मॉ समध्ये नोकरी उपल ध 
होण्याकिरता िशक्षण घेणाऱ्या लाभाथ्यार्ंची संख्या 

- - - - 

 
आधार :- 1) िशक्षणािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, धुळे. 
    2) िज हा यवसाय िशक्षण व िशक्षण अिधकारी,धुळे. 
    3) सहा यक संचालक, िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 8.36 
महसलु िवभागाकडील सामािजक सरुक्षा योजनां अंतगर्त केलेले अथर्सहा य 

िज हा :-  धुळे                                    संदभर् वषर् - 2015-16          
        (अनुदान लाखात) 

अ. 
कंर्. 

तालुका संजय गांधी िनराधार 
योजना 

ावणबाळ
सेवा योजना 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय 
वृध्दापकाळ योजना 

रा टर्ीर्य कुटंुब लाभ
योजना 

लाभाथीर् 
संख्या 

िदलेले 
अनुदान 

लाभाथीर्
संख्या 

िदलेले
अनुदान 

लाभाथीर्
संख्या 

िदलेले 
अनुदान 

लाभाथीर्
संख्या 

िदलेले
अनुदान 

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

1 िशरपूर 3121 224.70 14327 651.20 9686 226.82 133 26.47

2 िंशदखेडा 2090 150.50 8189 467.68 5015 193.12 143 28.63

3 साकर्ी 2247 161.78 9580 626.32 94.16 162.92 124 24.92

4 धुळे 6665 479.85 15481 847.23 14850 375.54 185 37.10

एकूण 14123 1016.83 47577 2592.43 29645.16 958.4 585 117.12

 
आधार :- िज हािधकारी कायार्लय (संजय गांधी शाखा), धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.37 
संजय गांधी िनराधार अनदुान  योजनतगर्त  

केलेले अथर्सहा य 
िज हा :-  धुळे                                       संदभर् वषर् - 2015-16         
                                                                                               (अनुदान लाखात ) 

अ
. 
कंर्
. 

तालुका 

65 वषार्खालील 
िनराधार यक्ती 

अनाथ मुले अपंग िनराधार िवधवा 
घट फोट 
झाले या 

िनराधार मिहला

अत्याचािरत व
वे या यवसायातून
मुक्त    झाले या 

मिहला 
लाभाथीर् 
संख्या 

िदलेले 
अनुदान 

लाभाथीर् 
संख्या 

िदलेले
अनुदान

लाभाथीर्
संख्या 

िदलेले
अनुदान 

लाभाथीर्
संख्या 

िदलेले
अनुदान 

लाभाथीर् 
संख्या 

िदलेले
अनुदान 

लाभाथीर्
संख्या

िदलेले
अनुदान

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

1 िशरपूर 1717 123.62 0 0.00 94 6.76 1248 89.85 62 4.47 0 0.00 

2 िंशदखेडा 1149 82.75 0 0.00 63 4.54 836 60.19 42 3.02 0 0.00 

3 साकर्ी 1236 88.99 0 0.00 67 4.82 899 64.73 45 3.24 0 0.00 

4 धुळे 3666 263.94 0 0.00 200 14.39 2666 191.95 133 9.57 0 0.00 

एकूण 7768 559.3 0 0.0 424 30.51 5649 406.72 282 20.30 0 0.00 

 
आधार :- िज हािधकारी कायार्लय (संजय गांधी शाखा), धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.38 
पनुवर्सन क पांची स ि थती 

िज हा :-  धुळे                                            संदभर् वषर् - 2015-16 
अ. 
कर्. 

क पांचे नांव पुनवर्सन 
अिधिनयमांतगर्
त अिधसुचना 
िनगर्िमत िदनाकं 

िनि चत 
केलेला 
लॅब 

बािधत
गांवे 

(संख्या)

बािधत के्षतर्
(हेक्टर) 

जिमन वाटप भुखंड वाटप क पगर् त
खातेदा
र 

(संख्या)

के्षतर्
(हेक्टर)

वसाहत
(संख्या)

खातेदार 
(संख्या) 

के्षतर् 
(हेक्टर) 

िनगर्िमत
केलेले 
दाखले 
(संख्या) 

नोकरी
िमळाले
ली 

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

1 

िन न पांझरा 
मध्यम क प 
अक्कलपाडा  
ता. साकर्ी 

24.09.1986 
दरुु ती 

03/07/2003 

ट पा तीन 
हे.आर.  
3.23 

3 1838.89 0 0 3 1452 167.39 1168 26 

2 
वाडी शेवाडी 
मध्यम क प 
ता. िंशदखेडा 

08.11.1993 
ट पा तीन 
हे.आर.  
3.23 

2 1212.88 0 0 2 720 75.224 302 8 

3 
सोनवद मध्यम 

क प ता. 
िंशदखेडा 

13.03.1984 
ट पा तीन 
हे.आर.  
3.23 

1 2375.08 0 0 1 134 9.00 187 7 

एकूण िज हा 6 5426.85 0 0 6 2306 251.63 1657 41 
 
आधार :-  िज हा पुनवर्सन अिधकारी, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.39 
िज ातील दु काळामळेु झालेली हानी व पनुवर्सन यव थापनांतगर्त िदलेले सहा य    

िज हा :-  धुळे                                                 संदभर् वषर् - 2015-16 
अ. 
कंर्. 

तालुका दु काळामुळे झालेली हानी मदत व पुनवर्सनांतगर्त केलेले सहा य
िपकाचे  
झालेले 
नुकसान  

(आणेवारी) 

दु काळामुळे 
मृत ाणी 
(संख्या) 

थलांतरीताचंी
संख्या 

इतर रोजगार हमी
योजनतगर्त 
पुरिवलेला 
रोजगार 

(मनु य िदन)

दु काळगर् त 
ाण्यांसाठी 

उभारले या 
छावण्या ं

िपक आणेवारी नुसार
िदलेली नुकसान 

भरपाई 

कजर्माफी
िदले या 
शेतकऱ्यां
ची संख्याअथर्सहा य

(`) 
बी-

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

1 िशरपूर 76 0 0 0 105583 0 63100000 0 0 

2 िंशदखेडा 141 0 0 0 124155 0 204300000 0 0 

3 साकर्ी 227 0 0 0 271873 0 69600000 0 0 

4 धुळे 168 0 0 0 170452 0 346400000 0 0 

एकूण 612 0 0 0 672063 0 683400000 0 0 

 
आधार :- मा. उपिज हािधकारी , (महसुल िवभाग) िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 8.40 
िज ातील आप ीमळेु झालेली हानी व आप ी यव थापनांतगर्त िदलेले सहा य    

िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् - 2015-16 
अ. 
कंर्. 

आप ीचा 
 कार 

आप ीमुळे झालेली हानी आप ी
यव थापना 
अंतगर्त 
वाटलेले 
सहा य   (` 
लक्ष) 

मनु य 
(संख्या) 

ाणी 
(संख्या) 

कृषी  
(हेक्टर) 

घरे  
(संख्या) 

र ते
लांबी 
िक.मी.

पुल
(संख्या)

सावर्जिनक 
इमारती 
(संख्या) 

इतर

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

1 भूकंप 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

2 पूर 1 0 0 0 0 0 0 0 4.00 

3 वादळ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

4 भूसख्खलन 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

5 गारपीट 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

6 इतर  8 170 191.46 181 0 0 0 0 66.32 

एकूण 9 170 191.46 181 0 0 0 0 70.32 

 
आधार :- आप ी यव थापन िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता  कर्मांक 9.1 
िज ातील िविवध योजनांतगर्त िनयत यय व खचार्चा आढावा 

िज हा :-  धुळे                                               (` लाखात) 

िज हा योजना 

2014-15 2015-16 2016-17 

िनयत यय खचर् िनयत यय खचर् िनयत यय 

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

सवर् साधारण योजना 11500.00 11311.22 13650.00 14721.66 15180.00 

अनुसूिचत जाती उपयोजना 2102.00 1828.56 2487.00 1684.73 2597.00 

आिदवासी उपयोजना 10089.72 10199.75 12817.50 11102.58 13590.43 

आिदवासी उपयोजना के्षतर्ाबाहेरील योजना 2130.67 1664.27 2845.43 2256.16 2784.10 

ड गरी िवकास कायर्कर्म 200.00 85.00 200.00 140.00 200.00 

खासदारांचा थािनक िवकास कायर्कर्म 500.00 65.18 500.00 456.55 500.00 

आमदारांचा थािनक िवकास कायर्कर्म 1200.00 1269.13 1200.00 1139.29 1200.00 

एकूण 27722.39 26423.11 33699.93 31500.97 36051.53 

 
आधार :- िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, धुळे 

 
 
 
 
 
. 
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तक्ता कर्मांक 9.2 
िविवध िवकास शीषार्खाली झालेला योजनांतगर्त खचर् 

िज हा :-  धुळे                                                                          संदभर् वषर् :- 2015-16
                                      (` लाखात) 

अ. 
कर्. 

