




  



तावना 

 
 ‘महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी’ हे काशन राज्य िवधानमंडळाच्या अथर्संक पीय अिधवेशनामध्ये सादर 

करण्यासाठी अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, िनयोजन िवभाग दरवषीर् तयार करते. सदर काशन 2012-13 या 

वषार्साठी तयार करण्यात आले असनू मािलकेतील हा 52 वा अंक आहे.  या काशनात अथर् यव थेतील िविवध 

सामािजक-आिर्थक के्षतर्ांच्या ि थतीबाबतची मािहती व संदभार्साठी आव यक त्या िठकाणी िनदशांक व ि थतीदशर्क 

कल देण्यात आले आहेत.   

 
2.  अ यावत मािहती उपल ध करून देण्याच्या यत्नामळेु या काशनात समािव ट केलेली काही आकडेवारी / 

अंदाज अ थायी वरुपातील आहेत. 

 
3.  कदर् व राज्य शासनाचे संबंिधत िवभाग व उपकर्म यांनी उपयकु्त मािहती या संचालनालयास वेळेत उपल ध 

करून िद यामळेु हे काशन तयार करणे शक्य झाले, त्याब ल हे संचालनालय त्यांचे आभारी आहे. 

 
 
 
 शै. म.ु अपरािजत 
 अथर् व सांिख्यकी संचालक, 
 महारा टर् शासन 
मुंबई 

िदनांक :   19   माचर्, 2013 
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राज्याचा संिक्ष त आढावा 
 

 देशाचा पि चम व मध्य भाग यापले या महारा टर् राज्यास अरबी समदुर्ाचा 720 िक.मी. लांबीचा िव तीणर् सागरी 
िकनारा लाभला आहे.  पि चमेकडील  स ादर्ी पवर्ताच्या रांगा राज्याचा ाकृितक कणा असनू उ रेस असले या सातपडुा 
पवर्ताच्या रांगा व पवूस असले या भामरागड - िचरोली - गायखरुी या ड गर रांगा राज्याच्या नैसिर्गक सीमा आहेत. राज्याचा 
वाय येस गजुरात, उ रेस मध्य देश, पवुस छ ीसगढ, आग्नेयेस आंधर् देश, दिक्षणेस कनार्टक व नैऋत्येस गोवा ही राज्ये 
आहेत. 

 राज्यात उ ण किटबंधीय मौसमी हवामान आहे. माचर् पासनु सरुु  होणारा अंगाची लाहीकही करणारा उन्हाळा जनु 
च्या सरुवातीला पाउस घेउन येतो. पावसा यातील िहरवळीत लपेटलेले उबदार वातावरण अन अ हाददायी  आक्टोबर जे हा 
िहवा यात िटकुन राहतो. पि चम समदुर् तटावरुन येणा-या पावसाळी ढगांमळेु स ादर्ीच्या ड गर रांगांवर 400 से.मी. पेक्षा 
जा त पाउस पडतो. वातसंमखु  कोकणात धवुाधार पाउस पडत असला तरी तो उ रेकडे सरकताना कमी होत जातो. 
स ादर्ीच्या पवुला पि चम पठारावरील काही देशात पाउस 170 से. मी. एवढा अत्य प पडतो. सोलापरु, अहमदनगर हे 
कोरडे िज हे कदर् थानी असण-या मौसमाच्या शेवटी पवूस िवदभर् मराठवाडयाकडे सरकताना पावसाचे माण काहीसे वाढते.                    

 भौगोिलक क्षेतर् (3.08 लक्ष चौ.िक.मी.) व लोकसंख्या या दोन्ही बाबतीत महारा टर् हे देशात दसुऱ्या कर्मांकाचे राज्य 
आहे.  राज्याची लोकसंख्या समुारे 11.24 कोटी (जनगणना 2011) असनू ती देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 9.3 टक्के 
आहे.  राज्याचे मो ा माणावर नागरीकरण झाले असनू 45.2 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात राहते.  

  राज्यात 35 िज हे असनू शासकीय सिुवधेसाठी ते  कोकण, पणेु, नािशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपरू या 
सहा महसलुी िवभागात िवभागले आहेत.  िज हा तरावरील िनयोजनासाठी राज्यात पवूार्पार काळापासनू भावी यंतर्णा 
कायर्रत आहेत.  थािनक शासनासाठी राज्याच्या गर्ामीण भागात 33 िज हा पिरषदा, 351 पंचायत सिमत्या व 27,906 
गर्ामपंचायती आहेत, तर नागरी भागात 26 महानगरपािलका, 219 नगरपिरषदा, 7 नगरपंचायती व 7 कटक मंडळे आहेत.   

  महारा टर्ाची राजधानी असलेली मुंबई ही देशाची आिर्थक राजधानी असनू जवळजवळ सवर्च मखु िनगम व 
िव ीय सं था यांची  मखु्यालये या शहरात आहेत.  देशातील मखु वायदे व भांडवली  बाजार आिण िवकेर्य व त ू यापार 
कदेर् मुंबईत आहेत.  

 चाल ूिंकमतींनसुार 2011-12 या वषार्चे थलू राज्य उत्पन्न ` 11,99,548 कोटी असनू देशांतगर्त थलू उत्पन्नात 
राज्याचा समुारे 14.4 टक्के िह सा आहे.  गे या काही वषार्ंपासनू थलू राज्य उत्पन्न वेगाने वाढत आहे.  राज्यातील 
औ ोिगक व सेवा या दोन्ही क्षेतर्ांचा राज्य उत्पन्नात एकितर्त िह सा समुारे 87.1 टक्के आहे. कृिष व संलग्न काय या के्षतर्ाचा 
राज्य उत्पन्नातील िह सा 12.9 टक्के आहे.   

 राज्यातील 226.1 लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे व 52.1 लाख हेक्टर जमीन वनांखाली आहे. िंसचनात 
वाढ हावी यासाठी अनेक िंसचन क प राबिवण्यात येत आहेत.  िबगर िंसचन क्षेतर्ात पाणलोट क्षेतर् िवकास कायर्कर्म गतीने 
राबिवण्यासाठी जलसंधारण अिभयानाची थापना करण्यात आली आहे.  

 पशसंुवधर्न हे कृिष के्षतर्ाशी संबंधीत महत्वाचे क्षेतर् आहे.  देशातील पशधुन व कुक्कुटपालन यामध्ये राज्याचा िह सा 
अनकुर्मे 7 व  10 टक्के आहे.  

 महारा टर् सवार्त जा त औ ोिगकीकरण झालेले राज्य असनु भारतातील औ ोिगक क्षेतर्ामध्ये राज्याने आपले 
आघाडीचे थान कायम राखले आहे.  लघ ुउ ोगात हे राज्य अगेर्सर आहे.  देशांतगर्त तसेच िवदेशी सं थांकडून औ ोिगक 
क्षेतर्ात गुंतवणकू आकिर्षत करण्यात राज्याने सातत्य राखले आहे.  हे राज्य मोटार वाहने उत्पादनाचे तसेच मािहती तंतर्ज्ञानाचे 
मखु कदर् बनले आहे.  मो ा माणावर थािपत होणारे िवशेष िनयार्तवृ ी झोन हे राज्यासाठी अिभमाना पद आहेत. 

 राज्याने ाथिमक िशक्षणास महत्व िद यामळेु साक्षरता दरात सातत्याने सधुारणा होत आहे.  जनगणना 2011 नसुार 
देशाचा साक्षरता दर 74  टक्के होता, तर राज्याचा साक्षरता दर 82.9 टक्के होता. राज्यात बारावी पयतच्या मलुींना मोफत 
िशक्षण िदले जाते.  राज्यात अिभयांितर्की, वै कीय आिण यव थापन के्षतर्ातील उच्च िशक्षणाच्या उत्कृ ट सं था आहेत.   
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 मानव िवकास िनदशांकाची गती ही अनेक वेळा राज्याच्या  मखु्य िवकास िनदशकाची  गती  दशर्िवते. भारताचा 
मानव िवकास अहवाल 2011 नसुार देशाचा मानव िवकास िनदशांक 0.467 आहे व राज्याचा मानव िवकास िनदशांक 
0.572 असनू राज्याचा देशात पाचवा कर्मांक आहे.  

 राज्यात 2.43 लाख िकलोमीटर लांबी असलेले (सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदेच्या 
देखभालीखालील) व  सवर्दरू पसरलेले र त्यांचे जाळे आहे.  राज्यातील 99 टक्क्यांपेक्षा जा त गावे बारमाही व हंगामी 
र त्यांनी जोडलेली आहेत.  राज्यातील भपूृ ठीय वाहतकू सिुवधा उत्कृ ट असनू बंदरे व िवमानतळांशी असणाऱ्या संपकर्  
यव थेमळेु राज्यात वाहतकू यव थेची चांगली सिुवधा उपल ध झाली आहे.  िवजेची थािपत क्षमता आिण िनिमतीर्च्या 
बाबतीत देशात हे राज्य अगर् थानी आहे.  या सवर् बाबींमळेु गुंतवणकुीसाठी हे जा त पसंतीचे राज्य बनले आहे.   

 हे राज्य शासकीय क्षमता आिण नवनवीन क पनांबाबत सपुिरिचत आहे.  मिहला धोरण राबिवणारे तसेच 
मिहलांच्या िवकासासाठी ‘मिहला व बालक याण’ या वतंतर् िवभागाची थापना करुन अथर्संक पीय तरतदू करणारे हे 
पिहले राज्य आहे.  'रोजगार हमी योजना' राबिवणारे हे आ वतर्क राज्य असनू कदर् शासनाने ही योजना अंिगकारली आहे.    

 महारा टर् राज्य हे केवळ भौगोिलक सीमांनी अधोरेिखत केलेले राज्य नसनू येथील जनतेने संघिटतिरत्या 
पिर मपवूर्क घडिवलेले राज्य आहे.  या राज्याची एकमेव मराठी सं कृती िवकिसत होण्यास नैसिर्गक तसेच सां कृितक 
िविवधता सहा यभतू झाली आहे.  या राज्यास वत:ची अध्याित्मक बैठक असनू हे राज्य  'संतांची भमूी' हणनू ओळखले 
जाते.  तत्कालीन संतांनी अध्याित्मक सहभागाने राज्याच्या िविवध भागात सां कृितक पनुरूत्थानास हातभार लावला. 
महारा टर्ाने भारताच्या सामािजक व राजकीय िजवनात लक्षणीय भिूमका बजावली आहे. ि टीशांच्या िवरोधातील वातंत्र्य 
संगर्ामात महारा टर्ाचे कायर् उ लेखनीय आहे व तद्नंतर देश घडिवणा-या कायार्तही गुंतले होते.  अजंठा, वेरूळ व घारापरुीची 
लेणी, गेट वे ऑफ इंिडया आिण वा तशुा तर्ाच्या वैिश पणूर् वा त ु जसे िवहार व चैत्य यामळेु जगभरातील पयर्टक 
राज्याकडे आकिर्षत होतात.  अिव मरणीय मारकांबरोबरच िविवध समहुातील लोकांची एकजटू व त्यांचा सां कृितक 
वारसा यामळेु देशात राज्याने मानाचे थान ा त केले आहे.  मानव िवकासास सहा यभतू ठरणाऱ्या त्येक के्षतर्ात कायर् 
करणारी यिक्तमत्वे राज्यात उदयास आली आहेत.  कर्ीडा, कला, सािहत्य व सामािजक सेवा यामध्ये राज्याचे भरीव योगदान 
आहे.  'बॉलीवडू'  नावाने जग िसध्द असलेला िचतर्पट उ ोग राज्यात आहे.   

 महारा टर् हे या सवर् वैिश ांमळेु सव म राज्य बनले आहे. 

 
 
 

* * * * * 
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अ. दिृ टके्षपात महारा टर्    

बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12* 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.   भौगोिलक के्षतर् - (हजार चौ.िक.मी.) 306 308 308 308 308 308 308 

2.   शासकीय रचना -   
 महसलूी िवभाग 4 4 6 6 6 6 6 
 िज हे 26 26 28 31 35 35 35
 तहसील 229 235 301 303 353 355 355
 व ती असलेली गावे  35,851 35,778 39,354 40,412 41,095 

43,663 43,663  व ती नसलेली गावे 3,016 2,883 2,479 2,613 2,616 
 शहरे # 266 289 307 336 378 535 535 
3.   जनगणनेनसुार लोकसंख्या - (हजारात) (1961) (1971) (1981) (1991) (2001) (2011) (2011)
 एकूण 39,554 50,412 62,784 78,937 96,879 1,12,373 1,12,373
 परुुष 20,429 26,116 32,415 40,826 50,401 58,361 58,361
 ि तर्या 19,125 24,296 30,369 38,111 46,478 54,012 54,012
 गर्ामीण 28,391 34,701 40,791 48,395 55,778 61,545 61,545
 नागरी 11,163 15,711 21,993 30,542 41,101 50,828 50,828
 अनसुिूचत जाती 2,227 3,177 4,480 8,758 9,882 - -
 अनसुिूचत जमाती 2,397 3,841 5,772 7,318 8,577 - -
 लोकसंख्या घनता ( ती चौ.िक.मी.) 129 164 204 257 315 365 365
 साक्षरता माण (टक्के) 35.1 45.8 57.1 64.9 76.9 82.9 82.9
 तर्ी-परुुष माण  

(ि तर्या ित हजार परुुष) 
936 930 937 934 922 925 925

 नागरी लोकसंख्येचे माण (टक्के) 28.22 31.17 35.03 38.69 42.43 45.2 45.2
4. राज्य उत्पन्न - (चाल ूिंकमतीनसुार)        
 (2004-05 च्या मािलके माणे)   

 राज्य उत्पन्न (` कोटी)                          2,249 5,780 19,377 68,861 2,43,584 9,34,376++ 10,82,751+ 

 कृिष व संलग्न काय क्षतेर् (` कोटी) 585 1,078 3,756 12,326 32,711 1,19,747++ 1,39,888+ 

 उ ोग के्षतर् (` कोटी) 553 1,732 6,224 22,554 64,942 2,47,150++ 2,80,352+ 

 सेवा के्षतर् (` कोटी) 1,111 2,969 9,397 33,981 1,45,931 5,67,480++ 6,62,511+ 

 दरडोई राज्य उत्पन्न (`) 576 1,168 3,112 8,811 28,540 83,395++ 95,339+ 

5. कृिष - (के्षतर् हजार हेक्टरमध्ये )        
 िन वळ पेरणी के्षतर् 17,878 17,668 18,299 18,565 17,844 17,406 उ. ना. 
 िपकांखालील थलू के्षतर् 18,823 18,737 19,642 21,859 21,619 23,175 उ. ना. 
 थलू िंसिचत  के्षतर् 1,220 1,570 2,415 3,319 3,852 @ @ 
  त्यापैकी  लाभ के्षतर्^ 226$ 422 718 1,076$$ 1,764## 2,955## 3,252## 
 थलू िंसिचत के्षतर्ाचे िपकांखालील 

एकूण थलू के्षतर्ाशी माण (टक्के) 
6.5 8.4 12.3 15.2 17.8 उ. ना. उ. ना. 

6.   मखु िपकांखालील के्षतर् -  
(हजार हेक्टरमध्ये) 

       

 तांदळू 1,300 1,352 1,459 1,597 1,512 1,518 1,544 

 गहू 907 812 1,063 867 754 1,307 878

 ज्वारी 6,284 5,703 6,469 6,300 5,094 4,060 3,229

 बाजरी 1,635 2,039 1,534 1,940 1,800 1,035 838

 सवर् तणृधान्ये 10,606 10,320 19,976 11,136 9,824 8,990 7,564

 सवर् कडधान्ये 2,349 2,566 2,715 3,257 3,557 4,038 3,297

 सवर् अन्नधान्ये 12,955 12,886 13,691 14,393 13,382 13,026 10,860 

 *  अ थायी  + पिहले सधुािरत अंदाज         + +  दसुरे सधुािरत अंदाज         #    गणना शहरांसह           उ. ना. - उपल ध नाही                          
@  िंसचन  क्षमता व िंसिचत के्षतर् याचे अनमुान काढण्यासाठी िडसबर,2012 मध्ये िवशेष तपास पथकाची िनयकु्ती करण्यात आली आहे.    ही आकडेवारी या सिमतीच्या 
अहवालाच्या िशफारशींच्या ि वकृतीनंतर उपल ध होईल.   $ 1961-62       $$ 1991-92                                                             
 ## क पाच्या लाभक्षेतर्ातील काल यावरील, उपसा व धरणातनू नदी ना यामध्ये सोडले या तसेच लाभक्षेतर्ातील िविहरी दारे त्यक्ष िंसिचत के्षतर्.  
^ जलसंपदा िवभागाकडून िनिर्मत लाभके्षतर् 
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अ. दिृ टके्षपात महारा टर्                                                                      

 बाब 
(1) 

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12* 

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

 ऊस के्षतर् 155 204 319 536 687 उ. ना. उ. ना. 

 ऊस तोडणी के्षतर् 155 167 258 442 595 965 1,022 

 कापसू 2,500 2,750 2,550 2,721 3,077 3,942 4,167 

 भईूमगू 1,083 904 695 864 490 357 302 

7. मखु िपकांचे उत्पादन -        

 (हजार टनात)        

 तांदळू 1,369 1,662 2,315 2,344 1,930 2,696 2,840 

 गहू 401 440 886 909 948 2,301 1,499 

 ज्वारी 4,224 1,557 4,409 5,929 3,988 3,452 2,627 

 बाजरी 489 824 697 1,115 1,087 1,123 823 

 सवर् तणृधान्ये 6,755 4,737 8,647 10,740 8,497 12,323 10,418 

 सवर् कडधान्ये 989 677 825 1,441 1,637 3,096 2,310 

 सवर् अन्नधान्ये 7,744 5,414 9,472 12,181 10,134 15,419 12,728 

 ऊस  10,404 14,433 23,706 38,154 49,569 85,691 89,456 

 कापसू (रुई) # 1,673 484 1,224 1,875 1,803 7,473 6,820 

 भुईमगू 800 586 451 979 470 458 351 

8. कृिष उत्पादनाचा िनदशांक @ - - - - 136.5 127.4 223.8 209.13 

9. कृिष गणना -  (1970-71) (1980-81) (1990-91) (2000-01) (2005-06) (2010-11) 

 विहत खातेदारांची संख्या 
(हजारात) 

- 4,951 6,863 9,470 12,138 13,716 13,699 

 विहत के्षतर् (हजार हेक्टसर्मध्ये) - 21,179 21,362 20,925 20,103 20,005 19,767 

 विहतीचे सरासरी के्षतर् (हेक्टर) - 4.28 3.11 2.21 1.66 1.46 1.44 

10. पशधुन गणना - (1961) (1966) (1978) (1987) (1997)        (2007)  (2007) 

 एकूण पशधुन (हजारात) 26,048 25,441 29,642 34,255 39,638 35,955* 35,955* 

 एकूण क ब ा-बदके (हजारात) 10,577 9,902 18,791 24,839 35,392 64,756* 64,756* 

       (2003) (2003) 

 टॅर्क्टर 1,427 3,274 12,917 34,529 79,893 1,05,611 1,05,611 

11. वन के्षतर् (चौ.िक.मी.) 63,544 62,311 64,222 63,798 61,935 61,939 61,358

12. औ ोिगक गुंतवणकू  -      (2011-12) $  (2012-13)$ 
 मंजरू क प (संख्या) - - - - - 17,167 17,779 
 गुंतवणकू (` कोटी) - - - - - 8,69,840 9,50,972 
 रोजगार (हजारात) - - - - - 4,327 4,439 

13. वीज - (दशलक्ष िक.व.ॅतास)        
 एकूण िनिर्मती 3,268 7,925 17,864 36,430 61,209 83,017 89,465 
 एकूण वापर 2,720 7,650 14,034 29,971 47,289 87,396 96,644 
 औ ोिगक वापर 1,853 5,312 8,130 14,706 18,363 34,416 36,486
 कृिष वापर 15 356 1,723 6,604 9,940 16,257 21,693 
 घरगतुी वापर 260 732 1,779 5,065 11,172 19,547 21,041 

उ. ना. - उपल ध नाही                            *     अ थायी            #    कापसाचे उत्पादन 170 िक.गर्.ॅ ची एक गासडी या माणे हजार गास ांमध्ये  

@     पाया - तैर्वािर्षक सरासरी 1979-82 = 100           $      ऑग ट, 1991  ते स टबर 
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दिृ टके्षपात महारा टर् 
 

बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12* 

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

14. बकँा - (अनसुिूचत 
वािणिज्यक)  

 (जनू,1971) (जनू, 1981) (जनू, 1991) (जनू, 2001) (जनू, 2010) (जनू, 2011) 

 बकँ कायार्लये  उ.ना. 1,471 3,627 5,591 6,294 8,037 8,515 
      (माचर्, 1991) (माचर्, 2001)             
 गर्ािमण लोकसंख्येसाठी बकँ 

कायार्लये  
उ.ना. 450 1,355 2,749 2,294 2,170 2,231 

15. िशक्षण -       (2011-12) + 
 ाथिमक शाळा 34,594 44,535 51,045 57,744 65,960 75,695 1,00,084 
 िव ाथीर् (हजारात) 4,178 6,539 8,392 10,424 11,857 10,626    16,185 
 माध्यिमक शाळा  

(उच्च माध्यिमकांसह) 
2,468 5,313 6,119 10,519 15,389 21,357 21,884 

 िव ाथीर् (हजारात) 858 1,985 3,309 6,260 9,267 10,711      5,628 
16. आरोग्य -  (1971) (1981) (1991) (2001) (2011) (2012) 
 रुग्णालये उ.ना. 299 530 768 1,102 1,368 1,393 
 दवाखाने उ.ना. 1,372 1,776 1,896 1,544 3,012 3,087 
 दर लाख लोकसंख्येमागे खाटा उ.ना. 88 114 144 106 103 106 
       (2011) 
 जन्मदर @  34.7 32.2 28.5 26.2 20.7 16.7 16.7 
 मतृ्यदुर @  13.8 12.3 9.6 8.2 7.5 6.3 6.3 
 अभर्क मतृ्यदुर @  86 105 79 60 45 25 25 
17. वाहतूक -       
 रे व ेमागार्ची लांबी (िकलोमीटर)  5,056 5,226 5,233 5,434 5,459 5,984 5,984 
 एकूण र त्यांची लांबी 

(िकलोमीटर) † 
39,241 65,364 1,41,131 1,72,965 2,16,968 2,41,712 2,42,919 

 त्यापैकी पृ ठांिकत 24,852 35,853 66,616 1,32,048 1,78,999 2,21,182 2,23,102 
 मोटार वाहने (हजारात) 100 312 805 2,641 6,607 16,990 18,919 
18. सहकार -       
 ाथिमक कृिष पतसं था 21,400 20,420 18,577 19,565 20,551 21,451 21,443 
 सभासद (लाखात) 22 38 54 79 101 150 154 
 सहकारी सं थांची एकूण संख्या 31,565 42,597 60,747 1,04,620 1,58,016 2,24,306 2,27,938 
 एकूण सभासद (लाखात) 42 86 148 269 430 530 525 
 सहकारी सं थांचे एकूण खेळते  

भांडवल (` कोटी) 
291 1,489 5,210 24,284 1,34,440 2,48,434 2,48,825 

19. थािनक वराज्य सं था  -      (2012-13) $

 िज हा पिरषदा 25 25 25 29 33 33 33 
 गर्ामपंचायती 21,636 22,300 24,281 25,827 27,735 27,913 27,906 
 पंचायत सिमत्या 295 296 296 298 321 351 351  
 नगर पिरषदा 219 221 220 228 228 222 219 
 महानगरपािलका 3 4 5 11 15 23 26 
 नगर पंचायत - - - - 3 4 7 
 कटक मंडळे 7 7 7 7 7 7 7 

*    अ थायी                 @   नमनुा न दणी पाहणी   उ. ना. - उपल ध नाही  
†   सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील र ते     $   राज्य िनवडणकू आयोगाच्या अहवालानसुार 

+    वषर् 2011-12 पासनू सदर मािहतीचा आधार बदलला अस यामळेु सदर मािहती ाथिमक शाळा (1 ते 8) व माध्यिमक शाळा (उच्च माध्यिमकसह) (9 ते 12) या   
   वरुपात ा त झाली असनू पवूीर्ची मािहती ाथिमक शाळा (1 ते 7) व माध्यिमक शाळा (उच्च माध्यिमकसह) (8 ते 12) या वरुपात आहे.  तसेच सदर मािहतीचा 
   आधार  डीआयएसई  आहे.   
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ब.   महारा टर् आिण भारताची तलुनात्मक मािहती 
 

 बाब पिरमाण महारा टर् भारत भारताशी  
तलुना 

(टक्केवारी) 

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

1. लोकसंख्या (2011)      

 1.1 एकूण लोकसंख्या हजारात 1,12,373 12,10,193 9.3 

 (अ) परुुष -”- 58,361 6,23,724 9.4 

 (ब) ि तर्या  -”- 54,012 5,86,469 9.2 

 1.2 (अ) गर्ामीण लोकसंख्या हजारात 61,545 8,33,088 7.4 

       (ब) गर्ामीण लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी टक्के 54.7 68.8 … 

 1.3 (अ) नागरी लोकसंख्या हजारात 50,828 3,77,106 13.5 

       (ब) नागरी लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी टक्के 45.2 31.2 … 

 1.4 तर्ी-परुुष माण दर हजार परुुषांमागे 
ि तर्यांची संख्या 

925 940 … 

 1.5 लोकसंख्येतील शेकडा वाढ (2001-2011) टक्के 16.0 17.6 … 

 1.6 साक्षरता माण -”- 82.9 74.0 … 

 1.7 अनसुिूचत जाती व जमातींची लोकसंख्या (2001) हजारात 18,459 2,50,962 7.4 

 1.8 एकूण काम करणारे (2001) -”- 41,173 4,02,235 10.2 

 1.9 भौगोिलक के्षतर् (2011) लाख चौ.िक.मी. 3.08 32.9 9.4 

2. कृिष (2009-10)*      

 2.1 िन वळ पेरणी के्षतर् हजार हेक्टर 17,401 1,40,022 12.4 

 2.2 िपकांखालील थलू के्षतर् -”- 22,612 1,92,197 11.8 

 2.3 थलू िंसिचत के्षतर् -”- 4,050 86,423 4.7 

 2.4 थलू िंसिचत के्षतर्ाची एकूण िपकांखालील थलू के्षतर्ाशी टक्केवारी टक्के 17.9 45.0 … 

 2.5 मखु िपकांखालील के्षतर् (2007-08 ते 2009-10 या  

 वषार्ची सरासरी) 

    

 (1)  तांदळू हजार हेक्टर 1,523 43,790 3.5 

 (2)  गहू -”- 1,119 28,083 4.0 

 (3)  ज्वारी -”- 4,132 7,694 53.7 

 (4)  बाजरी -”- 1,061 9,076 11.7 

 (5)  एकूण तणृधान्ये -”- 8,729 99,741 8.8 

 (6)  एकूण अन्नधान्ये (तणृधान्ये व कडधान्ये) -”- 12,236 1,22,745 10.0 

 (7)  ऊस के्षतर्  -”- उ.ना. उ.ना. …

        तोडणी के्षतर् -”- 872 4,548       19.2 

 (8)  कापसू -”- 3,244 9,651 33.6 

 (9)  भईूमगू -”- 353 5,978 5.9 

 
*  अ थायी      उ.ना. उपल ध नाही 
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महारा टर् आिण भारताची तलुनात्मक मािहती 
 

बाब पिरमाण महारा टर् भारत भारताशी  

तलुना 
(टक्केवारी) 

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

3. पशधुन गणना      

 3.1  एकूण पशधुन (2007) हजारात 35,955 5,29,698 6.8 

 3.2 हील टॅर्क्टसर् (2003)  -”- 106 2,361 4.5 

 3.3  िंसचनाकिरता वापरलेली िडझेल इंिजने व इलेक्टर्ीक पंप 
 (2003)  

-”- 1,174 15,684 7.5 

4. वने     

 4.1 एकूण वन के्षतर् (2011) * चौ.िक.मी. 61,358 6,92,027 8.9 

5. उ ोग      

 5.1 औ ोिगक गुंतवणकू $     

 (अ) मंजरू क प संख्या 17,779 99,147 17.9 

 (ब) तािवत गुंतवणकू ` कोटी  9,50,972 98,86,484 9.6 

 (क) रोजगार हजारात 4,439 22,447 19.8 

 5.2 िवदेशी थेट गुंतवणकू $$     

 (अ) मंजरू क प संख्या 4,246 20,643 20.6 

 (ब) तािवत गुंतवणकू ` कोटी  97,799 4,25,811 22.9 

6. वीज (2010-11)      

 6.1  एकूण िनिर्मती दशलक्ष िक. व.ॅ तास 83,017 8,44,748* 9.8 

 6.2  एकूण वापर -”- 87,396 6,16,974* 14.2 

 6.3  (अ) औ ोिगक वापर -”- 34,416 2,25,024* 15.3 

        (ब) औ ोिगक वापराची एकूण वापराशी टक्केवारी टक्के 39.4   36.5* … 

7. बकँा (अनसुिूचत वािणिज्यक) (माचर्, 2012)     

 7.1 बकँ कायार्लये  संख्या 9,053 96,059 9.4 

 7.2 बकँ कायार्लये असलेली शहरे व गावे  -”- 2,543 36,391 7.0 

8. राज्य / रा टर्ीय उत्पन्न (2011-12) +       

 8.1 चाल ूिंकमतीनसुार उत्पन्न ` कोटी  10,82,751  73,99,934 14.6 

 8.2 चाल ूिंकमतीनसुार दरडोई उत्पन्न ` 95,339  61,564 … 

 8.3 घटक उत्पादन मू यानसुार थलू राज्य उत्पन्न /  

  देशांतगर्त थलू उत्पन्न 

` कोटी     11,99,548  83,53,495 14.4 

 8.4 दरडोई थलू राज्य उत्पन्न / देशांतगर्त थलू उत्पन्न ` 1,05,623  69,497 … 

 
 * अ थायी         $ ऑग ट, 1991 ते स टेबर,2012          $$   ऑग ट, 1991 ते माचर् ,2012                + पिहले सधुािरत अंदाज                    
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1.  राज्य अथर् यव था 
राज्य उत्पन्न 
1.1 पवूार्नमुानानसुार 2012-13 मध्ये ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार थलू राज्य उत्पन्नात 7.1 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे.  कृिष 
के्षतर्ाच्या (-) 1.4 टक्के वाढीच्या पिरणाम वरूपी कृिष व संलग्न के्षतर्ातील वाढ (-) 2.1 टक्के इतकी रािहल.  उ ोग के्षतर्ात 7.0 
टक्क्यांची वाढ, तर सेवाके्षतर्ात 8.5 टक्क्यांची वाढ अपेिक्षत आहे.   

1.2 पिह या सधुािरत अंदाजानसुार 2011-12 मधील ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार थलू राज्य उत्पन्न 7.1 टक्क्यांनी वाढून     
` 7,87,426 कोटी झाले जे मागील वषीर् ` 7,35,212 कोटी होते.  चाल ू िंकमतीनसुार 2011-12 मधील थलू राज्य उत्पन्न  
` 11,99,548 कोटी असनू ते गतवषीर्पेक्षा 15.9 टक्क्यांनी अिधक आहे.   

1.3 पिह या सधुािरत अंदाजानसुार 2011-12 मध्ये  िन वळ राज्य उत्पन्न ` 10,82,751 कोटी होते तर दरडोई िन वळ राज्य उत्पन्न 
` 95,339 इतके होणे अपेिक्षत आहे.   

िंकमती 
1.4 एि ल ते िडसबर, 2012 मध्ये राज्यातील गर्ामीण व नागरी भागाचा सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक गतवषीर्च्या तत्सम 
कालावधीच्या तलुनेत अनकुर्मे 9.7 टक्क्यांनी व 9.6 टक्क्यांनी वाढला.  

1.5  अिखल भारतीय घाऊक िंकमती िनदशांकावर आधािरत वषर् ते वषर् चलनवाढीचा दर एि ल, 2012 मधील 7.5 टक्क्यांवरुन 
घसरुन जानेवारी, 2013 मध्ये 6.6 टक्के झाला जो मागील तीन वषार्तील सवार्त कमी दर होता.  ‘खा  पदाथर्’ उपगटाच्या चलनवाढीच्या 
दरात घट होऊन तो एि ल, 2012 मधील 10.9 टक्क्यांवरुन ऑक्टोबर, 2012 मध्ये 6.7 टक्के झाला.  त्यात नंतर वाढ होऊन तो 
जानेवारी, 2013 मध्ये 11.9 टक्के इतका झाला. 

लोकिव   
1.6 राज्य शासनाची 2012-13 मधील (अथर्संक पीय अंदाज) अपेिक्षत महसलुी जमा ` 1,36,712 कोटी तर 2011-12 मध्ये 
(सधुारीत अंदाज) ` 1,25,313 कोटी होती.  कर महसलू आिण करेतर महसलू अनकुर्मे ` 1,09,023 कोटी आिण ` 27,689 कोटी 
अपेिक्षत आहे.  एि ल ते िडसबर, 2012 या कालावधीत त्यक्ष महसलुी जमा ` 96,405 कोटी (अथर्संक पीय अंदाजाच्या 70.5 
टक्के) होती. 