िवकास शीषर् 
व उपशीषर् 

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खचर्

सवर्साधारण
आिदवासी 
उपयोजना 

आिदवासी 
उपयोजना 
के्षतर्ाबाहेरील 

अनुसूिचत
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

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

1 कृिष व संलग्न सेवा 
1.1 पीक संवधर्न 1681.33 253.00 99.00 201.21 2234.54
1.2 फलोत्पादन 45.00 25.00 0.00 36.8 106.8
1.3 मृद व जलसंधारण 1766.69 344.09 0.00 0.00 2110.78
1.4 पशुसंवधर्न 80.21 66.58 16.4 75.52 238.71
1.5 दगु्ध शाळा िवकास 2.75 0.00 0.00 0.00 2.75
1.6 मत् य यवसाय 4.25 1.60 2.00 0.00 7.85
1.7 वने व वन्य जीवन  280.90 671.24 0.00 0.00 952.14
1.8 सामािजक 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 कृिष िशक्षण आिण संशोधन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.11 सहकार 49.95 6.55 0.00 0.79 57.29
    एकूण (एक) 3911.08 1368.06 117.40 314.32 5710.86

2 गर्ामीण िवकास 
2.1 एकाित्मक गर्ामीण िवकास  590.00 1764.72 335.23 88.99 2778.94
2.2 अवषर्ण वण के्षतर् कायर्कर्म 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 गर्ामीण रोजगार  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 भू-सुधारणा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 रोजगार हमी योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 सामूिहक िवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 गर्ामीण वच्छता कायर्कर्म 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     एकूण (दोन) 590.00 1764.72 335.23 88.99 2778.94

    पुढे चालु. . . . .   
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तक्ता कर्मांक 9.2    

िविवध िवकास शीषार्खाली झालेला योजनांतगर्त खचर् 
िज हा :-  धुळे                                                               संदभर् वषर् :- 2015-16
                                                          (` लाखात) 

अ. 
कर्. 

िवकास शीषर् 
व उपशीषर् 

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खचर्

सवर्साधारण आिदवासी 
उपयोजना 

आिदवासी 
उपयोजना 
के्षतर्ाबाहेरील 

अनुसूिचत 
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

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

3 पाटबंधारे व परूिनयंतर्ण 
3.1 लघु पाटबंधारे (राज्यके्षतर्) 0.00 558.20 0.00 0.00 558.20
3.2 लघु पाटबंधारे ( थािनक के्षतर्) 3038.54 300.00 0.00 0.00 3338.54
3.3 जल दाय के्षतर् िवकास कायर्कर्म 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 मोठे व मध्यम पाटबंधारे  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 पूरिनयंतर्ण  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     एकूण (तीन) 3038.54 858.20 0.00 0.00 3896.74

4 ऊजार् 
4.1 ऊजार् िवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 जलिव ुत ऊजार् िवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3  अपारंपारीक ऊजार् िवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
िव ुत िवकास 274.64 1010.00 100.00 40.00 1424.64
एकूण ( चार ) 274.64 1010.00 100.00 40.00 1424.64

5 उ ोग व खाण 
5.1 गर्ामीण व लघुउ ोग 70.48 2.00 1.00 10.00 83.48
5.2 मोठे व मध्यम उ ोग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण (पाच) 70.48 2.00 1.00 10.00 83.48

6 पिरवहन 
6.1  बंदरे, िदपगृहे व नौकावहन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 र ते व पूल 1441.51 520.17 0.00 0.00 1961.68
6.3 र ते वाहतूक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4 देशांतगर्त जलवाहतूक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5 शहरी लोहमागर्व मेटर्ो वाहतूक (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 हवाई वाहतूक  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण (सहा) 1441.51 520.17 0.00 0.00 1961.68

7 सामान्य आिर्थक सेवा 
7.1  ितथर्के्षतर् िवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.2 पयर्टन िवकास (नवीन) 300.00 49.21 0.00 0.00 349.21
7.3 ादेिशक गर्ामीण बँकेचा िवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
िनयोजन 638.63 0.00 0.00 0.00 638.63

 एकूण (सात) 938.63 49.21 0.00 0.00 987.84
    पुढे चालु. . . . .   
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तक्ता कर्मांक 9.2    

िविवध िवकास शीषार्खाली झालेला योजनांतगर्त खचर् 
िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 
                                          (`लाखात) 

अ. 
कर्. 

िवकास शीषर् 
व उपशीषर् 

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खचर्

सवर् 
साधारण 

आिदवासी 
उपयोजना 

आिदवासी 
उपयोजना 
के्षतर्ाबाहेरील 

अनुसूिचत
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

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

8 सामािजक व सामिूहक सेवा 
8.1 सामान्य िशक्षण 29.00 0.00 0.00 31.62 60.62
8.2 तंतर् िशक्षण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.3 वै कीय िशक्षण 105.00 0.00 0.00 0.00 105.00
8.4 उच्च िशक्षण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.5 उच्च िशक्षण (कला) (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.6 यावसाियक  िशक्षण  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.7 आिदवासींचे  िशक्षण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.8 मागासवगीर्यांसाठी  िशक्षण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 406.41 406.41
8.9 लोक वाचनालय (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.10 कला व सं कृती 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.11 िकर्डा व युवक क याण 60.49 68.00 0.00 6.00 134.49
8.12 मागासवगीर्यांचे क याण 389.64 3809.98 1695.53 0.00 5895.15
8.13 आिदवासींचे क याण  (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.14 अ पसंख्याकाचें क याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.15 दबुर्ल घटकाचें क याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.16 मिहला व बालक याण(नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.17 पोषण 400.00 307.00 0.00 0.00 707.00
8.18 कामगार व कामगार क याण 12.00 53.50 0.00 0.00 65.50
8.19  सामािजक सुरक्षा व िवमा (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.20 रोजगार व वयंरोजगार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.21 सावर्जिनक आरोग्य 548.52 403.26 2.00 0.00 953.78
8.22 पाणी पुरवठा व वच्छता 2026.96 878.48 0.00 0.00 2905.44
8.23 गृहिनमार्ण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.24 नगर िवकास 869.67 0.00 0.00 785.39 1655.06
8.25 आमदाराचा थािनक िवकास  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
समाज क याण 0.00 10.00 5.00 0.00 15.00
मािहती व िस ी 15.50 0.00 0.00 2.00 17.50
एकूण  4456.78 5530.22 1702.53 1231.42 12920.95

    पुढे चालु. . . . .   
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तक्ता कर्मांक 9.2  

िविवध िवकास शीषार्खाली झालेला योजनांतगर्त खचर् 
िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 
                         (` लाखात) 

अ. 
कर्. 

िवकास शीषर् 
व उपशीषर् 

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खचर्

सवर्साधारण
आिदवासी 
उपयोजना 

आिदवासी 
उपयोजना 
के्षतर्ाबाहेरील 

अनुसूिचत
जाती 

उपयोजना 
एकूण 

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

9 सामान्य सेवा 
9.1 शासन व सांिख्यकी संिनयंतर्ण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.2 कायदा व अंमलबजावणी 
शासन 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.3 तुरंूग व सुधार सेवा (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.4 आपत्कालीन यव थापन  
(नवीन) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.5 सावर्जिनक कायार्लय व 
पायाभूत सुिवधा (नवीन) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.6  कमर्चारी िशक्षण कायर्कर्म  
(नवीन) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.7 कमर्चारी गृहिनमार्ण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.8 ई-ग हनर्न्स (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.9 लेखन सामगर्ी व छपाई (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.10 मािहती व िसध्दी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण (नऊ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण  (एक ते नऊ) 14721.66 11102.58 2256.16 1684.73 29765.13

 
आधार - िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, धुळे.   
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तक्ता कर्मांक 9.3 

वीस कलमी कायर्कर्माची भौितक गती 
िज हा : - धुळे                                   संदभर् वषर् :- 2015-16 

पुढे चालु… 

अ.कर् बाब पिरमाण  उिद ट साध्य
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 अ) वणर्जयंती गर्ाम वरोजगार योजना लाभाथीर् संख्या -- --
ब) संपुणर् गर्ामीण रोजगार योजना म.िद.लाखात -- --
क) लघुउ ोगांना ोत्साहन उ ोग संख्या -- --

2 अितिरक्त जिमनीचे वाटप हेक्टर -- --
3 िपण्यासाठी वच्छ पाणी गांव/वाडया -- --
4 
 
 
 
 

Uअ)सवार्ंसाठी आरोग्य (मुलांसाठी रोग ितबंधक लस टोचणे)U 
1. गोवर लस संख्या 31482 35403
2. िड.टी.पी. संख्या 31482 360113
3. पोलीओ संख्या 31482 35919
4. बीसीजी संख्या 31482 36182
Uब) कुटंूब िनयोजन शस्तर्िकर्या U संख्या 9600 9015
Uक) सममू य शस्तर्िकर्या U 
1.आय.यु.डी. (तांबी) संख्या 3136 5635
2.ओ.पी.ओ. संख्या 87100 57261
3. सी.सी. युझसर्(िनरोध) संख्या 0 14580

5 Uअ) अनु.जातींच्या कुटंुबांना सहा य U 
1.दािरदर्य रेषेवर आणण्यासाठी अनुसुिचत व  नवबौध्द शेतक-यांना
अथर्सहा य 

संख्या 594 594 

2.महात्मा फुले िवकास महामंडळ योजना अनुदान/ िबजभांडवल योजना संख्या 525 189
3. अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ िशक्षण
योजना/बीजभांडवल/अनुदान भेट 

संख्या 60 51 

4. िज हा उ ोग कन्दर् सुिशिक्षत बेरोजगारानंा बीज भांडवल/उ ोजकता
िशक्षण कायर्कर्म 

संख्या -- -- 

5. खािद गर्ामो ोग मंडळ गर्ामीण कारागीरांना 50 टक्के अनुदान व कजर् संख्या 83 34
6.सुवणर् जयंती गर्ाम वरोजगार योजना ला. संख्या -- --
Uब) अनु.जमातींच्या कुटंुबांना सहा य U 
1. आिदवासी शेतकारी कुटंूबांना दािरदर्य रेषेवर आणण्यासाठी कृिष
िनिव ठा वाटप 

ला. संख्या 554 120 

2. तलंगाचे गट वाटप ला. संख्या 66 0
3.मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अथर्सहा य( नायलॉन सुत/जाळे) ला. संख्या -- --
4.सुिशिक्षत बेरोजगारांना बीज भांडवल ला. संख्या -- --
5. िव ुतपंप पुरिवणे ला. संख्या -- --
6. तेल इंिजनांचा पुरवठा(राज्य तर) ला. संख्या -- --
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तक्ता कर्मांक 9.3 

वीस कलमी कायर्कर्माची भौितक गती 
िज हा : - धुळे                                    संदभर् वषर् :- 2015-16 

 
िटप :- 1) संबंिधत िवभागाकडुन अ यावत मािहती उपल ध न झा याने सन 2013-14 ची मािहती पुनमुर्िदर्त करण्यात येत आहे.  
          2) संबंिधत िवभागाकडुन (--) अशी खुण असलेली मािहती उपल ध झालेली नाही. 
आधार :- िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, धुळे- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.कर् बाब पिरमाण  उिद ट साध्य
(1)  (2)  (3) (4) (5) 

 7. घराची गवती छपरे बदलून मंगलोरी कौले/जीआय सीट पतेर् बसिवणे ला. संख्या -- --
 8. वणर् जयंती गर्ाम वरोजगार योजना ला. संख्या -- --
 9. कन्दर्वतीर् अथर्संक प (न्यु.ब) राज्ययोजना संख्या -- --

6  इंिदरा आवास योजना (घरकुल) घरकुल 7662 6180
7 अत्य प उत्प गट गृहिनमार्ण योजना सदिनका -- --
8 रा टर्ीय गिलच्छ व ती सुधारणा कायर्कर्म लोकसंख्या -- --

9 सामािजक वनीकरण (नवीन धारेण) झाडे लावणे 
रोपे संख्या 
लाखात 

1.56 0.46 

 सामािजक वनीकरण सामुिहक के्षतर्ावर  वृक्ष लागवड हेक्टर 131 28.50
10 गर्ामीण िव ुतीकरण (पंप संचाचे िव ुतीकरण) संख्या -- --
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तक्ता कर्मांक 9.4 

खासदार थािनक के्षतर् िवकास कायर्कर्म (लोकसभा मतदार संघ/ राज्यसभा मतदार संघ) 
िज हा :-  धुळे         
(I) 15 वी लोकसभा (2009-10 ते 2013-14 अखेर)                         (`  लाखात ) 

अ.़कर्. 
लोकसभा मतदार 

संघ  
वगर् 

एकूण ा त 
िनधी 

मंजुर 
कामे 

मंजुर 
कामांची 
रक्कम 

पुणर्
झालेली 
कामे 

गती 
पथावरील 
कामे  

सुरू न
झालेली
कामे 

एकूण 
झालेला खचर्

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

1 धुळे मतदारसंघ 

अ.जा. 267.68 2 3.42 1 1 0 0.42

अ.ज. 170.26 68 184.38 54 14 0 112.13

इतर 1383.00 714 1874.03 608 106 0 1622.56

एकूण 1820.94 784 2061.83 663 121 0 1735.11

एकूण लोकसभा मतदार 
संघ 

अ.जा. 267.68 2 3.42 1 1 0 0.42

अ.ज. 170.26 68 184.38 54 14 0 112.13

इतर 1383.00 714 1874.03 608 106 0 1622.56

एकूण 1820.94 784 2061.83 663 121 0 1735.11
 

 (I1) 16 वी लोकसभा (2014-15 ते 2015-16 अखेर) (संिचत)                               (`  लाखात ) 

अ.़कर्. 
लोकसभा मतदार 

संघ  
वगर् 

एकूण ा त 
िनधी 

मंजुर 
कामे 

मंजुर 
कामांची 
रक्कम 

पुणर्
झालेली 
कामे 

गती 
पथावरील 
कामे  

सुरू न
झालेली
कामे 

एकूण 
झालेला खचर्

(1) (2) (3) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 धुळे मतदारसंघ 

अ.जा. 73.50 71 81.29 29 42 0 24.38

अ.ज. 46.75 57 76.48 25 32 0 31.80

इतर 379.75 265 726.66 103 162 0 400.37

एकूण 500.00 393 884.43 157 236 0 456.55

एकूण लोकसभा मतदार संघ 

अ.जा. 73.50 71 81.29 29 42 0 24.38

अ.ज. 46.75 57 76.48 25 32 0 31.80

इतर 379.75 265 726.66 103 162 0 400.37

एकूण 500.00 393 884.43 157 236 0 456.55
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तक्ता कर्मांक 9.4 

खासदार थािनक के्षतर् िवकास कायर्कर्म (लोकसभा मतदार संघ/ राज्यसभा मतदार संघ) 
िज हा :-  धुळे         
(I) राज्यसभा (मागील वषर् 2014-15)                                                     (`  लाखात ) 

अ.़कर्. 
राज्यसभा सद याचे 

नाव 
वगर् 

एकूण ा त 
िनधी 

मंजुर 
कामे 

मंजुर 
कामांची 
रक्कम 

पुणर्
झालेली 
कामे 

गती 
पथावरील 
कामे  

सुरू न
झालेली
कामे 

एकूण 
झालेला खचर्

(1) (2) (3) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 -- 

अ.जा. 0 0 0 0 0 0 0 

अ.ज. 0 0 0 0 0 0 0 

इतर 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण राज्यसभा सद य 
(राज् सभेवर सध्या असलेले 

सद य) 

अ.जा. 0 0 0 0 0 0 0 

अ.ज. 0 0 0 0 0 0 0 

इतर 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 

 (I1) राज्यसभा (अहवाल वषर् 2015-16)                                      (`  लाखात ) 

अ.़कर्. 
राज्यसभा मतदार 

संघ  
वगर् 

एकूण ा त 
िनधी 

मंजुर 
कामे 

मंजुर 
कामांची 
रक्कम 

पुणर्
झालेली 
कामे 

गती 
पथावरील 
कामे  

सुरू न
झालेली
कामे 

एकूण 
झालेला खचर्

(1) (2) (3) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 

1 -- 

अ.जा. 0 0 0 0 0 0 0 

अ.ज. 0 0 0 0 0 0 0 

इतर 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण राज्यसभा सद य 
(राज् सभेवर सध्या असलेले 

सद य) 

अ.जा. 0 0 0 0 0 0 0 

अ.ज. 0 0 0 0 0 0 0 

इतर 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 
िटप :- सध्या राज्यसभेवर असले या सद यांमध्ये धुळे िज हा हा कोणत्याही सद याचा नोडल िज हा नाही.   
आधार - िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, धुळे 
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 तक्ता कर्मांक 9.5 

आमदार थािनक िवकास कायर्कर्म (िवधानसभा मतदार संघ) 
िज हा :-  धुळे                                   संदभर् वषर्:-2015-16
                                           (` लाखात) 

अ.़
कर्.

िवधानसभा  
मतदार संघ 

शासना   
कडुन/ इतर 
िज हयांकडुन  
ा त      िनधी 

िज हयातील 
मंजुर कामांची 

संख्या 

शासकीय 
मंजुरीची रक्कम

िवतरीत िनधी (जुन्या 
कामांवरील िवतरीत 

िनधीसह) 

एकूण   
खचर् 

कामाची गती

पूणर् अपुणर् 
सुरू न 
झालेली 

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

1 िशरपुर 200.00 50 272.69 212.46 212.46 19 31 0 

2 िंशदखेडा 200.00 109 293.37 247.42 247.42 33 61 15 

3 साकर्ी 200.00 102 300.01 285.69 285.69 93 2 7 

4 धुळे शहर 200.00 263 287.21 207.85 207.85 43 20 0 

5 धुळे गर्ामीण 200.00 73 237.15 211.93 211.93 25 43 5 

एकूण  1000.00 597 1390.43 1165.35 1165.35 213 157 27 

 
आधार :- िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 9. 6 

आमदार थािनक िवकास कायर्कर्म (िवधानपिरषद सद य) 
िज हा :-  धुळे                                                                          संदभर् वषर् :- 2015-16 

                            (` लाखात) 

अ.़
कर्.

िवधानपिरषद 
सद याचे नाव 

शासना   
कडुन/ इतर 
िज हयां- 
कडुन      

ा त      िनधी 

िज हयातील 
कामांकिरता 
उपल ध 
िनधी 

िज हयाबाहेरील 
कामांकिरता वगर्
केलेला िनधी 

िज हयातील 
मंजुर कामांची 

संख्या 

शासकीय 
मंजुरीची 
रक्कम 

िवतरीत िनधी 
(जुन्या 

कामांवरील 
िवतरीत 
िनधीसह) 

एकूण   
खचर् 

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

1 
मा. आ. ी. 