1.7 तेरा या िव  आयोगाने राज्याला िविश ट कारणांसाठी सहा यक अनदुाने देण्याची िशफारस केली आहे.  सहा यक 
अनदुानापोटी 2012-13 मध्ये ` 3,554 कोटी िमळणे अपेिक्षत असनू त्यामध्ये थािनक वराज्य सं थांकिरता िदलेले  सवर्साधारण 
मलूभतू अनदुान ` 1,095 कोटी व सवर्साधारण कायार्त्मक अनदुान ` 751 कोटी यांचा समावेश आहे.   

1.8 राज्य शासनाचा 2012-13 मधील (अथर्संक पीय अंदाज) महसलुी खचर् ` 1,36,559 कोटी अपेिक्षत आहे तर तो 2011-12 
मध्ये (सधुारीत अंदाज) ` 1,27,372 कोटी इतका होता.   

1.9 वषर् 2012-13 मधील अंदािजत महसलुी अिधक्य ` 153 कोटी असनू िव ीय तटू ` 23,066 कोटी आहे. वषर् 2012-13 च्या 
अखेर ऋणभार ` 2,53,085 कोटी इतके होणे अपेिक्षत आहे.   

1.10 वषर् 2012-13 मध्ये िव ीय तटुीचे थलू राज्य उत्पन्नाशी माण 1.7 टक्के तसेच ऋणभाराचे थलू राज्य उत्पन्नाशी माण 
18.4 टक्के आहे जे तेरा या िव  आयोगाने ठरवनू िदले या एकितर्त िव ीय सधुारणांच्या मयार्देत आहे. 

सं थां ारे िव परुवठा  

1.11 माचर्, 2012 च्या अखेरीस बकँांतील एकूण ठेवी ` 15.94 लाख कोटी, एकूण कजर् ` 13.88 लाख कोटी आिण कजार्चे 
ठेवीशी असलेले माण 87.1 टक्के होते. 

1.12 31 माचर्, 2012 रोजी 8.27 लाख व-सहा यता गटांच्या ठेवी ` 724 कोटी होत्या तर 2.15 लाख व-सहा यता गटांचे  
` 1,164 कोटी कजर् बाकी होते. 2011-12 मध्ये 0.68 लाख व-सहा यता गटांना ` 602 कोटी कजर् वाटप करण्यात आले. 

1.13 िव ीय समावेशा अंतगर्त जानेवारी, 2013 अखेरपयत बकँ नसले या 6,069 गावांमध्ये बकँ सिुवधा उपल ध करण्यात 
आ या.  माचर्, 2012 पयत 22.53 लाख 'नो ि ल' खाती उघडण्यात आली.   
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कृिष व संलग्न काय 
1.14 वषर् 2012 मध्ये राज्यात सरासरीच्या 90.3 टक्के इतका पाऊस पडला. राज्यातील एकूण 355 तालक्यांपैकीु  30 तालक्यातु  
सरासरीपेक्षा अिधक, 189 तालक्यातु  सरासरी एवढा तर 136 तालक्यातु  अपरुा पाऊस पडला.    

1.15 पि चम महारा टर् तसेच औरंगाबाद व नािशक िवभागातील काही भागात कमी ती तेच्या व अप-ुया मोसमी पावसामळेु खरीप 
पीकांच्या पेरण्या उशीरा झा या.  कमी ओलावा आिण स टबर व ऑक्टोबर मिहन्यात पडले या अिनयिमत पावसामळेु रबी िपकांच्या 
के्षतर्ात घट झाली असनू पिरणामी चाल ूवषार्त अन्नधान्याच्या उत्पादनात मो ा माणात घट होण्याची शक्यता आहे. 

1.16 अन्नधान्याच्या उत्पादनात 2012-13 मध्ये 18 टक्के घट अपेिक्षत असनू ते गत वषार्तील 127.30 लाख मे. टन उत्पादनाच्या 
तलुनेत 104.39 लाख मे. टन होणे अपेिक्षत आहे.  तथािप, तेलिबया आिण कापसू यांचे उत्पादन अनकुर्मे 15 टक्के व दोन टक्क्यांनी 
वाढणे अपेिक्षत आहे.  उसाच्या उत्पादनात 33 टक्के घट अपेिक्षत आहे. 

1.17 वषर् 2011-12 मध्ये शेतीच्या हंगामी कामांसाठी   ` 17,109 कोटी कजर् वाटप करण्यात आले असनू त्यापैकी ` 7,650 कोटी 
ाथिमक कृिष पत सं थां ारे, ` 8,671 कोटी वािणिज्यक बकँां ारे आिण ` 788 कोटी ादेिशक गर्ामीण बकँां ारे मंजरू करण्यात आले. 

1.18 शासकीय व सहकारी दगु्धसं थां ारे नो हबर, 2012 पयत दैिनक सरासरी दधू संकलन 39.22 लाख िलटर होते, तर 2011-12 
मध्ये ते 38.57 लाख िलटर होते. वषर् 2011-12 मध्ये दधुाचे एकूण उत्पादन 84.69 लाख मे. टन होते. 

1.19 सागरी व गो ा पाण्यातील अंदािजत मत् य उत्पादन िडसबर, 2012 अखेर अनकुर्मे 3.15 लाख मे. टन व 1.10 लाख मे. टन 
होते, तर 2011-12 मध्ये ते अनकुर्मे 4.34 लाख मे. टन व 1.45 लाख मे. टन होते. 

उ ोग 
1.20 ऑग ट, 1991 ते माचर्, 2012 या कालावधीत राज्यात ` 97,799 कोटी थेट िवदेशी गुंतवणकुीच्या 4,246 क पांना 
मान्यता देण्यात आली.  त्यापैकी, 45 टक्के क प पणूर् झाले असनू 10 टक्के क पांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व त्यातील 
गुंतवणकू अनकुर्मे 51 टक्के व आठ टक्के आहे.   

सहकार  
1.21 31 माचर्, 2012 रोजी समुारे 525 लाख सभासद असले या 2.28 लाख सहकारी सं था कायर्रत होत्या. त्यापैकी, नऊ टक्के 
कृिष पतपरुवठा, 10 टक्के िबगर-कृिष पतपरुवठा तर 81 टक्के पणन, उत्पादन, उपसा जलिंसचन, िव तु परुवठा, पाणी परुवठा, वाहतकू, 
सामािजक के्षतर्, इत्यादींमध्ये कायर्रत होत्या. 

ऊजार् 
1.22 िवजेची थािपत क्षमता 31 िडसबर, 2012 रोजी 22,798 मेगावटॅ होती.  िडसबर, 2012 अखेर 67,663 दशलक्ष यिुनट  
इतकी वीज िनिर्मती झाली, जी मागील वषीर्च्या तत्सम कालावधी पेक्षा थोडी अिधक होती. औि णक वीज िनिर्मती 2011-12 मध्ये 12.7 
टक्क्यांनी तर अक्षय ऊजार् िनिर्मती 15.8 टक्क्यांनी वाढली तर नैसिर्गक वायजुन्य वीज िनिर्मती 8.1 टक्क्यांनी कमी झाली.  महापारेषण 
कंपनीची पारेषण हानी 4.2 टक्के होती. महािवतरण कंपनीची िवतरण हानी 16 टक्के तर एकितर्त तांितर्क व यावसाियक (एटी अँड सी) 
हानी 18.4 टक्के होती. 

पिरवहन  
1.23 31 माचर्, 2012 अखेर सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदेच्या देखभालीखालील र त्यांची लांबी ( थािनक वराज्य 
सं थांच्या देखभालीअतंगर्त र त्यांची लांबी वगळून) 2.43 लाख िक.मी. इतकी होती.  समुारे 99 टक्के गावे बारमाही वा हंगामी र त्यांनी 
जोडलेली होती तर 291 गावे कोणत्याही र त्यांनी जोडलेली न हती. 

सामािजक के्षतर् 
1.24  जनगणना 2011 नसुार, राज्याची एकूण लोकसंख्या 11.24 कोटी असनू ि तर्यांचे माण 48.0 टक्के आहे.  नागरी भागातील 
लोकसंख्येचे माण 45.2  टक्के आहे.  लोकसंख्येची  दशवािर्षक वाढ जवळपास 16 टक्के आहे. 

1.25 वषर् 2011 मधील जन्म दर, अभर्क मतृ्यदुर व मतृ्यदुर हे अनकुर्मे 16.7, 25 व 6.3 होते, तर 2010 मध्ये हेच दर अनकुर्मे 
17.1, 28 व 6.5 होते. 2007-2009  या कालावधीत  माता मतृ्य ू माण 104 होते. 

1.26 सन 2012-13 मध्ये त्येकी 100 वेशक्षमता असलेली  43 क तरुबा गांधी बािलका िव ालये (िनवासी) कायर्रत होती. 

1.27 मध्यान्ह भोजन योजनेअंतगर्त सन 2011-12 मध्ये 1.20 कोटी िव ाथ्यार्ंना लाभ देण्यात आला. 
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1.28 इंिदरा आवास योजनेअतंगर्त 2011-12 मध्ये 1,53,185 घरे बांधण्यात आली. शहरी गिरबांकिरता मलूभतू सेवा आिण 
एकाित्मक गहृिनमार्ण व झोपडप ी िवकास कायर्कर्मांतगर्त िडसबर, 2012 पयत अनकुर्मे 54,479 व 18,758 सदिनका बांधण्यात 
आ या.  

1.29 परुक पोषण आहार कायर्कर्मांतगर्त 2011-12 मध्ये गर्ामीण (आिदवासीसह) व नागरी भागातील लाभाथ्यार्ंची संख्या अनकुर्मे 
61.82 लाख आिण 12.78 लाख होती. 

1.30 31 माचर्, 2012 रोजी  एलपीजी संच बसिवण्यात आले या वाहनांची संख्या 1.22 लाख तर सीएनजी संच बसिवण्यात 
आले या वाहनांची  संख्या 3.02 लाख होती. 

1.31 भारत मानव िवकास अहवाल-2011, नसुार भारतात राज्याचे थान पाचवे असनू, त्याआधी अनकुर्मे केरळ, िद ली, गोवा व 
पंजाब या राज्यांचा कर्म लागतो. 

 

* * * * * 
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आलेख 2.1 : तर्ी-पुरुष माण 2011
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आलेख 2.2 : साक्षरता दर 2011
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2. लोकसंख्या 
 

2.1 भारताच्या महािनबंधकांच्यामाफर् त भारतामध्ये लोकसंख्येची गणना घेण्यात येते.  जनगणना 2011 ही अिलकडील गणना असनू 
भारतातील 15 वी जनगणना आहे.  लोकसंख्येची गणना व वगीर्करण यािशवाय साक्षरता, िनवास थान, सोयी-सिुवधा व मालम ा 
इत्यािद जनसांिख्यकीय गणुवैिश ांबाबतही जनगणने ारे मािहती उपल ध होते.  

लोकसंख्या  
2.2 महारा टर् हे उ र देशनंतर लोकसंख्येच्या बाबतीत दसुरे मोठे राज्य आहे.  राज्याची 2011 ची लोकसंख्या 11.24 कोटी असनू 
ती भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या (121.02 कोटी)  9.3 टक्के आहे. महारा टर् व भारताच्या लोकसंख्येचे काही महत्त्वाचे िनदशक 
तक्ता 2.1 मध्ये िदले असनू समयसारणी पिरिश ट 2.1 मध्ये िदली आहे.  महारा टर्ाच्या िनवडक िनदशकांची समयसारणी पिरिश ट 2.2 
मध्ये िदली असनू िज हािनहाय  लोकसंख्येचे िनवडक िनदशक  पिरिश ट 2.3 मध्ये िदले आहेत. 

 

 

गणना घरे व कुटंुबे   
2.3 राज्यात 3.36 कोटी गणना घरे होती त्यापैकी 2.98 कोटी घरे वापरात होती.  िरका या गणना घरांचे माण 11.3 टक्के होते.  
गणना घरांच्या एकूण संख्येपैकी 52.2 टक्के घरे गर्ामीण व 47.8 टक्के घरे नागरी भागात होती.  वापरात असले या एकूण गणना 
घरांपैकी 77.8 टक्के फक्त िनवासाकिरता, 1.8 टक्के िनवासी तसेच अिनवासी उपयोगासाठी आिण उवर्िरत 20.4 टक्के गणना घरे  
केवळ अिनवासी उपयोगासाठी (दकुाने/कायार्लये, शाळा, रुग्णालये, कारखाना/कायर्शाळा इ.) वापरात होती.  

तक्ता 2.1   लोकसंख्येचे महत्त्वाचे िनदशक 
 

महारा टर्  भारत बाबी 

2001 2011  2001 2011 
लोकसंख्या (लाखात) 
एकूण यक्ती  969 1,124  10,287 12,102 
 परुुष  504 584  5,322 6,237 
                ि तर्या 465 540  4,965 5,865 
गर्ामीण यक्ती  558 615  7,425 8,331 
 परुुष  285 316  3,816 4,279 
                ि तर्या 273 299  3,609 4,052 
नागरी यक्ती  411 509  2,862 3,771 
 परुुष  219 268  1,506 1,958 
               ि तर्या 192 241  1,356 1,813 
लोकसंख्या (वय 0 ते 6 वष) (लाखात) 
एकूण यक्ती  137 128  1,638 1,587 
 परुुष  72 68  850 829 
               ि तर्या 65 60  788 758 
दशवािर्षक वधृ्दीदर (टक्के) 22.7 16.0  21.5 17.6 
नागरी  लोकसंख्या 
(टक्के) 

42.4 45.2  27.8 31.2 

तर्ी-परुुष माण  
(ि तर्या ित  ’000  परुुष ) 

922 925  933 940 

बालकांमधील  तर्ी-परुुष 
माण (वय 0 ते 6 वष) 

913 883  927 914 

लोकसंख्येची घनता  
( ित चौ. िक.मी.) 

315 365  325 382 

साक्षरता दर  (वय 7 वष 
व त्यावरील) (टक्के) 

76.9 82.9  64.8 74.0 

आधार : भारताचे महािनबंधक 
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2.4 घरांची  ि थती : एकूण कुटंुबांपैकी, 92.6 टक्के कुटंुबे काकँर्ीट, टीलचे पतेर्, कौले िंकवा िवटांनी बनिवलेले छत 
असले या घरात राहात होती. समुारे 71.4 टक्के कुटंुबे काकँर्ीट, िवटा, दगड िंकवा टीलचे पतेर् यांच्या िंभती असले या घरात राहात 
होती. राज्यातील 36.1 टक्के कुटंुबे मातीची जमीन असले या घरात राहात होती. समुारे 36.8 टक्के कुटंुबांनी जिमनीसाठी मोझाईक 
टाई सचा वापर के याचे आढळून आले.  

2.5  िपण्याच्या पाण्याच्या सिुवधेची उपल धता :  िपण्याच्या पाण्याचा राज्यातील मखु ोत नळाचे पाणी (67.9 
टक्के) असनू िवहीर (14.4 टक्के), हात पंप (9.9 टक्के) व कूप निलका (5.7 टक्के) हे िपण्याच्या पाण्याचे इतर ोत होते.  िपण्याच्या 
पाण्याचा मखु्य ोत नळ असणाऱ्या कुटंुबांचे माण नागरी भागात 89.1 टक्के व गर्ामीण भागात 50.2 टक्के होते.  िपण्याच्या पाण्याचा 
मखु्य तर्ोत नळ असणाऱ्या कुटंुबांचे सवार्त कमी माण ग िदया (17.5 टक्के) व गडिचरोली (19.5 टक्के) िज ात आढळले.  

2.6  काशाचा ोत : राज्यातील 83.9 टक्के कुटंुबांचा वीज हा काशाचा मखु्य ोत होता. घासलेट हा काशाचा दसुरा 
मखु्य ोत होता परंत ुघासलेटचा वापर करणाऱ्या कुटंुबांचे माण केवळ 14.5 टक्के  आढळले.िवजेचा वापर करणारी कुटंुबे नागरी 
भागात 96.2 टक्के व गर्ामीण भागात 73.8 टक्के होती. िवजेचा वापर करणाऱ्या कुटंुबांचे सवार्त कमी माण नंदरूबार (58.3 टक्के)  व 
गडिचरोली (59.2 टक्के) या िज ात आढळले.  

2.7 शौचालय सिुवधा : राज्यातील समुारे 46.9 टक्के कुटंुबांकडे त्यांच्या राहत्या जागेत शौचालयाची सिुवधा उपल ध न हती 
(62.0 टक्के गर्ामीण व  28.7 टक्के नागरी).  समुारे 34.0 टक्के कुटंुबांना उघ ावर शौचास जावे लागत होते तर 12.9 टक्के कुटंुबे 
सावर्जिनक शौचालयांचा वापर करीत होती.  राहत्या जागेत शौचालयाची सिुवधा असणाऱ्या कुटंुबांचे सवार्त जा त माण िंसधदुगुर् 
(75.9 टक्के) तर सवार्त कमी माण बीड (25.1 टक्के) या िज ात होते.   

2.8 नानगहृाची उपल धता :  समुारे 64.3 टक्के कुटंुबांकडे बंिद त नानगहृ होते  व 14.6 टक्के कुटंुबांना उघ ा 
जागेचा वापर करावा लागत होता.  नागरी भागात 86.0 टक्के कुटंुबांच्या राहत्या घरात नानगहृ उपल ध होते तर गर्ामीण भागात हे माण 
46.2 टक्के होते.  समुारे 4.6 टक्के नागरी आिण 22.9 टक्के गर्ामीण कुटंुबांकडे कोणत्याही कारच्या नानगहृाची उपल धता न हती.   

2.9 सांडपाण्याची सिुवधा :  समुारे 32.5 टक्के कुटंुबांकडे कोणत्याही कारची सांडपाण्याची यव था न हती (52.2 टक्के 
गर्ामीण व 8.8 टक्के नागरी).  सांडपाण्यासाठी उघडी गटारे असणाऱ्या कुटंुबांचे माण गर्ामीण भागात 39.1 टक्के व नागरी भागात 
28.4 टक्के होते. 

2.10 वयंपाकघर व वयंपाकाचे इधंन : राज्यात समुारे 72.7 टक्के कुटंुबांकडे त्यांच्या राहत्या जागेत वयंपाकघर होते.   
वयंपाकाचे मखु्य इंधन एलपीजी (43.4 टक्के) व जळाऊ लाकूड (42.6 टक्के) हे होते.  एलपीजी चा वापर करणाऱ्या कुटंुबांचे माण 
नागरी भागात 74.1 टक्के व गर्ामीण भागात 17.9  टक्के होते.  जळाऊ लाकडाचा वापर  वयंपाकासाठी करणाऱ्या कुटंुबांचे माण 
गर्ामीण भागात 68.9 टक्के व नागरी भागात 10.8 टक्के होते. 

2.11 कुटंुबांची मालम ा :  दरूिचतर्वाणी संच असले या कुटंुबांचे राज्यातील माण 56.8 टक्के होते.  इंटरनेट सिुवधेसह व  
इंटरनेट सिुवधेिवना संगणक/लपॅटॉप असले या कुटंुबांचे माण अनकुर्मे 5.8 टक्के व 7.5 टक्के होते.   समुारे 69.1 टक्के कुटंुबांकडे 
दरूध्वनी/ मणध्वनी होते. राज्यामध्ये वयंचिलत दचुाकी असणाऱ्या कुटंुबांचे माण 24.9 टक्के तर चार चाकी वाहन असणाऱ्या 
कुटंुबांचे माण 5.9 टक्के होते.   

2.14  सवर्साधारण सिुवधा व मालम ा उपल ध असणाऱ्या कुटंुबांची िज हािनहाय मािहती पिरिश ट 2.4 ते पिरिश ट 2.9 मध्ये 
देण्यात आली आहे. 

आधार 
2.13 आधार कायर्कर्म राबिवण्यासाठी मािहती व तंतर्ज्ञान संचालनालय राज्यातील मखु सं था हणनू कायर्रत आहे. या 
कायर्कर्मावर वषर् 2011-12 मध्ये ` 58.21 कोटी तर वषर् 2012-13 मध्ये 14 फे वुारीपयत ` 43.96 कोटी खचर् झाले आहेत.  
14 फे वुारी, 2013 पयत 5.2 कोटी यक्तींची न दणी झाली असनू 4.04 कोटी आधार ओळखपतेर् तयार करण्यात आली आहेत.  
आधार ओळखपतेर् तयार करण्यामध्ये राज्याने देशात थम कर्मांक राखला आहे.   

* * * * * 
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पिरिश ट 2.1 

महारा टर्ाची व भारताची गणनांवर आधािरत लोकसंख्या 

 

आधार  -  भारताचे महािनबंधक  

£        ज म ूव का मीरची क्षेिपत केलेली लोकसंख्या धरुन 
££     1961 व  1971 ची साक्षरतेची टक्केवारी 5 वष व त्यापेक्षा अिधक वयाच्या लोकसंख्येसाठी आहे.  1981, 1991, 2001  व 2011 ची   साक्षरतेची टक्केवारी   

 7 वष व त्यापेक्षा अिधक वयाच्या लोकसंख्येसाठी आहे. 
§       1981 च्या साक्षरतेची टक्केवारी आसाम आिण ज म ूव का मीर वगळून 
@@   1991 च्या साक्षरतेची टक्केवारी ज म ूव का मीर वगळून 

 
 

पिरिश ट 2.2 
महारा टर्ाची गणनांवर आधािरत गर्ामीण आिण नागरी लोकसंख्या 

  

लोकसंख्या (कोटी) तर्ी-परुुष माण  

वषर् 
गर्ामीण नागरी एकूण परुुष ि तर्या 

नागरी 
लोकसंख्येची 

एकूण 
लोकसंख्येशी 
टक्केवारी 

एकूण गर्ामीण नागरी 

ित  
चौ.िक.मी 
घनता  

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

1961 2.84 1.12 3.96 2.04 1.91 28.22 936 995 801 129 

1971 3.47 1.57 5.04 2.61 2.43 31.17 930 985 820 164 

1981 4.08 2.20 6.28 3.24 3.04 35.03 937 967 850 204 

1991 4.84 3.05 7.89 4.08 3.81 38.69 934 972 875 257 

2001 5.58 4.11 9.69 5.04 4.65 42.43 922 960 873 315 

2011 6.15 5.09 11.24 5.84 5.40 45.23 925 948 899 365 

 

 आधार -  भारताचे महािनबंधक  
 टीप  -  आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 

एकूण लोकसंख्या (कोटी) दशवषीर्य वाढीची  टक्केवारी साक्षरतेची टक्केवारी  ££ 
वषर् 

महारा टर्ü भारत महारा टर्ü भारत महारा टर्ü भारत 

(1) 

 

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

1961 ... 3.96 43.92  23.60 21.51  35.1  28.3 

1971 ... 5.04 54.82  27.45 24.80  45.8  34.5 

1981 ... 6.28 68.52  24.54 25.00  57.2          43.7 § 

1991 ... 7.89  84.63 £  25.73   23.85£  64.9          52.2@@ 

2001 ... 9.69          102.86  22.73  21.54  76.9 64.8 

2011 ... 11.24         121.02  15.99  17.64  82.9 74.0 
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पिरिश ट 2.3 
जनगणना 2011 नसुार आधािरत िज हािनहाय महत्त्वाचे लोकसंख्यािवषयक िनदशक 

    

अन.ु 
कर्. 

िज हा 

एकूण कुटंुबे   
(हजारात) 

मिहला मखु 
असलेली कुटंुबे 

(हजारात) 

एकूण 
लोकसंख्या 
(हजारात) 

 
साक्षरता 
दर 

दशवािर्षक 
विृ दर  (%) 

(2001-
2011) 

ित 
चौ.िक.मी.  
घनता 

तर्ी - 
परुुष 
माण 

बालकांचे तर्ी-
परुुष माण  

(0 -6 वयोगट) 

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

1 मुंबई शहर 638 107 3,146 88.48 (-) 5.75 20,038 838 874 

2 मुंबई उपनगर 2,028 254 9,332 90.90 8.01 20,925 857 910 

3 ठाणे 2,431 221 11,054 86.18 35.94 1,157 880 918 

4 रायगड 597 73 2,635 83.89 19.36 368 955 924 

5 रत्नािगरी 393 100 1,613 82.43 (-) 4.96 196 1,123 940 

6 िंसधदुगुर् 205 45 849 86.54 (-) 2.30 163 1,037 910 

7 नािशक 1,180 104 6,109 80.96 22.33 393 931 882 

8 धळेु 409 43 2,049 74.61 19.96 285 941 876 

9 नंदरुबार 320 27 1,646 63.04 25.50 276 972 932 

10 जळगाव 892 94 4,224 79.73 14.71 359 922 829 

11 अहमदनगर 902 81 4,543 80.22 12.43 266 934 839 

12 पणेु 2,077 199 9,427 87.19 30.34 603 910 873 

13 सातारा 640 90 3,004 84.20 6.94 287 986 881 

14 सांगली 585 74 2,821 82.62 9.18 329 964 862 

15 सोलापरू 859 93 4,316 77.72 12.10 290 932 872 

16 को हापरू 821 103 3,874 82.90 9.96 504 953 845 

17 औरंगाबाद 737 55 3,696 80.40 27.33 365 917 848 

18 जालना 388 29 1,958 73.61 21.84 255 929 847 

19 परभणी 360 24 1,836 75.22 20.18 295 940 866 

20 िंहगोली 227 16 1,179 76.04 19.43 244 935 868 

21 बीड 545 36 2,586 73.53 19.65 242 912 801 

22 नांदेड 656 47 3,357 76.94 16.70 319 937 897 

23 उ मानाबाद 349 31 1,660 76.33 11.69 219 920 853 

24 लातरू 474 33 2,456 79.03 18.04 343 924 872 

25 बलुढाणा 553 47 2,588 82.09 15.93 268 928 842 

26 अकोला 391 36 1,819 87.55 11.60 321 942 900 

27 वािशम 258 22 1,197 81.70 17.23 244 926 859 

28 अमरावती 637 63 2,888 88.23 10.77 237 947 927 

29 यवतमाळ 640 65 2,775 80.70 12.90 204 947 915 

30 वधार् 303 32 1,296 87.22 4.80 205 946 916 

31 नागपरू 996 112 4,653 89.52 14.39 470 948 926 

32 भंडारा 276 36 1,199 85.14 5.52 293 984 939 

33 ग िदया 289 33 1,322 85.41 10.13 253 996 944 

34 चंदर्परू 530 58 2,194 81.35 5.95 192 959 945 

35 गडिचरोली 246 27 1,072 70.55 10.46 74 975 956 

महारा टर् राज्य 23,831 2,513 1,12,373  82.91  15.99  365  925 883 
 

आधार - भारताचे महािनबंधक                                                                           टीप -  आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 
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पिरिश ट 2.4 
 

जनगणना 2011 नसुार िपण्याच्या पाण्याचे तर्ोत 
 

  तर्ोतांनसुार कुटंुबांची टक्केवारी िपण्याच्या पाण्याची उपल ध् ता 

अन.ु 
कर्. िज हा 

नळाचे 
पाणी 

िवहीर हातपंप कूपनिलका झरा 
नदी, 
कालवा 

टाकी, 
तळे, 
तलाव 

इतर 
तर्ोत िनवासात िनवासाजवळ 

िनवासापासनू 
लांब 

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

1 मुंबई शहर 97.8 0.1 1.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.6 84.9 13.4 1.7 

2 मुंबई उपनगर 96.5 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.6 1.6 77.2 19.3 3.5 

3 ठाणे 80.8 8.7 5.1 3.7 0.2 0.4 0.4 0.6 71.9 20.2 7.9 

4 रायगड 73.9 12.9 4.7 6.2 0.6 0.7 0.3 0.7 56.8 30.8 12.4 

5 रत्नािगरी 60.5 28.9 1.2 4.1 3.2 1.1 0.6 0.4 46.8 36.8 16.4 

6 िंसधदुगुर् 30.7 62.1 0.8 2.9 2.3 0.3 0.6 0.3 54.6 30.0 15.4 

7 नािशक 63.2 25.7 5.6 3.3 0.7 0.5 0.4 0.7 58.5 28.8 12.8 

8 धळेु 83.9 7.1 5.8 1.5 0.6 0.2 0.3 0.6 60.2 31.0 8.8 

9 नंदरुबार 56.8 6.1 25.8 4.0 4.4 2.1 0.1 0.7 36.9 47.2 15.9 

10 जळगाव 88.7 4.5 3.1 1.6 0.1 0.2 0.2 1.6 64.3 26.8 8.9 

11 अहमदनगर 50.4 30.2 7.3 8.5 0.3 0.7 0.6 2.0 53.6 28.4 18.0 

12 पणेु 80.6 8.9 3.7 4.9 0.3 0.3 0.4 0.9 75.9 17.7 6.4 

13 सातारा 73.4 10.1 7.2 6.8 1.3 0.3 0.2 0.6 65.5 25.9 8.6 

14 सांगली 67.3 13.9 6.9 9.9 0.1 0.4 0.4 1.1 64.8 23.9 11.3 

15 सोलापरू 57.0 17.7 14.3 8.1 0.1 0.9 0.6 1.2 49.8 35.6 14.6 

16 को हापरू 85.4 4.9 2.5 5.4 0.4 0.3 0.3 0.7 74.5 19.5 6.0 

17 औरंगाबाद 62.4 20.0 8.0 6.5 0.2 0.2 0.5 2.2 57.3 26.9 15.8 

18 जालना 41.4 27.8 18.9 9.0 0.1 0.4 0.4 2.0 38.6 35.7 25.7 

19 परभणी 41.2 13.7 31.4 10.8 0.1 0.7 0.4 1.7 43.7 34.0 22.3 

20 िंहगोली 35.9 20.8 26.4 14.7 0.1 0.3 0.3 1.6 36.8 37.9 25.3 

21 बीड 42.4 20.5 22.5 12.0 0.1 0.6 0.5 1.3 38.5 39.0 22.5 

22 नांदेड 47.0 15.8 16.3 17.7 0.1 0.2 0.6 2.2 38.1 36.3 25.6 

23 उ मानाबाद 56.6 9.3 15.2 15.0 0.1 0.3 2.0 1.5 42.6 38.2 19.2 

24 लातरू 58.4 11.3 11.4 16.5 0.1 0.1 0.8 1.4 48.9 33.3 17.9 

25 बलुढाणा 54.1 24.1 16.0 4.0 0.1 0.2 0.3 1.1 44.8 32.2 23.0 

26 अकोला 58.7 9.0 21.7 9.3 0.1 0.4 0.2 0.7 48.7 32.9 18.4 

27 वािशम 41.1 37.5 14.0 6.0 0.1 0.1 0.2 1.0 35.9 31.9 32.2 

28 अमरावती 77.8 8.9 10.6 1.7 0.1 0.1 0.1 0.7 55.6 31.5 12.9 

29 यवतमाळ 43.9 29.1 19.6 5.6 0.1 0.4 0.3 1.0 35.7 37.0 27.3 

30 वधार् 63.5 17.9 12.9 5.2 0.0 0.1 0.1 0.4 57.2 31.1 11.8 

31 नागपरू 76.4 11.8 8.2 2.8 0.1 0.0 0.3 0.5 71.4 20.7 8.0 

32 भंडारा 38.0 25.7 29.3 6.5 0.0 0.1 0.1 0.3 40.1 39.6 20.3 

33 ग िदया 17.5 37.4 38.7 6.1 0.0 0.0 0.1 0.2 32.7 46.0 21.3 

34 चंदर्परू 40.6 21.0 27.5 10.0 0.1 0.2 0.1 0.5 41.0 36.6 22.3 

35 गडिचरोली 19.5 36.3 39.6 3.6 0.3 0.3 0.1 0.3 27.0 43.3 29.7 

महारा टर् राज्य 67.9 14.4 9.9 5.7 0.3 0.4 0.4 1.0 59.4 27.5 13.1 
  आधार- भारताचे महािनबंधक 
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पिरिश ट  2.5 
 

जनगणना 2011 नसुार काशाचा तर्ोत 
 

कुटंुबाची टक्केवारी 
अन.ु 
कर्. 