अमरीशभाई पटेल 
200.00 158.51 71.60 30 230.11 232.10 232.10

एकूण  200.00 158.51 71.60 30 230.11 232.10 232.10

 
 

अ.़
कर्.

िवधानपिरषद 
सद याचे नाव 

कामाची गती

पूणर् अपुणर्  
सुरू न 
झालेली 

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

1 
मा. आ. ी. 

अमरीशभाई पटेल 
17 13 0 

एकूण  17 13 0 

 
  आधार :- िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 9.7 

महारा टर् रोजगार हमी योजना 
िज हा :-  धुळे                                                                                     संदभर् वषर् :- 2015-16 
अ. 
कर्. 

बाब 
कामाचा कार 

िंसचन र ते कृिष वनीकरण इतर एकूण
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 िनयोिजत कामांची संख्या 18167 2914 2802 3600 76862 104345 

2 मंजूर केले या कामांची संख्या 4929 484 289 1901 6710 14313 

3 सुरु केले या कामांची संख्या 1834 468 2435 558 716 6011 

4 पूणर् केले या कामांची संख्या 2301 142 253 66 101 2863 

5 मध्येच बंद केले या कामांची संख्या 0 0 0 0 0 0 

6 कामांसाठी केलेली तरतूद 74101.47 29788.58 7934.01 6471.45 27102.83 145398.34 

7 
कामांवर झालेला एकूण खचर् (` 

लाखात) 
2700.89 2792.72 892.97 425.57 120.69 6932.84 

8 
रोजगार िनिर्मती (मनु य िदवस 

लाखात) 
12.73 9.74 1.03 0.56 0.27 24.33 

 
आधार :- उपिज हािधकारी, रोजगार हमी योजना, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे  
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तक्ता कर्मांक 9.8 
महारा टर् रोजगार हमी योजनेखाली घेतलेली कामे, त्यावरील रोजगार व खचर् 

िज हा :-  धुळे                                                                       संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. कर्. मिहना 
खचर् (` लाखात)

मनु य िदवस 
(लाखात) 

रोजगार हमी 
योजनेखालील 
कामांची संख्या 

मिहन्यातील 
आिर्थक वषार्च्या
आरंभापासून 

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

1 एि ल 2015 135.33 135.33 1.76 451 

2 मे 2015 491.26 626.59 3.27 450 

3 जून 2015 521.12 1147.71 4.99 481 

4 जुलै 2015 565.73 1713.44 6.52 482 

5 ऑग ट  2015 352.31 2065.75 7.50 301 

6 स टबर 2015 304.75 2370.50 8.71 481 

7 ऑक्टोबर 2015 483.85 2854.35 10.71 601 

8 नो हबर 2015 385.16 3239.51 11.90 481 

9 िडसबर 2015 453.69 3693.20 14.55 541 

10 जानेवारी 2016 668.75 4361.95 17.49 540 

11 फे ुवारी 2016 675.64 5037.59 20.87 600 

12 माचर् 2016 1895.25 6932.84 24.33 602 

 
आधार :- उपिज हािधकारी, रोजगार हमी योजना, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 9. 9 

महारा टर् गर्ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेली कारानसुार कामे व त्यावरील खचर् 
िज हा :-  धुळे                                                                                   संदभर् वषर् :- 2015-16  

अ. 
कर्. 

तालुका 

कामाचा कार 
गर्ामीण बारमाही जोड 

र ते 
पूरिनयतंर्ण व पूर 

संरक्षण 
जलसंधारण व 

जलसंवधर्न/जलभरणा
दु काळ ितबंधक 

काम 
लघु व सू म 
जलिंसचन 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा 

ख
चर्

 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा 

ख
चर्

 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा 

ख
चर्

 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा 

ख
चर्

 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा 

ख
चर्

 

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

1 िशरपूर 1 4.62 0 0.00 0 0.00 14 0.38 0 0.00

2 िंशदखेडा 11 86.45 0 0.00 1 0.46 3 0.51 0 0.00

3 साकर्ी 32 431.41 0 0.00 29 2.22 78 3.34 0 0.00

4 धुळे 98 505.93 1 12.49 53 106.58 90 13.36 0 0.00

एकूण 142 1028.41 1 12.49 83 109.26 185 17.59 0 0.00
.    

अ. 
कर्. 

तालुका 

कामाचा कार 
अनुसूिचत 

जाती/जमाती व नवीन 
भूधारकांना िंसचन 

सुिवधा 

पारंपािरक 
जलस्तर्ोतांच 
नुतनीकरण 

भूिवकास / 
शेतीिवकास 

कदर् शासनाने 
अिधसूिचत केलेली 
मान्यता ा त इतर 

कामे 

एकूण 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा ख

चर्
 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा ख

चर्
 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा ख

चर्
 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा ख

चर्
 

पूण
र् झ
ाले

या
 

क
ाम
ाच
ी सं

ख्य
ा  

वष
ार्त

 झ
ाले
ल
ा ख

चर्
 

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

1 िशरपूर 412 93.03 0 0.00 3 0.01 37 0.67 467 98.71

2 िंशदखेडा 379 539.92 0 0.00 1 0.00 19 2.16 414 629.5

3 साकर्ी 624 147.23 0 0.00 6 0.00 1 0.12 770 584.32

4 धुळे 926 327.55 0 0.00 36 1.05 8 23.14 1212 990.10

एकूण 2341 1107.73 0 0.00 46 1.06 65 26.09 2863 2302.63
 
आधार :- उपिज हािधकारी, रोजगार हमी योजना, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10.1 

पोिलस अिधकारी / कमर्चारी  यांची संख्या 
िज हा :-  धुळे                                                                            संदभर् वषर् :-2015-16 
अ. 
कर्. 

पदनाम 
संख्या

एकूण संख्या पैकी मिहलांची संख्या
(1) (2) (3) (4) 

1 पोिलस अिधकारी/ कमर्चा-यांची संख्या 

1.1 पोिलस उपमहािनरीक्षक  0 0 

1.2 पोिलस आयुक्त 0 0 

1.3 पोिलस उपायुक्त 0 0 

1.4 पोिलस सहायक आयुक्त 0 0 

1.5 पोिलस अिधक्षक 1 0 

1.6 अपर पोिलस अिधक्षक 1 0 

1.7 पोिलस उप अिधक्षक 4 0 

1.8 पोिलस िनरीक्षक 21 0 

1.9 सहायक पोिलस िनरीक्षक 28 1 

1.10 पोिलस उप िनरीक्षक 92 5 

1.11 अ)पोिलस जमादार 172 0 

         ब) पोिलस हवालदार 384 10 

1.12 पोिलस िशपाई / पोिलस नाईक 1320 174 

1.13 इतर 157 16 

एकूण पोिलस अिधकारी / कमर्चारी संख्या 2164 206 

2 पोिलस ठाणे 17  

3 आउट पो ट 10 

4 पोिलस चौकी 11 

5 लॉकअ स 11 

6 पोिलस ठाणे, आउट पो ट व सब पो ट आदींची सोय असलेली गावे व 
शहरे 

37 

7 होमगाडर्सची संख्या 654 130 
 
आधार  - 1) िज हा पोिलस अिधक्षक  कायार्लय , धुळे 

   2)  िज हा समादेशक, होमगाडर् कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 10.2 

िज ात कायर्रत िविवध  न्यायालये, त्यामधील न्यायािधशांची संख्या व िनकालात  काढलेली  करणे  
   िज हा :-  धुळे                                                            संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

न्यायालये 
कायर्रत 
न्यायालये 
संख्या 

न्यायािधशांची संख्या
एकूण 
करणे 

मूळ अपील

मंजूर पदे भरलेली पदे िनयिमत संकीणर् िनयिमत संकीणर्

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

1 िदवाणी न्यायालय 25 25 25 12755 3326 2549 3690 3190 

2 फौजदारी न्यायालय 25 25 25 21472 17014 1106 2012 1340 

3 लोक न्यायालय -- -- -- -- -- --- -- -- 

4 कामगार न्यायालय 1 1 1 842 842 0 0 0 

5 औ ोिगक न्यायालय 1 1 0 115 79 18 18 0 

6 कौटंुिबक न्यायालय 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
िज हा दंडािधकारी तथा 

कायर्कारी दंडािधकारी 
8 8 8 439 439 0 0 0 

8 गर्ाहक मंच 1 1 1 229 175 54 0 0 

 

िटप :-   (--) अशी खुण असलेली मािहती उपल ध नस याचे मा. सद य सिचव, िज हा िवधी व सेवा ािधकरण, धुळे यांनी कळिवले आहे.     
आधार :- 1) िज हा व सतर् न्यायािधश, धुळे 
  2) आयुक्त, कामगार न्यायालय, धुळे 
  3) आयुक्त, औ ोिगक न्यायालय, धुळे 
               4) मा. सद य सिचव, िज हा िवधी व सेवा ािधकरण,धुळे. 
  5) िज हा दंडािधकारी व कायर्कारी दंडािधकारी , धुळे 
               6) िज हा गर्ाहक मंच, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10. 3 

िज ातील कािशत झालेली वतर्मानपतेर् व िनयतकािलके 
िज हा :-  धुळे                                                                         संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ.कर्. तालुका 
दैिनक वतर्मान पतेर् आिण िनयतकािलके 

दैिनक सा तािहक पािक्षक मािसक तैर्मािसक वािर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 िशरपूर 0 1 0 0 0 0 

2 िंशदखेडा 0 3 0 0 0 0 

3 साकर्ी 0 1 0 0 0 0 

4 धुळे 14 6 0 0 0 0 

िज हा एकूण 14 11 0 0 0 0 

 

 
आधार :- िज हा मािहती अिधकारी, धुळे  
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तक्ता कर्मांक 10. 4 

िचतर्पटगहेृ, ही.डी.ओ.कदर् आिण केबलधारक यांची आकडेवारी 
िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2015-16 
अ. 
कर्. 

तालुका कायम वरुपी 
िचतर्पटगृहे 

िफरती       िचतर्पटगृहे ि हडीओ           कदेर् केबल          
धारक 

वसूल केलेला
करमणूक कर 

(` हजारात ) संख्या त्येक 
खेळासाठी 
असलेली 

आसन क्षमता 

संख्या त्येक
खेळासाठी 
असलेली 

आसन क्षमता 

संख्या त्येक
खेळासाठी 
असलेली 

आसन क्षमता 

केबल 
चालक 
संख्या 

केबल
गर्ाहक 
संख्या 

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

1 िशरपूर 3 1751 0 0 0 0 28 5337 1440.42

2 िंशदखेडा 2 1063 0 0 0 0 55 5154 879.81

3 साकर्ी 0 0 0 0 2 87 30 6261 1262.61

4 धुळे 6 4789 0 0 5 198 144 14732 4971.58

िज हा एकूण 11 7603 0 0 7 285 257 31484 8554.42

 

आधार :- करमणुक कर शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10. 5 

लोकसभा व िवधानसभा िनवडणकूीबाबतची आकडेवारी 
िज हा :-  धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2014 
अ.  
कर्. 

मतदारसंघाचे नाव 
एकूण मतदाराचंी 

संख्या 
मतदान केले या मतदारांची संख्या मतदानाची  

टक्केवारी पुरूष िस्तर्या एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

लोकसभा िनवडणकू  : 2014 
1 धुळे - 2 1672023 540775 438455 979230 58.56

लोकसभा एकूण 1672023 540775 438455 979230 58.56
िवधानसभा िनवडणकू : 2014 

1 साकर्ी 307169 104127 87883 192010 62.50
2 धुळे गर्ामीण  350839 124777 109592 234369 66.79
3 धुळे शहर 285810 85625 69964 155589 54.43
4 िंशदखेडा 306311 102882 94741 197623 64.52
5 िशरपूर 295518 102299 92761 195060 66.00

िवधानसभा एकूण 1545647 519710 454941 974651 63.05 
 

अ.  
कर्. 

मतदारसंघाचे नाव 

पक्षिनहाय िमळालेली मते (संख्या) 

कॉगेर्स 
आय 

रा टर्वादी
कॉगेर्स 
पाटीर् 

भा.ज.प. िशवसेना म.न.से.
बहुजन 
समाज 
पाटीर् 

अपक्ष इतर पक्ष 

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

लोकसभा िनवडणकू  : 2014 
1 धुळे - 2 398727 0 529450 0 0 9897 26485 14671
लोकसभा एकूण 398727 0 529450 0 0 9897 26485 14671

िवधानसभा िनवडणकू : 2014 
1 साकर्ी 74760 12398 71437 12832 2987 0 5565 12031
2 धुळे गर्ामीण  119094 17682 73012 15093 2452 2199 1492 3345
3 धुळे शहर 13470 44852 57780 27379 764 1823 4050 5471
4 िंशदखेडा 48025 50636 92794 2263 0 1000 1991 914
5 िशरपूर 98114 11409 72913 3942 0 1123 893 6666
िवधानसभा एकूण 353463 136977 367936 61509 6203 6145 13991 28427  

 
आधार :- िज हा िनवडणूक अिधकारी ,  िज हािधकारी कायार्लय,  धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10. 6 

िज ात गोळा करण्यात आलेला कर महसलू 
िज हा :-  धुळे                                                                           (`  लाखात )  

बाब 2013-14 2014-15 2015-16
(1) (2) (3) (4) 

(1) मू यविर्धत कर ( हॅट) 14141 14224 14480.50

(2) मुदर्ांक व न दणी शु क 3467.07 1162.36 448.72

(3) राज्य उत्पादन शु क 500.47 273.70 53.25

(4) िवजेवरील  शु क -- -- - 

(5) करमणूक  कर, िवकेर्य व तू व सेवा यांवरील           

      इतर कर  व शु क 
576.34 909.36 488.39

(6) वाहनांवरील कर 6353.96 6305.39 7168.84

(7) माल व उतारंुवरील कर -- -- -- 

(8) जमीन महसूल 1743.23 1880.82 1021.15

(9) इतर महसूल  -- -- -- 

एकूण महसलू 26782.07 24755.63 23660.85

 
िटप :- अ.कर्. 4, 7 व 9 ची मािहती संबंिधत कायार्लयाकडे उपल ध नस याने मािहती (--) िनरंक दशर्िवण्यात आली आहे.   
आधार :-  1) िज हा कोषागार अिधकारी, िज हा कोषागार कायार्लय, धुळे. 
     2) सहा यक िवकर्ीकर आयुक्त, िज हा िवकर्ीकर कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10.7 

िज ात गोळा करण्यात आलेला मू यवधीर्त कर महसलू ( हटॅ) 
िज हा :-  धुळे                                  

बाब 

2014-15 2015-16
यापारी
संख्या 

करभरणा
केलेली  

त्यक्ष रक्कम 
(` लाखात) 

यापारी 
संख्या  

करभरणा
केलेली  

त्यक्ष रक्कम  
(` लाखात) 

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

गट (अ) ` 1 कोटी पेक्षा जा त कर भरणारे यापारी 34 7096.00 39 7783.42 

गट (ब) ` 1 कोटी पेक्षा कमी परंतू `  10 लाखापेक्षा   
जा त कर भरणारे यापारी 

57 4568.56 50 4018.25 

गट (क) `  10 लाखापेक्षा कमी कर भरणारे यापारी 5631 2560.00 5511 2678.83 

गट (ड) न दणी केलेले तथािप कर न भरणारे यापारी 128 0.00 520 0.00 

एकूण 5850 14224.56 6120 14480.50 
 

आधार : सहा यक िवकर्ीकर आयुक्त, िज हा िवकर्ीकर कायार्लय, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10. 8 

कोषागारात सादर झाले या देयकांचे तपिशल 
िज हा :-  धुळे                                                                         संदभर् वषर् :- 2015-16 
अ. 
कर्. 

कोषागार/उप 
कोषागाराचे 

नाव  

एकूण  
कायार्लयांची  
संख्या 

कोषागारात
सादर 
झाले या 

देयकांची एकूण 
संख्या 

पािरत
झाले या 
देयकांची 
संख्या 

वषर्भरात
खचीर् पडलेली 
एकूण रक्कम 

(` हजार) 

ा त  
झालेली 
एकूण 
चलने 

एकूण जमा
रक्कम 

(` हजार) 

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

1 िशरपूर 38 2671 2671 526435 6040 3761705 

2 िंशदखेडा 29 2316 1830 581858 8648 991504 

3 साकर्ी 57 3572 3572 1421027 22967 15898570 

4 धुळे 157 24171 21976 2178178 90242 3061643 

एकूण 281 32730 30049 4707498 127897 23713422 

 
आधार :- िज हा कोषागार अिधकारी, िज हा कोषागार कायार्लय, धुळे.  
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तक्ता कर्मांक 10.9 

मािहती व तंतर्ज्ञान संबधी तपिशल 
िज हा :-  धुळे                                                                          संदभर् वषर् :- 2015-16 
अ. 
कर्. 

तालुका एकूण 
कायार्लयाची  
संख्या 

लॅनशी
जोडले या 
कायार्लयांची 
संख्या 

इंटरनेट सेवा
उपल ध असले या 
कायार्लयांची  
संख्या 

भूमीअिभ- 
लेखाचे 

संगणकीकरण 
झाले आहे काय? 

सेतु अंतगर्त
पुरिवण्यात 

येणाऱ्या सेवांची 
संख्या 

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

1 िशरपूर -- -- -- होय 14 

2 िंशदखेडा -- -- -- होय 14 

3 साकर्ी -- -- -- होय 14 

4 धुळे -- -- -- होय 14 

एकूण -- -- -- होय 14 

 
िटप :- एन. आय. सी. िवभागाकडुन सदर मािहती उपल ध झाली नस याने तंभ कर्. 3, 4 व 5 ची मािहती िनरंक (--) अशी दशर्िवण्यात आली  
           आहे. 
आधार :- 1) एन.आय.सी िवभाग िज हािधकारी कायार्लय, धुळे 
              2) तहिसल कायार्लय, िशरपुर/साकर्ी/िंशदखेडा/धुळे. 
              3) िज हा भुिम व अिभलेख कायार्लय, धुळे. 
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तक्ता कर्मांक 10.10 

िज हयातील पयर्टन थळाच्या िवकासाबाबत स ि थती 
िज हा :-धुळे                                                                           संदभर् वषर् :- 2014-15 

अ. 
कर्. 