िज हा 
वीज घासलेट सौरउजार् इतर 

काशाची 
सिुवधा 
नसलेली 

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

1 मुंबई शहर 98.1 1.5 0.1 0.0 0.1 
2 मुंबई उपनगर 96.9 2.8 0.1 0.1 0.2 
3 ठाणे 91.8 7.4 0.1 0.2 0.4 
4 रायगड 91.7 7.2 0.3 0.2 0.6 
5 रत्नािगरी 93.4 5.9 0.2 0.2 0.4 
6 िंसधदुगुर् 94.7 4.7 0.2 0.1 0.4 
7 नािशक 76.7 21.8 0.3 0.4 0.7 
8 धळेु 77.2 20.6 0.2 0.5 1.5 
9 नंदरुबार 58.3 32.6 5.8 0.9 2.4 
10 जळगाव 80.8 16.4 0.1 0.9 1.7 
11 अहमदनगर 75.1 22.9 0.2 0.5 1.3 
12 पणेु 92.7 6.5 0.1 0.2 0.5 
13 सातारा 87.9 11.0 0.1 0.2 0.7 
14 सांगली 82.9 16.0 0.1 0.2 0.8 
15 सोलापरू 69.3 28.8 0.1 0.5 1.3 
16 को हापरू 93.7 5.6 0.1 0.2 0.4 
17 औरंगाबाद 80.0 17.6 0.1 0.8 1.4 
18 जालना 74.4 22.9 0.2 1.1 1.4 
19 परभणी 75.7 20.7 0.2 1.5 2.0 
20 िंहगोली 70.1 27.2 0.1 0.9 1.6 
21 बीड 73.8 23.6 0.2 1.1 1.4 
22 नांदेड 74.5 22.4 0.2 1.1 1.8 
23 उ मानाबाद 68.8 28.3 0.1 0.7 1.9 
24 लातरू 80.5 17.6 0.1 0.6 1.1 
25 बलुढाणा 76.5 21.6 0.2 0.7 1.1 
26 अकोला 80.4 17.9 0.1 0.6 1.0 
27 वािशम 76.0 21.9 0.2 0.7 1.3 
28 अमरावती 80.4 17.6 0.4 0.6 1.0 
29 यवतमाळ 69.7 27.9 0.2 0.8 1.3 
30 वधार् 87.9 10.8 0.1 0.2 0.9 
31 नागपरू 92.1 6.7 0.1 0.3 0.7 
32 भंडारा 82.3 16.2 0.1 0.3 1.0 
33 ग िदया 82.9 15.6 0.1 0.4 0.9 
34 चंदर्परू 79.1 19.4 0.1 0.3 1.2 
35 गडिचरोली 59.2 36.6 1.4 0.5 2.2 

महारा टर् राज्य 83.9 14.5 0.2 0.5 0.9 
    आधार – भारताचे महािनबंधक  
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पिरिश ट 2.6 
जनगणना 2011 नसुार शौचालयांची उपल धता व सिुवधेचा कार 

 
 

शौचालयाच्या कारानसुार कुटंुबांचे 
वगीर्करण 

राहत्या जागेत शौचालये  
उपल ध नसलेले  अन.ु 

कर्. 
िज हा 

राहत्या जागेत 
शौचालयांची 
उपल धता  लश  शौच ख ा इतर शौचालये सावर्जिनक  

शौचालये 
उघडे 

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

1 मुंबई शहर 67.0 63.7 1.4 1.8 31.5 1.5 
2 मुंबई उपनगर 54.7 51.8 1.1 1.8 42.9 2.4 
3 ठाणे 67.0 61.8 3.9 1.3 18.8 14.3 
4 रायगड 62.0 51.5 9.9 0.6 19.8 18.2 
5 रत्नािगरी 69.4 54.6 14.6 0.3 16.6 14.0 
6 िंसधदुगुर् 75.9 62.0 13.7 0.1 10.0 14.1 
7 नािशक 46.8 38.6 7.8 0.4 14.8 38.4 
8 धळेु 31.2 25.9 5.0 0.3 11.8 23.2 
9 नंदरुबार 28.7 18.8 9.7 0.3 18.3 7.2 
10 जळगाव 35.5 31.6 3.7 0.3 17.6 46.8 
11 अहमदनगर 46.1 32.1 13.4 0.6 5.2 48.7 
12 पणेु 73.8 64.6 7.8 1.4 12.5 13.7 
13 सातारा 71.1 42.2 28.6 0.3 15.7 13.2 
14 सांगली 64.9 47.3 16.6 1.1 11.8 23.2 
15 सोलापरू 41.3 27.0 13.5 0.8 17.6 48.3 
16 को हापरू 74.5 66.0 7.9 0.6 18.3 7.2 
17 औरंगाबाद 48.9 41.9 5.4 1.7 1.7 49.4 
18 जालना 36.5 20.3 15.5 0.7 1.7 61.7 
19 परभणी 28.8 23.2 4.8 0.9 1.1 70.1 
20 िंहगोली 32.4 18.3 13.1 1.0 1.2 66.5 
21 बीड 25.1 18.6 6.1 0.4 1.6 73.2 
22 नांदेड 33.1 24.0 7.7 1.4 1.3 65.6 
23 उ मानाबाद 27.7 16.7 10.7 0.3 3.4 68.9 
24 लातरू 37.6 26.2 11.0 0.4 1.1 61.3 
25 बलुढाणा 35.3 23.7 11.3 0.2 2.7 62.1 
26 अकोला 46.1 35.7 9.1 1.2 4.3 49.6 
27 वािशम 33.8 21.8 11.7 0.4 1.7 64.5 
28 अमरावती 53.7 40.1 13.1 0.4 4.2 42.2 
29 यवतमाळ 31.0 24.4 6.4 0.3 2.9 66.1 
30 वधार् 56.7 43.1 13.4 0.3 3.1 40.2 
31 नागपरू 75.7 68.0 6.7 1.0 2.3 22.0 
32 भंडारा 61.2 32.9 27.9 0.4 1.5 37.4 
33 ग िदया 52.4 27.4 24.9 0.2 1.0 46.5 
34 चंदर्परू 43.3 33.3 9.6 0.4 2.3 54.4 
35 गडिचरोली 27.0 18.8 7.7 0.4 1.2 71.9 

 महारा टर् राज्य  53.1 43.5 8.8 0.8 12.9 34.0 

आधार  - भारताचे महािनबंधक 
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पिरिश ट  2.7 
जनगणना 2011 नसुार नानगहृ, सांडपाणी व वयंपाकघराची उपल धता व सिुवधेचे कार 

 

कुटंुबाची टक्केवारीपैकी 

नानगहृाची सिुवधा सांडपाण्याच्या सिुवधेचा कार वयंपाकघर अन.ु 
कर्. 

िज हा उपल ध छत 
नसलेली  

नानगहृ 
नसलेली 

बंिद त उघडे यव था 
नसलेली

उपल ध वतंतर्  
यव था 
नसलेली 

उघ ावर वयंपाक 
न करणारे

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

1 मुंबई शहर 90.0 5.7 4.2 89.5 8.8 1.7 74.9 22.8 0.2 2.1 
2 मुंबई उपनगर 87.2 7.4 5.4 79.3 18.2 2.6 80.1 18.7 0.3 0.9 
3 ठाणे 83.7 7.1 9.2 62.8 18.6 18.6 86.6 11.6 0.9 0.9 
4 रायगड 84.0 7.7 8.3 36.6 24.0 39.4 88.9 8.0 2.0 1.0 
5 रत्नािगरी 77.1 11.4 11.5 19.8 24.1 56.0 88.2 9.5 1.8 0.5 
6 िंसधदुगुर् 78.8 9.6 11.6 13..5 19.9 66.5 91.7 5.4 2.4 0.6 
7 नािशक 65.9 18.9 15.3 31.0 24.0 45.0 70.7 25.2 3.2 0.9 
8 धळेु 52.3 27.1 20.6 8.9 50.3 40.7 63.1 33.3 3.2 0.4 
9 नंदरुबार 29.7 36.0 34.3 13.3 18.4 68.3 47.9 49.5 2.4 0.3 

10 जळगाव 54.6 31.2 14.2 8.6 67.9 23.4 58.9 35.3 5.3 0.5 
11 अहमदनगर 51.2 24.8 24.0 15.2 19.9 64.9 63.3 24.5 11.4 0.8 
12 पणेु 78.8 13.4 7.8 62.8 13.5 23.7 76.6 19.7 2.2 1.5 
13 सातारा 71.2 18.8 10.0 18.3 40.4 41.3 76.6 19.2 3.5 0.7 
14 सांगली 72.4 16.0 11.6 14.1 38.8 47.1 78.7 18.0 2.6 0.7 
15 सोलापरू 50.9 30.4 18.7 21.1 31.5 47.4 64.5 26.6 8.3 0.6 
16 को हापरू 84.3 9.7 6.1 12.8 57.8 29.4 88.6 9.1 1.6 0.7 
17 औरंगाबाद 56.9 26.7 16.3 33.4 31.9 34.7 63.4 27.3 8.7 0.7 
18 जालना 37.5 40.1 22.3 8.0 55.1 36.9 53.8 30.7 15.0 0.5 
19 परभणी 36.2 38.8 25.0 6.7 62.4 30.9 52.6 34.9 12.2 0.3 
20 िंहगोली 40.4 39.1 20.5 8.6 57.4 34.0 56.9 37.8 5.1 0.2 
21 बीड 30.4 38.2 31.3 5.6 47.0 47.4 49.0 29.2 21.4 0.5 
22 नांदेड 40.9 36.2 23.0 11.6 47.5 40.9 54.2 37.8 7.7 0.3 
23 उ मानाबाद 43.2 34.7 22.1 5.4 51.0 43.6 61.9 26.8 10.8 0.5 
24 लातरू 48.5 31.8 19.7 5.8 52.1 42.1 63.3 30.6 5.6 0.5 
25 बलुढाणा 41.1 40.5 18.4 9.1 61.1 29.8 55.8 37.2 6.6 0.4 
26 अकोला 50.1 37.4 12.5 7.2 73.1 19.7 67.1 28.4 4.1 0.5 
27 वािशम 43.4 38.2 18.4 13.9 52.6 33.5 62.4 34.2 3.1 0.3 
28 अमरावती 52.7 34.0 13.2 7.3 70.2 22.4 71.7 25.1 2.6 0.6 
29 यवतमाळ 39.1 40.3 20.6 8.6 46.0 45.4 65.7 30.5 3.4 0.4 
30 वधार् 57.2 29.0 13.8 11.1 55.2 33.7 81.0 15.9 2.4 0.7 
31 नागपरू 79.1 12.7 8.2 57.2 20.8 22.0 85.4 12.5 1.5 0.6 
32 भंडारा 52.8 22.4 24.8 13.1 37.7 49.2 82.4 14.0 3.2 0.3 
33 ग िदया 38.9 21.2 39.8 8.4 23.2 68.4 79.3 17.6 2.8 0.3 
34 चंदर्परू 50.8 26.5 22.7 14.8 44.8 40.4 77.7 18.5 3.2 0.6 
35 गडिचरोली 32.5 25.0 42.5 4.4 32.0 63.6 77.3 18.2 4.1 0.5 

 महारा टर् राज्य 64.3 21.1 14.6 33.2 34.2 32.5 72.7 22.3 4.2 0.8 
 
आधार – भारताचे महािनबंधक 
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पिरिश ट  2.8 
 

जनगणना 2011 नसुार कुटंुबांचा वयंपाकासाठी इंधन कार 
 
अन.ु 
कर्. िज हा  

जळाऊ 
लाकूड 

पीक 
अवशेष 

गोवऱ्या कोळसा, 
वीज, लाकडी 
कोळसा 

घासलेट एलपीजी वीज बायोगसॅ इतर वयंपाक 
न करणारे 

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

1 मुंबई शहर 1.8 0.4 0.1 0.1 17.4 77.6 0.0 0.3 0.2 2.1 

2 मुंबई उपनगर 2.1 0.4 0.1 0.0 17.6 78.3 0.0 0.3 0.2 0.9 

3 ठाणे 16.9 0.5 0.2 0.1 14.7 66.3 0.0 0.2 0.1 0.9 

4 रायगड 36.0 0.7 0.3 0.1 6.3 55.0 0.1 0.3 0.1 1.0 

5 रत्नािगरी 70.5 0.8 0.1 0.0 2.0 25.6 0.1 0.4 0.1 0.5 

6 िंसधदुगुर् 72.8 1.5 0.1 0.0 3.0 20.7 0.0 1.1 0.1 0.6 

7 नािशक 42.2 1.8 1.7 0.1 7.3 45.5 0.1 0.2 0.1 0.9 

8 धळेु 57.4 6.8 1.0 0.1 3.1 30.9 0.1 0.2 0.1 0.4 

9 नंदरुबार 69.0 10.3 2.2 0.1 0.8 17.0 0.1 0.1 0.1 0.3 

10 जळगाव 50.1 7.7 0.5 0.1 1.5 39.3 0.1 0.2 0.1 0.5 

11 अहमदनगर 57.9 2.2 0.9 0.2 3.9 33.3 0.1 0.7 0.1 0.8 

12 पणेु 19.8 0.7 0.6 0.1 8.9 67.9 0.0 0.4 0.1 1.5 

13 सातारा 51.0 1.9 0.8 0.1 2.1 42.4 0.0 1.0 0.1 0.7 

14 सांगली 44.7 4.2 4.8 0.1 4.2 38.8 0.0 2.3 0.2 0.7 

15 सोलापरू 59.1 2.9 1.2 0.2 6.6 28.9 0.1 0.4 0.1 0.6 

16 को हापरू 31.8 2.1 12.4 0.1 2.2 41.4 0.0 9.0 0.2 0.7 

17 औरंगाबाद 47.4 7.5 0.7 0.1 9.8 33.4 0.1 0.2 0.1 0.7 

18 जालना 62.3 18.3 1.0 0.1 1.8 15.5 0.1 0.1 0.1 0.5 

19 परभणी 60.5 19.9 1.3 0.1 1.1 16.5 0.1 0.1 0.1 0.3 

20 िंहगोली 75.0 10.3 1.0 0.1 1.0 12.2 0.1 0.1 0.1 0.2 

21 बीड 63.3 16.9 1.8 0.2 1.9 15.1 0.1 0.1 0.1 0.5 

22 नांदेड 69.3 10.6 0.7 0.1 1.0 17.7 0.1 0.1 0.1 0.3 

23 उ मानाबाद 68.4 8.7 4.7 0.1 3.0 14.1 0.1 0.3 0.2 0.5 

24 लातरू 57.4 15.2 3.0 0.1 3.0 20.3 0.1 0.3 0.2 0.5 

25 बलुढाणा 67.7 11.6 0.5 0.1 0.7 18.8 0.1 0.1 0.1 0.4 

26 अकोला 55.0 14.1 0.6 0.1 2.0 27.5 0.0 0.1 0.1 0.5 

27 वािशम 76.4 7.1 0.8 0.0 0.7 14.3 0.1 0.1 0.1 0.3 

28 अमरावती 58.2 11.1 0.4 0.1 1.7 27.6 0.0 0.1 0.2 0.6 

29 यवतमाळ 70.7 6.1 0.3 0.4 0.9 21.0 0.1 0.2 0.1 0.4 

30 वधार् 51.4 8.0 0.3 0.4 1.3 37.7 0.1 0.2 0.1 0.7 

31 नागपरू 32.0 0.9 0.3 1.6 4.0 60.2 0.0 0.1 0.2 0.6 

32 भंडारा 76.0 0.7 0.3 0.1 1.0 20.3 0.0 1.2 0.1 0.3 

33 ग िदया 82.8 0.9 0.3 0.1 0.9 13.1 0.0 1.5 0.1 0.3 

34 चंदर्परू 59.7 2.4 0.5 2.2 1.2 32.6 0.0 0.6 0.2 0.6 

35 गडिचरोली 83.9 1.0 0.4 0.1 0.8 12.6 0.1 0.6 0.1 0.5 

 महारा टर् राज्य 42.6 4.5 1.2 0.2 6.5 43.4 0.1 0.7 0.1 0.8 

      आधार – भारताचे महािनबंधक  
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पिरिश ट 2.9 
जनगणना 2011 नसुार कुटंुबांची मालम ा 

 

 

संगणक/लपॅटॉप दरूध्वनी / मणध्वनी 

अन.ु 
कर्. 

िज हा 
रेिडओ / 
टर्ािन्झ टर 

दरूिचतर्वाणी 
संच इंटरनेट 

सिुवधेसह 

इंटरनेट 
सिुवधे 
िशवाय 

फक्त 
दरूध्वनी 

मणध्वनी 
फक्त 

दोन्ही 
सायकल 

वयंचिलत 
दचुाकी 

चारचाकी 
वाहन 

यापैकी 
कोणतीही 
मालम ा 
नसलेली 
कुटंुबे 

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

1 मुंबई शहर 34.7 85.3 19.0 13.0 9.6 61.2 23.7 8.8 16.6 12.6 2.2 

2 मुंबई उपनगर 36.5 85.1 20.0 12.2 8.8 63.6 22.2 11.5 15.3 12.8 2.2 

3 ठाणे 23.3 71.6 10.5 12.2 8.1 61.1 13.6 16.6 20.5 7.1 11.4 

4 रायगड 14.4 62.7 6.5 9.7 14.3 47.1 14.6 22.8 26.5 7.3 16.9 

5 रत्नािगरी 10.3 41.6 2.0 5.9 18.8 34.9 11.8 12.5 15.6 3.9 27.6 

6 िंसधदुगुर् 8.0 48.0 1.7 5.9 8.9 45.5 9.8 19.3 18.1 4.5 25.3 

7 नािशक 15.7 53.4 3.8 8.0 4.8 56.6 6.2 33.9 33.6 6.7 20.9 

8 धळेु 12.6 42.7 1.5 5.2 4.2 42.9 4.5 26.3 18.3 2.7 35.2 

9 नंदरुबार 7.2 26.0 0.8 4.5 2.2 26.7 2.9 12.7 12.3 1.9 54.8 

10 जळगाव 10.4 48.4 1.6 4.8 5.6 39.3 6.6 25.8 19.1 2.2 32.9 

11 अहमदनगर 15.3 52.6 2.0 5.6 4.7 59.9 6.3 49.2 35.5 4.6 15.7 

12 पणेु 32.5 74.9 11.3 12.3 6.3 69.9 10.1 35.4 48.8 13.2 7.1 

13 सातारा 20.7 58.5 2.2 6.8 5.4 59.1 7.8 38.6 30.6 5.6 15.9 

14 सांगली 28.6 53.0 2.3 6.1 7.4 54.6 8.9 57.4 32.6 5.0 13.2 

15 सोलापरू 19.1 43.8 1.8 5.1 4.1 58.3 4.7 48.8 26.7 3.3 17.6 

16 को हापरू 31.3 61.8 2.7 6.0 7.5 54.1 10.9 46.7 34.5 6.0 12.9 

17 औरंगाबाद 12.9 54.8 3.2 6.3 4.7 61.7 5.1 26.1 31.3 4.5 18.8 

18 जालना 11.3 40.8 1.0 3.5 7.4 50.1 8.3 21.6 19.5 2.2 25.1 

19 परभणी 13.7 37.7 1.1 4.8 3.2 55.5 3.8 22.9 13.9 1.9 27.4 

20 िंहगोली 13.1 32.4 0.5 3.7 2.5 54.7 2.1 21.2 13.1 1.7 30.4 

21 बीड 10.0 37.7 1.0 4.3 3.2 56.2 4.2 22.0 16.9 2.4 26.7 

22 नांदेड 13.5 33.0 1.2 5.4 2.9 52.5 3.2 16.7 12.7 1.9 32.6 

23 उ मानाबाद 10.6 33.8 0.9 4.3 4.0 49.2 4.3 26.7 14.8 2.3 30.3 

24 लातरू 7.0 40.2 1.3 5.0 4.6 54.4 4.9 22.9 17.1 2.8 26.7 

25 बलुढाणा 7.9 40.7 0.9 3.6 2.9 46.5 3.6 22.0 15.3 1.8 33.6 

26 अकोला 13.3 45.2 1.6 4.6 3.7 42.0 4.2 32.4 18.5 2.3 31.8 

27 वािशम 8.4 37.6 0.7 3.4 2.9 43.1 2.7 25.9 14.6 1.4 35.0 

28 अमरावती 8.6 47.4 1.5 4.2 4.5 37.0 4.9 33.2 19.5 2.4 31.8 

29 यवतमाळ 9.2 38.3 1.0 3.7 2.6 37.9 3.1 26.3 15.5 1.9 38.7 

30 वधार् 12.9 56.4 1.4 3.9 4.8 44.6 5.6 42.6 23.4 2.3 22.3 

31 नागपरू 27.0 73.2 5.8 7.8 11.1 52.0 9.2 58.0 42.8 7.2 10.4 

32 भंडारा 7.4 42.5 1.1 3.7 3.9 39.9 3.8 66.3 19.9 1.9 18.3 

33 ग िदया 10.8 36.3 1.0 3.7 3.1 36.5 3.1 69.4 17.0 1.8 17.3 

34 चंदर्परु 7.5 43.4 1.6 4.4 3.2 40.1 4.0 46.9 21.3 2.4 27.6 

35 गडिचरोली 8.1 25.9 0.7 3.8 2.1 25.8 2.1 53.1 12.1 1.3 30.2 

महारा टर् राज्य 19.5 56.8 5.8 7.5 6.3 53.7 9.1 30.5 24.9 5.9 19.0 

आधार – भारताचे महािनबंधक 





  



3.  राज्य उत्पन्न  
 

आर्थिक रुपरेषा 

3.1 जागततक स्तरावरील तवत्तीय संकट 2012-13 च्या अखेरीस संपषु्टात आल्यासारखे वाटत असले तरी देशांतगगत 
अथगव्यवस्थेत दमदार वाढ झाल्याचे तदसनू येत नाही. चलनवाढ जानेवारी, 2013 मध्ये मंदावून तडसंबर, 2009 पासनू सवात कमी अशी 
6.6 टक्के नंदवली गेली. असे असले तरी किकमती चढ्या स्वरूपात रातहल्या आहेत. पतरणामी वस्तुंचा खप कमी झाला. उद्योग क्षेत्रातील 
माफक वाढीचा पतरणाम सेवाक्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. वषग 2010-11 मधील भरघोस अन्नधान्य व नगदी पीक उत्पादनानंतर 
2011-12 मध्ये व तद्नंतर 2012-13 मध्येही कृतष उत्पादन कमी झाले. यासवंचा देशांतगगत स्थलू उत्पन्नात व स्थलू राज्य उत्पन्नाच्या 
वाढीवर पतरणाम झाला आहे. देशांतगगत स्थूल उत्पन्नात 5.0 टक्के वाढ झाली, जी मातलकेतील सवात कमी आहे. तथापी राज्यात मात्र 
2010-11 मधील दोन अंकी वाढी नंतर मागील व चाल ूदोन्ही वषी अथगव्यस्थेमधील वाढ काहीशी स्स्थर (7.1 टक्के) आहे. धोरणात्मक 
सधुारणा, तवतत्तय एकत्रीकरण व किकमत तनयंत्रण याद्वारे वतृिदरातील घसरण थांबतवता येऊ शकेल. 

स्िलू राज्य उत्पन्न 2012-13 (परू्वानमुान)  

3.2 पवूानमुानानसुार स्स्थर (2004-05) किकमतीनसुार स्थलू राज्य उत्पन्न 2011-12 च्या तलुनेत 7.1 टक्क्यांनी वाढून  
` 8,43,565 कोटी इतके होईल असे अपेतक्षत आहे. 

3.3 पावसावर अवलंतबत कृषी क्षेत्रावर सरासरी पावसापेक्षा दहा टक्के कमी पाऊस झाल्यामळेु  यावषीही पतरणाम झाला आहे. 
ऑक्टोबर, 2012 अखेरपयंत दहा तजल्यात सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. एकूण अन्नधान्य उत्पादनात मागील 
वषाच्या तलुनेत 18 टक्के घट अपेतक्षत आहे. ऊस उत्पादन 33 टक्के कमी होणे अपेतक्षत आहे. तेलतबया व कापसू उत्पादनात अनकु्रमे 
15 टक्के व 2 टक्के वाढ होणे अपेतक्षत आहे. या सवंच्या पतरणामस्वरुप 2012-13 मध्ये कृतष क्षेत्रात (-) 1.4 टक्के घट अपेतक्षत आहे. 
वन आतण मत्स्य क्षेत्रात अनकु्रमे 6.3 टक्के आतण 0.2 टक्के ऋण वाढ अपेतक्षत असनू, यासवंमळेु कृतष व संलग्न क्षेत्राची वाढ (-) 
2.1 टक्के अशी सीतमत राहणे अपेतक्षत आहे. वाढलेल्या किकमतं व वेतन मजरुीत झालेली वाढ यामळेु तनतवष्टंच्या तकमंतीमध्ये व 
पयायाने उत्पादन खचात झालेल्या वाढीच्या पतरणामस्वरूप झालेली औद्योतगक उत्पादनातील घट औद्योतगक उत्पादन तनदेशांकाच्या 
वाढीत तदसनू आली असनू, 2012-13 मधील  पतहल्या नऊ मतहन्यात  ही वाढ एक टक्क्यापेक्षा कमी  रातहली आहे. पतरणामी वस्ततुनमाण 
क्षेत्रात 5.1 टक्के वाढ होणे  अपेतक्षत आहे. तथातप, बांधकाम क्षेत्रातील 11.2 टक्के इतक्या अपेतक्षत वाढीमळेु उद्योग क्षेत्रात 7.0 टक्के 
वाढ होण्यास मदत होईल. सेवाक्षेत्र मागील वषाच्या तलुनेत 8.5 टक्के दराने वाढणे अपेतक्षत असनू, त्यामळेु स्थलू राज्य उत्पन्नातील 
वाढ  2011-12 इतकीच, म्हणजे 7.1 टक्के राहणे अपेतक्षत आहे. 

देशांतर्गत स्िलू उत्पन्न 2012-13 (परू्वानमुान) 

 3.4 कंद्रीय सांस्ययकी कायालय, भारत सरकार यांनी प्रतसध्द केलेल्या 2012-13 च्या पवूानमुानानसुार स्स्थर (2004-05) 
किकमतीनसुार देशांतगगत स्थलू उत्पन्न मागील वषाच्या तलुनेत 5.0 टक्क्यांनी वाढून ` 55,03,476 कोटी इतके तर चाल ू किकमतीनसुार 
ते ` 94,61,979 कोटी इतके अपेतक्षत आहे. 

3.5 पवूानमुानानसुार देशातील अन्नधान्य उत्पादनात 2.8 टक्के, कापसू उत्पादनात 4.0 टक्के आतण ऊस उत्पादनात 6.5 टक्के 
घट  अपेतक्षत असनू, त्यामऴेु कृतष व संलग्न क्षेत्राच्या वाढीवर पतरणाम होणार असनू राष्रीय स्तरावर ती 1.8 टक्के इतकी कमी होणे 
अपेतक्षत आहे. औद्योतगक उत्पादन तनदेशांकात 2012-13 च्या पतहल्या आठ  मतहन्यात मागील वषाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत एक 
टक्का वाढ झाली असनू, यामुळे वस्ततुनमाण क्षेत्रात 1.9 टक्के इतक्या कमी दराने वाढ अपेतक्षत आहे. बांधकाम क्षेत्रात 5.9 टक्के वाढ 
अपेतक्षत असनू, त्यामळेु उद्योग क्षेत्रात 3.1 टक्के वाढ होण्यास मदत होणार आहे. सेवाक्षेत्रातील ‘व्यापार, हॉटेल्स व उपाहार, पतरवहन, 
साठवण आतण दळणवळण’ क्षेत्रात 5.2 टक्के अशी माफक वाढ, ‘तवत्त, तवमा, स्थावर मालमत्ता आतण व्यवसाय सेवा’ यात 8.6 टक्के 
आतण ‘सामतुहक, सामातजक व वैयस्क्तक सेवा’ यात अपेतक्षत 6.8 टक्के वाढीमळेु सेवा क्षेत्रात 6.6 टक्के अशी मयातदत वाढ अपेतक्षत 
आहे. सवग क्षेत्रातील अशा कमी वाढीमळेु 2012-13 च्या स्स्थर (2004-05) किकमतंनसुार देशांतगगत स्थलू उत्पन्नास लगाम बसला 
असनू मागील वषाच्या 6.2 टक्के वाढीच्या तलुनेत 5.0 टक्के वाढ होणे अपेतक्षत आहे.  
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स्िलू राज्य उत्पन्न 2011-12 

3.6 मागील 2010-11 मधील खरीप व रब्बी हंगामातील तपकांच्या भरघोस उत्पादनाच्या तलुनेत 2011-12 मध्ये कृतष उत्पादनात 
घट आली आहे. 2011-12 च्या खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात अन्नधान्य उत्पादनात मागील वषाच्या तलुनेत अनकु्रमे 6.0 टक्के व 
34.8 टक्के घट आली आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादन 17.4 टक्के इतके कमी झाले आहे. तेलतबया व ऊस उत्पादनात अनकु्रमे 11.0 
टक्के व 33.3 टक्के घट झाली आहे. कापसू उत्पादनात 2011-12 च्या तुलनेत अगदी माफक 1.6 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. 
मागील वषाच्या 17.8 टक्के अशा चांगल्या वाढीच्या तलुनेत 2011-12 वषात कृतष व संलग्न काये क्षेत्रात 4.6 टक्के वाढ झाली होती.   

3.7 प्राथतमक वस्तुंमधील आतण वस्ततुनमाण उत्पादनातील किकमत वाढीचा थेट पतरणाम तनतवष्टांच्या किकमतीत वाढ होण्यात व 
पतरणाम स्वरुप औद्योतगक उत्पादनावर झाला आहे. याच्या जोडीने झालेल्या मजरुीच्या दरातील वाढीमळेु वस्ततुनमाण क्षेत्राच्या वाढीवर 
पतरणाम झाला आहे. औद्योतगक उत्पादन तनदेशांकात वषग 2011-12 मध्ये मागील वषीच्या 9.0 टक्के वाढीच्या तलुनेत 3.0 टक्के वाढ 
झाली आहे, ज्यामळेु वस्ततुनमाण क्षेत्रात फक्त 2.5 टक्के इतकी कमी वाढ झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मागील वषाच्या तुलनेत 
झालेली 12.4 टक्के वाढ व वीज, वाय ूव पाणी परुवठा या क्षेत्रातील 13.3 टक्के वाढ उद्योग क्षेत्राच्या 5.2 टक्के वाढीस मदतरुप ठरली 
आहे.   

3.8 कृतष व वस्ततुनमाण क्षेत्रातील कमी उत्पादनाचा पतरणाम ‘व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगहेृ’ या क्षेत्राची 3.0 टक्के इतकी कमी 
वाढ होण्यात झाला आहे. तवकतसत होणाऱ्या ‘दळणवळण’ क्षेत्रातील मागील दोन वषी असणाऱ्या 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीच्या 
तलुनेत 2011-12 मध्ये 14.4 टक्के अशी माफक वाढ झाली आहे. ‘बकंा व तवमा’ क्षेत्र 11.7 टक्के वाढीसह आपली गती कायम ठेवून 
आहे. ‘व्यवसाय सेवा’ क्षेत्र 11.4 टक्के वाढीसह सेवा क्षेत्रात 8.4 टक्के वाढ होण्यास मदतरुप ठरले आहे. क्षेत्रतनहाय स्थलू राज्य 
उत्पन्न व देशांतगगत स्थूल उत्पन्नाचे वार्षषक वतृिदर तक्ता 3.1 मध्ये तदले आहेत.   

3.9 पतहल्या सधुातरत अंदाजानसुार चाल ू किकमतीनसुार 2011-12 चे स्थलू राज्य उत्पन्न ` 11,99,548 कोटी  
इतके अंदातजत असनू ते 2010-11 च्या स्थलू राज्य उत्पन्नाच्या 15.9 टक्के जास्त आहे. स्स्थर (2004-05) किकमतंनसुार  
2010-11 मधील ` 7,35,212 कोटी स्थलू राज्य उत्पन्नाच्या तलुनेत 2011-12 मध्ये ` 7,87,426 कोटी इतके होणे अपेतक्षत आहे.  

तक्ता 3.1   स्स्िर (2004-05) किकमतंनसुार के्षत्रननहाय र्वनृिदर  

(टक्के)  

के्षत्र  स्िलू राज्य उत्पन्न    देशांतर्गत स्िलू उत्पन्न  

 2010-11 ++ 2011-12 + 2012-13 $  2010-11 ++ 2011-12 + 2012-13 $ 

कृनष र्व संलग्न काये 17.8 4.6 (-) 2.1  7.9 3.6 1.8 

  1. कृतष   21.4 4.3 (-) 1.4  8.8 3.9 -- 
 2. वन संवधगन  3.5 6.2 (-) 6.3  2.2 2.4 -- 
  3. मत्स्यव्यवसाय 2.9 4.4 (-) 0.2  5.4 1.8 -- 
उद्योर्  8.8 5.2 7.0  8.4 3.5 3.1 
 1. खाण व दगडखाण (-) 0.9 (-) 5.5 (-) 1.9  4.9 (-) 0.6 0.4 
 2. वस्ततुनमाण 7.8 2.5 5.1  9.7 2.7 1.9 
 3. वीज, वाय ूव पाणी परुवठा 12.6 13.3 13.3  5.2 6.5 4.9 
 4. बांधकाम 11.9 12.4 11.2  10.2 5.6 5.9 
सेर्वा  10.0 8.4 8.5  9.8 8.2 6.6 
 1. व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगहेृ,  
  वाहतकू, साठवण व दळणवळण 

11.0 5.8 6.8  12.3 7.0 5.2 

  2. तवत्त, तवमा, स्थावर मालमत्ता व  
         व्यवसाय सेवा 

10.0 10.2 9.8  10.1 11.7 8.6 

   3. सामतूहक व वैयस्क्तक सेवा 7.2 9.8 8.8  4.3 6.0 6.8 

राज्यांतर्गत / देशांतर्गत स्िलू उत्पन्न 10.2 7.1 7.1  9.3 6.2 5.0 

आधार : कंद्रीय सांस्ययकी कायालय, भारत सरकार आतण अथग व सांस्ययकी संचालनालय, महाराष्र       
++ दसुरे सधुातरत अंदाज  +  पतहले सधुातरत अंदाज  $ पवूानमुान          

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2012-13 

24 



3.10 चाल ू किकमतीनसुार देशांतगगत स्थलू उत्पन्न 2011-12 मध्ये  
` 83,53,495 कोटी अंदातजत आहे. चाल ू किकमतीनसुार स्थलू राज्य 
उत्पन्न 2011-12 च्या देशांतगगत स्थलू उत्पन्नाच्या 14.4 टक्के आहे.  
स्स्थर (2004-05) किकमतीनसुार स्थलू राज्य उत्पन्न व देशांतगगत स्थलू 
उत्पन्नाचे वतृिदर तक्ता 3.2 मध्ये तदले आहेत. 