तालुका 
पयर्टन 
थळांची 
वगर्वारी 

पयर्टन 
थळांची 
संख्या 

पयर्टन थळाच्या िठकाणी मंजूर िवकास 
कामे पयर्टन थळाच्या िठकाणी

िवकास कामावर  
झालेला खचर् (` लाख) 

चालु वषार्च्या
सुरवातीची अपुणर्

कामे 

नवीन मंजूर 
कामे 

एकूण कामे 

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

1 िशरपूर 
अ 0 -- -- -- 0.00
ब 0 -- -- -- 0.00
क 63 -- 9 9 53.00

2 िंशदखेडा 
अ 0 -- -- -- 0.00
ब 0 -- -- -- 0.00
क 83 -- 9 9 71.00

3 साकर्ी 
अ 0 -- -- -- 0.00
ब 0 -- -- -- 0.00
क 49 -- 7 7 62.00

4 धुळे 
अ 0 -- -- -- 0.00
ब 0 -- -- -- 0.00
क 181 -- 11 11 70.00

एकूण िज हा 
अ 0 -- -- -- 0.00 
ब 0 -- -- -- 0.00 
क 376 -- 36 36 256.00

एकूण 376 -- 36 36 256.00 
 

िटप :- (--) अशी खुण असलेली मािहती संबंिधत िवभागाकडे उपल ध नस याचे लेखी कळिवले आहे. 
आधार :- िज हा िनयोजन अिधकारी, धुळे 
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तक्ता कर्मांक 10.11 

िज ातील पयर्टन थळांच्या िठकाणी असले या सिुवधा 
िज हा :-धुळे                    संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
पयर्टन 
थळांची 
वगर्वारी 

पयर्टन  
थळांची
संख्या 

त्यापैकी
सां कृितक   
वारसा 

असले या     
पयर्टन थळांची 

संख्या 

पयर्टन थळांचे येथे राहण्याची सुिवधा असलेली हॉटे स

महारा टर् 
पयर्टन िवकास
महामंडळ 

त्यामधील 
रुमची संख्या 

खाजगी 
हॉटे सची 
संख्या 

त्यामधील 
रुमची संख्या

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

1 िशरपूर 
अ 0 0 0 0 0 0
ब 0 0 0 0 0 0
क 63 0 0 0 0 0

2 िंशदखेडा 
अ 0 0 0 0 0 0
ब 0 0 0 0 0 0
क 83 0 0 0 0 0

3 साकर्ी 
अ 0 0 0 0 0 0
ब 0 0 0 0 0 0
क 49 0 0 0 0 0

4 धुळे 
अ 0 0 0 0 0 0
ब 0 0 0 0 0 0
क 181 0 0 0 0 0

एकूण िज हा 
अ 0 0 0 0 0 0
ब 0 0 0 0 0 0
क 376 0 0 0 0 0

एकूण 376 0 0 0 0 0
            पुढे चालु.. . .. 
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तक्ता कर्मांक 10.11 

िज ातील पयर्टन थळांच्या िठकाणी असले या सिुवधा 
िज हा :-धुळे                                                                             संदभर् वषर् :- 2015-16 

अ. 
कर्. 

तालुका 
पयर्टकांची 
संख्या 

टर्ॅ हल एजंटची 
संख्या 

त्यांच्या ारे 
पुरिवण्यात येणाऱ्या
वाहनांची संख्या 

पयर्टन थळाचा 
िवकास करण्यासाठी  

झालेला खचर् 

पयर्टन थळाचा
िवकास कामे करताना 

िनमार्ण  
झालेला रोजगार 

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

1 िशरपूर 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 53.00 0 

2 िंशदखेडा 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 71.00 0 

3 साकर्ी 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 62.00 0 

4 धुळे 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 70.00 0 

एकूण िज हा 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 0.00 0 
0 0 0 256.00 0 

एकूण 0 0 256.00 0 
 
िटप:- धुळे िज हयात अि तत्वात असले या पयर्टन थळांपैकी कोणत्याही पयर्टन थळाच्या िठकाणी उपरोक्त सुिवधा  
          उपल ध नस याने मािहती (0) अशी दशर्िवण्यात आली आहे. 
आधार :- 1) िज हा िनयोजन सिमती, धुळे. 

  2) महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळ,नािशक. 
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तक्ता कर्मांक 11.1 

लोकसंख्यािवषयक िनवडक आकडेवारी 
नागरी के्षतर् 

िज हा :-  धुळे                                                      संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ. 
कर्. 

बाब/ 
तालुका 

के्षतर् 
चौ.िक.मी. 

गावांची 
संख्या 

शहरांची 
संख्या 

लोकसंख्या
कुटूबांची 
संख्या 

लोकसंख्येची 
घनता 

ी-
पुरुष 
माण

के्षिपत 
लोकसंख्या 

(01/10/2015)
एकूण पुरुष िस्तर्या 

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

1 िशरपूर 6.00 0 1 76905 40235 36670 15187 12818 911 83497 

2 िंशदखेडा 32.50 0 1 46767 24011 22756 9479 1439 948 50775 

3 साकर्ी 10.17 0 2 29460 15165 14295 6167 2897 943 31985 

4 धुळे 68.00 0 4 417904 215704 202200 81324 6146 937 453723 

एकूण 116.67 0 8 571036 295115 275921 112157 4894 935 619980 
 

  िटप :- 1) तंभ कर्. 12 मध्ये जनगणना 2011 वर आधािरत 1 ऑक्टोबर 2015 च्या के्षिपत लोकसंख्येची आकडेवारी  
                   दशर्िवण्यात आली आहे.  

        2) तंभ कर्. 5 मधील आकडेवारी मध्ये जनगणना शहरांचा (साकर्ी व िनजामपुर साकर्ी तालुक्यातील तर वलवाडी,  
             मिंहदळे व अवधान या धुळे तालुक्यातील गणना शहरांचा) समावेश करण्यात आला आहे. 

       आधार :- जनगणना 2011 
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तक्ता कर्मांक 11.2 

लोकसंख्यािवषयक िनवडक आकडेवारी 
गर्ामीण के्षतर् 

   िज हा :-  धुळे                                  संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ. 
कर्. 

बाब/ 
तालुका 

के्षतर्* 
चौ.िक.मी. 

गावांची 
संख्या 

लोकसंख्या
कुटूबांची 
संख्या 

लोक-
संख्येची 
घनता 

ी-पुरुष 
माण 

के्षिपत 
लोकसंख्या 

(01/10/2015)एकूण पुरुष िस्तर्या 

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

1 िशरपूर 1504.67 145 345232 176012 169220 66288 229 961 355955 

2 िंशदखेडा 1270.16 141 276390 142499 133891 57025 218 940 284975 

3 साकर्ी 2399.69 225 435453 220832 214621 88783 181 972 448978 

4 धुळे 1903.81 163 422751 219573 203178 84621 222 925 435882 

एकूण 7078.33 674 1479826 758916 720910 296717 209 950 1525790 
  

        िटप :- 1) तंभ कर्. 12 मध्ये जनगणना 2011 वर आधािरत 1 ऑक्टोबर 2015 च्या के्षिपत लोकसंख्येची  
                            आकडेवारी दशर्िवण्यात आली आहे. 
                       2)  तंभ कर्. 2 मधील तालुक्याच्या व िज हयाच्या भौगोिलक मािहतीसाठीचे स्तर्ोत वेगळे अस याने  
                            तालुक्याची मािहती िज हयाच्या मािहतीशी जुळणार नाही. 

            आधार :- जनगणना 2011 
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                                                 तक्ता कर्मांक 11.3 

िज ातील मागासवगीर्यांची लोकसंख्या 
िज हा :-  धुळे                                 संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ. 
कर्. 

बाब/ 
तालुका 

मागासवगीर्य लोकसंख्या 
मागासवगीर्य

लोकसंख्येचे एकूण 
लोकसंख्येतील माण

अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती अनुसूिचत 
जाती 

अनुसूिचत
जमाती एकूण पुरुष िस्तर्या एकूण पुरुष िस्तर्या 

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

1 िशरपूर 22255 11334 10921 202826 102253 100573 5.27 48.05 

2 िंशदखेडा 23178 11841 11337 79347 40647 38700 7.17 24.55 

3 साकर्ी 16867 8600 8267 247970 123885 124085 3.63 53.34 

4 धुळे 65271 33293 31978 117172 60249 56923 7.76 13.94 

एकूण 127571 65068 62503 647315 327034 320281 6.22 31.56  

 
आधार :- जनगणना 2011 
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तक्ता कर्मांक 11.4 

लोकसंख्या आिण वधृ्दीदर 
िज हा :-  धुळे                                                         संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 
जन- 
गणना  
वषर् 

गर्ामीण/ 
नागरी 

लोकसंख्या दशवािर्षक वृध्दीदर वािर्षक चकर्वाढ वृध्दीदर

एकूण पुरुष िस्तर्या अनुसूिचत
जाती 

अनुसूिचत
जमाती 

सवर् 
साधारण

अनुसूिचत 
जाती 

अनुसूिचत 
जमाती 

सवर् 
साधारण 

अनुसूिचत 
जाती 

अनुसूिचत 
जमाती 

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

1961 

एकूण 781065 398332 382733 37 169 29.16 32.14 19.86 2.56 2.79 1.81 

गर्ामीण 645748 327131 318617 29 165 36.14 31.82 19.57 3.08 2.76 1.79 

नागरी 135317 71201 64116 8 4 3.76 14.29 33.33 0.37 1.34 2.88 

1971 

एकूण 969714 497766 471948 43 201 24.15 16.22 18.93 2.19 1.51 1.75 

गर्ामीण 786654 401172 385482 36 195 21.82 24.14 18.18 1.99 2.19 1.68 

नागरी 183060 96594 86466 8 5 35.28 0.00 25.00 3.07 0.00 2.26 

1981 

एकूण 1202284 615294 586990 61 304 23.98 41.86 51.24 2.17 3.56 4.22 

गर्ामीण 931622 473457 458165 45 252 18.43 25.00 29.23 1.71 2.26 2.60 

नागरी 270662 141837 128825 15 13 47.85 87.50 160.00 3.99 6.49 10.03

1991 

एकूण 1473170 757268 715902 97 375 22.53 59.02 23.36 2.05 4.75 2.12 

गर्ामीण 1116966 571207 545759 70 358 19.89 55.56 42.06 1.83 4.52 3.57 

नागरी 356204 186061 170143 25 17 31.60 66.67 30.77 2.78 5.24 2.72 

2001 

एकूण 1707947 878372 829575 109 444 15.94 12.37 18.40 1.49 1.17 1.70 

गर्ामीण 1262062 646364 615698 76 420 12.99 8.57 17.32 1.23 0.83 1.61 

नागरी 445885 232008 213877 34 23 25.18 36.00 35.29 2.27 3.12 3.07 

2011 

एकूण 2050862 1054031 996831 128 647 20.08 17.43 45.72 1.85 1.62 3.84 

गर्ामीण 1479826 758916 720910 83 608 17.25 9.21 44.76 1.60 0.88 3.77 

नागरी 571036 295115 276921 45 39 28.07 32.35 69.57 2.50 2.84 5.42 
 

िटप :- 1) अनु. जाती व अनु. जमातीची आकडेवारी हजारात अस याने  बेरजा जुळणार नाहीत. 
आधार  :- जनगणना 2011 
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तक्ता कर्मांक 11.5 
शहरांची वगर्वारी आिण त्यांची लोकसंख्या 

िज हा :-  धुळे                                 संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ. 
कर्. 

शहराचे 
नाव 

शहराचे 
वगीर्करण 

लोकसंख्या लोकसंख्या
वाढीचा 
दशवािर्षक 
वृध्दीदर 

एकूण पुरुष िस्तर्या 

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

1 िशरपूर 
ब  वगर्  

नगरपािलका 
 

76905  40235  36670  24.66 

2 द डाईचा 
ब  वगर्  

नगरपािलका 
46767  24011  22756  10.21 

3 धुळे 
ड  वगर् 

महानगरपािलका
375559 193446 182113 9.89 

एकूण नागरी 499231 257692 241539 11.96 

 
आधार : - जनगणना 2011 
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तक्ता कर्मांक 11. 6 
मखु्य व सीमांितक काम करणाऱ्यांचे उ ोग गटिनहाय वगीर्करण 

िज हा :-  धुळे                         संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ. 
कर्. 

बाब/ 
तालुका 

मुख्य काम करणारे िसमांितक  काम करणारे

शेतकरी  शेतमजूर 

व तूिनमार्ण, 
सेवा दरुु त्या
व घरगुती 
उ ोग 

इतर काम
करणारे 

एकूण शेतकरी शेतमजूर 

व तूिनमार्ण, 
सेवा दरुु त्या
व घरगुती 
उ ोग 

इतर 
काम 
करणारे

एकूण 

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

1 िशरपूर 34977 100797 2800 33898 172472 3290 16929 858 4475 25552

2 िंशदखेडा 37914 64798 2910 26172 131794 2916 16505 650 4519 24590

3 साकर्ी 93366 97416 3461 27908 222151 7233 12612 777 3669 24291

4 धुळे 54384 102817 7386 134871 299458 5059 17662 1804 11537 36062

एकूण 220641 365828 16557 222849 825875 18498 63708 4089 24200 110495

            

अ.कर्. बाब / तालुका 

काम करणाऱ्यांचे वगीर्करण

मुख्य व िसमांितक 
काम करणारे एकूण

काम करणाऱ्यांची
एकूण लोकसंख्येशी 

टक्केवारी 
एकूण काम न करणारे 

काम न करणाऱ्यांची
एकूण लोकसंख्येशी 

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

1 िशरपूर 198024 46.91 224113 53.09 

2 िंशदखेडा 156384 48.39 166773 51.61 

3 साकर्ी 246442 53.01 218471 46.99 

4 धुळे 335520 39.91 505135 60.09 

एकूण 936370 45.66 1114492 54.34 

 
आधार : - भारताची जनगणना 2011 
 

 

 



  213

तक्ता कर्मांक 11.7 
धमर् व वयोगटानसुार लोकसंख्या 

िज हा :-  धुळे               संदभर् वषर् :- जनगणना 2011 

अ.कर्. बाब 
गर्ामीण नागरी एकूण

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

धमार्नसुार 
1 बौध्द 3534 3334 3297 3240 6831 6574 
2 िखर् चन 1063 1030 761 799 1824 1829 
3 िंहद ू 729448 692511 209846 193655 939294 886166
4 जैन 2260 1965 4357 4236 6617 6201 
5 मुि लम 20170 19866 75175 72690 95345 92556 
6 शीख 201 229 517 475 718 704 
7 इतर 434 422 28 28 462 450 
8 धमर् अिनदिशत 1806 1553 1134 798 2940 2351

सवर् धमर् (एकूण) 758916 720910 295115 275921 1054031 996831
वयोगटिनहाय लोकसंख्या 

अ.कर्. वयोगट 
गर्ामीण नागरी एकूण 

परुुष  तर्ी परुुष  तर्ी परुुष  तर्ी 
(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 वषार्वरील 66613 80339 22929 25860 89542 106199 

11 वय अिनदिशत 6420 5852 3449 2917 9869 8769 

सवर् वयोगट (एकूण) 758916 720910 295115 275921 1054031 996831
 

आधार :- भारताची जनगणना 2011. 
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तक्ता कर्मांक 11. 8 
विहती धारणेचा कार आिण के्षतर्फळ गटानसुार वगीर्करण 

िज हा :-  धुळे                                                                          संदभर् वषर् :-  2010-11 

अ. 
कर्. 

बाब 
के्षतर्फळ गट हेक्टर  (आकार वगर् ) 

0 तेä 0.49  
0.50 तेÉä
0.99 

1.00 तेÉä
1.99 

2.00 तेÉä
4.99 

5.00 तेÉä 
9.99 

10.00 तेÉä
20.00 

20.00 व 
अिधकò

एकूण 

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

1 
वैयिक्तक 
धारण 

संख्या 20676 53150 83984 53030 9612 656 88 221196
के्षतर्फळ 7236.34 39254.25 119633.57 152742.08 61730.50 8196.08 4837.93 393630.75

2 संयुक्त धारण 
संख्या 1548 3472 4945 3757 928 60 9 14719
के्षतर्फळ 515.60 2537.19 7047.96 11100.15 5878.03 727.76 266.12 28072.81

3 सं था धारण 
संख्या 2 10 26 24 10 7 5 84
के्षतर्फळ 0.86 6.89 37.43 79.16 64.06 94.30 308.92 591.62

4 एकूण धारण 
संख्या 22226 56632 88955 56811 10550 723 102 235999
के्षतर्फळ 7752.80 41798.33 126718.96 163921.39 67672.59 9018.14 5412.97 422295.18

5 
पूणर्पणे 
ओिलता 

खालील धारण 

संख्या उपल ध नाही

के्षतर्फळ उपल ध नाही 

6 
पूणर्पणे 
िजराईत 
धारण 

संख्या उपल ध नाही

के्षतर्फळ उपल ध नाही 

7 

अंशत: 
ओिलता 
खालील 
धारण 

संख्या उपल ध नाही
के्षतर्फळ उपल ध नाही
ओिलता
खालील 

उपल ध नाही 

8 
एकूण िपका 
खालील के्षतर् 

ओिलता 
खािलल उपल ध नाही 

िजराईत उपल ध नाही
एकूण 9275.74 50191.38 155637.18 193672.22 76419.14 9123.17 8234.37 502553.20

 
आधार :- कृिष गणना – 2010-11 
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तक्ता कर्मांक 11.9 (अ) 
िज ातील एकूण पशधुन (िवदेशी/संकिरत गाई व बैल) 

िज हा  : - धुळे                                               संदभर् वषर् - पशुगणना 2012        

अ. 
कर्. 

तालुका 
िवदेशी /संकिरत गाई व बैल 

अडीच 
वषार्पयतच्या गाई

अडीच 
वषार्वरील गाई

दीड वषार्पयतचे 
बैल 

दीड वषार्वरील 
बैल 

एकुण ( तंभ कर्. 
3 ते 6) 

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

1 िशरपूर 857 1346 428 130 2761 

2 िंशदखेडा 3663 6750 1660 897 12970 

3 साकर्ी 2033 4136 589 1759 8517 

4 धुळे 4485 7991 1781 2000 16257 

एकूण  11038 20223 4458 4786 40505 

 

आधार - पशुगणना 2012 
तक्ता कर्मांक 11.9 (ब) 

िज ातील एकूण पशधुन (देशी गाई व बैल) 
िज हा  : - धुळे                                            संदभर् वषर् - पशुगणना 2012 

अ. 
कर्. 