3.11 चाल ू किकमतीनसुार दरडोई स्थलू राज्य उत्पन्न 2011-12 मध्ये  
` 1,05,623 अंदातजत असनू 2010-11 मध्ये ` 92,384 इतके होते. 
चाल ू किकमतीनसुार दरडोई देशांतगगत स्थूल उत्पन्न 2011-12 मध्ये  
` 69,497 इतके आहे.  

के्षत्रननहाय रचना आनि र्वाढ  

3.12 चाल ूमातलकेत कृतष व संलग्न काये क्षेत्राने चाल ूतकमंतीनसुार 
स्थलू राज्य उत्पन्नात 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त तहस्सा कायम राखला असनू 
त्या क्षेत्राची स्स्थर (2004-05) तकमंतीनसुार सरासरी वाढ 6.4 टक्के 
दराने होत आहे. उद्योग क्षेत्राचा वाटा 28 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहीला आहे 
आतण त्यात सरासरी 9.5 टक्के दराने वाढ होत आहे. सेवाक्षेत्र 10.3 
टक्के या सवोच्च दराने वाढत असनू त्याचा स्थलू राज्य उत्पन्नातील वाटा 
56 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहीला आहे. 

3.13 उपक्षेत्र स्तरावर वस्ततुनमाण क्षेत्राचा स्थलू राज्य उत्पन्नातील 
वाटा 19 टक्के आतण 24 टक्के या दरम्यान असनू त्यात सरासरी 9.3 टक्के दराने वाढ होत आहे. ‘व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगहेृ ü’ या 
क्षेत्राचा स्थलू राज्य उत्पन्नात 15.0 टक्के वाटा असनू, चाल ूमातलकेत या क्षेत्रात सरासरी 8.2 टक्के दराने वाढ होत आहे. ‘दळणवळण’ 
क्षेत्राची वाढ सरासरी 25.5 टक्के इतक्या अत्यचु्च दराने होत असली तरी त्याचा स्थलू राज्य उत्पन्नातील वाटा 2.0 टक्क्यांपेक्षा कमी 
राहीला आहे. ‘बकंा व तवमा’ क्षेत्रात सरासरी 14.4 टक्के दराने वाढ होत असनू या क्षेत्राचा स्थलू राज्य उत्पन्नातील वाटा समुारे 10 
टक्क्यांपेक्षा जास्त राहीला आहे. ‘व्यवसाय सेवा’ क्षेत्रात सरासरी 13.5 टक्के दराने वाढ होत असनू त्याचा स्थलू राज्य उत्पन्नातील वाटा 
5.9 टक्क्यांवरुन सातत्याने वाढून 9.1 टक्के झाला आहे. 

3.14 राष्रीय स्तरावर, कृतष व संलग्न काये क्षेत्राचा महाराष्राच्या तुलनेत चाल ूकिकमतीनसुार देशांतगगत स्थलू राज्य उत्पन्नात 17 ते 
19 टक्के असा जास्त वाटा आहे, परंत ुचाल ूमातलकेत या क्षेत्राची वाढ सरासरी 3.9 टक्के दराने होत आहे. उद्योगक्षेत्राचा देशांतगगत 
स्थलू उत्पन्नात 27 टक्के ते 29 टक्के वाटा असनू या क्षेत्रात सरासरी 8.3 टक्के दराने वाढ होत आहे. सेवाक्षेत्राचा देशांतगगत स्थलू 
उत्पन्नात 52 टक्के ते 56 टक्के इतका सगळ्यात जास्त वाटा असनू त्या क्षेत्रात सरासरी 9.9 टक्के दराने वाढ होत आहे. 

3.15 राज्याचे चाल ूकिकमतीनसुार 2011-12 चे स्थलू राज्य उत्पन्न देशांतगगत स्थलू उत्पन्नाच्या 14.4 टक्के आहे. राज्याचे कृतष व 
संलग्न काये क्षेत्र राष्रीय स्तरावरील कृतष व संलग्न काये क्षेत्राच्या देशांतगगत स्थलू राज्य उत्पन्नाच्या 10.2 टक्के आहे. राज्याचे उद्योग व 
सेवाक्षेत्र, तत्सम क्षेत्राच्या देशांतगगत स्थलू उत्पन्नाच्या अनकु्रमे 15.1 टक्के व 15.3 टक्के आहे. स्थलू / तनव्वळ राज्य उत्पन्नाचा 
तपशील पतरतशष्ट 3.1 ते 3.4 मध्ये व देशांतगगत स्थूल / तनव्वळ उत्पन्नाचा तपशील पतरतशष्ट 3.5 ते 3.8 मध्ये तदलेला आहे.  

राज्य र्व राष्ट्रीय उत्पन्न  

3.16 पतहल्या पनुर्षवलोकानंतर चाल ू किकमतीनसुार 2011-12 मधील तनव्वळ राज्य उत्पन्न 2010-11 मधील ` 9,34,376 च्या 
तलुनेत 15.9 टक्क्यांनी वाढून ` 10,82,751 कोटी इतके झाले. स्स्थर (2004-05) किकमतीनसुार 2010-11 मधील ` 6,61,469 
कोटी तनव्वळ राज्य उत्पन्नात 7.2 टक्के वाढ होऊन 2011-12 मध्ये  ` 7,09,315 कोटी इतके झाले. 

3.17 चाल ू किकमतीनसुार 2011-12 मधील तनव्वळ राष्रीय उत्पन्न ` 73,99,934 कोटी इतके अंदातजत करण्यात आले असनू 
मागील वषाच्या तलुनेत ते 15.2 टक्क्यांनी जास्त आहे. स्स्थर (2004-05) किकमतीनसुार 2011-12 मध्ये तनव्वळ राष्रीय उत्पन्न 
 ` 45,72,075 कोटी  इतके अंदातजत करण्यात आले आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.18 चाल ू किकमतीनसुार 2011-12 साठी ` 61,564 इतक्या दरडोई राष्रीय उत्पन्नाच्या तलुनेत दरडोई राज्य उत्पन्न (म्हणजे 
दरडोई तनव्वळ राज्य उत्पन्न) ` 95,339 इतके अंदातजत करण्यात आले आहे.  

तक्ता 3.2   स्िलू राज्य उत्पन्न र्व देशांतर्गत स्िलू 
उत्पन्नाचे र्वनृिदर (स्स्िर (2004-05) किकमतीनसुार)  

(टक्के)  

र्वषग स्िलू राज्य  
उत्पन्न 

देशांतर्गत  स्िलू 
उत्पन्न 

2005-06   13.3 9.5 

2006-07   13.5 9.6 

2007-08   11.3 9.3 

2008-09   2.6 6.7 

2009-10  9.3 8.6 

2010-11 ++ 10.2 9.3 

2011-12 +  7.1 6.2 

2012-13 $ 7.1 5.0 

आधार : कंद्रीय सांस्ययकी कायालय, भारत सरकार व अथग व      
सांस्ययकी संचालनालय, महाराष्र 

  ++ दसुरे सधुातरत अंदाज  +  पतहले सधुातरत अदंाज  $ पवूानमुान          
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चलनर्वाढ 

3.19 किकमतीमधील चलनवाढ ही साधारणपणे घाऊक किकमत 
तनदेशांकातील वाढीमध्ये मोजली जाते. परंत ु हीच चलनवाढ स्थलू राज्य 
उत्पन्न/ देशांतगगत स्थलू उत्पन्नातील क्षेते्र ज्या तवतवध तवके्रय वस्त ू/ बाबंच्या 
एकतत्रत गटाने बनली आहेत त्यांच्या चलनसंकोचाद्वारे सधु्दा तदसनू येऊ 
शकते. स्थूल राज्य उत्पन्न / स्थलू देशांतगगत उत्पन्न यांच्या गर्षभत 
चलनसंकोचाद्वारे मोजण्यात आलेल्या चलनवाढीचा कल आलेख 3.1 मध्ये 
दशगतवण्यात आला आहे.   

निल्हा उत्पन्न 

3.20 तजल्हास्तरावरील उत्पन्नाचे अंदाज तयार करण्यासाठी ‘उत्पन्न स्रोत 
पित’ या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येतो. त्यामळेु राज्य उत्पन्न अंदाजातील 
सवग अंगभतू मयादा तजल्हा उत्पन्न अंदाजानाही लाग ू आहेत. आकडेवारीच्या 
उपलब्धतेचा अभाव, अनरुुप तनदेशकांचा वापर, तसेच अंदाज तयार 
करण्याच्या पध्दतीमधील तवतवध मयादा या सवंमळेु तजल्हा उत्पन्नाचे अचकू 
अंदाज पतरगतणत करण्यामध्ये मयादा येत असल्याने, हे अंदाज तजल्हा 
उत्पन्नाचे स्तर ढोबळ मानाने अजमातवण्याकतरताच वापरावेत. तजल्यांतगगत 
उत्पन्नाचे अंदाज पतरतशष्ट 3.9 मध्ये दशगतवले आहेत.       

3.21 मुंबई (शहर व उपनगर), पणेु, ठाणे, नातशक आतण नागपरू तजल्यांचा 
स्थलू राज्य उत्पन्नातील वाटा 55.6 टक्के आहे. भक्कम उद्योग व सेवा 
क्षेत्रामळेु मुंबईचा वाटा सवातधक (21.5 टक्के) आहे. उद्योग क्षेत्रात ठाणे व पणेु 
तजल्यांच्या वाटा जवळजवळ सारखा आहे.  कृतष व संलग्न काये क्षेत्रात पणेु 
तजल्याचा वाटा अतधक आहे तर ठाणे तजल्याचा सेवा क्षेत्रातील वाटा अतधक 
आहे. नातशक तजल्याचा कृतष व संलग्न काये क्षेत्रात सवातधक वाटा आहे, परंतु 
उद्योग व सेवा क्षेत्रात ठाणे व पुणे तजल्यांच्या तलुनेत फारच मागे आहे.  
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पिरिश ट 3.1 
औ ोिगक ोतांनसुार थलू राज्य उत्पन्न  - चालू िंकमतीनसुार 

            (` कोटी) 
अ. 
कर्. 

उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

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

1 कृिष  34,423  50,971  64,712  59,198 68,679 1,04,214 1,21,033 
2 वन संवधर्न  9,130  14,616  14,171  14,898 17,959 21,116 25,203 
3 मासेमारी  1,374  1,642  1,801  1,737 1,940 2,386 2,941 

4 कृिष व संलग्न काय   44,927  67,229  80,684  75,833 88,578 1,27,716 1,49,177 
 (उप-बेरीज-1+2+3)  (10.8)  (11.5)  (11.8)  (10.1) (10.4) (12.3) (12.4) 

5 खाण व दगड खाणकाम  3,491  3,286  3,872  5,168 5,410 4,733 4,453 

6 ाथिमक के्षतर्   48,418  70,515  84,556  81,001 93,988 1,32,449 1,53,630 
 (उप-बेरीज -4+5)        

7 न दणीकृत  व तिुनमार्ण  58,545  1,03,310  1,18,209  1,20,748 1,28,812 1,49,459 1,67,628 
8 अन दणीकृत 

व तिुनमार्ण 
 26,931  36,769  44,133  46,437 51,147 59,252 64,983 

9 बांधकाम  26,143  34,386  44,744  52,512 55,658 65,631 77,077 
10 वीज, वाय ू(गसॅ) 

आिण पाणीपरुवठा 
 7,912  9,175  10,598  11,224 14,081 16,424 22,061 

11 ि तीय के्षतर्  1,19,531  1,83,640 2,17,684  2,30,921 2,49,698 2,90,766 3,31,749 
 (उप-बेरीज - 7 ते 10)        

12 उ ोग     1,23,022  1,86,926  2,21,556  2,36,089 2,55,108 2,95,499 3,36,202 
 (उप-बेरीज - 5+11)  (29.6)  (32.0)  (32.4)  (31.3) (29.8) (28.5) (28.0) 

13 रे वे   2,852  3,444  3,900  4,522 6,043 5,477 6,031 
14 पिरवहन व साठवण  21,847  29,449  33,585  38,958 45,345 53,635 62,949 
15 दळणवळण  8,229  9,819  11,121  12,995 14,847 13,942 13,747 
16 यापार, हॉटे स व 

उपाहारगहेृ 
 67,156  93,154  1,05,793  1,12,740 1,29,620 1,55,978 1,74,474 

17 बकँा व िवमा उ ोग  47,426  59,611  69,536  83,320 89,306 1,09,408 1,26,207 
18 थावर मालम ा व 

राहत्या घरांची मालकी, 
यवसाय सेवा व  
िवधी सेवा 

 53,262  74,520  89,135  1,06,303 1,27,778 1,55,339 1,87,574 

19 सावर्जिनक शासन  19,536  23,593  28,401  35,953 41,235 47,462 58,228 
20 इतर सेवा  27,223  36,752  41,106  47,257 57,891 70,629 84,958 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   2,47,531 3,30,342 3,82,577 4,42,048 5,12,065 6,11,870 7,14,168 
 (उप-बेरीज - 13 ते 20)  (59.6)  (56.5)  (55.8)  (58.6) (59.8) (59.1) (59.5) 

22 थलू राज्य उत्पन्न     4,15,480 5,84,497 6,84,817 7,53,970 8,55,751 10,35,085 11,99,547 
 एकूण - (6+11+21)   (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

23 दरडोई थलू राज्य 
उत्पन्न (`) 

 40,509  55,277  63,810  69,230 77,454 92,384 1,05,623 

आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई  
+ पिहले सधुािरत अंदाज ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज 
टीप  - कंसातील आकडे थलू राज्य उत्पन्नांशी टक्केवारी दशर्िवतात. 
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पिरिश ट 3.2 
औ ोिगक ोतांनसुार थलू राज्य उत्पन्न  -  ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार 

                       (` कोटी) 
अ. 
कर्. 

उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

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

1 कृिष 34,423 44,587 51,855 41,549 43,286 52,556 54,805 

2 वन संवधर्न 9,130 9,817 10,197 10,775 9,610 9,947 10,563 

3 मासेमारी 1,374 1,541 1,589 1,484 1,461 1,504 1,570 

4 कृिष व संलग्न काय  44,927 55,945 63,641 53,808 54,357 64,007 66,938 
 (उप-बेरीज - 1+2+3) (100.0) (124.5) (141.7) (119.8) (121.0) (142.5) (136.4) 

5 खाण व दगड खाणकाम 3,491 3,665 3,694 3,571 3,760 3,727 3,521 

6 ाथिमक के्षतर्  48,418 59,610 67,335 57,379 58,117 67,734 70,459 
 (उप-बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 58,545 93,435 99,377 93,687 1,00,464 1,08,131 1,11,122 

8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 26,931 33,395 38,491 38,213 40,726 44,007 44,817 

9 बांधकाम 26,143 30,326 38,125 41,844 43,889 49,107 55,182 

10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण  
पाणीपरुवठा 

7,912 8,630 9,646 10,007 11,396 12,832 14,533 

11 ि तीय के्षतर् 1,19,531 1,65,786 1,85,639 1,83,751 1,96,475 2,14,077 2,25,654 
 (उप-बेरीज - 7 ते 10)        

12 उ ोग    1,23,022 1,69,451 1,89,333 1,87,322 2,00,235 2,17,804 2,29,175 
 (उप-बेरीज - 5+11) (100.0) (137.7) (153.9) (152.3) (162.8) (177.0) (156.6) 

13 रे वे  2,852 3,205 3,420 3,921 4,675 4,565 4,977 

14 पिरवहन व साठवण 21,847 25,534 26,300 26,645 31,967 33,656 35,732 

15 दळणवळण 8,229 11,579 13,625 16,004 24,327 34,044 38,935 

16 यापार, हॉटे स व 
उपाहारगहेृ 

67,156 83,720 90,595 89,769 1,05,001 1,12,017 1,15,351 

17 बकँा व िवमा उ ोग 47,426 65,616 77,215 88,647 95,289 1,08,396 1,21,060 

18 थावर मालम ा व राहत्या 
घरांची मालकी, यवसाय 
सेवा व िवधी सेवा 

53,262 66,284 73,065 80,489 83,809 88,607 96,078 

19 सावर्जिनक शासन 19,536 21,074 23,918 27,984 28,872 30,179 33,777 

20 इतर सेवा 27,223 32,246 33,719 35,603 38,412 41,937 45,403 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   2,47,531 3,09,258 3,41,857 3,69,062 4,12,352 4,53,401 4,91,313 
 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (100.0) (124.9) (138.1) (149.1) (166.6) (183.2) (178.3) 

22 थलू राज्य उत्पन्न    4,15,480 5,34,654 5,94,831 6,10,192 6,66,944 7,35,212 7,87,426 
 एकूण - (6+11+21)      (100.0) (128.7) (143.2) (146.9) (160.5) (177.0) (167.2) 

23 दरडोई थलू राज्य  
उत्पन्न (`) 

40,509 50,563 55,425 56,028 60,365 65,619 69,335 

  (100.0) (124.8) (136.8) (138.3) (149.0) (162.0) (153.4) 

         आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई  
         + पिहले सधुािरत अंदाज ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज 
        टीप  - कंसातील आकडे  तंभ  (3) शी टक्केवारी दशर्िवतात.  
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पिरिश ट  3.3 
औ ोिगक ोतांनसुार िन वळ राज्य उत्पन्न  - चालू िंकमतीनसुार 

                            (` कोटी) 

अ. 
कर्. 

उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

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

1 कृिष 31,136 46,938 60,384 55,204 63,842 96,874 1,12,508 

2 वन संवधर्न 9,009 14,441 13,990 14,705 17,729 20,846 24,880 

3 मासेमारी 1,196 1,437 1,574 1,493 1,648 2,027 2,500 

4 कृिष व संलग्न काय  41,341 62,816 75,948 71,402 83,219 1,19,747 1,39,888 

 (उप-बेरीज - 1+2+3) (11.2) (11.9) (12.3) (10.5) (10.8) (12.8) (12.9) 

5 खाण व दगड खाणकाम 2,911 2,587 3,028 4,056 4,124 3,608 3,394 

6 ाथिमक के्षतर्  44,252 65,403 78,976 75,458 87,343 1,23,355 1,43,282 

 (उप-बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 43,171 84,696 98,633 94,862 1,02,274 1,18,667 1,33,092 

8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 24,157 33,183 40,243 42,094 46,197 53,518 58,694 

9 बांधकाम 25,125 32,952 42,772 49,874 52,785 62,244 73,099 

10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण  

पाणीपरुवठा 
3,563 3,585 3,854 6,108 7,801 9,113 12,073 

11 ि तीय के्षतर् 96,016 1,54,416 1,85,502 1,92,938 2,09,057 2,43,542 2,76,958 

 (उप-बेरीज - 7 ते 10)        

12 उ ोग    98,927 1,57,003 1,88,530 1,96,994 2,13,181 2,47,150 2,80,352 

 (उप-बेरीज - 5+11) (26.7) (29.8) (30.4) (29.1) (27.7) (26.5) (25.9) 

13 रे वे  2,342 2,779 3,200 3,706 5,209 4,721 5,199 

14 पिरवहन व साठवण 19,365 26,367 30,115 34,428 39,994 47,303 55,518 

15 दळणवळण 6,909 8,128 9,339 10,566 11,888 11,163 11,007 

16 यापार, हॉटे स व उपाहारगहेृ 65,065 90,196 1,02,246 1,08,140 1,24,445 1,49,750 1,67,508 

17 बकँा व िवमा उ ोग 46,499 58,514 68,318 81,999 87,903 1,07,690 1,24,224 

18 थावर मालम ा व राहत्या  

घरांची मालकी, यवसाय सेवा 
व िवधी सेवा 

48,229 67,840 81,250 96,750 1,16,640 1,41,501 1,71,373 

19 सावर्जिनक शासन 15,705 18,880 22,626 30,127 34,735 39,981 49,050 

20 इतर सेवा 25,641 34,387 38,311 43,670 53,580 65,370 78,632 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   2,29,755 3,07,091 3,55,405 4,09,386 4,74,394 5,67,479 6,62,511 

 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (62.1) (58.3) (57.3) (60.4) (61.5) (60.7) (61.2) 

22 िन वळ राज्य उत्पन्न  3,70,023 5,26,910 6,19,883 6,77,782 7,70,794 9,34,376 10,82,751 

 एकूण - (6+11+21)         (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

23 दरडोई िन वळ राज्य उत्पन्न (`) 36,077 49,831 57,760 62,234 69,765 83,395 95,339 

     आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई  
  + पिहले सधुािरत अंदाज ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज 
  टीप  - कंसातील आकडे िन वळ राज्य उत्पन्नांशी टक्केवारी दशर्िवतात. 
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पिरिश ट  3.4 
औ ोिगक ोतांनसुार िन वळ राज्य उत्पन्न  -  ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार 

 (` कोटी) 

अ.
कर्. 

उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कृिष 31,136 40,967 48,193 38,398 39,857 48,392 50,463 
2 वन संवधर्न 9,009 9,659 10,045 10,625 9,451 9,782 10,388 
3 मासेमारी 1,196 1,343 1,365 1,281 1,228 1,264 1,319 

4 कृिष व संलग्न काय  41,341 51,969 59,603 50,304 50,536 59,438 62,170
 (उप-बेरीज - 1+2+3) (100.0) (125.7) (144.2) (121.7) (122.2) (143.8) (137.6) 

5 खाण व दगड खाणकाम 2,911 3,031 2,960 2,644 2,739 2,715 2,565 

6 ाथिमक के्षतर्  44,252 55,000 62,563 52,948 53,275 62,153 64,735
 (उप-बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 43,171 76,120 81,725 71,298 78,234 84,205 86,533 
8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 24,157 30,173 35,130 34,536 36,667 39,620 40,350 
9 बांधकाम 25,125 28,987 36,343 39,560 41,504 46,439 52,183 
10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण 

पाणीपरुवठा 
3,563 3,602 3,919 5,617 6,472 7,260 8,177 

11 ि तीय के्षतर् 96,016 1,38,882 1,57,117 1,51,011 1,62,877 1,77,524 1,87,243
 (उप-बेरीज - 7 ते 10)        

12 उ ोग    98,927 1,41,913 1,60,077 1,53,655 1,65,616 1,80,239 1,89,808
 (उप-बेरीज - 5+11) (26.7) (143.5) (161.8) (155.3) (167.4) (182.2) (155.2) 

13 रे वे  2,342 2,593 2,818 3,243 3,992 3,899 4,250 
14 पिरवहन व साठवण 19,365 22,631 23,132 22,699 27,464 28,916 30,699 
15 दळणवळण 6,909 10,058 12,083 13,956 21,978 30,756 35,174 
16 यापार, हॉटे स व 

उपाहारगहेृ 
65,065 81,018 87,524 86,093 1,00,997 1,07,745 1,10,953 

17 बकँा व िवमा उ ोग 46,499 64,602 76,128 87,513 94,128 1,07,074 1,19,585 
18 थावर मालम ा व 

राहत्या घरांची मालकी, 
यवसाय सेवा  व  
िवधी सेवा 

48,229 60,328 66,538 73,234 75,707 80,188 87,322 

19 सावर्जिनक शासन 15,705 16,794 18,916 23,221 23,961 25,046 28,032 
20 इतर सेवा 25,641 30,078 31,262 32,615 34,959 38,167 41,322 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   2,29,755 2,88,102 3,18,401 3,42,574 3,83,186 4,21,791 4,57,337
 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (62.1) (125.4) (138.6) (149.1) (166.8) (183.6) (178.5) 

22 िन वळ राज्य उत्पन्न  3,70,023 4,81,984 5,38,081 5,46,533 5,99,338 6,61,468 7,09,315
 एकूण - (6+11+21)    (100.0) (130.3) (145.4) (147.7) (162.0) (178.8) (167.4) 

23 दरडोई िन वळ राज्य 
उत्पन्न (`) 

36,077 45,582 50,137 50,183 54,246 59,037 62,457

  (100.0) (126.3) (139.0) (139.1) (150.4) (163.6) (153.6) 

    आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय,महारा टर् शासन, मुंबई  

  + पिहले सधुािरत अंदाज          ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज   

           टीप  - कंसातील आकडे  तंभ  (3) शी टक्केवारी दशर्िवतात. 
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पिरिश ट  3.5 
घटक खचार्वर आधािरत देशांतगर्त थलू उत्पन्न व रा टर्ीय थलू उत्पन्न - चालू िंकमतीनसुार 

                             (` कोटी) 
अ. 
कर्. उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

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

1 कृिष 4,76,634 6,04,672 7,16,276 8,06,646 9,28,586 11,32,048 12,68,081 

2 वन संवधर्न  61,640 83,130 81,311 92,485 1,04,558 1,17,525 1,32,131 

3 मासेमारी 27,152 35,182 38,931 44,073 50,370 57,369 65,541 

4 कृिष व संलग्न काय  5,65,426 7,22,984 8,36,518 9,43,204 10,83,514 13,06,942 14,65,753

 (उप-बेरीज - 1+2+3) (19.1) (18.3) (18.3) (17.8) (17.7) (18.0) (17.5) 

5 खाण व दगड खाणकाम 85,028 1,06,787 1,24,812 1,39,828 1,59,304 1,96,092 2,01,076 

6 ाथिमक के्षतर्  6,50,454 8,29,771 9,61,330 10,83,032 12,42,818 15,03,034 16,66,829

 (उप बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 2,92,344 4,27,075 4,92,758 5,61,460 6,41,573 7,60,650 8,48,734 

8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 1,60,881 2,07,753 2,39,962 2,56,862 2,80,578 3,20,100 3,53,352 

9 बांधकाम 2,28,855 3,22,429 3,88,908 4,51,034 5,00,458 5,95,454 6,85,204 

10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण 
पाणीपरुवठा 

62,675 76,153 83,830 91,070 1,13,883 1,31,008 1,44,817 

11 ि तीय के्षतर्  7,44,755 10,33,410 12,05,458 13,60,426 15,36,492 18,07,212 20,32,107

 (उप-बेरीज - 7 ते 10)   

12 उ ोग    8,29,783 11,40,197 13,30,270 15,00,254 16,95,796 20,03,304 22,33,183

 (उप-बेरीज - 5+11) (27.9) (28.8) (29.0) (28.3) (27.8) (27.6) (26.7) 

13 रे वे  29,162 37,429 43,608 47,478 55,571 55,680 60,476 

14 पिरवहन व साठवण 1,71,975 2,26,909 2,57,120 2,92,540 3,29,337 3,91,964 4,59,501 

15 दळणवळण 49,280 58,694 66,069 75,430 86,483 80,099 75,471 

16 यापार, हॉटे स व 
उपाहारगहेृ 

4,77,303 6,75,347 7,83,247 8,95,397 10,10,232 12,46,965 15,07,110 

17 बकँा व िवमा उ ोग 1,71,098 2,17,196 2,51,195 2,98,931 3,31,793 4,10,407 4,79,680 

18 थावर मालम ा व राहत्या  
घरांची मालकी, यवसाय  
सेवा व िवधी सेवा 

2,66,076 3,69,399 4,40,269 5,46,438 6,33,144 7,55,494 9,04,801 

19 सावर्जिनक शासन  1,74,638 2,06,081 2,34,992 3,06,653 4,03,641 4,43,762 5,05,753 

20 इतर सेवा 2,36,723 2,99,040 3,38,798 3,97,242 4,79,392 5,72,350 6,61,767 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   15,76,255 20,90,095 24,15,298 28,60,109 33,29,593 39,56,721 46,54,559

 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (53.0) (52.9) (52.7) (53.9) (54.5) (54.4) (55.7) 

22 देशांतगर्त थलू उत्पन्न  29,71,464 39,53,276 45,82,086 53,03,567 61,08,903 72,66,967 83,53,495

 एकूण - (6+11+21) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

23 घटक खचार्वर आधािरत 
परदेशातून ा त िन वळ उत्पन्न 

(-)22,375 (-)33,234 (-)20,512 (-)32,923 (-)38,000 (-)81,807 (-)76,830

24 रा टर्ीय थलू उत्पन्न  29,49,089 39,20,042 45,61,574 52,70,644 60,70,903 71,85,160 82,76,665

 आधार  - कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, नवी िद ली        
            + पिहले सधुािरत अंदाज          ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज  

 टीप  - कंसातील आकडे  देशांतगर्त थलू उत्पन्नाशी टक्केवारी दशर्िवतात.  
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पिरिश ट  3.6  
घटक खचार्वर आधािरत देशांतगर्त थलू उत्पन्न व रा टर्ीय थलू उत्पन्न - ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार 

                                                                                                                                                                              (` कोटी) 

अ. 
कर्. 

उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कृिष 4,76,634 5,23,745 5,56,956 5,55,442 5,57,715 6,06,848 6,30,540 
2 वन संवधर्न  61,640 64,795 65,697 66,932 68,877 70,366 72,049 
3 मासेमारी 27,152 30,650 32,427 33,315 34,395 36,263 36,906 

4 कृिष व संलग्न काय  5,65,426 6,19,190 6,55,080 6,55,689 6,60,987 7,13,477 7,39,495
 (उप बेरीज - 1+2+3) (19.0) (17.4) (16.8) (15.8) (14.6) (14.5) (14.1) 

5 खाण व दगड खाणकाम 85,028 92,578 95,997 98,055 1,03,830 1,08,938 1,08,249 

6 ाथिमक के्षतर्  6,50,454 7,11,768 7,51,077 7,53,744 7,64,817 8,22,415 8,47,744
 (उप बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 2,92,344 3,79,374 4,17,528 4,42,055 5,04,601 5,59,407 5,73,761 
8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 1,60,881 1,91,084 2,11,545 2,14,247 2,25,834 2,42,069 2,49,262 
9 बांधकाम 2,28,855 2,84,806 3,15,495 3,32,329 3,54,436 3,90,692 4,12,412 
10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण  

पाणीपरुवठा 
62,675 73,362 79,430 83,050 88,218 92,773 98,814 

11 ि तीय के्षतर्  7,44,755 9,28,626 10,23,998 10,71,681 11,73,089 12,84,941 13,34,249
 (उप-बेरीज -7 ते 10)        

12 उ ोग    8,29,783 10,21,204 11,19,995 11,69,736 12,76,919 13,93,879 14,42,498
 (उप बेरीज - 5+11) (27.9) (28.7) (28.7) (28.1) (28.3) (28.2) (27.5) 

13 रे वे  29,162 34,832 38,235 41,161 44,763 47,404 50,945 
14 पिरवहन व साठवण 1,71,975 2,04,665 2,22,344 2,34,275 2,51,613 2,71,936 2,95,239 
15 दळणवळण 49,280 75,669 93,928 1,17,465 1,54,496 1,93,737 2,09,739 
16 यापार, हॉटे स व 

उपाहारगहेृ 
4,77,303 5,94,918 6,55,013 6,92,224 7,47,019 8,32,583 8,84,389 

17 बकँा व िवमा उ ोग 1,71,098 2,38,899 2,78,776 3,17,826 3,53,983 4,06,609 4,60,122 
18 थावर मालम ा व राहत्या 

घरांची मालकी, यवसाय 
सेवा व िवधी सेवा 

2,66,076 3,22,164 3,49,348 3,85,803 4,17,922 4,43,023 4,88,686 

19 सावर्जिनक शासन  1,74,638 1,85,639 1,99,773 2,39,349 2,81,365 2,81,322 2,96,505 
20 इतर सेवा 2,36,723 2,67,184 2,84,144 3,05,148 3,27,004 3,53,036 3,75,964 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   15,76,255 19,23,970 21,21,561 23,33,251 25,78,165 28,29,650 30,61,589
 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (53.1) (54.0) (54.5) (56.1) (57.1) (57.3) (58.4) 

22 देशांतगर्त  थलू उत्पन्न  29,71,464 35,64,364 38,96,636 41,58,676 45,16,071 49,37,006 52,43,582
 एकूण - (6+11+21) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

23 घटक खचार्वर आधािरत 
परदेशातून ा त िन वळ 
उत्पन्न 

(-)22,375 (-)29,515 (-)17,179 (-)25,384 (-)27,757 (-)54,757 (-)46,734

24 रा टर्ीय थलू उत्पन्न  29,49,089 35,34,849 38,79,457 41,33,292 44,88,314 48,82,249 51,96,848

आधार  - कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय,  नवी िद ली 
+ पिहले सधुािरत अंदाज           ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज  
टीप  - कंसातील आकडे  देशांतगर्त थलू उत्पन्नाशी टक्केवारी दशर्िवतात.  
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पिरिश ट  3.7 
 घटक खचार्वर आधािरत देशांतगर्त िन वळ उत्पन्न व रा टर्ीय उत्पन्न - चालू िंकमतीनसुार  

 

      (` कोटी) 
अ. 
कर्. 

उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 

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

1 कृिष 4,42,741 5,62,333 6,67,874 7,50,631 8,61,467 10,49,549 11,79,341 

2 वन संवधर्न 60,813 82,134 80,216 91,247 1,03,190 1,16,079 1,30,467 

3 मासेमारी 23,735 30,770 33,751 37,884 42,801 48,941 55,102 

4 कृिष व संलग्न काय 5,27,289 6,75,237 7,81,841 8,79,762 10,07,458 12,14,569 13,64,910

 (उप बेरीज - 1+2+3) (19.9) (19.1) (19.1) (18.6) (18.5) (18.7) (18.3) 

5 खाण व दगड खाणकाम 70,464 86,516 1,00,948 1,11,318 1,22,750 1,57,651 1,57,677 

6 ाथिमक के्षतर् 5,97,753 7,61,753 8,82,789 9,91,080 11,30,208 13,72,220 15,22,587

 (उप बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 2,05,844 3,11,499 3,57,748 4,07,017 4,63,886 5,53,152 6,12,068 

8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 1,40,651 1,81,928 2,12,317 2,25,214 2,45,251 2,81,378 3,12,477 

9 बांधकाम 2,18,511 3,07,226 3,69,997 4,28,136 4,73,852 5,63,776 6,47,016 

10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण 
पाणीपरुवठा 

33,789 39,371 42,170 45,290 59,906 69,689 73,124 

11 ि तीय के्षतर् 5,98,795 8,40,024 9,82,232 11,05,657 12,42,895 14,67,995 16,44,685

 (उप-बेरीज -7 ते 10)        

12 उ ोग 6,69,259 9,26,540 10,83,180 12,16,975 13,65,645 16,25,646 18,02,362

 (उप बेरीज - 5+11) (25.2) (26.2) (26.4) (25.7) (25.1) (25.0) (24.1) 

13 रे वे 21,696 28,529 34,144 36,398 44,303 42,898 46,472 

14 पिरवहन व साठवण 1,56,663 2,07,667 2,35,628 2,66,802 2,99,174 3,57,717 4,19,761 

15 दळणवळण 41,226 49,704 55,394 61,675 68,775 62,669 53,029 

16 यापार, हॉटे स व उपाहारगहेृ 4,64,750 6,57,231 7,61,525 8,68,530 9,78,706 12,07,850 14,58,886 

17 बकँा व िवमा उ ोग 1,68,112 2,13,444 2,47,017 2,94,282 3,26,589 4,04,499 4,73,165 

18 थावर मालम ा व राहत्या 
घरांची मालकी, यवसाय 
सेवा व िवधी सेवा 

2,29,767 3,21,704 3,83,999 4,77,963 5,52,927 6,61,538 7,94,122 

19 सावर्जिनक शासन 1,49,020 1,74,298 1,98,884 2,66,495 3,58,331 3,92,269 4,47,185 

20 इतर सेवा 2,23,791 2,80,194 3,15,780 3,69,488 4,47,196 5,34,512 6,16,872 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा 14,55,025 19,32,771 22,32,371 26,41,633 30,76,001 36,63,952 43,09,492

 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (54.9) (54.7) (54.5) (55.7) (56.4) (56.3) (57.6) 

22 देशांतगर्त  िन वळ उत्पन्न 26,51,573 35,34,548 40,97,392 47,38,370 54,49,104 65,04,167 74,76,764

 एकूण - (6+11+21) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

23 घटक खचार्वरआधािरत 
परदेशातून ा त िन वळ 
उत्पन्न 

(-)22,375 (-)33,235 (-)20,514 (-)32,923 (-)38,000 (-)81,808 (-)76,830

24 रा टर्ीय िन वळ उत्पन्न 26,29,198 35,01,313 40,76,878 47,05,447 54,11,104 64,22,359 73,99,934

25 दरडोई रा टर्ीय उत्पन्न (`) 24,143 31,206 35,825 40,775 46,249 54,151 61,564

  आधार  - कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय,, नवी िद ली. 
  + पिहले सधुािरत अंदाज          ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज  
 टीप  - कंसातील आकडे  देशांतगर्त िन वळ उत्पन्नाशी टक्केवारी दशर्िवतात.  
 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

 

34 

पिरिश ट  3.8 
 घटक खचार्वर आधािरत देशांतगर्त िन वळ उत्पन्न व रा टर्ीय उत्पन्न - ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार  

 

  (` कोटी) 
अ.कर्. उ ोग 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11++ 2011-12+ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 कृिष 4,42,741 4,85,542 5,15,643 5,11,172 5,09,912 5,52,920 5,76,079 

2 वन संवधर्न  60,813 63,899 64,771 65,971 67,929 69,454 71,079 

3 मासेमारी 23,735 26,489 27,781 28,166 28,332 29,820 29,544 

4 कृिष व संलग्न काय  5,27,289 5,75,930 6,08,195 6,05,309 6,06,173 6,52,194 6,76,702

 (उप बेरीज - 1+2+3) (19.9) (18.1) (17.5) (16.4) (15.2) (14.9) (14.7) 

5 खाण व दगड खाणकाम 70,464 73,982 74,945 74,299 74,831 80,261 77,702 

6 ाथिमक के्षतर्  5,97,753 6,49,912 6,83,140 6,79,608 6,81,004 7,32,455 7,54,404

 (उप बेरीज - 4+5)        

7 न दणीकृत व तिुनमार्ण 2,05,844 2,71,126 2,94,744 3,08,477 3,55,722 3,91,551 3,89,667 

8 अन दणीकृत व तिुनमार्ण 1,40,651 1,67,423 1,87,103 1,87,432 1,96,830 2,11,671 2,18,660 

9 बांधकाम 2,18,511 2,70,556 2,98,270 3,12,520 3,32,343 3,65,397 3,83,118 

10 वीज, वाय ू(गसॅ) आिण  
पाणीपरुवठा 

33,789 39,746 42,732 44,764 45,899 46,943 47,840 

11 ि तीय के्षतर्  5,98,795 7,48,851 8,22,849 8,53,193 9,30,794 10,15,562 10,39,285

 (उप-बेरीज - 7 ते 10)        

12 उ ोग    6,69,259 8,22,833 8,97,794 9,27,492 10,05,625 10,95,823 11,16,987

 (उप बेरीज - 5+11) (25.2) (25.9) (25.9) (25.1) (25.2) (25.1) (24.2) 

13 रे वे  21,696 26,543 30,020 32,370 35,543 37,570 40,817 

14 पिरवहन व साठवण 1,56,663 1,86,473 2,02,600 2,11,857 2,26,224 2,44,052 2,64,081 

15 दळणवळण 41,226 67,432 84,484 1,05,843 1,40,399 1,80,806 1,93,528 

16 यापार, हॉटे स व उपाहारगहेृ 4,64,750 5,78,366 6,36,267 6,70,729 7,22,606 8,03,971 8,51,369 

17 बकँा व िवमा उ ोग 1,68,112 2,35,406 2,75,003 3,13,829 3,49,675 4,01,918 4,55,151 

18 थावर मालम ा व राहत्या  
घरांची मालकी, यवसाय 
सेवा व िवधी सेवा 

2,29,767 2,79,334 3,02,698 3,33,794 3,59,564 3,79,326 4,18,977 

19 सावर्जिनक शासन  1,49,020 1,56,546 1,68,175 2,06,521 2,47,125 2,45,168 2,57,803 

20 इतर सेवा 2,23,791 2,49,802 2,63,772 2,82,028 3,01,231 3,24,123 3,43,393 

21 ततृीय के्षतर् / सेवा   14,55,025 17,79,902 19,63,019 21,56,971 23,82,367 26,16,934 28,25,119

 (उप-बेरीज - 13 ते 20) (54.9) (56.0) (56.6) (58.5) (59.6) (60.0) (61.2) 

22 देशांतगर्त  िन वळ उत्पन्न  26,51,573 31,78,665 34,69,008 36,89,772 39,94,165 43,64,951 46,18,808

 एकूण - (6+11+21) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

23 घटक खचार्वर आधािरत  
परदेशातून ा त िन वळ 
उत्पन्न 

(-)22,375 (-)29,516 (-)17,179 (-)25,384 (-)27,757 (-)54,756 (-)46,733

24 रा टर्ीय िन वळ उत्पन्न  26,29,198 31,49,149 34,51,829 36,64,388 39,66,408 43,10,195 45,72,075

25 दरडोई रा टर्ीय उत्पन्न (`) 24,143 28,067 30,332 31,754 33,901 36,342 38,037

 आधार  - कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय,  नवी िद ली 
  + पिहले सधुािरत अंदाज          ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज  
 टीप  - कंसातील आकडे  देशांतगर्त िन वळ उत्पन्नाशी टक्केवारी दशर्िवतात.  
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पिरिश ट  3.9 
 

िज ांतगर्त थलू / िन वळ उत्पन्न आिण दरडोई िज हा उत्पन्न 
 

चाल ूिंकमतीनसुार (` कोटी) ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार  (` कोटी) चाल ूिंकमतीनसुार  
अ. 
कर्. थलू िज हा उत्पन्न िन वळ िज हा उत्पन्न थलू िज हा उत्पन्न िन वळ िज हा उत्पन्न 

दरडोई िज हा  
 उत्पन्न (`) 

 

िज हा 

2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 मुंबई # 2,21,647 2,57,819 2,00,789 2,33,193 1,67,914 1,81,308 1,52,297 1,64,512 1,33,426 1,51,608

2 ठाणे 1,36,818 1,57,501 1,22,088 1,40,735 1,02,197 1,09,245 91,058 97,619 1,24,202 1,40,608

3 रायगड 29,517 34,377 25,633 29,843 20,898 22,193 17,976 19,120 1,03,197 1,18,885

4 रत्नािगरी 13,918 16,349 12,467 14,625 9,830 10,719 8,754 9,545 66,637 77,521

5 िंसधदुगुर् 7,161 8,471 6,618 7,819 4,897 5,333 4,522 4,923 69,282 81,201

कोकण िवभाग 4,09,061 4,74,517 3,67,595 4,26,216 3,05,736 3,28,799 2,74,606 2,95,719 1,21,767 1,38,606

6 नािशक 48,529 59,370 43,500 53,344 33,695 37,939 30,029 33,920 75,730 91,673

7 धळेु 12,437 14,140 11,338 12,885 8,526 8,914 7,742 8,110 58,839 66,140

8 नंदरुबार 6,199 7,350 5,720 6,780 4,083 4,314 3,754 3,967 39,292 46,156

9 जळगाव 31,281 35,596 28,194 32,040 20,526 21,731 18,414 19,512 67,599 75,956

10 अहमदनगर 32,392 37,575 29,576 34,306 21,319 22,480 19,382 20,452 65,503 75,233

नािशक िवभाग 1,30,838 1,54,031 1,18,327 1,39,355 88,148 95,379 79,320 85,960 66,429 77,358

11 पणेु 1,17,507 1,37,651 1,04,196 1,22,274 84,154 90,488 74,186 79,932 1,21,712 1,40,570

12 सातारा 23,188 27,790 21,112 25,321 16,398 17,454 14,891 15,875 67,859 80,671

13 सांगली 22,801 26,024 20,786 23,718 15,769 16,667 14,352 15,193 71,488 80,709

14 सोलापरू 30,335 36,091 27,898 33,188 20,516 21,643 18,823 19,864 63,675 74,856

15 को हापरू 36,645 44,866 33,345 40,849 26,015 27,993 23,642 25,453 83,412 1,01,014

पणेु िवभाग 230476 2,72422 2,07,337 2,45350 1,62,850 1,74,245 1,45,894 1,56,316 90,309 1,05,511

 
 (पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट  3.9  (समा त) 
 

आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई  

+ पिहले सधुािरत अंदाज           ++  दसुरे  सधुािरत अंदाज                     # मुंबई (शहर  + उपनगर) िज हा 

टीप  - आकडे  संिक्ष तात  िद यामळेु बेरजा जळुणार नाहीत. 
 
 

चाल ूिंकमतीनसुार (` कोटी) ि थर (2004-05) िंकमतीनसुार  (` कोटी) चाल ूिंकमतीनसुार   
अ. 
कर्. थलू िज हा उत्पन्न िन वळ िज हा उत्पन्न थलू िज हा उत्पन्न िन वळ िज हा उत्पन्न 

दरडोई िज हा
उत्पन्न (`) 

 

 
 
िज हा 

2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 2010-11 ++ 2011-12 + 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

16 औरंगाबाद 31,380 34,669 27,819 30,688 21,267 22,325 18,666 19,612 83,646 91,100 

17 जालना 10,476 10,866 9,665 10,010 6,304 6,425 5,784 5,894 53,691 55,067 

18 परभणी 9,786 11,152 9,040 10,294 6,165 6,549 5,676 6,031 51,997 58,512 

19 िंहगोली 4,900 5,514 4,541 5,108 3,070 3,257 2,836 3,009 41,440 46,190 

20 बीड 13,175 14,578 12,134 13,403 8,301 8,737 7,604 8,002 50,396 55,139 

21 नांदेड 16,615 18,624 15,346 17,187 10,786 11,386 9,934 10,489 47,448 52,583 

22 उ मानाबाद 9,046 9,924 8,335 9,133 5,656 5,809 5,187 5,327 50,502 54,833 

23 लातरू 12,400 15,174 11,482 14,032 8,087 9,053 7,462 8,344 49,111 59,396 

औरंगाबाद िवभाग 1,07,778 1,20,502 98,362 1,09,854 69,637 73,542 63,151 66,709 55,917 61,789 

24 बलुढाणा 12,813 13,989 11,756 12,820 8,508 8,874 7,776 8,116 47,027 50,772 

25 अकोला 11,618 12,722 10,668 11,662 8,080 8,421 7,405 7,717 56,915 61,423 

26 वािशम 6,245 6,922 5,713 6,329 3,907 4,006 3,556 3,650 50,296 55,200 

27 अमरावती 18,471 20,799 16,956 19,143 12,542 13,026 11,485 11,980 56,909 63,467 

28 यवतमाळ 15,547 16,499 14,122 15,085 10,403 10,506 9,327 9,521 51,510 54,497 

अमरावती िवभाग 64,694 70,930 59,213 65,040 43,440 44,833 39,549 40,984 52,724 57,280 

29 वधार् 9,059 10,463 8,323 9,607 6,279 6,790 5,749 6,220 59,635 68,085 

30 नागपरू 47,384 55,162 42,806 49,736 34,626 37,540 31,235 33,831 88,109 1,00,663 

31 भंडारा 7,319 8,440 6,705 7,732 5,028 5,368 4,589 4,902 53,174 60,764 

32 ग िदया 6,722 7,782 6,212 7,191 4,637 4,964 4,272 4,573 46,878 53,802 

33 चंदर्परू 17,071 19,730 15,153 17,499 12,016 12,964 10,525 11,348 64,255 73,328 

34 गडिचरोली 4,683 5,569 4,343 5,172 2,813 3,002 2,579 2,755 40,876 48,311 

नागपरू िवभाग 92,239 1,07,146 83,542 96,937 65,400 70,628 58,948 63,628 68,137 78,063 

महारा टर् 10,35,086 11,99,548 9,34,376 10,82,751 7,35,212 7,87,426 6,61,469 7,09,315 83,395 95,339 
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आलेख 4.2 : गर्ािंकिन-नागरी 
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4. úिंकमती व सावर्जिनक िवतरण यव था  

िंकमती 
4.1 िंकमतीतील बदलांचा समाजाच्या सवर् घटकांवर थेट पिरणाम होतो.  िंकमती िनदशांक हे व तूंच्या िंकमतीत वेळोवेळी होणारे 
तलुनात्मक बदल मोजण्याचे एक सांिख्यकीय साधन असनू आिर्थक िनयोजनासाठी एक महत्त्वाचा िनदशक आहे.  गर्ाहक िंकमती 
िनदशांक (गर्ािंकिन) व घाऊक िंकमती िनदशांक (घािंकिन) ही अनकुर्मे िकरकोळ व घाऊक तरावरील चलनवाढ मोजण्याची साधने 
आहेत.   

महारा टर्ातील िंकमती िवषयक ि थती  
4.2 अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन यांचेतफ राज्याच्या गर्ामीण व नागरी भागाकिरता वेगवेगळे मािसक गर्ाहक 
िंकमती िनदशांक (पायाभतू वषर् 2003) तयार करण्यात येतात.   गर्ामीण भागातील 68 कदर्ांमधनू 106 व त ूव नागरी भागातील 74 
कदर्ांमधनू 127 व त ूयांच्या सा तािहक िकरकोळ िंकमती  संकिलत के या जातात.   

4.3 राज्यातील गर्ामीण व नागरी भागांचा एि ल ते िडसबर, 2012 या कालावधीतील सरासरी िनदशांक गतवषीर्च्या तत्सम 
कालावधीच्या तलुनेत अनकुर्मे 9.7 व 9.6 टक्क्यांनी वाढला. िनदशांकातील वाढ ही मखु्यत: ‘दधू व दगु्धजन्य पदाथर्’, 'खा तेल', 
'भाजीपाला व फळे' या उपगटातील िंकमतीत झाले या वाढीमळेु झाली आहे.  गर्ाहक िंकमती िनदशांकांची गर्ामीण तसेच नागरी 
भागांसाठीची मािलका अनकुर्मे पिरिश ट 4.1 व  पिरिश ट 4.2 मध्ये िदली आहे.  

 

4.4 गर्ाहक िंकमती िनदशांकावर आधािरत वषर्-ते-वषर् चलनवाढीचा दर एि ल व िडसबर, 2012 मध्ये गर्ामीण भागासाठी 
अनकुर्मे 8.3 टक्के व 10.3 टक्के इतका होता, तर नागरी भागासाठी तो अनकुर्मे 9.0 टक्के व 10.1 टक्के इतका होता.  गर्ामीण 
भागासाठी 'इंधन, शक्ती व िदवाब ी' गटासाठी वषर्-ते-वषर् चलनवाढीचा दर एि ल व िडसबर, 2012 मध्ये अनकुर्मे 12.8 टक्के व 21.9 
टक्के इतका, तर नागरी भागासाठी अनकुर्मे 11.2 टक्के व 24.2 टक्के  इतका होता.   

अिखल भारतीय तरावर िंकमतीिवषयक ि थती 
4.5 किदर्य सांिख्यकी कायार्लय, भारत सरकार, अिखल भारतीय व राज्य/कदर् शािसत देशातील गर्ामीण, नागरी तसेच एकितर्त 
असे वेगवेगळे गर्ाहक िंकमती िनदशांक (पायाभतू वषर् 2010) कािशत करते.   महारा टर्ासाठी एि ल, 2012 ते जानेवारी, 2013 या 
कालावधीतील गर्ामीण, नागरी व एकितर्त सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक अनकुर्मे 123.5, 119.9 व 121.2 असे होते.  मखु 
राज्यांसाठी गर्ाहक िंकमती  िनदशांक पिरिश ट 4.3 मध्ये देण्यात आले आहेत.   

4.6 म कदर्, भारत सरकार हे शेत मजरुांकिरता, गर्ामीण मजरुांकिरता आिण औ ोिगक कामगारांकिरता असे तीन कारचे 
गर्ाहक िंकमती िनदशांक दरमहा संकिलत व कािशत करते.  महारा टर्ासह देशातील 20 राज्यांकिरता दरमहा शेतमजरू आिण गर्ामीण 
मजरुांकिरता गर्ाहक िंकमती िनदशांक संकिलत केले जातात. ा िनदशांकाचा उपयोग कृषी के्षतर्ातील शेतमजरुीचा दर िनि चत आिण 
सधुािरत करण्यासाठी  होतो.  सदर िनदशांक तयार करण्यासाठी भारतातील  600 कदर्ांमधनू िकरकोळ िंकमती  गोळा  के या जातात, 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

38 

आलेख 4.3 : अिखल भारतीय औ ोिगक
कामगारांकिरता गर्ािंकिन व
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आलेख 4.4 अिखल भारतीय घािंकिन व गर्ािंकिन
वर आधािरत चलनवाढीचे दर
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त्यापैकी  54  कदेर्  राज्यातील आहेत.  शेतमजरू आिण गर्ामीण मजरूांकिरता गर्ाहक िंकमती िनदशांकांची मािलका पिरिश ट 4.4 मध्ये 
िदली आहे.  एि ल ते िडसबर, 2012 किरता राज्यासाठी आिण अिखल भारतासाठी शेतमजरूांकिरता सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक 
अनकुर्मे 737.8 आिण 662.8 असे होते, जे गतवषीर्च्या तत्सम कालावधीच्या तलुनेत अनकुर्मे 10.1 व .9.2 टक्क्यांनी जा त होते.  
राज्यासाठी आिण अिखल भारतासाठी गर्ामीण मजरूांकिरता सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक अनकुर्मे 731.2 आिण 664.2 असा होता, 
जो गतवषीर्च्या तत्सम कालावधीच्या तलुनेत अनकुर्मे 10.4  व 9.4 टक्क्यांनी जा त होता.   

 4.7 औ ोिगक कामगारांकिरता गर्ाहक िंकमती िनदशांक 
(औका-गर्ािंकिन) यांचा वापर वगीर्कृत रोजगारातील िकमान वेतन 
िनि चत व सधुारीत करणे यासाठी तसेच सावर्जिनक के्षतर्ातील 
लाखो कमर्चाऱ्यांना देण्यात येणारा महागाई भ ा ठरिवण्यासाठी 
केला जातो. हा िनदशांक  देशातील औ ोिगक द ाृ  िवकिसत 
अशा िनवडक 78  कदर्ांमधील जीवनाव यक व त ु व सेवा 
यांच्या िकरकोळ िंकमतींवर आधािरत आहे.  एि ल ते िडसबर, 
2012 दर यानच्या कालावधीतील सरासरी औका-गर्ािंकिन 
गतवषीर्च्या तत्सम कालावधीच्या तलुनेत 10.0 टक्क्यांची वाढ 
दशर्िवतो.  गटिनहाय अिखल भारतीय औका-गर्ािंकिन पिरिश ट 
4.5 मध्ये देण्यात आले आहेत.  या 78 कदर्ांपैकी मुंबई, पणेु, 
नागपरू, सोलापरू व नािशक ही पाच कदेर् राज्यातील आहेत.  या 
कदर्ांसाठी औका-गर्ािंकिन पिरिश ट 4.6 मध्ये देण्यात आले 
आहेत.  सदर पाच कदर्ां यितिरक्त  जळगांव, नांदेड, औरंगाबाद, 
को हापरू व अकोला या राज्यातील पाच कदर्ांसाठी म  
आयकु्त कायार्लय, महारा टर् शासन यांच्याकडून  औका-गर्ािंकिन 
वतंतर्पणे तयार करण्यात येतात. राज्यातील या अितिरक्त कदर्ांसाठी  औका-गर्ािंकिन पिरिश ट 4.7 मध्ये देण्यात आले आहेत. 

घाऊक िंकमती िनदशांक  

4.8 शासनाचे औ ोिगक, िव ीय आिण इतर आिर्थक 
धोरण िनि चतीसाठी घाऊक िंकमती िनदशांक (पायाभतू वषर् 
2004-05) महत्त्वाचे व िनणार्यक ठरतात.  यांचा वापर मो ा 
माणावर बकँा, औ ोिगक आिण यावसाियक वतुर्ळातदेखील 
केला जातो.  हा िनदशांक आिर्थक स लागार, वािणज्य व उ ोग 
मंतर्ालय, भारत सरकार मािसक वरुपात कािशत करतात.  
यामध्ये एकूण 676 व तूंचा समावेश असनू त्यापैकी 102 व त ू
' ाथिमक úव त'ु गटात, 555 व त ू  'व तिुनमार्ण' गटात तर 19 
व त ू‘इंधन व शक्ती’  गटात समािव ट आहेत.   

4.9 सवर् व तूंसाठी घाऊक िंकमती िनदशांक एि ल, 
2012 मधील 163.5 वरुन  जानेवारी, 2013 मध्ये 169.2 इतका 
वाढला.  याच कालावधीत ‘ ाथिमक व त’ु गटाचा िनदशांक 
215.6 वरुन 221.4 इतका, ‘इंधन व शक्ती ’ या गटाचा 
178.8 वरुन 189.5 इतका  आिण 'व तिुनमार्ण' गटाचा 
143.8 वरुन 148.3 इतका वाढला. 

 4.10 घाऊकú िंकमती िनदशांकावर आधािरत वषर्-ते-वषर् चलनवाढीचा दर एि ल, 2012 मधील 7.5 टक्क्यांवरून घसरुन 
जानेवारी, 2013 मध्ये 6.6 टक्के झाला, तो मागील तीन वषार्तील सवार्त कमी दर होता. ही घट मखु्यत: 'व तिुनमार्ण ' गटातील कमी 
दरवाढीमळेु झाली.  या कालावधीत ‘ ाथिमक व त ु ’ गटातील चलनवाढीचा दर 9.6 टक्क्यांवरून 10.3 टक्के इतका  वाढला तर 
' ाथिमक व त'ु गटातील ‘खा  पदाथर्’ उपगटाच्या चलनवाढीच्या दरात ती  घट होऊन तो एि ल,2012 मधील 10.9 टक्क्यांवरून 
ऑक्टोबर, 2012 मध्ये 6.7 टक्के झाला.   तो नंतर वाढून जानेवारी, 2013 मध्ये 11.9 टक्के इतका झाला. 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

39

आलेख 4.5 : ' ाथिमक व तू' गटासाठी
घािंकिन व चलनवाढीचे दर
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आलेख 4.6 : 'व तिुनमार्ण'  गटासाठी घािंकिन
व चलनवाढीचे दर
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4.11 मखु गटांसाठीचे वषर् िनहाय िनदशांक व वषर्-ते-वषर् चलनवाढीचा दर आलेख 4.5 व 4.6 मध्ये दशर्िवण्यात आला आहे.    
अिखल भारतीय घाऊक िंकमती िनदशांकाची मािलका पिरिश ट 4.8 मध्ये िदली आहे तर महत्त्वाच्या िंकमतींच्या िनदशांकांवर आधािरत 
चलनवाढीचे दर पिरिश ट 4.9 मध्ये  िदले आहेत.   

सावर्जिनक िवतरण यव था 
4.12 िंकमती   ि थर ठेवणे, जीवनाव यक व तूंच्या परुव ात कमतरता अस यास िशधावाटप आिण समाजातील गरीब व गरज ू
घटकांना मलूभतू व त ुखातर्ीने उपल ध करुन देणे ही बहुउि टे  साध्य करण्यासाठी सावर्जिनक िवतरण यव था या देशात थापन 
करण्यात आली.  अन्नधान्याचे ापण, साठवणकू, वाहतकू आिण िनयतन करणे इ. जबाबदारी कदर् शासनाची आहे तर रा त भाव 
दकुानांचे जाळे िनमार्ण करून अन्नधान्याचे िनयतन व िवतरण करणे, दािर  रेषेखालील (दारेखा) कुटंुबांची िनि चती करणे, 
िशधापितर्कांचे वाटप आिण रा त भाव दकुानांचे िनयंतर्ण इ.ची जबाबदारी राज्यशासनाची आहे.  रा त भाव दकुानांच्या जा या ारे गहू, 
तांदळू, साखर आिण केरोसीन यासारख्या जीवनाव यक व तूंचे िनयिमत मािसक िवतरण केले जाते.  

4.13 रा त भाव दकुान िशधापितर्काधारकांची सोय आिण भौगोिलक संरचना िवचारात घेऊन सरुू करण्यात येते.  31 िडसबर, 
2012 रोजी  राज्यात 51,877 रा त भाव दकुाने कायर्रत होती.  त्यापैकी 28 िफरती रा तभाव दकुाने असनू 5,788 दकुाने आिदवासी 
भागात आहेत.  राज्यात ार िवतरण योजना ही आिदवासी तसेच अवषर्ण वण भागात राबिवली जाते.  

4.14 राज्य शासनाने 1 मे, 1999 पासनू तीन रंगाच्या िशधापितर्का वाटपाची योजना सरुु केली.   िशधापितर्काधारकांची  
िज हािनहाय संख्या असलेला तपिशल पिरिश ट 4.10 मध्ये देण्यात आला आहे. 

4.15 अन्नधान्याचे योग्य िवतरण होण्यासाठी आिण रा तभाव दकुानांमध्ये गैर यवहार टाळण्यासाठी रा त भाव दकुानांची िनिरक्षणे 
िनयिमतपणे घेतली जातात.  2012 मध्ये (रा त भाव दकुानांची) एकूण 71,260 िनिरक्षणे घेण्यात आली, 336 दकुानांचे परवाने र  
करण्यात आले आिण ` 76.04 लाख इतका दंड वसलू करण्यात आला.  तसेच अपातर् व बनावट िशधापितर्का शोधण्यासाठी 2011 
पयत तीन शोध मोिहमा राबिवण्यात आ या.  आतापयत 54.06 लाख िशधापितर्का र  करण्यात आ या आहेत.  र  केले या 
िशधापितर्कांची संख्या तक्ता 4.1 मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता  4.1   र  करण्यात आले या िशधापितर्कांची संख्या  
                                                                                                         ( लाखात )   

 िशधापितर्का  
कालावधी िपव या केशरी  सफेद अन्नपणूार्  एकूण  

 अंअयो दारेखा दारेव     

2005-2008 0.85 3.60 22.35 2.56 0.08 29.45 

2009-2010 0.83 1.50 10.30 0 0.12 12.75 

2011+ 0.47 1.25 10.02 0.02 0.09 11.86 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन.             + 31 ऑग ट,2011  अखेर    
दारेव : दािर   रेषेवरील       अंअयो : अंत्योदय अन्न योजना 
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ल यिनधार्रीत सावर्जिनक िवतरण यव था   
4.16 ल यिनधार्रीत सावर्जिनक िवतरण यव थेअंतगर्त 35 िकलो धान्य (गहू व तांदळू), गहू पाच रुपये ित िकलो व तांदळू सहा 
रुपये ित िकलो या दराने दािर  रेषेखालील कुटंुबांना देण्यात येते.  दािर  रेषेवरील (केशरी   िशधापितर्काधारक) कुटंुबांना 15 िकलो 
धान्य (गहू व तांदळू), गहू ` 7.20 ित िकलो आिण तांदळू ` 9.60 ित िकलो या दराने देण्यात येते.  अन्नधान्याचे िनयतन व उचल 
तक्ता 4.2 व तक्ता 4.3 मध्ये देण्यात आले आहे. 

 

तक्ता 4.3   दारेव कुटंुबांसाठी अन्नधान्याचे िनयतन व उचल  
 (लाख मे.टन) 

तांदळू गहू वषर् िशधापितर्कांची 
संख्या  

 (लाखात )     
िनयतन उचल टक्केवारी@ िनयतन उचल टक्केवारी@ 

2010-11 138.40 4.52 2.56 56.7 16.27 7.81 48.0 

2011-12 133.47 3.13 2.09 66.8 15.90 7.03 44.2 

2012-13+ 139.51 2.96 1.93 65.2 12.14 6.24 51.4 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन             +िडसबरपयत             @  उचलीची िनयतनाशी टक्केवारी 

अंत्योदय अन्न योजना 
4.17 अंत्योदय अन्न योजने अंतगर्त 1 मे, 2001 पासनू सवर् लाभाथ्यार्ंना गहू व तांदळू ही अन्नधान्ये (35िकलो) अनकुर्मे  दोन 
रुपये ित िकलो व तीन रुपये ित िकलो या दराने परुिवली जातात.  अन्नधान्याचे िनयतन व उचल तक्ता 4.4 मध्ये िदले आहे. 

तक्ता 4.4   अंत्योदय अन्न योजनेखालील कुटंुबांसाठी अन्नधान्याचे िनयतन व उचल  
 (लाख मे.टन) 

तांदळू गहू वषर् िशधापितर्कांची 
संख्या  

( लाखात )     
िनयतन उचल टक्केवारी@ िनयतन उचल टक्केवारी@ 

2010-11 23.40      5.03 4.61 91.7 5.05 4.61 91.3 

2011-12 22.94 4.97 4.53 91.2 4.86 4.38 90.1 

2012-13+ 25.48 3.82 3.63 95.0 3.93 3.62 92.1 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन             +िडसबरपयत             @  उचलीची िनयतनाशी टक्केवारी 

अन्नपणूार् योजना  
4.18 रा टर्ीय वृ ापकाळ िनवृ ी वेतन अथवा राज्य िनवृ ी वेतन या योजनांतगर्त लाभ िमळत नसले या 65 वष व त्यावरील 
िनराधारांना अन्नपणूार् योजनेअंतगर्त दरमहा 10 िकलो धान्य (गहू व तांदळू) मोफत परुिवले जाते.  सन 2012-13 साठी कदर् शासनाने        
`7.78 कोटी इतका िनधी मंजरू  केला असनू  िडसबर, 2012 पयत ` 2.29 कोटी खचर् करण्यात आला.  सन 2012-13 मध्ये िडसबर 
अखेर अन्नपणूार् िशधापितर्काधारकांची संख्या  0.75 लाख होती. अन्नधान्याचे िनयतन व उचल तक्ता 4.5 मध्ये देण्यात आले आहे. 

तक्ता 4.2   दारेखा (अंअयो वगळून) कुटंुबांसाठी अन्नधान्याचे िनयतन व उचल 
 (लाख मे.टन) 

तांदळू गहू वषर् िशधापितर्कांची 
संख्या  

( लाखात )     
िनयतन उचल टक्केवारी@ िनयतन उचल टक्केवारी@ 

2010-11 43.75 9.65 8.11 84.0 10.80 8.66 80.2 

2011-12 42.72 11.26 8.82 78.3 12.10 9.55 78.9 

2012-13+ 43.20 7.66 6.27 81.9 8.60 6.89 80.1 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन             +िडसबरपयत             @  उचलीची िनयतनाशी टक्केवारी 
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क याणकारी सं था, वसतीगहेृ इ. सं थांना धान्य िवतरण  
4.19 क याणकारी सं था, वसितगहेृ यांना कदर् शासन गहू पाच रुपये ित िकलो आिण तांदळू सहा रुपये ित िकलो या दराने 
अितिरक्त अन्नधान्याचे िनयतन मंजरू करते.  या योजनेखाली आ थापना िशधापितर्काधारकांना दरमहा ित रिहवासी 15 िकलो 
अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.  अशा आ थापना िशधापितर्काधारकांची संख्या 5,480 असनू रिहवाशांची संख्या  7,02,789 आहे 
आिण दरमहा अन्नधान्याची गरज 10,542 मे. टन आहे. 

धान्य हमी योजना 
4.20 राज्य शासन ल यिनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण यव थेअंतगर्त िपव या िशधापितर्काधारकांना योग्य दजार्चे धान्य िनधार्रीत 
भावात खातर्ीिशरिरत्या उपल ध होण्याच्या उ ेशाने 10,511 गावांमध्ये धान्य िवतरणाची सधुािरत पध्दत (धान्य हमी योजना) िद. 23 
फे वुारी, 2012 पासनू राबिवत आहे. या योजनेअंतगर्त दािर  रेषेखालील व अंत्योदय लाभाथ्यार्ंना तीन मिहन्यांचे धान्य एकाचवेळी 
देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी िकमान 60 टक्के िपव या िशधापितर्काधारकांनी तहिसलदार/िशधावाटप अिधकारी यांच्याकडे लेखी 
मागणी करावी लागेल.  तसेच या तीन मिहन्यांच्या अन्नधान्याची िंकमत आगाऊ जमा करावी लागेल.  त्यानंतर अन्निदनाच्या िदवशी 
( त्येक मिहन्याच्या सात तारखेस) अन्नधान्याचे िवतरण करण्यात येईल.   

िनयंितर्त (ले ही) साखर  
4.21     कदर् शासनाने, एकूण साखर उत्पादनातील खु या बाजारात 
िवकण्यात येणारी साखर व िनयंितर्त (ले ही) साखर यांचे माण 9:1 
असे िनि चत केले आहे.  अशा कारे गोळा करण्यात आलेली 
िनयंितर्त साखर सावर्जिनक िवतरण यव थेमाफर् त दािर  रेषेखालील 
कुटंुबांना िवतिरत करण्यात येते.  दािर  रेषेखालील िशधापितर्काधारक 
आिण त्यांची लोकसंख्या यानसुार दरमहा राज्य शासनाला साधारणत:  
13,966 मे. टन िनयंितर्त साखरेचे िनयतन कदर् शासनाकडून ा त होते.  
या यितिरक्त ऑग ट, 2012 आिण नो हबर, 2012 मध्ये राज्याला 
साधारणत: 4,507 मे. टन िनयंितर्त साखरेचा कोटा देण्यात आला 
होता. सध्या साखरेची  िंकमत ` 13.50 ित िकलो आहे. िनयंितर्त 
साखरेचे िनयतन व उचल तक्ता 4.6 मध्ये देण्यात आले आहे. 

केरोसीन 
4.22 एि ल, 2012 पासनू राज्यास ित माह अंदाजे 0.76 लाख 
िक.िल. इतके िनयतन ा त होते. स ि थतीत मुंबई/ठाणे िशधावाटप 
के्षतर्ात केरोसीनची िकरकोळ िंकमत ` 14.44 ित िलटर आहे तर 
इतर िज ांमध्ये ती  ` 14.44 ते  ` 16.75 ित िलटर या दर यान 
आहे.  केरोसीनचा गैरवापर टाळण्यासाठी सावर्जिनक िवतरण 
यव थेमाफर् त परुिवण्यात येणाऱ्या केरोसीनचा रंग िनळा करण्यात 
आला आहे व फक्त िशधापितर्काधारकांनाच देण्यात येते.  केरोसीनची 
उचल िनयतनाच्या  100 टक्के आहे. केरोसीनची मागणी व िनयतन 
तक्ता 4.7 मध्ये देण्यात आले आहे.  

 

तक्ता 4.5   अन्नपणूार् योजनेखालील कुटंुबांसाठी अन्नधान्याचे िनयतन व उचल 
 (लाख मे.टन) 

तांदळू गहू वषर् िशधापितर्कांची 
संख्या िनयतन उचल टक्केवारी@ िनयतन उचल टक्केवारी@ 

2010-11 0.86 5.4 4.2 77.5 9.0 7.2 80.0 

2011-12 0.75 4.1 2.9 70.0 6.1 4.7 76.0 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन             +िडसबरपयत             @  उचलीची िनयतनाशी टक्केवारी 

तक्ता 4.6  िनयंितर्त साखरेचे िनयतन व उचल 

(लाख  िंक्वटल)
वषर् िनयतन उचल उचलीची 

टक्केवारी@ 

2010-11 17.63 12.88 73.1 

2011-12 17.65 12.17 69.0 

2012-13 + 13.47 10.18 75.6 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन.       
+िडसबरपयत              

तक्ता 4.7   केरोसीनची मागणी आिण िनयतन  
(लाख िक.िलटर)

वषर् मागणी िनयतन 

2010-11 20.28 15.64 

2011-12 14.94 12.59 

2012-13 + 10.41 6.81 

आधार: अन्न, नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन.     
+िडसबरपयत            
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अन्नधान्यासाठीचे अथर्सहा य 
4.23 सावर्जिनक िवतरण यव थेअंतगर्त अन्नधान्याच्या िवतरणासाठी देण्यात येणारे अथर्सहा य, ितकूल काळासाठी ठेवावयाच्या 
राखीव सा ाचा देखभालीचा खचर् आिण अन्नधान्य ापणासाठीची िंकमत व िवकर्ीची िंकमत यातील तफावतीमळेु राज्य शासनास सहन 
करावी लागणारी तटू यांना एकितर्तिरत्या अन्नधान्यासाठीचे अथर्सहा य असे संबोधले जाते.  सन 2012-13 साठी ` 317.97 कोटी  
अथर्सहा य अन्नधान्यासाठी देण्यात आले आहे तर सन 2011-12 साठी  ते ` 280.68 कोटी  होते. 

गोदामे 

4.24 सावर्जिनक िवतरण यव थेअंतगर्त िवतरीत करावयाच्या अन्नधान्याची उचल भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातनू करुन 
राज्य शासनाच्या मालकीच्या/भा ाने घेतले या गोदामात साठवणकु केली जाते.   सन 2012-13 मध्ये राज्यात 1,024 गोदामे उपल ध 
असनू त्याची साठवणकू क्षमता 5.62 लाख मेिटर्क टन आहे.  त्यापैकी 0.79 लाख मेिटर्क टन क्षमतेची 192 गोदामे वापरासाठी अयोग्य 
असनू 0.06 लाख मेिटर्क टन क्षमतेची 11 गोदामे  भाडे तत्वावर देण्यात आली आहेत.  राज्य शासनाने 0.48 लाख मेिटर्क टन क्षमतेची 
110 गोदामे अन्नधान्याच्या साठवणकूीसाठी भा ाने घेतलेली आहेत.  िज हािनहाय गोदामांची संख्या व त्यांची क्षमता पिरिश ट 4.13 
मध्ये देण्यात आली आहे. सावर्जिनक िवतरण यव थेअंतगर्त गोदामांची साठवणकू क्षमतेत वाढ करण्यासाठी नाबाडर्च्या सहा याने राज्य 
शासनाने 5.95 लाख साठवणकू क्षमता असणारी नवीन गोदामे बांधण्याच्या कामास सरुुवात केली आहे.   

ई-ग हनर्न्स क प 

4.25 ल यिनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण यव थेचे संगणकीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने पाऊल उचलले आहे. 
िशधापितर्कांच्या मािहतीचे संपणूर् संगणकीकरण झा यानंतर सध्याच्या िशधापितर्कांऐवजी कुटंुब मखुाच्या फोटोसह बारकोडेड 
िशधापितर्का देण्याचे शासनाने िनि चत केले आहे.  िदनांक 1 मे, 2012 पासनू वतंतर् संकेत थळ िवकिसत व कायार्िन्वत करण्यात आले 
आहे.  सावर्जिनक िवतरण यव थेबाबत तकर्ारी न दिवण्याची सोय या संकेत थळावर उपल ध आहे.  तसेच ल यिनधार्िरत सावर्जिनक 
िवतरण यव थेच्या तकर्ारी  न दिवण्यासाठी 1 मे, 2012 पासनू हे पलाईन सरुु करण्यात आली आहे.  िद. 1 जलैु, 2012 पासनू लघसंुदेश 
सेवा कायार्िन्वत करण्यात आली आहे.  िद. 18 जानेवारी, 2013 पयत 29 लाख लघसंुदेश पाठिवण्यात आले आहेत.  एन आय सी ने 
'डेपोट कोड मनेॅजमट िस टम (DCMS)', टेकहो डर आयडिटिट मनेॅजमट िस टम (SIMS)', 'एिक्झिं टग रेशन काडर् मनेॅजमट 
िस टम (ERCMS)'व 'फुडगेर्न अँड इसेनिशयल कमॉिडिटज आिण िसक्यिुरट टागट (FEAST)'हे ऑनलाईन िनयतनाचे मो ुल 
अशी चार मो ु स िवकिसत केली आहेत.  या मो ु सपैकी, DCMS व SIMS मधील मािहती न दणी पणूर् करण्यात आली आहे.  
ERCMS मध्ये, 2.26 कोटी िशधापितर्कांपैकी, 18 जानेवारी, 2013 पयत 1.76 कोटी िशधापितर्कांची न दणी करण्यात आली आहे.   

 

 

***** 
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पिरिश ट  4.1 
महारा टर्ातील गर्ामीण भागाकिरता गर्ाहक िंकमतींचे गटवार िनदशांक 

 
               (पायाभतू वषर् -2003)    

वषर्/ मिहना खा पदाथर् 
पान, सपुारी 
आिण तंबाख ू

इंधन, वीज व 
िदवाब ी   

कापड, 
िबछाना व 
पादतर्ाणे  

संकीणर् सवर् व त ू
वािर्षक चलन 
वाढीचा दर 

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

भारांक 52.85 2.15 10.67 8.53 25.80 100.00  ... 

2004-05 104 105 103 102 102 104  ... 

2005-06 109 109 108 103 105 107 3.8 

2006-07 118 117 132 105 108 116 7.8 

2007-08  128 126 176 107 115 128 10.3 

2008-09 142 139 238 110 125 145 13.2 

2009-10 166 156 261 111 136 163 12.8 

2010-11 184 174 297 114 150 181 10.9 

2011-12  201 205 326 119 162 198 9.1 

2012-13@ 220 240 376 125 168 215 9.7 

एि ल, 2012 208 226 353 122 163 205 8.3 

मे, 2012 212 229 355 123 164 208 8.3 

जनू, 2012 213 234 355 124 164 209 8.0 

जलैु,  2012 219 239 356 124 166 212 9.4 

ऑग ट, 2012 225 242 391 125 167 220 11.9 

स टबर, 2012 224 245 391 125 170 220 10.7 

ऑक्टोबर, 2012 224 247 393 126 172 221 10.0 

नो हबर, 2012 226 248 395 126 173 222 9.9 

िडसबर, 2012 224 248 396 126 173 221 10.3 

  

 आधार  - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई.  

                     @   9 मिहन्यांची सरासरी                        
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पिरिश ट  4.2 
महारा टर्ातील नागरी भागाकिरता गर्ाहक िंकमतींचे गटवार िनदशांक 

 
       (पायाभतू वषर् -2003)    

वषर्/ मिहना खा पदाथर् 
पान, सपुारी 
आिण तंबाख ू

इंधन, वीज व 
िदवाब ी   

कापड, 
िबछाना व 
पादतर्ाणे  

संकीणर् सवर् व त ू
वािर्षक चलन 
वाढीचा दर 

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

भारांक 45.80 1.54 10.28 7.51 34.87 100.00 ... 

2004-05 105 103 103 102 104 104 ... 

2005-06 109 107 107 103 107 108 3.2 

2006-07 120 112 124 105 110 115 7.2 

2007-08  128 121 162 106 115 125 8.7 

2008-09 142 134 224 109 123 141 12.9 

2009-10 165 147 245 113 131 157 11.4 

2010-11 186 169 278 118 143 175 11.4 

2011-12  201 205 297 126 154 189 7.9 

2012-13@ 223 229 343 132 158 206 9.6 

एि ल, 2012 212 217 316 130 153 196 9.0 

मे, 2012 216 221 317 130 154 198 8.4 

जनू, 2012 219 223 317 131 156 200 8.7 

जलैु,  2012 224 227 317 131 156 203 8.7 

ऑग ट, 2012 228 229 363 132 158 210 11.8 

स टबर, 2012 226 231 363 132 159 210 10.7 

ऑक्टोबर, 2012 227 234 364 133 160 210 9.8 

नो हबर, 2012 228 240 365 133 161 212 9.5 

िडसबर, 2012 227 242 365 133 162 212 10.1 

        

  आधार -  अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई. 

                              @   9  मिहन्यांची सरासरी                                   
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पिरिश ट  4.3 
 

महत्त्वाच्या राज्यांसाठी गर्ाहक  िंकमती िनदशांक (किदर्य) 
(एि ल – जानेवारी )                        

गर्ामीण नागरी एकितर्त 

राज्ये 2011-12 2012-13 % 

वाढ 

2011-12 2012-13 % 

वाढ 

2011-12 2012-13 % 

वाढ 

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

आंधर् देश 111.53 122.07    9.45 108.75 121.27  11.51 110.44 121.74  10.23 

िबहार 110.07 122.57  10.35 109.84 121.12  10.27 110.87 122.33  10.34 

गजुरात 115.17 125.99    9.39 110.63 121.13    9.49 112.66 123.34  9.48 

कनार्टक 113.85 125.48  10.22 111.19 122.92  10.55 112.49 124.17  10.38 

केरळ 114.09 122.02    6.95 112.74 123.18    9.26 113.66 122.40  7.69 

मध्य देश 112.92 124.45  10.21 109.06 120.13  10.15 111.30 122.62  10.17 

महारा टर् 112.93 123.46    9.32 109.47 119.89  9.52 110.75 121.21  9.44 

पंजाब 109.06 119.01    9.12 109.33 119.62  9.41 109.19 119.30  9.26 

राज थान 110.96 124.75  12.43 108.85 120.00  10.24 110.19 123.02  11.64 

तािमळनाडू 112.65 125.36  11.28 109.60 123.83 ` 12.98 110.95 124.49  12.20 

उ र देश 111.83 124.30  11.15 109.31 120.89  10.59 111.03 123.23  10.99 

पि चम बंगाल 115.89 127.85  10.32 108.63 120.20  10.65 112.74 124.51    10.44 

अिखल भारत 112.53 123.77    9.99 109.63 120.95  10.33 111.28 122.54  10.12 

 
आधार : किदर्य सांिख्यकी संघटना,भारत सरकार     

                            

टीप : त्येक राज्यासाठी आयटेम बा केट वेगवेगळी आहे. 
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पिरिश ट  4.4 
 

महारा टर् व अिखल भारतातील शेतमजरुांकिरता व गर्ामीण मजरुांकिरता गर्ाहक िंकमतींचे िनदशांक 
 

(पायाभतू वषर् : 1986-87)  

शेतमजरुांकिरता गर्ाहक िंकमतींचा िनदशांक गर्ामीण मजरुांकिरता गर्ाहक िंकमतींचा िनदशांक 

महारा टर्ü अिखल भारत महारा टर्ü अिखल भारत 
वषर् / मिहना 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

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

2000-01 316 305 303 305 316 305 303 307 

2001-02 307 303 302 309 308 304 303 311 

2002-03 322 317 312 319 322 317 313 321 

2003-04 342 332 325 331 341 332 326 333 

2004-05 357 346 333 339 356 346 334 341 

2005-06 365 362 344 353 364 362 345 355 

2006-07 402 394 376 380 400 392 376 382 

2007-08  437 423 406 409 434 420 406 409 

2008-09  484 464 452 450 480 460 452 451 

2009-10 574 540 522 513 571 535 523 513 

2010-11 633 600 572 564 629 595 573 564 

2011-12 704 676 602 611 697 668 603 611 

2012-13 @ 766 738 649 663 759 731 651 664 

एि ल, 2012 729 705 616 633 721 698 618 634 

मे, 2012 734 709 621 638 727 703 624 640 

जनू, 2012 739 715 630 646 731 708 632 648 

जलैु,  2012 758 730 643 656 750 722 645 658 

ऑग ट, 2012 777 745 654 666 770 738 656 667 

स टबर, 2012 780 749 663 673 773 743 665 675 

ऑक्टोबर, 2012 785 756 668 680 779 750 671 681 

नो हबर, 2012 792 763 672 685 786 757 674 686 

िडसबर, 2012 796 768 674 688 790 762 677 689 

 आधार  -  म यरुो,  भारत सरकार, िसमला   

                     @   9 मिहन्यांची सरासरी 
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पिरिश ट  4.5 

 

औ ोिगक कामगारांकिरता अिखल भारतीय गर्ाहक िंकमतींचे िनदशांक 
 

(पायाभतू वषर् -2001)  
  

वषर्/ मिहना खा पदाथर् 
पान, सपुारी, 

तंबाख ूव मादक 
पदाथर् 

इंधन व 
िदवाब ी   

िनवास 
कापड, 

िबछाना  व 
पादतर्ाणे 

संकीणर् 
सवर्साधारण 
िनदशांक 

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

भारांक 46.19 2.27 6.43 15.27 6.58 23.26 100.0 

2005-06 115 112 123 118 110 120 117 

2006-07 126 116 130 126 114 126 125 

2007-08 136 128 133 131 118 131 133 

2008-09 153 138 144 137 122 141 145 

2009-10 176 150 149 166 128 149 163 

2010-11 194 168 163 201 136 157 180 

2011-12  206 194 188 222 155 168 195 

2012-13@ 228 220 212 236 168 180 213 

एि ल, 2012 218 210 206 231 163 174 205 

मे, 2012 219 213 206 231 165 175 206 

जनू, 2012 222 217 209 231 165 177 208 

जलैु,  2012 227 219 209 238 167 178 212 

ऑग ट, 2012 230 221 210 238 167 180 214 

स टबर, 2012 232 222 213 238 169 182 215 

ऑक्टोबर, 2012 233 224 216 238 170 183 217 

नो हबर, 2012 235 226 217 238 171 185 218 

िडसबर, 2012 235 227 219 238 173 187 219 

  
 आधार  -  म यरुो,  भारत सरकार, िसमला   

               @   9  मिहन्यांची सरासरी 
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पिरिश ट  4.6 

 

महारा टर् राज्यातील िनवडक कदर्ांमधील औ ोिगक कामगारांकिरता गर्ाहक िंकमतींचे िनदशांक 
 (किदर्य कदेर्) 

  

मुंबई सोलापरू नागपरू पणेु नािशक 
वषर् / मिहना 

   खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

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

                                      (पायाभतू वषर् - 2001)

भारांक 48.9 100.0 54.7 100.0 43.1 100.0 39.8 100.0 41.4 100.0 

2005-06 115 118 113 115 115 119 120 119 119 118 

2006-07 126 128 126 127 133 134 134 130 131 126 

2007-08 136 136 149 142 146 142 145 138 140 132 

2008-09  151 148 159 151 166 155 160 150 155 142 

2009-10 173 163 176 166 192 183 183 167 183 165 

2010-11 191 178 189 182 205 207 203 185 202 186 

2011-12  208 196 214 204 216 224 226 204 216 208 

2012-13@ 230 216 227 218 242 243 245 219 231 226 

एि ल, 2012 225 208 224 214 229 234 238 212 216 215 

मे, 2012 224 208 225 215 233 236 240 214 218 216 

जनू, 2012 224 212 223 214 237 239 240 214 221 218 

जलैु,  2012 228 214 224 215 244 244 243 218 227 223 

ऑग ट, 2012 229 216 229 218 250 247 242 219 236 228 

स टबर, 2012 232 219 227 218 251 249 247 222 238 233 

ऑक्टोबर, 2012 234 221 228 222 248 249 251 224 238 233 

नो हबर, 2012 236 222 232 225 243 247 251 224 243 235 

िडसबर, 2012 237 223 228 223 240 246 253 225 240 234 

 आधार  -  म यरुो,  भारत सरकार, िसमला    

                      @   9  मिहन्यांची सरासरी 
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पिरिश ट  4.7 
 

महारा टर् राज्यातील िनवडक कदर्ांमधील औ ोिगक कामगारांकिरता गर्ाहक िंकमतींचे िनदशांक 
                                                                                                     

                     (राज्य कदेर्)    

अकोला को हापरू जळगाव नांदेड औरंगाबाद 

वषर् / मिहना खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

खा पदाथर् Ô 
गट 

सवर्साधारण 
िनदशांक 

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

(पायाभतू वषर् - 2001)

भारांक 45.88  100.0 48.22  100.0 47.76  100.0 49.05  100.0 40.79  100.0 

2008-09  134 144 150 149 151 150 153 154 148 150 

2009-10 156 161 169 164 172 167 169 174 171 164 

2010-11 170 175 191 184 195 186 187 200 188 183 

2011-12  183 188 217 207 218 206 215 227 212 206 

2012-13 @ 208 213 234 223 239 227 229 248 236 230 

एि ल, 2012 198 199 230 216 230 216 221 239 219 215 

मे, 2012 200 201 235 220 230 217 225 241 227 220 

जनू, 2012 201 205 235 221 233 219 226 242 234 223 

जलैु,  2012 212 211 233 221 234 223 230 246 237 228 

ऑग ट, 2012 214 214 234 222 241 229 230 247 239 231 

स टबर, 2012 215 223 234 226 241 234 230 252 240 236 

ऑक्टोबर, 2012 212 222 235 227 244 235 231 253 242 237 

नो हबर, 2012 209 221 234 227 247 237 233 254 242 239 

िडसबर, 2012 212 221 235 228 247 237 235 255 243 238 

 
 आधार  -  कामगार आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन, मुंबई    

               @   9   मिहन्यांची सरासरी                                                                  
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पिरिश ट  4.8 
 

अिखल भारतीय घाऊक िंकमतींचे िनदशांक 
  

वषर्/ मिहना ाथिमक व त ू
इंधन, वीज, िदवाब ी व 

वंगण 
व तिुनमार्ण  उत्पादने सवर् व त ू

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

   (पायाभतू वषर्  - 2004-05) 

भारांक 20.12 14.91 64.97 100.00 

2005-06  104.3 113.6 102.3 104.4 

2006-07 114.3 120.9 108.0 111.2 

2007-08  123.9 121.0 113.3 116.5 

2008-09 137.5 135.0 120.2 125.9 

2009-10 154.9 132.1 122.4 130.4 

2010-11 182.4 148.3 130.1 143.3 

2011-12  200.3 169.0 139.5 156.1 

2012-13@ 219.0 184.5 146.7 166.9 

एि ल, 2012 215.6 178.8 143.8 163.5 

मे, 2012 215.0 178.9 144.6 163.9 

जनू, 2012 215.0 181.1 145.3 164.7 

जलैु,  2012 219.1 179.5 146.1 165.8 

ऑग ट, 2012 221.8 181.7 147.2 167.3 

स टबर, 2012 221.6 188.5 148.0 168.8 

ऑक्टोबर, 2012 219.4 189.8 147.9 168.5 

नो हबर, 2012 221.1 188.7 148.0 168.8 

िडसबर, 2012* 220.0 188.9 148.0 168.6 

जानेवारी, 2013 * 221.4 189.5 148.3 169.2 

 आधार - आिर्थक स लागारांचे कायार्लय, वािणज्य व उ ोग मंतर्ालय, भारत सरकार, नवी िद ली. 

              @  10  मिहन्यांची सरासरी                                      *   अ थायी 
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पिरिश ट  4.9 
 

महत्त्वाच्या िंकमती िनदशांकावर आधािरत चलनवाढीचे दर 
 

 चलन वाढीचे दर 

वषर् / मिहना 
अिखल भारतीय 
घाऊक िंकमतीचा 
िनदशांक  # 

औ ोिगक कामगारांसाठी 
अिखल भारतीय गर्ाहक 
िंकमतीचा िनदशांक  + 

शेतमजरुांकिरता अिखल 
भारतीय गर्ाहक िंकमतीचा 

िनदशांक + 

गर्ामीण मजरुांकिरता 
अिखल भारतीय गर्ाहक  
िंकमतीचा िनदशांक + 

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

2000-01 7.13 3.82 (-) 0.33 0.03 

2001-02 3.62 4.31 1.09 1.33 

2002-03        3.38 3.98 3.16 3.13 

2003-04        5.49 3.85 3.90 3.79 

2004-05      6.48 3.83 2.60 2.58 

2005-06 4.43 4.41 3.85 3.85 

2006-07 6.51 6.83 7.85 7.52 

2007-08 4.81 6.40 7.45 7.18 

2008-09  8.03 9.09 10.23 10.19 

2009-10 3.57 12.37 13.91 13.76 

2010-11 9.56 10.45 10.00 10.01 

2011-12  8.94    8.39  8.19 8.35 

2012-13 @     7.46@@ 10.00 9.17 9.41 

एि ल, 2012 7.50 10.22 7.84 8.01 

मे, 2012 7.55 10.16 7.77 8.11 

जनू, 2012 7.58 10.05 8.03 8.54 

जलैु,  2012 7.52 9.84 8.61 8.94 

ऑग ट, 2012 8.01 10.31 9.18 9.34 

स टबर, 2012 8.07 9.14 9.43 9.93 

ऑक्टोबर, 2012 7.32 9.60 9.85 9.84 

नो हबर, 2012 7.24 9.55 10.31 10.47 

िडसबर, 2012  7.18 * 11.17 11.33 11.31 

जानेवारी, 2013    6.62 * उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

 आधार  -  #  आिर्थक स लागार , वािणज्य व उ ोग मंतर्ालय, भारत सरकार, नवी िद ली यांचे कायार्लय 
                +  म यरुो,  भारत सरकार, िसमला            @  9 मिहन्यांची सरासरी            @@    10 मिहन्यांची सरासरी  
              *   अ थायी                                                उ.ना.   उपल ध नाही 
 टीप  -  चलन वाढ दर  = मागील वषार्च्या तत्सम कालावधीतील िनदशांकापेक्षा चाल ूकालावधीतील िनदशांकात झालेली टक्केवारीतील वाढ. 
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पिरिश ट  4.10 

 

िज हावार िशधापितर्कांची संख्या  (1-12-2012) 
 

िपवळी 
िज हा दािर   

रेषेखालील 
अंत्योदय अन्ऩ 

योजना 

केशरी 

दािर   
रेषेवरील 

अन्नपणूार् सफेद 
एकूण  

िशधापितर्का 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
मुंबई/ठाणे िशधावाटप क्षेतर् 32,663 15,673 32,85,780 10,471 7,31,413 40,76,000 
ठाणे 1,62,950 1,28,253 4,87,739 2,402 38,550 8,19,894 

रायगड 1,08,458 78,410 3,30,377 1,992 92,083 6,11,320 

रत्नािगरी 74,180 42,866 2,53,239 815 34,042 4,05,142 

िंसधदुगुर् 50,168 24,736 1,30,738 657 20,117 2,26,416 

नािशक 2,96,423 1,80,491 5,90,973 917 86,177 11,54,981 

धळेु 1,43,248 76,349 1,94,289 1,745 4,829 4,20,460 

नंदरुबार 1,04,354 1,05,925 97,537 1,319 8,138 3,17,273 

जळगाव 2,16,328 1,30,635 4,70,246 2,091 68,230 8,87,530 

अहमदनगर 2,60,297 97,366 5,29,625 2,071 60,432 9,49,791 

पणेु 1,57,637 1,84,231 13,08,047 1,058 1,26,331 17,77,304 

सातारा 1,37,255 35,278 4,35,942 1,983 46,885 6,57,343 

सांगली 79,477 36,047 4,29,736 0 66,402 6,11,662 

सोलापरू 2,32,021 83,980 4,68,111 1,179 74,890 8,60,181 

को हापरु 1,44,863 55,027 5,74,242 348 50,701 8,25,181 

औरंगाबाद 1,82,037 65,266 4,08,590 2,555 6,870 6,65,318 

जालना 1,17,043 39,884 1,67,570 2,264 3,202 3,29,963 

परभणी 73,017 43,903 2,10,747 1,921 2,030 3,31,618 

िंहगोली 60,352 27,309 1,57,813 984 1,248 2,47,706 

बीड 2,35,840 43,609 3,51,286 2,887 11,132 6,44,754 

नांदेड 1,49,016 85,144 3,49,083 2,027 4,530 5,89,800 

उ मानाबाद 1,04,533 38,183 2,05,252 1,449 10,411 3,59,828 

लातरू 86,744 40,753 2,89,675 1,940 13,045 4,32,157 

बलुढाणा 1,40,537 64,308 2,54,842 3,745 7,181 4,70,613 

अकोला 96,241 44,597 1,65,031 1,788 14,360 3,22,017 

वािशम 70,663 38,797 1,39,583 2,183 8,279 2,59,505 

अमरावती 1,69,648 1,20,438 2,39,593 2,898 12,424 5,45,001 

यवतमाळ 1,33,095 1,34,575 2,46,509 4,692 5,828 5,24,699 

वधार् 47,412 43,241 1,60,104 2,378 6,796 2,59,931 

नागपरू 1,33,616 99,556 6,27,641 6,946 56,820 9,24,579 

भंडारा 81,100 58,393 87,748 1,131 18,973 2,47,345 

ग िदया 91,878 67,755 73,382 1,524 5,856 2,40,395 

चंदर्परु 1,07,455 1,26,112 1,65,330 1,347 30,115 4,30,359 

गडिचरोली 39,361 90,742 64,974 0 8118 2,03,195 

महारा टर् 43,19,910 25,47,832 1,39,51,374 73,707 17,36,438 2,26,29,261 

 आधार - अन्न, नागरी परुवठा व गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर् शासन   
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पिरिश ट  4.11 
 

महारा टर्ातील अिधकृत िशधावाटप / रा त भाव दकुानांना देण्यात आलेला तांदळू व गहू 
 

 (लाख टनात) 

तांदळू गहू 
वषर् मुंबई 

िशधावाटप के्षतर् 
इतर िज हे 

एकूण  
(2) + (3) 

मुंबई  
िशधावाटप के्षतर् 

इतर िज हे 
एकूण  

(5) + (6) 

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

2001-02  (एकूण) 0.02 5.16 5.18 0.05 8.48 8.53 

पैकी, लसािव य  0.02 5.00 5.02 0.04 8.27 8.31 

2005-06  (एकूण) 0.09 9.37 9.46 0.55 14.99 15.54 

पैकी, लसािव य  0.07 9.27 9.34 0.10 14.32 14.42 

2009-10 (एकूण) 0.67 14.01 14.68 2.50 18.37 20.87 

पैकी, लसािव य  0.15 12.35 12.50 0.07 13.07 13.14 

2010-11 (एकूण) 0.87 14.62 15.49 1.99 19.44 21.43 

पैकी, लसािव य  0.13 12.71 12.84 0.08 13.41 13.49 

2011-12 (एकूण) 0.64 14.91 15.55 1.74 19.40 21.14 

पैकी, लसािव य  0.14 13.30 13.44 0.07 13.94 14.01 

2012-13 (एकूण) (िडसबर, 2012 पयत)  0.62 11.36 11.98 1.35 15.37 16.72 

पैकी, लसािव य  0.10 9.95 10.05 0.05 10.54 10.59 

 
 
 

पिरिश ट  4.12 
 

भारत सरकारकडून महारा टर् राज्याला िमळालेले िनयतन 
(लाख टनात) 

 वषर् तांदळू गहू 
 (1) (2) (3) 

2001-02 (एकूण) 9.23 17.13 

पैकी, लसािव य  6.55 12.16 

2005-06  (एकूण) 27.40 47.04 

पैकी, लसािव य  10.90 16.54 

2009-10 (एकूण) 17.41 29.14 

पैकी, लसािव य  13.34 14.10 

2010-11 (एकूण) 19.20 32.12 

पैकी, लसािव य  14.68 15.85 

2011-12 (एकूण) 19.36 32.85 

पैकी, लसािव य  16.23 16.96 

2012-13 (एकूण) (िडसबर, 2012 पयत)  14.44 24.67 

पैकी, लसािव य  11.48 12.53 

आधार - अन्न, नागरी  परुवठा  व गर्ाहक संरक्षण  िवभाग, महारा टर्  शासन. 
टीप - ल यिनधार्िरत  सावर्जिनक  िवतरण  यव थे  (लसािव य ) अंतगर्त  आकडेवारीमध्ये  अंत्योदय  अन्न  योजनेची  आकडेवारी  समािव ट  केलेली  आहे. 
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पिरिश ट  4.13 

िज हावार गोदामांची संख्या, क्षमता, रा त भाव दकुानांची संख्या  (2012-13) 
 

उपल ध गोदामे 
 िज हा 

संख्या क्षमता (मे.टन) 

रा त भाव 
दकुानांची संख्या 

(जाने., 2013 अखेर) 
   (1) (2) (3) (4) 

मुंबई 13  8,724 2,909 

ठाणे 38  17,000 3,065 

रायगड 62  25,800 1,232 

रत्नािगरी 45  16,050 895 

िंसधदुगुर् 14  6,550 418 

नािशक 28  17,200 2,551 

धळेु 17  7,500 980 

नंदरुबार 25  12,500 1,008 

जळगाव 32  14,100 1,917 

अहमदनगर 76  50,850 1,800 

पणेु 47  34,000 2,728 

सातारा 43  15,640 1,720 

सांगली 29  13,760 1,326 

सोलापरू 53  38,024 1,861 

को हापरु 21  9,850 1,449 

औरंगाबाद 27  26,188 1,779 

जालना 25  17,650 1,285 

परभणी 21  9,300 1,176 

िंहगोली 11  6,600 802 

बीड 35  25,050 2,017 

नांदेड 41  16,350 1,929 

उ मानाबाद 30  17,000 1,068 

लातरू 27  19,700 1,348 

बलुढाणा 20  8,800 1,531 

अकोला 21  11,600 1,060 

वािशम 11  7,150 775 

अमरावती 29  11,750 1,921 

यवतमाळ 35  17,500 1,998 

वधार् 14  9,785 826 

नागपरू 49  25,329 1,861 

भंडारा 16  9,500 887 

ग िदया 19  12,400 990 

चंदर्परु 29  14,200 1,491 

गडिचरोली 21  9,050 1,064 

एकूण 1,024  5,62,450 51,667 

 आधार - अन्न, नागरी परुवठा व गर्ाहक संरक्षण िवभाग, महारा टर्  शासन 





  



5. लोकवित्त   
 

अथथसंकल्प 2012-13 

5.1 राज्याच्या विविध विकासयोजनांसाठी  
लागणाऱ्या अवतरीक्त महसलूाची गरज लक्षात घेऊन ि 
करिाढ कमीत कमी ठेिनू संतुलन राखण्याचा प्रयत्न 
2012-13 च्या अथथसंकल्पात करण्यात आला आहे.   
करप्रस्तािांमळेु ` 600 कोटींचा अवतवरक्त महसलू 
वमळणार आहे. मलू्यिर्धधत करात (महसलूात 30 
टीक्क्यांपेक्षा अवधक िाटीा) मध्ये मागील िर्षाच्या तलुनेत 
6.7 टीक्के िाढ अपेवक्षत आहे. एकूण अथथसंकल्पीत 
अंदाज मागील िर्षाच्या तलुनेत 9.5 टीक्क्यांनी जास्त 
असनू अथथसंकल्पीय अवधक्य दर्थवित आहेत. महसलुी 
अवधक्य असनूही विविय तटूी 2011-12 मवधल  
` 20,776 कोटींच्या तलुनेत 11.0 टीक्क्यांनी िाढून  
2012-13 मध्ये ` 23,066 कोटीी झाली. राज्याची  
2012-13 मधील वििीय तटूी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1.7 
टीक्के आहे. राज्य अथथसंकल्पाचा सारांर् तक्ता 5.1 मध्ये 
वदला आहे. 