तालुका 

देशी गाई व बैल
तीन 

वषार्पयतच्या 
गाई 

तीन 
वषार्वरील 
गाई 

दोन
वषार्पयतचे 

बैल 

दोन
वषार्वरील 
बैल 

एकुण ( तंभ 
कर्. 3 ते 6) 

एकुण देशी व िवदेशी/संकिरत गाई 
व बैल ( तंभ कर्.7 व तक्ता कर्. 11.9(अ) 

मधील तंभ कर्. 7)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 िशरपूर 10148 19474 4455 35793 69870 72631 

2 िंशदखेडा 5231 9966 2592 30391 48180 61150 

3 साकर्ी 12964 27912 4813 70997 116686 125203 

4 धुळे 11963 23728 6090 39181 80962 97219 

एकूण  40306 81080 17950 176362 315698 356203 

आधार - पशुगणना 2012 
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तक्ता कर्मांक 11.9 (क) 
िज ातील एकूण पशधुन िज ातील एकूण पशधुन ( हशी व रेडे) 

िज हा  : - धुळे                                            संदभर् वषर् - पशुगणना 2012         

अ. 
कर्. 

तालुका 
हशी / रेडे

तीन वषार्पयतच्या 
हशी  

तीन वषार्वरील
हशी  

दोन वषार्ंपयतचे 
रेडे  

दोन वषार्ंवरील 
रेडे  

एकुण तंभ कर्. 3 
ते 6 

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

1 िशरपूर 5298 10206 1448 286 17238 

2 िंशदखेडा 4142 7890 1389 238 13659 

3 साकर्ी 8298 19826 2151 716 30991 

4 धुळे 11154 23345 2826 919 38244 

एकूण  28892 61267 7814 2159 100132 

 

आधार - पशुगणना  2012 
 

तक्ता कर्मांक 11.9 (ड) 
िज ातील एकूण पशधुन व कुक्कुट पक्षी 

िज हा  : - धुळे                                             संदभर् वषर् - पशुगणना 2012       

अ. 
कर्. 

तालुका 
देशी, िवदेशी 
व संकिरत 
गाई व बैल 

हशी व 
रेडे 

मढया बकऱ्या
घोडे, 
िंशगरे 
व खेचरे

गाढवे
इतर 
पशुधन

एकुण 
पशुधन 

एकुण 
क बडया

एकुण 
कुक्कुटपक्षी

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

1 िशरपूर 72631 17238 8637 48898 382 38 1271 149095 65049 94139 

2 िंशदखेडा 61150 13659 28779 44778 629 39 4435 153469 35931 51326 

3 साकर्ी 125203 30991 78569 99169 1859 77 9877 345745 143065 610138 

4 धुळे 97219 38244 90804 82845 1792 116 14910 325930 61501 328050 

एकूण  356203 100132 206789 275690 4662 270 30493 974239 305546 1083653

.आधार - पशुगणना  2012 
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तक्ता कर्मांक 11.10 
कृिष अवजारे 

िज हा  : - धुळे                                                                   संदभर् वषर् - पशुगणना 2007 
          (संख्या)    

अ. 
कर्. 

तालुका 

नांगरांची संख्या 
बैल गाडयांची

संख्या 

उसाचे चरक ओिलतासाठी
टर्ॅक्टर 
संख्या लाकडी लोखंडी 

शक्तीवर 
चालणारे 

बैल मदतीने 
चालणारे 

तेलावर 
चालणारे 
पंप 

िव ु  पंप 

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

1 िशरपूर 7142 3391 8654 0 106 172 3695 351 

2 िंशदखेडा 5703 5568 8253 11 54 253 3827 365 

3 साकर्ी 2561 11510 1226 3 11 357 8366 449 

4 धुळे 7785 8200 12682 6 3 569 10365 522 

एकूण  23191 28669 30815 20 174 1351 26253 1687 

 
आधार - पशुगणना 2007 
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तक्ता कर्मांक 11. 11 
कृिष व िबगर-कृिष उ ो 

िज हा :-  धुळे                  संदभर् :  आिर्थक गणना, 2013 
अ. 
कर्. 

बाब 
कृिष उ ोग िबगर- कृिष कृिष व िबगर-कृिष एकूण

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

1 

आ थापनांची  संख्या 

1.1 िवना वेतनी कामगार असले या 9877 420 10297 23820 19905 43725 33697 20325 54022

1.2 िकमान एकतरी वेतनी कामगार 
असले या 

1332 107 1439 8625 8532 17157 9957 8639 18596

1.3  एकूण 11209 527 11736 32445 28437 60882 43654 28964 72618

2 

मालकीच्या कारानसुार  आ थापना 

2.1 सहकारी 11 0 11 145 148 293 156 148 304 

2.2 सावर्जिनक 13 2 15 2848 431 3279 2861 433 3294 

2.3 खाजगी 11185 525 11710 29452 27858 57310 40637 28383 69020

3 

मालकाच्या सामािजक गटानसुार आ थापना (एकूणशी टक्केवारी) 

3.1 अनुसूिचत जाती 4 3.04 4.75 4.18 4.49 4.32 4.35 4.46 4.39 

3.2 अनुसूिचत जमाती 20.33 11.39 19.93 9.41 2.54 6.2 12.21 2.7 8.42 

4 
जागेिवरिहत कायार्िन्वत असले या 
आ थापना (एकूणशी टक्केवारी) 

32.48 50.47 33.29 17.72 25.85 21.52 21.51 26.3 23.42 

5 सवर्साधारणपणे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या 

 

5.1 एकूण कामगार 17605 1000 18605 68376 66865 135241 85981 67865 153846

5.2 वेतनावर काम करणारे कामगार 1972 211 2183 33751 32478 66229 35723 32689 68412

5.3 वेतनावरील कामगारांची एकूण 
कामगारांशी टक्केवारी 

11.2 21.1 11.73 49.36 48.57 48.97 41.55 48.17 44.47 

5.4 कामगाराचंी ित आ थापना 
सरासरी संख्या 

1.57 1.9 1.59 2.11 2.35 2.22 1.97 2.34 2.12 

 
िटप :- * पीक उत्पादन,मळे, सावर्जिनक शासन, संरक्षण आिण सामािजक सरुक्षा सेवा काय वगळून 
आधार :- अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मंुबई 
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तक्ता कर्मांक 11. 12 
ढोबळ कायर्ि थतीनसुार आ थापनांची आिण िनयिमत काम करणा-या कामगारांची संख्या  

िज हा :-  धुळे                                 संदभर् :  आिर्थक गणना, 2013 
उ ोग गट 
संकेतांक 

उ ोग गट 
गर्ामीण नागरी एकूण *

आ थापना कामगार आ थापना आ थापना कामगार आ थापना
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 कृषी 11209 17605 527 1000 11736 18605
05 खाणकाम व दगडकाम 31 165 13 28 44 193
06 व तुिनमार्ण 6755 16883 4305 11232 11060 28115

07 व08 वीज, गॅस आिण पाणी पुरवठा 93 513 112 1153 205 1666
09 बांधकाम 472 1160 707 1373 1179 2533
10 िवकर्ी, देखभाल व दरुु ती 554 983 1123 3105 1677 4088
11 घाऊक यापार 338 771 670 1799 1008 2570
12 िकरकोळ यापार 11013 15419 10084 17810 21097 33229

13 
वाहतुक आिण साठवण (टपाल व कुिरयर 
कायार्सह) 

1374 3666 1478 4121 2852 7787 

14 उपाहारगृहे आिण हॉटे स 2946 3992 2827 4795 5773 8787

15 
मािहती व दळणवळण (संगणक णाली, 
स ला व तत्संबंधीत सेवासहीत) 

163 303 249 652 412 955 

16 िव ीय व िवमा कायर् 279 971 507 2781 786 3752
17 थावर मालम ेसंबंधी कायर् 54 64 863 1069 917 1133

18 
यवसाियक, वैज्ञािनक व तांितर्क 
कायर्(जाहीरात, पणन, संशोधन, आिण 
पशुिचिकत्सक कायर् यासिहत) 

350 548 598 1075 948 1623 

19 
शासकीय व आधार सेवा कायर् (टर्ॅ हल
एजन्सी, रोजगािवषयक कायर् व अिधवेशन 
व यापार दशर्ने आयोिजत करणे यासह ) 

234 453 464 1418 698 1871 

20 शैक्षिणक 2635 14451 710 6748 3345 21199

21 
मानवी आरोग्य व सामािजक कायर् (िनवासी
व िबगर िनवासी शुषु ा कदर्ासह) 

847 2006 839 3139 1686 5145 

22 
कला, करमणूक,िकर्डा व मनोरंजन  (अवैध
जुगार व पैज लावणे वगळून) 

376 947 184 488 560 1435 

23 
इतर सेवाकायर् (इतरतर् वगीर्कृत केली
नसलेली) 

3931 5081 2704 4079 6635 9160 

िबगर- कृषी सेवाकायर् (एकूण) 32445 68376 28437 66865 60882 135241

कृषी व िबगर-कृषी सेवाकायर् (एकूण) 43654 85981 28964 67865 72618 153846
 

टीप: * पीक उत्पादन,मळे, सावर्जिनक शासन, संरक्षण आिण सामािजक सरुक्षा सेवा काय वगळून  
आधार :- अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मंुबई  
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