महसलुी जमा 

5.2 िर्षथ 2012-13 मधील महसलुी जमा  मागील 
िर्षापेक्षा 9.1 टीक्के िाढून ती ` 1,36,712 कोटीी इतकी 
होणे अपेवक्षत आहे.  राज्याचा स्ित:चा कर महसलू  ि 
करेतर महसलू मागील िर्षापेक्षा अनकु्रमे 9.3 टीक्के ि 8.3 
टीक्के जास्त अपेवक्षत आहे.  याबाबतचा तपवर्ल तक्ता 5.2 
मध्ये देण्यात आला आहे.  

कर महसलू  

5.3 राज्याच्या स्ित:च्या कर महसलुात िर्षथ 2012-13 
मध्ये  मागील िर्षाच्या तलुनेत 9.3 टीक्के िाढ अपेवक्षत आहे. 
हीच िाढ 2011-12 मध्ये 15.4 टीक्के होती. राज्याच्या कर 
महसलुात मागील सात िर्षात सरासरी 15.6 टीक्के िाढ झाली 
आहे. राज्याच्या कर महसलुात सिावधक वहस्सा असणाऱ्या 
स्ित:च्या कर महसलुात 2012-13 मध्ये 7.9 टीक्के तर कंद्रीय 
करातील वहश्शश्शयात 18.2 टीक्के िाढ अपेवक्षत आहे. िर्षथ  
2011-12 मध्ये हीच िाढ अनकु्रमे 15.2 टीक्के ि 16.5 टीक्के 
होती. मागील सात िर्षात राज्याच्या कर महसलुातील स्ित:च्या 
कर महसलूाचा वहस्सा जिळपास 87 टीक्के इतका राहीला 
आहे. िर्षथ 2012-13 मध्ये स्ित:च्या कर महसलूाचा एकूण महसलुी जमेतील वहस्सा 68.2 टीक्के आहे. राज्याच्या कर महसलूाचा 
तपवर्ल तक्ता 5.3 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता 5.1   दषृ्टिके्षपात अथथसंकल्प    

(` कोटीी)   

बाब  2010-11  2011-12
(स.ुअं.) 

2012-13 
(अ.अं.) 

1.  महसलुी जमा 1,05,868 1,25,313 1,36,712 

2.  महसलुी खचथ 1,06,459 1,27,372 1,36,559 

3.  महसलुी तटूी (2-1) 591 2,059 (-) 153 

3.1. स्थलू राज्य उत्पन्नार्ी  
           टीक्केिारी 

0.1 0.2 0.0 

4.  भांडिली जमा # 18,965 21,322 23,966 

5.  भांडिली खचथ # 18,922 19,359 23,953 

6.  एकूण जमा (1+4) # 1,24,833 1,46,635 1,60,678 

7.  एकूण खचथ (2+5) # 1,25,382 1,46,731 1,60,512 

8.  अथथसंकल्पीय तटूी (7-6) 549 96 (-) 166 

9.  वििीय तटूी 18,857 20,676 23,066 

9.1. स्थलू राज्य उत्पन्नार्ी  
   टीक्केिारी 

1.8 1.7 1.7 

आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन  #   कजथ  परताव्याच्या वनव्िळ रकमा  

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  

तक्ता 5.2   महसलुी जमा    

(` कोटीी)  

िर्षथ कर महसलू करेतर महसलू 
@ 

एकूण महसलुी 
जमा 

2007-08 55,126 24,457 79,583 

2008-09  60,049 21,222 81,271 

2009-10  67,354 19,556 86,910 

2010-11  86,447 19,421 1,05,868 

2011-12 (स.ुअं.) 99,749 25,564 1,25,313 

2012-13 (अ.अं.) 1,09,023 27,689 1,36,712 

आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन  @ कंद्रीय अनदुानासह  

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  
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5.4. राज्याच्या स्ित:च्या कर महसलुात प्रमखु वहस्सा 
असलेल्या मलू्यिर्धधत कराचे (व्हटॅी) प्रमाण 2012-13  च्या 
अथथसंकल्पीय अदंाजानसुार 57.2 टीक्के असनू मदु्रांक ि नंदणी 
र्लु्क आवण राज्य उत्पादन र्लु्काचा वहस्सा अनकु्रमे 16.9 टीक्के ि 
10.1 टीक्के इतका आहे.  राज्याच्या स्ित:च्या कर महसलूाचा तपवर्ल 
पवरवर्ष्ट्टी 5.2 मध्ये वदला आहे.  

5.5 विि आयोगाच्या वर्फारर्ंनसुार राज्याला कंद्रीय 
करातील वहस्सा प्राप्त होतो. तेराव्या विि आयोगाच्या वर्फारर्ीनसुार 
कंद्रीय करांतील (सेिाकरांव्यतीवरक्त) राज्यांना वितरणासाठी वनश्श्शचत 
केलेल्या राज्याच्या वहश्शश्शयात 4.997 टीक्क्यांिरुन 5.199 टीक्के 
इतकी िाढ झाली आहे.  तसेच राज्याचा सेिा करांतील वहस्सा 5.063 
टीक्क्यांिरुन िाढून तो 5.281 टीक्के झाला आहे.  राज्याला कंद्रीय 
करांतील वहश्शश्शयापोटीी 2012-13 मध्ये एकूण ` 15,728 कोटीी प्राप्त 
होणे अपेवक्षत आहे.   

करेतर महसलू 
 5.6 राज्याच्या करेतर महसलुात कंद्र र्ासनाकडून प्राप्त 
होणाऱ्या अनदुानाचा प्रमुख वहस्सा आहे. िर्षथ 2012-13 मध्ये 
एकूण ` 27,689 कोटीी इतका करेतर महसलू अपेवक्षत असनू 
याबाबतचा तपवर्ल तक्ता 5.4 मध्ये वदला आहे. 

तेरािा वित्त आयोग 

 5.7 विि आयोगाने कंद्रीय करातील वहश्शश्शयाव्यवतवरक्त 
राज्यांना काही विवर्ष्ट्टी हेतुंकरीता  सहाय्यक अनदुाने देण्याची 
वर्फारस केली आहे. या सहाय्यक अनदुानांपोटीी राज्याला िर्षथ 
2012-13 मध्ये ` 3,554 कोटीी इतकी रक्कम वमळणे अपेवक्षत 
आहे. यात एकमेिाश्व्दतीय ओळखपत्र (UID), न्याय प्रक्रीया 
सधुारणा, वजल्यातील नाविन्यपणूथ योजना,  वजल्हा ि राज्य  
सांश्ययकी प्रणालीत सधुारणा करणे आवण कमथचारी ि 
वनििृीिेतन विर्षयक मावहतीकोर्ष तयार करणे यासाठी  सहाय्यक 
अनदुान यांचा समािेर् आहे. आयोगाने स्थावनक स्िराज्य 
संस्थांसाठीही सहाय्यक अनदुानांची वर्फारस केली आहे.  
सहाय्यक अनदुानांचा तपवर्ल पवरवर्ष्ट्टी 5.7 मध्ये देण्यात 
आला आहे. 

महसलुी खर्थ 

5.8 िर्षथ Ô 2006-07 ते 2008-09 या सलग तीन 
िर्षंमध्ये महसलुी खचथ महसलुी जमेच्या मयादेत सीमीत 
रावहल्याने राज्यात महसलुी अवधक्य रावहले. त्यानंतर िर्षथ 
2011-12 (स.ुअं.) पयंत महसलुी तटूी होती.  तेराव्या विि 
आयोगाच्या वर्फारर्ंचे अनपुालन करण्याचा भाग म्हणनू 
िर्षथ 2012-13 मध्ये महसलूी खचथ महसलुी जमेच्या मयादेत 
असनू  ` 166 कोटीी इतके महसलुी अवधक्य अपेवक्षत आहे. 

5.9 एकूण महसलुी खचाबरोबरच विकास 
खचामध्येही दरिर्षी िाढ होत आहे. एकूण महसलुी खचातील 
विकास खचाचे प्रमाण 2008-09 मध्ये 69.3 टीक्के होते. 

तक्ता  5.3  कर महसलू 

(` कोटीी)  

िर्षथ राज्याचा 
स्ित:चा 

कर महसलू 

कंद्रीय 
करातील 
 वहस्सा 

एकूण 

2007-08 47,528 7,598 55,126 

2008-09  52,031 8,018 60,049 

2009-10  59,106 8,248 67,354 

2010-11  75,028 11,419 86,447 

2011-12 (स.ुअ.ं) 86,445 13,304 99,749 

2012-13 (अ.अ.ं) 93,295 15,728 1,09,023 

आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन  

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  

तक्ता 5.4   करेतर महसलू   

(` कोटीी)  

वर्ष व्याजाच्या 
जमा रकमा 

इतर 
करेतर 
महसूल 

कंद्रीय 
अनुदाने 

एकूण 
करेतर 
महसूल 

2007-08 1,170 15,778 7,509 24,457 

2008-09 1,017 8,773 11,432 21,222 

2009-10  1,342 7,011 11,203 19,556 

2010-11 1,422 6,803 11,196 19,421 

2011-12 (स.ुअ.ं) 1,806 8,097 15,661 25,564 

2012-13 (अ.अ.ं) 1,326 9,561 16,802 27,689 
आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन 

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  
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त्यानंतर ते प्रमाण कमी होत गेले ि  2012-13 मध्ये 63.7 
टीक्के इतके अपेवक्षत आहे.  वर्क्षण, आरोग्य, रोजगार 
इत्यादंचा समािेर् असणाऱ्या सामावजक सेिा या क्षेत्राचा 
एकूण महसलुी खचात  45.4 टीक्के ि महसलुी विकास 
खचात 71.2 टीक्के असा मोठा वहस्सा  आहे. महसलुी 
खचाचा तपवर्ल पवरवर्ष्ट्टी 5.3 मध्ये वदला आहे. 

5.10 िेतन, मजरुी, वनििृीिेतन ि व्याजप्रदाने या 
घटीकांिर झालेल्या खचाचा महसलुी खचात मोठा वहस्सा 
आहे. िेतन, मजरुी आवण वनििृीिेतनािरील खचाचे एकूण 
महसलुी जमेर्ी 2008-09 मध्ये असणारे 37.9 टीक्के प्रमाण 
िेतन सधुारणेमळेु लक्षणीय  िाढून  2009-10 मध्ये 48.5 
टीक्के इतके झाले. िर्षथ 2009-10 ते 2012-13 या कलािधीत 
िेतन, मजरुी आवण वनििृीिेतनािरील खचात सरासरी 17.5 
टीक्के इतकी िाढ झाली असली तरी त्याचे महसलुी जमेर्ी 
असणारे प्रमाण 48 आवण 50 टीक्यांच्या 
दरम्यान राहीले आहे. तसेच कजथिाढीमुळे 
व्याजप्रदानात सातत्याने िाढ होत आहे. 
महसलुी खचाची विभागणी तक्ता 5.5 मध्ये 
वदली आहे. 

अथथसहाय्य  
5.11 सामान्य जनतेला जीिनािश्शयक 
िस्त ू ि सेिा वकफायतर्ीर दरात उपलब्ध 
व्हाव्यात यासाठी ि / किकिा आर्धथक 
विकासासाठीही  र्ासन अथथसहाय्य देते. िर्षथ 
2011-12 (स.ुअं) मध्ये ` 11,700 कोटीी 
इतक्या अथथसहाय्याची तरतदू करण्यात आली 
होती,  तर  2012-13 या िर्षात ` 8,798 
कोटीी अथथसहाय्य अपेवक्षत आहे. अथथसंकल्पीत  
प्रमखु अथथसहाय्ये पढुीलप्रमाणे आहेत :  
 कृवर्ष ि यंत्रमागाचा िापर करणाऱ्यांना 

सिलतीच्या दरात िीज परुिठा 
करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य िीज वितरण 
कंपनी मया. यांना भरपाईपोटीी  ̀ 3,000 
कोटीी. 

 विर्ाल औद्योवगक प्रकल्पांसह 
औद्योवगक घटीकांसाठी  ` 1,480 कोटीी.   

 जेष्ट्ठ नागरीक, विद्याथी, स्िातंत्र्य सैवनक इत्यादं सारयया काही प्रिासी िगंना वदलेल्या प्रिास खचातील सिलतंमळेु होणाऱ्या 
तोट्याची भरपाई करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य मागथ पवरिहन महामंडळास ` 794 कोटीी.   

 अन्नधान्य प्राप्त करणे ि अंत्योदय अन्न योजनांसारयया संबंवधत योजनांसाठी ` 318 कोटीी.    
कर िसलुी 

 5.12 िाढविलेला परंत ु िसलू न झालेला कर मागील िर्षाच्या तलुनेत 1.7 टीक्क्यांनी िाढून 2010-11 च्या अखेरपयंत  
` 27,778 कोटीी इतका झाला. एकूण  ` 9,685 कोटीी वनर्धििाद रकमेपैकी ` 4,657 कोटीी इतका कर चार िर्षथ ि त्यापेक्षा  जास्त 
काळ सदु्धा िसलू झालेला नाही. 

5.13 मलु्यिर्धधत कर / व्हटॅी (मोटीार श्स्पवरटी ि िंगण यािरील करांसह ) ि कंद्रीय विक्रीकर यांचा िसलू न झालेल्या करांमध्ये 
अनकु्रमे 73.0 टीक्के ि 19.9 टीक्के इतका  िाटीा आहे.  याबाबतचा तपवर्ल तक्ता 5.6 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता 5.5  महसलुी खर्ार्ी विभागणी   

           ( ` कोटीी) 

िर्षथ िेतन ि मजरुी वनििृी िेतन व्याज इतर एकूण महसलुी  
खचथ 

2007-08 22,879 
(35.3) 

4,682 
(7.2) 

12,932 
(20.0) 

24,287 
(37.5) 

64,780 
(100.0) 

2008-09 24,478 
(32.3) 

6,331 
(8.4) 

13,027 
(17.2) 

31,858 
(42.1) 

75,694 
(100.0) 

2009-10 35,193 
(37.1) 

6,946 
(7.3) 

14,838 
(15.6) 

37,939 
(40.0) 

94,916 
(100.0) 

2010-11 41,746 
(39.2) 

9,886 
(9.3) 

15,648 
(14.7) 

39,179 
(36.8) 

1,06,459 
(100.0) 

2011-12 
(स.ुअं.) 

47,706 
(37.5) 

12,374 
(9.7) 

17,311 
(13.6) 

49,981 
(39.2) 

1,27,372 
(100.0) 

2012-13 
(अ.अं.) 

54,881 
(40.2) 

13,393 
(9.8) 

18,523 
(13.6) 

49,762 
(36.4) 

1,36,559 
(100.0) 

आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन 

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  
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महसलुी जमा 2012-13 

5.14 अथथव्यिस्थेचा िेग मंदािला 
असला तरीही एकूण महसलुी जमा, वडसंबर, 
2012 अखेर  अथथसंकल्पीय अंदाजाच्या 
70.5 टीक्के इतकी आहे, तर 2011-12 मध्ये 
याच कालािधीत ती  65.3 टीक्के इतकी 
होती.  वडसंबर, 2012 अखेर, म्हणजेच नऊ 
महीन्यांच्या कालािधीत राज्याचा स्ित:चा 
कर महसलू अथथसंकल्पीय अंदाजाच्या 
78.8 टीक्के जमा झाला. याच कालािधीत  
मलु्यिर्धधत कर (व्हटॅी)  आवण मदु्रांक ि 
नंदणी र्लु्क अथथसंकल्पीय अंदाजाच्या 
अनकु्रमे 83.7 आवण 79.7 टीक्के जमा 
झाले.  महसलुी जमा ि कर महसलूात  
2011-12 च्या अथथसंकल्पीत रकमांच्या 
तलुनेत 2012-13 मध्ये प्रत्येकी 12 टीक्के 
िाढ अपेवक्षत असली तरी 2012-13 च्या पवहल्या नऊ मवहन्यात मागील िर्षाच्या याच कालािधीच्या तलुनेत 20 टीक्यांपेक्षा जास्त 
एकूण महसलू ि कर महसलू जमा झाला आहे.   महसलुी जमेबाबतचा तपवर्ल तक्ता 5.7 मध्ये वदला आहे.   

महसलुी खर्थ 2012-13 
5.15 वडसंबर, 2012 अखेर राज्याचा एकूण महसलुी खचथ ` 87,289 कोटीी इतका (अथथसंकल्पीय अंदाजाच्या 63.9 टीक्के)  

तक्ता 5.6   िाढविलेला परंत ुिसलू न झालेला कर—2010-11  

(` कोटीी)  

तपर्ील  िादग्रस्त िादातीत एकूण 

1. मोटीार श्स्परीटी ि िंगण यांिरील करांसह 
विक्रीकर /  मलू्यिर्धधत कर 

14,422 5,864 20,286 

2. कंद्रीय विक्री कर 3,002 2,528 5,530 

3. व्यिसाय, व्यापार ि रोजगारािरील कर 7 649 656 

4. गौण खवनजे इ. 222 88 310 

5. विद्यतु र्लु्क 223 27 250 

6.  इतर  217 529 746 

एकूण 18,093 9,685 27,778 

आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन 

तक्ता 5.7  महसलुी जमा 2012-13  

(` कोटीी)  
     एवप्रल ते वडसंबर #  अथथसंकल्प @   

2012-13  
         

अथथसंकल्पीय 
अंदाजामध्ये 
टीक्केिारी  

बाब  

   2011 2012 

अ)  कर महसलू (1 + 2) 67,666 83,609 1,09,023 76.7 

 1)  स्ित:र्ा कर महसलू (1 ते 9) 59,826 73,499 93,295 78.8 

    1)  मलू्यिर्धधत कर 36,619 44,659 53,362 83.7 

   2)  मुंद्राक ि नंदणी र्लु्क  9,879 12,538 15,730 79.7 

  3)  राज्य उत्पादन र्लु्क 5,630 6,310 9,450 66.8 

  4)  विजेिरील कर ि र्लु्क  1,647 3,044 4,810 63.3 

   5)  जमीन महसलू  575 666 1,601 41.6 

  6)  िाहनांिरील कर 2,937 3,644 4,200 86.8 

 7)  उत्पन्न ि खचािरील इतर कर 1,337 1,420 1,870 75.9 

 8)  माल ि उतारंुिरील कर  26 118 894 13.2 

  9) िस्त ूि सेिा यांिरील इतर कर ि र्लु्क  1,176 1,100 1,379 79.8 

2) कंविय करांतील वहस्सा  7,840 10,110 15,728 64.3 

ब) करेतर महसलू (1+2) 11,687 12,796 27,689 46.2 

(1)  करेतर महसलू 5,800 5,130 10,887 47.1 

  (2)   कंवद्रय अनदुाने  5,887 7,666 16,802 45.6 

 एकूण ( अ+ब) 79,353 96,405 1,36,712 70.5 
आधार:   #   महालेखापाल यांचे कायालय, महाराष्ट्र    @  संवक्षप्त अथथसंकल्प, विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन        
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होता. त्यापैकी, योजनांतगथत खचथ ` 10,666 कोटीी  (अथथसंकल्पीय अदांजाच्या 21.5 टीक्के) होता.  2012-13 मध्ये एकूण महसलुी 
खचथ ` 1,45,612 कोटीी होणे अपेवक्षत असनू तो अथथसंकल्पीय अदांजाच्या  6.4  टीक्के जास्त असेल.  

राज्य योजनेर्ी प्रगती  

5.16  अकराव्या पंचिार्धर्षक योजनेचा मंजरू वनयतव्यय सरुूिातीला ` 1,27,538 कोटीी होता ि तो िाढून रे्िटीी  
` 1,61,124 कोटीी  झाला.  बाराव्या पंचिार्धर्षक योजनेसाठी ` 2,75,000 कोटीी वनयतव्यय प्रस्तावित आहे.  िर्षथवनहाय राज्य योजनेचा 
मंजरू वनयतव्यय ि झालेला खचथ याचा तपवर्ल तक्ता 5.8 मध्ये वदला आहे.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िार्षिक योजना 2012-13 

5.17 िार्धर्षक योजना 2012-13 साठी ` 45,000 कोटीी इतका वनयतव्य य वनश्श्शचत करण्यात आला असनू त्यापैकी वजल्हा 
योजनेसाठी ` 4,950 कोटीी वनयतव्य य आहे. एकूण वनयतव्ययापैकी अनसुचूीत जाती उपयोजनेसाठी ` 4,590 कोटीी तर आवदिासी 
उपयोजनेसाठी ` 4,009 कोटीी इतका वनयतव्यय राखनू ठेिला  आहे. िार्धर्षक योजना 2012-13 च्या वनयतव्ययापैकी  ` 24,573 
कोटीी इतकी तरतदू महसलुी खात्यातनू  करण्यात आली आहे.   

 5.18 िर्षथ 2012-13 मध्ये सिावधक ` 20,406 कोटीी इतका वनयतव्यय सामावजक ि सामवूहक सेिा या क्षेत्रासाठी मंजरू 
करण्यात आला असनू त्या खालोखाल पाटीबंधारे आवण परूवनयंत्रण  क्षेत्रासाठी ` 7,614 कोटीी  मंजरू करण्यात आला. याबाबतचा 
तपवर्ल तक्ता 5.9  मध्ये वदला आहे. 

अथथसंकल्पीत योजनांतगथत खर्थ  

5.19 अकराव्या पंचिार्धर्षक योजनेच्या कालािधीत अथथसंकल्पीय खचातील िाढीबरोबरच योजनांतगथत खचाच्या वहश्शश्शयातही 
2010-11 िगळता प्रवतिर्षी िाढ झाली आहे. िर्षथ 2012-13 मध्ये र्ासनाच्या अथथसंकल्पातील एकूण खचामधील योजनांतगथत खचाचा 
वहस्सा 29.2 टीक्के इतका आहे. अकराव्या पंचिार्धर्षक योजनेच्या कालािधीत योजनांतगथत खचातील भांडिली खचाचा वहस्सा  
2008-09 िगळता (51.7 टीक्के)  50 टीक्क्यांपेक्षा कमी आहे.  योजनांतगथत ि योजनेतर खचाचा तपवर्ल तक्ता 5.10 मध्ये वदला 
आहे. 

भांडिली जमा आवण भांडिली खर्थ  

5.20 भांडिली जमेचा ‘ऋण’ (कजे ि इतर दावयत्िे) हा मोठा वहस्सा आहे. महसलुी तटुीीचा अथथसंकल्प असल्यास कजाचा  

तक्ता 5.8   िार्षिक योजना - वनयतव्यय ि खर्थ 

           (` कोटीी )  

िर्षथ वनयतव्यय  
# 

खचथ खचाची 
वनयतव्ययार्ी 

टीक्केिारी 

2007-08 20,250 19,422 96.1 

2008-09 25,000  22,870 91.5 

2009-10 35,958 27,731 77.1 

2010-11 37,916 32,577 85.9 

2011-12 (स.ु अं.) 42,000 37,708 * 89.8 
2012-13 (अ. अं.) 45,000 - - 
आधार : वनयोजन विभाग, महाराष्ट्र र्ासन                 

# - मंजरू वनयतव्यय  * अस्थायी                    

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  
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वहस्सा महसलुी खचथ भागविण्याकरीता 
िापरला जातो. िर्षथ 2012-13 मध्ये महसलुी 
अवधक्य असल्याने कजाचा िापर प्रामयुयाने 
भांडिली खचथ भागविण्याकवरता करण्यात 
येईल.   

5.21 ‘महसलुी लेययाबाहेरील 
भांडिली खचथ’ भांडिली खचातील मोठा 
वहस्सा असनू दसूरा वहस्सा  ‘ऋण’ (राज्य 
र्ासनाने वदलेली कजे ि आगाऊ रकमा 
आवण कजाची परतफेड) आहे. िर्षथ 2012-13 
मध्ये  ` 33,551 कोटीी इतका भांडिली खचथ 
अपेवक्षत असनू तो र्ासनाच्या एकूण खचाच्या  
19.7 टीक्के आहे. याबाबतचा तपवर्ल तक्ता 
5.11 मध्ये वदला आहे. 

 

तक्ता 5.9   के्षत्रवनहाय पंर्िार्षिक ि िार्षिक योजना 

(` कोटीी)   

के्षत्र अपेवक्षत  

खचथ * 

2011-12  

 अकरािी  पंचिार्धर्षक योजना बारािी  
पंचिार्धर्षक 

योजना - मंजरू 
वनयतव्यय 

2012-13    

मंजरू 
वनयतव्यय 

अपेवक्षत खचथ 
* 

एकूण 
योजनांतगथत 

खचार्ी 
टीक्केिारी 

मंजरू 
वनयतव्यय 

वनयतव्यया-
तील वहस्सा 

(%) 

कृवर्ष ि संलग्न सेिा  2,867 9,508 9,771 7.0 21,917 3,258 7.2 

ग्रामविकास  1,351 6,596 5,173 3.7 9,089 1,504 3.3 

विरे्र्ष के्षत्र कायथक्रम  147 1,034 775 0.6 1,141 183 0.4 

पाटीबंधारे आवण परूवनयंत्रण  6,779 33,516 34,776 24.8 47,990 7,614 16.9 

ऊजा विकास  2,180 11,621 9,446 6.7 20,695 3,063 6.8 

उद्योग ि खवनजे  245 893 957 0.7 2,174 353 0.8 

पवरिहन ि दळणिळण 4,346 18,366 16,048 11.4 33,855 5,575 12.4 

विज्ञान, तंत्रज्ञान ि पयािरण  19 121 55 0.0 169 24 0.1 

सिथसाधारण आर्धथक सेिा 679 3,100 2,491 1.8 3,351 732 1.6 

सामावजक ि सामवुहक सेिा 17,942 69,497 57,392 40.9 1,19,700 20,406 45.4 

सिथसाधारण सेिा  1,078 3,655 2,773 2.0 10,989 1,777 4.0 

इतर कायथक्रम  75 3,217 651 0.4 3,930      511 1.1 

एकूण   37,708 1,61,124 1,40,308 100.0 2,75,000 45,000  100.0 

आधार : वनयोजन विभाग, महाराष्ट्र र्ासन        * अस्थायी                   वटीप  : आकडे संवक्षप्तात वदल्यामळेु बेरीज जळुणार नाही  

तक्ता 5.10  अथथसंकल्पीत योजनांतगथत ि योजनेतर खर्थ 
                     (कंिीय अनदुानासह) 

(` कोटीी )   
योजनांतगथत खचथ  योजनेतर  

खचथ 
एकूण  
खचथ 

िर्षथ 

महसलुी भांडिली एकूण 

2007-08 10,289 9,709 19,998 62,196 82,194 

2008-09 12,420 13,272 25,692 74,280 99,972 

2009-10 16,724 15,155 31,879 85,902 1,17,781 

2010-11  17,185 16,071 33,256 97,749 1,31,005 

2011-12 (स.ुअ.ं) 24,709 15,901 40,610 1,12,229 1,52,839 

2012-13 (अ.अं.) 28,804 20,911 49,715 1,20,395 1,70,110 

आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन 

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  
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याचिेळी स्थलू राज्य उत्पन्नार्ी असणारे वििीय तटुीीचे प्रमाण प्रवतिर्षी कमी होत आहे.  वििीय तटुीीचे स्थलू राज्य उत्पन्नार्ी  
2004-05 मध्ये असणारे  4.5 टीक्के प्रमाण कमी-कमी होऊन 2007-08 मध्ये (-) 0.4 टीक्के इतके झाले.  त्यानंतर 2012-13 पयथत 
हेच प्रमाण 2009-10 िगळता (3.1 टीक्के) दोन टीक्क्यांपेक्षा कमी रावहले आहे.  राज्य तेराव्या विि आयोगाच्या विविय आरेखनानसुार 
मागथक्रमण करीत आहे.      

ऋणष्स्थती 

 5.24 परतािा न केलेले कजथ ि इतर दावयत्त्ि े राज्य 
र्ासनािरील ऋणभार दर्थवितात. विकास कायथक्रमांना 
अथथसहाय्य करण्याकवरता आिश्शयक असणाऱ्या अंतगथत 

ऋणात झालेली िाढ ि अवनिायथ कजथ परतािा यामुळे िर्षथ 
2006-07 मध्ये असलेल्या  ` 1,33,722 कोटीी इतक्या ऋणात 
प्रवत िर्षी सरासरी 11.2 टीक्के दराने िाढ होऊन 2012-13 च्या 
रे्िटीी ते  ` 2,53,085 कोटीी इतके होणे अपेवक्षत आहे. याच 
कालािधीमध्ये एकूण ऋणाचे स्थलू राज्य उत्पन्नार्ी असलेले 
22.9 टीक्के  हे प्रमाण कमी होऊन 18.4 टीक्के इतके होणे 
अपेवक्षत आहे. ऋणश्स्थती ि व्याज प्रदाने तक्ता 5.13 मध्ये 
वदली आहेत. 

5.25 खलु्या बाजारातील कजे हा राज्याच्या देर्ांतगथत 
ऋणाच्या मयुय घटीकांपैकी एक घटीक असनू दसुरा घटीक 
राष्ट्रीय अल्पबचत वनधीचे रोखे हा आहे. या दोन्हीचा राज्याच्या ऋणा मधील िाटीा जिळजिळ 75 टीक्के आहे. राज्याचे देर्ांतगथत कजथ 
` 1,91,449 कोटीी (एकूण ऋणाच्या 75.6 टीक्के) असनू, त्यापैकी खलु्याबाजारातील कजे ` 1,06,677 कोटीी आहेत.  िर्षथ 2012-
13 मध्ये खलु्या बाजारातनू ` 17,797 कोटीी इतके कजथ घेणे अपेवक्षत आहे. एकूण देर्ांतगथत ऋण 2012-13 मध्ये  ` 23,762 कोटीी 
असनू त्यापैकी ` 8,981 कोटीी इतकी रक्कम कजंच्या परतफेडीकरीता िापरण्यात येईल.   

शासकीय हमी 

5.26 राज्य र्ासनाने वदलेल्या विविध हमंची अदि रक्कम 2010-11 च्या अखेरपयंत ` 15,041 कोटीी इतकी होती.  राज्याने 

मोठी हमी वदलेल्या विभागांमध्ये सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग ( `  4,257 कोटीी ), सािथजवनक बांधकाम ( `  2,286 कोटीी ), उद्योग, 

तक्ता 5.13  ऋणष्स्थती ि व्याज प्रदाने                        
(` कोटीी )  

िर्षथ ऋण व्याजाची 
परतफेड  

कजाचे 
सरासरी मलु्य 

(द. सा. द. 
रे्.) 

2007-08 1,42,383 12,932 9.7 

2008-09  1,60,672 13,027  9.1 

2009-10  1,81,447 14,838 9.2 

2010-11 2,03,097 15,648 8.6 

2011-12 (स.ुअ.ं) 2,28,590 17,311 8.5 

2012-13 (अ.अ.ं) 2,53,085 18,523 8.1 
आधार  :विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन 

स.ुअ.ं - सधुावरत अंदाज  अ.अ.ं - अथथसंकल्पीय अदंाज  
वटीप : कजाचे सरासरी मलु्य हे त्या िर्षातील व्याज प्रदानाचे त्याआगोदरच्या 
िर्षातील एकूण ऋणार्ी असणारे रे्कडा प्रमाण होय.  
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ऊजा आवण कामगार ( ` 2,261 कोटीी ), जलसंधारण ( ` 2,184 कोटीी ) आवण पाणीपरुिठा ि स्िच्छता ( ` 1,950 कोटीी ) यांचा 

समािेर् होता. याबाबतचा तपवर्ल तक्ता 5.14 मध्ये वदला आहे. 

 

 

 

 

तक्ता  5.14   शासनाने 2010-11 मध्ये वदलेली हमी   
(` कोटीी )  

विभागाचे नाि  2010-2011 
िर्षात प्रारंभीची 
अदि रक्कम  

िर्षथभरात पडलेली  
भर 

 

   

2010-2011 िर्षात 
िगळलेल्या रकमा 
(मागणी केलेल्या 

रकमां  व्यवतवरक्त) 

2010-2011 
िर्षाअखेरीस अदि 
असलेली रक्कम  

1 2      3 अ  3 ब  # 4 5 

कृर्षी ि पदमु  168 260 2 153 277 
उद्योग, ऊजा ि कामगार (उद्योग)  207 0 6 96 117 
सामावजक न्याय ि विरे्र्ष सहाय्य   252 0 54 55 250 
पयथटीन ि सांस्कृवतक कायथ  2 0 0 2 0 
नगरविकास   210 0 0 3 207 
उद्योग, ऊजा ि कामगार (ऊजा)  3,165 0 74 978 2,261 

जलसंपदा  2,583 0 0 399 2,184 
गहृ  0 0 0 0 0 
सािथजवनक बांधकाम  2,580 0 0 293 2,286 
महसलू ि िन  2 0 0 0 2 
आवदिासी विकास  22 0 17 7 33 
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग  * 4,655 636 0 1,034 4,257 

ग्रामविकास ि जलसंधारण  75 0 0 5 70 
पाणी परुिठा ि स्िच्छता  2,404 0 0 454 1,950 
अल्पसंययांक विकास  22 0 10 5 28 
वनयोजन  1,197 0 0 78 1,119 
एकूण  17,544 896 163 3,562 15,041 

आधार  :  विि विभाग, महाराष्ट्र र्ासन                                   * अस्थायी 
वटीप : # - ठोक हमी देण्यात आल्यामळेु सन 2010-11 िर्षामध्ये प्राप्त झालेल्या कजाच्या रकमा तसेच सधुावरत व्याज दरामळेु बदललेल्या रकमा अतंभुथत करण्यात आल्या 
आहेत. 

* * * * * 
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पिरिश ट  5.1 
महारा टर् शासन : दि टके्षपातृ  अथर्संक प  

                             (` कोटी) 

बाब 2006-07  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
2011-12 
(स.ुअं.) 

2012-13 
(अ.अं.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. महसलुी जमा (अ + ब) 62,195 79,583 81,271 86,910 1,05,868 1,25,313 1,36,712 
 अ) कर महसलू 46,122 55,126 60,049 67,354 86,447 99,749 1,09,023 
 ब) करा यितिरक्त महसलू 16,073 24,457 21,222 19,556 19,421 25,564 27,689 
2. महसलूी खचर्  

त्यापैकी 
61,385 64,780 75,694 94,916 1,06,459 1,27,372 1,36,559 

 अ) याज दान 11,983 12,932 13,027 14,838 15,648 17,311 18,523 
 ब) शासकीय सेवा 4,824 5,504 6,560 8,173 9,798 11,671 14,698 
 क) िनवृ ी वेतन आिण संकीणर् 4,364 4,215 5,199 6,229 8,957 9,907 11,435 
      सवर्साधारण सेवा       
3. महसलुी तूट (2 - 1) (-)810 (-)14,803 (-)5,577 8,006 591 2,059 (-)153 
4. भांडवली जमा  

त्यापैकी 
16,298 1,718 19,065 30,383 23,739 27,430 33,564 

 अ) कजार्ची वसलूी 51 733 560 515 640 742 735 
 ब) इतर भांडवली जमा 0 0 18 25 17 0 0 
 क) कज व इतर दाियत्वे 11,540 (-)3,717 14,363 26,018 18,308 20,580 23,232 
5. भांडवली खचर् 17,121 17,414 24,278 22,865 24,546 25,467 33,551 
6. एकूण जमा (1 + 4) 78,493 81,301 1,00,336 1,17,293 1,29,607 1,52,743 1,70,276 
7. एकूण खचर् (2 + 5) 78,506 82,194 99,972 1,17,781 1,31,005 1,52,839 1,70,110 
8. आकि मकता िनधीकडे िविनयोजन 0 0 0 350 850 0 0 
9. अथर्संक पीय तूट (7 - 6- 8) 13 893 (-)364 138 549 96 (-)166 
10. िवि य तूट (9 + 4 क) 11,553 (-)2,824 13,999 26,156 18,857 20,676 23,066 

थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी 
1. महसलुी जमा (अ + ब) 10.6 11.6 10.8 10.2 10.2 10.4 10.0 
 अ) कर महसलू 7.9 8.0 8.0 7.9 8.4 8.3 7.9 
 ब) करा यितिरक्त महसलू 2.7 3.6 2.8 2.3 1.9 2.1 2.0 
2. महसलूी खचर्  10.5 9.5 10.0 11.1 10.3 10.6 9.9 
 त्यापैकी        
 अ) याज दान 2.1 1.9 1.7 1.7 1.5 1.4 1.3 
 ब) शासकीय सेवा 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 1.1 
 क) िनवृ ी वेतन आिण संकीणर्       

     सवर्साधारण सेवा 
0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 

3. महसलुी तूट (2 - 1) (-)0.1 (-)2.2 (-)0.7 0.9 0.1 0.2 0.0 
4. भांडवली जमा  2.8 0.3 2.5 3.6 2.3 2.3 2.4 
 त्यापैकी        
 अ) कजार्ची वसलूी 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 ब) इतर भांडवली जमा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 क) कज व इतर दाियत्वे 2.0 (-)0.5 1.9 3.0 1.8 1.7 1.7 
5. भांडवली खचर् 2.9 2.5 3.2 2.7 2.4 2.1 2.4 
6. एकूण जमा (1 + 4) 13.4 11.9 13.3 13.7 12.5 12.7 12.4 
7. एकूण खचर् (2 + 5) 13.4 12.0 13.3 13.8 12.7 12.7 12.4 
8. आकि मकता िनधीकडे िविनयोजन 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
9. अथर्संक पीय तूट (7 - 6- 8) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
10. िवि य तूट (9 + 4 क) 2.0 (-)0.4 1.9 3.1 1.8 1.7 1.7 

आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन 
स.ुअं. - सधुािरत अंदाज                      अ.अं. - अथर्संक पीय अंदाज 
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पिरिश ट  5.2 
महारा टर् शासन अथर्संक प : महसलुी व भांडवली लेख्यांवरील जमेतील कल    

                (` कोटी) 

बाब 2006-07 
2007-

08 
2008-09 2009-10 2010-11 

2011-12 
(स.ुअं.) 

2012-13 
(अ.अं.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(अ) एकूण महसलुी जमा (1 + 2 + 3 + 4) 62,195 79,583 81,271 86,910 1,05,868 1,25,313 1,36,712

(1) राज्याचा  वत:चा कर महसलू (1 ते 9) - 40,098 47,528 52,031 59,106 75,028 86,445 93,295

 (1) िवकर्ीकर 24,131 26,753 30,680 32,676 42,483 50,000 53,362 

 (2) मदुर्ांक व न दणी शु क 6,416 8,550 8,288 10,774 13,516 14,001 15,730 

 (3) राज्य उत्पादन शु क 3,301 3,963 4,434 5,057 5,962 8,500 9,450 

 (4) िवजेवरील कर व शु क 1,577 2,688 2,395 3,289 4,730 4,410 4,810 

 (5) उत्पन्न व खचर् यावरील इतर कर 1,246 1,488 1,561 1,612 1,686 1,700 1,870 

 (6) वाहनांवरील कर 1,841 2,143 2,220 2,682 3,533 4,000 4,200 

 (7) िवकेर्य व त ूव सेवा यावरील इतर कर  व शु क 878 1,043 1,015 1,325 1,423 1,375 1,379 

 (8) माल व उतारुवरील कर 224 388 892 977 600 894 893 

 (9) जमीन महसलू 484 512 546 714 1,095 1,565 1,601 

(2) करा यितिरक्त महसलू (1 + 2) - 7,518 16,948 9,790 8,353 8,225 9,903 10,887

 (1) याजाच्या जमा रकमा 2,504 1,170 1,017 1,342 1,422 1,806 1,326 

 (2) इतर करां यितिरक्त महसलू 5,014 15,778 8,773 7,011 6,803 8,097 9,561 

(3) किदर्य करांतील िह सा (1 ते 6) - 6,024 7,598 8,018 8,248 11,419 13,304 15,728

 (1) िनगम करां यितिरक्त इतर उत्पन्नावरील कर 1,141 1,618 1,651 1,891 2,359 2,723 3,109 

 (2) िनगम कर 1,881 2,411 2,629 3,394 4,463 5,168 5,747 

 (3) संप ी कर 2 3 2 8 9 18 20 

 (4) जकात 1,175 1,436 1,533 1,154 1,997 2,317 2,860 

 (5) किदर्य उत्पादन शु क 1,247 1,371 1,337 930 1,452 1,517 1,958 

 (6) सेवा कर 578 759 866 871 1,139 1,561 2,034 

(4) कदर् शासनाकडून सहायक अनदुाने 8,555 7,509 11,432 11,203 11,196 15,661 16,802

(ब) एकूण भांडवली जमा (1 + 2 + 3 + 4) 16,298 1,718 19,065 30,383 23,739 27,430 33,564

(1) सरकारी ऋण लखे्यांकडून जमा (अ + ब) -  14,557 13,761 21,612 21,564 20,740 25,756 26,781

 (अ) राज्य शासनाचे देशांतगर्त ऋण * 14,059 13,432 21,227 20,812 19,920 23,965 23,762 

 (ब) कदर् सरकारकडून कज व आगाऊ रकमा 498 329 385 752 820 1,791 3,019 

(2) राज्य शासनाकडून  कज व आगाऊ रकमा (वसलुी) 51 733 560 515 640 743 735

(3) इतर भांडवली जमा (िन वळ) ‡ 183 0 75 24 9 0 0

(4) लोक लेखा (िन वळ) (अ + ब + क + ड) 1,508 (-)12,776 (-)3,182 8,280 2,350 931 6,048

 (अ) अ पबचत, भिव य िनवार्ह िनधी इ. (िन वळ) 640 685 804 1,790 2,022 3,038 3,758 

 (ब) राखीव िनधी (िन वळ) (1 + 2) 1,646   (-)11,717 190 (-)351 (-)126 (-)381 (-)488 

 (1) याजी 7 24 44 51 106 2 4 

 (2) िबन याजी 1,639  (-)11,741 146 (-)402 (-)232 (-)383 (-)492 

 (क) नागरी ठेवी (िन वळ) (1 + 2) 1,714 1,876 1,240 3,502 6,259 4,617 5,076 

 (1) याजी 570 468 768 1,899 3,946 4,031 4,194 

 (2) िबन याजी 1,144 1,408 472 1,603 2,313 586 882 

 (ड) इतर (-)2,492 (-)3620 (-)5,416 3,339 (-)5,805 (-)6,343 (-)2,298 

 एकूण जमा (अ + ब) 78,493 81,301 1,00,336 1,17,293 1,29,607 1,52,743 1,70,276
 

आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन 
‡ यात ‘आंतरराज्यीय तडजोड’ (िन वळ), ‘आकि मकता िनधीमध्ये केलेले िविनयोजन’ (िन वळ ) आिण ‘आकि मकता िनधी’ (िन वळ)  यांचा समावेश आहे. 
* अथ पाय व आगाऊ रकमा धरुन                                 स.ुअं. - सधुािरत अंदाज                      अ.अं. - अथर्संक पीय अंदाज   
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पिरिश ट  5.3 
महारा टर् शासन अथर्संक प : महसलुी व भांडवली लेख्यांवरील खचार्तील कल 

                                        (` कोटी) 

बाब 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
2011-12 
(स.ुअं.) 

2012-13 
(अ.अं.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(अ) महसलूी खचर् (1 + 2) 61,385 64,780 75,694 94,916 1,06,459 1,27,372 1,36,559
(1) िवकास खचर् (अ + ब + क) 36,279 40,934 49,109 62,845 68,755 84,216 87,002

 (अ) सामािजक सेवा (1 ते 8) 23,559 26,773 31,052 41,005 48,282 57,283 62,007
 (1) िशक्षण, िकर्डा, कला व सं कृती 12,316 13,642 16,447 22,208 26,944 30,204 33,403 
 (2) आरोग्य व कुटंुब क याण 2,254 2,695 3,105 3,696 4,474 5,307 6,169 
 (3) पाणीपरुवठा, वच्छता, गहृिनमार्ण      

  व  नगरिवकास 
3,565 5,044 4,460 6,939 6,509 8,033 9,409 

 (4) मािहती व ध्वनी सारण 24 27 31 40 47 49 52 
 (5) अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे क याण 1,904 2,392 3,200 4,145 4,518 5,784 6,414 
 (6) कामगार व कामगार क याण 319 402 528 599 646 803 804 
 (7) समाज क याण व पोषण आहार 3,132 2,527 3,237 3,325 5,076 7,020 5,668 
 (8) इतर 45 44 44 53 68 83 88 
 (ब) आिर्थक सेवा (1 ते 9) 11,703 13,237 16,813 20,372 19,285 25,840 23,928
 (1) कृिष व संलग्न सेवा 3,363 3,468 6,403 6,460 5,636 6,574 6,940 
 (2) गर्ाम िवकास 2,589 1,060 1,980 2,493 2,243 2,757 2,968 
 (3) िवशेष के्षतर् कायर्कर्म 33 33 31 28 59 44 44 
 (4) पाटबंधारे व परू िनयंतर्ण 1,514 1,648 1,939 2,340 2,522 2,810 2,861 
 (5) ऊजार् 2,601 3,411 2,808 4,138 3,619 5,580 3,709 
 (6) उ ोग व खिनजे 566 1,043 682 998 870 2,666 1,851 
 (7) वाहतकू आिण दळणवळण 697 2,254 2,691 3,227 3,418 4,122 4,237 
 (8) िवज्ञान, तंतर्ज्ञान व पयार्वरण 25 26 42 72 61 74 79 
 (9) सवर्साधारण आिर्थक सेवा 315 294 237 616 856 1,213 1,239 
 (क) थािनक सं था आिण पंचायत      

   राज्य सं था यांना सहायक     
   अनदुाने व अंशदाने 

1,017 924 1,244 1,468 1,188 1,094 1,067

(2) िवकासेतर खचर् (अ + ब) 25,106 23,846 26,585 32,071 37,704 43,155 49,557
 (अ) सवर्साधारण सेवा (1 ते 5) 12,925 11,081 13,686 17,129 21,155 24,836 29,790
 (1) राज्यांची अंगे  466 541 641 1,149 1,088 1,438 1,476 
 (2) करवसलुी खचर् 405 743 1,194 1,486 1,221 1,729 2,010 
 (3) शासकीय सेवा 4,824 5,503 6,560 8,173 9,798 11,671 14,698 
 (4) िनवृ ी वेतन आिण संकीणर् सवर्साधारण सेवा 4,364 4,215 5,199 6,229 8,956 9,907 11,435 
 (5) राखीव िनधीकडे ह तांतरण 2,866 79 92 92 92 92 171 
 (ब) ऋण सेवा 12,181 12,765 12,899 14,942 16,549 18,319 19,767 
(ब) भांडवली खचर् (1 + 2) 17,121 17,414 24,278 22,865 24,546 25,467 33,551
(1) िवकास खचर् (अ +  ब) 12,414 12,715 20,154 18,690 18,922 19,359 23,953
 (अ) महसलुी लेख्याबाहेरील भांडवली खचर् 10,092 11,490 18,873 17,429 17,963 18,251 22,444 
 (ब) राज्य शासनाने िदलेली कज व  

      आगाऊ रकमा 
2,322 1,225 1,281 1,261 959 1,108 1,509 

(2) िवकासेतर खचर् (अ + ब + क)  
(सरकारी ऋणाची परतफेड) 

4,707 4,699 4,124 4,175 5,624 6,108 9,598 

 (अ) राज्य शासनाचे देशांतगर्त ऋण 4,304 4,286 3,704 3,398 4,291 5,611 8,981 
 (ब) कदर् शासनाकडून घेतलेली कज व      

  आगाऊ रकमा 
403 413 420 427 483 497 617 

 (क) आकि मकता िनधीकडे िविनयोजन 0 0 0 350 850 0 0 
 एकूण खचर् (अ + ब) 78,506 82,194 99,972 1,17,781 1,31,005 1,52,839 1,70,110

आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन  
स.ुअं. - सधुािरत अंदाज   अ.अं. - अथर्संक पीय अंदाज 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

 

67

 

पिरिश ट  5.4 
महारा टर् राज्यातील कृिष के्षतर्ावरील करांपासनू महसलुी जमा 

                 (` लाख) 

अ. 
कर्. 

तपशील 2006-07  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
2011-12 
(स.ुअं.) 

2012-13 
(अ.अं.) 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कृिष उत्पन्नावरील कर 0 5 0 0    

2 जमीन महसलू / कर -
सवर्साधारण वसलुी 

18,994 20,528 22,755 31,877 33,552 27,856 32,656 

3 महारा टर् कर (सधुारणा) 
अिधिनयम, 1975 अन्वये 
फेरबदल केले या महारा टर् 
जमीन महसलू व िवशेष 
आकारणी यामध्ये वाढ 
करण्याबाबत अिधिनयम, 
1974 च्या कलम 3 नसुार 
जमीन महसलुातील वाढ 

0 0 0 0 0 0 0 

4 रोजगार हमी योजनेकिरता 
जमीन महसलुातील वाढ 

372 758 975 1,680 868 1,759 1,759 

5 जिमनीवरील प ी व उपकर 6,032 7,450 7,732 8,543 9,884 65,192 66,444 

6 ऊस खरेदीवरील कर 3,989 346 11,503 12,297 8,189 4,630 5,185 

7 ऊस (िविनयमन, परुवठा आिण 
खरेदी, िनयंतर्ण) 
अिधिनयमाखालील जमा रकमा 

0 1 81 236 0 98 0 

8 िशक्षण उपकर अिधिनयम -        

 (अ) वािणिज्यक िपकांखालील 
 शेत जिमनीवरील िवशेष   
 आकारणी 

1,453 467 721 1,130 1,548 1,470 1,470 

 (ब) जलिंसिचत कृिष  
 जिमनीवरील रोजगार  
 हमी उपकर 

191 185 169 247 429 201 201 

 (क) महारा टर् जमीन महसलू व 
 िवशेष आकारणी अिधिनयम,
 1974 खालील िवशेष 
 आकारणीत वाढ 

14 11 139 38 13 14 14 

 एकूण 31,046 29,752 44,075 56,048 54,483 1,01,220 1,07,729 

आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन, मुंबई 

स.ुअं. - सधुािरत अंदाज       अ.अं. - अथर्संक पीय अंदाज 
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पिरिश ट  5.5 
वषर्भरातील कज व इतर दाियत्वे 

 (` कोटी) 

बाब 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
2011-12 
(स.ुअं.) 

2012-13 
(अ.अं.) 

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

(एक) ऋण ा ती (1 + 2 + 3) ( याजी) 11,067 10,239 19,104 21,479 22,040 26,720 25,140

 1) राज्य शासनाचे देशांतगर्त 
 ऋण  (िन वळ) 

9,755 9,146 17,523 17,414 15,629 18,354 14781

 2) कदर् शासनाकडून कज व 

     आगाऊ रकमा (िन वळ) 

95 (-)83 (-)35 325 337 1,294 2403

 3) याजी गटबंधने (अ + ब + क) 1,217 1,176 1,616 3,740 6,074 7,072 7,956

 अ) भिव य िनवार्ह िनधी (िन वळ) 640 684 804 1,790 2,022 3,038 3758

 ब) राखीव िनधी (िन वळ) 7 24 44 51 106 3 4

 क) नागरी ठेवी (िन वळ) 570 468 768 1,899 3,946 4,031 4194

(दोन) ऋण ा ती (1 + 2) (िबन याजी) 473 (-)13,956 (-)4,741 4,539 (-)3,732 (-)6,141 (-)1,909

 1) लोकलेख्यातील िन वळ जमा @ 290 (-)13,952 (-)4,798 4,540 (-)3,724 (-)6,141 (-)1,909

 2) इतर  भांडवली जमा (िन वळ) # 183 (-)4 57 (-)1 (-)8 0 0

 एकूण कज व इतर दाियत्वे  

(एक + दोन) 

11,540 (-)3,717 14,363 26,018 18,308 20,579 23,231

आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन   

@  लोकलेख्याच्या  िन वळ ा तीमध्ये राखीव िनधी, ठेवी, िनलंबन व संकीणर्  आिण  िव  ेषणे लेखा यांचा अंतभार्व आहे. 

#  यामध्ये  आंतरराज्यीय तडजोड (िन वळ), आकि मकता  िनधीमध्ये केलेले  िविनयोजन (िन वळ) आिण आकि मकता िनधी  (िन वळ) यांचा समावेश आहे. 
स.ुअं. - सधुािरत अंदाज  अ.अं. - अथर्संक पीय अंदाज  
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पिरिश ट 5.6 
शासनाच्या उपभोग्य बाबींवरील अंितम खचर् व भांडवल िनिर्मतीवरील खचर् 

 

      (` कोटी) 

खचर् 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
2011-12 
(स.ुअं.) 

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

 अ.   उपभोग्य बाबींवरील खचर्         

 1  कमर्चाऱ्यांची भरपाई  (1.1 +1.2)  11,005  13,208  14,771  18,322  23,788  31,455 

 1.1  वेतन आिण मजरूी  7,933  9,533  10,244  12,915  14,898  20,143 

 1.2   िनवृ ीवेतन  3,072  3,675  4,527  5,407  8,890  11,312 

 2     व त ूआिण सेवांची िन वळ खरेदी   
           (2.1 + 2.2 -2.3) 

 4,571  7,077  7,607  9,992  11,735  13,935 

 2.1 खरेदी  5,121  6,215  6,117  8,614  10,231  12,905 

  2.2 देखभाल  1,682  2,207     2,545  2,938  3,465  3,525 

  2.3 वजा िवकर्ी  2,232  1,345  1,055  1,560  1,961  2,495 

एकूण उपभोग्य बाबींवरील खचर्  15,576  20,285  22,378  28,314  35,523  45,390 

ब.   भांडवल िनिर्मतीवरील  खचर्       

   1.  इमारती    1,217  1,103  1,269  1,139  1,092  2,409 

   2.  र ते व पलू  978  979  1,723  2,974  2,347  2,718 

   3.  इतर भांडवली  खचर्  2,012  1,992  2,270  2,448  2,897  3,066 

   4.  दळणवळणाची साधने  45  58  82  63  171  100 

   5.  यंतर्सामगर्ी आिण साधनसामगर्ी  340  428  650  704  472  719 

   6.  लागवडीखालील म ा  53  82   44  86  0  0 

   7.  पशधुन  1  2     0  0  0  0 

   8.  एकूण भांडवल िनिर्मतीवरील  खचर् (1 ते 7)  4,646  4,644    6,038  7,414  6,979  9,012 

   9.  सा ातील बदल  35  0  1  (-) 7  (-)2  2 

  10. थलू भांडवल िनिर्मतीवरील  खचर्  (8+9)  4,681  4,644  6,039  7,407  6,977  9,014 
 

आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 
स.ुअं. - सधुािरत अंदाज 
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पिरिश ट 5.7 
13 या िव  आयोगाच्या िशफारशीनसुार ा त झालेली अनदुाने व खचर् 

      (` कोटी) 

अ. 
कर्. 

खचर् 2010-11 2011-12 2012-13 

  ा त खचर् ा त खचर् # अपेिक्षत 

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

1. पंचायत राज सं था 505.78 505.78 945.66 759.39 1,170.17 

2. नागरी वराज्य सं था 292.27 292.27 560.49 610.02 676.23 

3  िवशेष के्षतर् मलुभतू अनदुान  7.90 7.90 7.90 7.90 7.88 

4.  िवशेष के्षतर् कायार्त्मक अनदुान  0.00 0.00 0.00 0.00 7.88 

5.  राज्य आप ी मदत िनधी (कदर्ीय िह सा) 332.02 332.02 348.61 506.33 366.05 

6.  क्षमता िनिर्मतीसाठी अनदुान  5.00 4.89 5.00 0.00 5.00 

7.  मलुभतू िशक्षणासाठी अनदुान  131.00 130.99 140.00 140.00 149.00 

8.  वनांसाठी अनदुान  38.70 32.94 38.70 44.04 77.40 

9. एकमेवा दीतीय ओळखपतर्ासाठी (UID) 
ोत्साहनात्मक अनदुान  

31.74 31.74 0.00 1.20 63.48 

10.  न्याय िकर्या सधुारण्यासाठी अनदुान  108.53 4.62 54.27 33.12 108.53 

11.  नािवन्यपणूर् क पनांसाठी िज हा िनधी अनदुान  0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 

12.  राज्य व िज हा सांिख्यकी णालीत सधुारणा  
 करण्यासाठी अनदुान  

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 

13. कमर्चारी व िनवृ ी वेतन िवषयक   
मािहतीकोषासाठी अनदुान  

2.50 0.00 0.00 3.68 3.75 

14.  जलके्षतर्   0.00 0.00 0.00 76.47 92.00 

15.  र ते व पलू यांचे पिररक्षण  0.00 0.00 470.00 311.01 504.00 

16.  राज्याचा िविवध गरजा  0.00 0.00 283.97 194.41 308.75 

 एकूण   1,455.44 1,343.15 2,953.59 2,687.57 3,554.12 

 

आधार - िव  िवभाग, महारा टर् शासन 

#   संबंिधत िवभाग 
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आलेख 6.1  : अनुसिूचत वािणिज्यक बकँांमधील
ठेवी व कजर् (जनूच्या अखेरच्या शुकर्वारी) 
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6.  सं था ारे िव  परुवठा व भांडवली बाजार 
   
6.1 िव ीय सं थांची उ म संरचना व कायर्क्षम जाळे आिर्थक िवकासास चालना देण्यास उपयकु्त ठरतात.  या सं था समाजातील 
सवर् घटकांना तसेच पायाभतू क पांना िकफायतशीर दरात िव परुवठा करतात. उदारीकरणानंतर झाले या आंतररा टर्ीय िव ीय 
सं थांच्या वेशामळेु िव ीय के्षतर्ाचे पारंपािरक ि थती मधन ू गितशील के्षतर्ात परीवतर्न झाले. 

6.2 भारतात बकॅींग सं था ा मखु्य िव ीय सं था आहेत. संयकु्त भांडवली सं था, िवमा सं था, यचु्यअुल फंड , इत्यािद िव ीय 
सं थादेखील पतपरुवठा करण्यात लक्षणीय भिूमका बजावतात. अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील रा टर्ीयीकृत बकँा ( टेट बकँ ऑफ 
इंिडया व ितच्या सहयोगी बकँास िहत) या गर्ामीण भागात पतपरुवठा करण्यात सकर्ीयपणे गुंत या आहेत. िबगर बकॅींग िव ीय सं था या 
िव ीय मध्य थी साधणाऱ्या सं था असनू त्या िव ीय संसाधनांना भांडवल िनिर्मतीकडे वळिवण्यात महत्वाची भिूमका बजावतात. या 
सं था सामदुाियक (कॉप रेट) के्षतर्ाच्या वाढत्या िव ीय गरजा भागिवण्याच्या तसेच असंघटीत के्षतर्ास पतपरुवठा करण्याच्या बकँींग 
के्षतर्ाच्या भिूमकेस  परूक  ठरतात.   

अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा  
6.3 बकँींग के्षतर् हे अनसुिूचत व िबगर अनसुिूचत बकँा िमळून तयार झाले आहे. अनसुिूचत बकँा ा अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा व 
अनसुिूचत सहकारी बकँा या दोन कारच्या असतात. भारतातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमध्ये भारतीय टेट बकँ व ितच्या संलग्न 
बकँा, रा टर्ीयीकृत बकँा, खाजगी के्षतर्ातील बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा व इतर (िवदेशी बकँा) यांचा समावेश आहे. अनसुिूचत सहकारी 
बकँांब लची मािहती ा काशनातील करण 8 मध्ये देण्यात आली आहे. माचर्, 2012 अखेर, राज्यात 9,053 बकँ कायार्लये होती.  
त्यापैकी, जवळपास 26 टक्के गर्ामीण भागात आिण 54 टक्के नागरी भागात होती. मागील वषार्च्या तलुनेत 2011-12 मध्ये एकूण 
ठेवींमध्ये 10 टक्के वाढ तर एकूण कजार्ंमध्ये 15 टक्क्यांची वाढ झाली.  गर्ामीण भागातील बकँांच्या एकूण ठेवी व कजार्मध्ये जा त वाढ 
होती.  राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांमधील ठेवी व कजर् तक्ता 6.1 मध्ये िदली आहेत, तर िव ततृ शृंखला पिरिश ट 6.1 मध्ये 
िदली आहे. 
तक्ता 6.1   राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या ठेवी व कजर् 

(माचर् अखेर) 
2011 2012 िववरण 

गर्ामीण िनम-
नागरी 

नागरी एकूण गर्ामीण िनम-
नागरी 

नागरी एकूण 

मागील वषीर्च्या 
तलुनेत एकूण 
मधील शेकडा 

बदल
बकँ कायार्लयांची  संख्या 2,226 1,667 4,923 8,816 2,338 1,858 4,857 9,053 2.7 
ठेवी (` लाख कोटी) 0.28 0.48 13.77 14.53 0.34 0.59 15.01 15.94 9.7 
कजर् (` लाख कोटी) 0.20 0.27 11.59 12.06 0.27 0.32 13.29 13.88 15.0 
कजर्  ठेवी माण (टक्के)# 71.9 52.2 84.2 83.0 77.5 54.3 88.6 87.1 - 

आधार: भारतीय िरझ ह बकँ                # आकडे संिक्ष तात िद याने कजर्  ठेवी माण जळेुलच असे नाही. 

 

6.4 माचर्, 2012 च्या अखेरीस भारतातील अनसुिूचत 

वािणिज्यक बकँांच्या एकूण कायार्लयांपैकी नऊ टक्के बकँ 

कायार्लये राज्यात कायर्रत होती.  भारतातील या बकँाच्या एकूण 

ठेवी (जवळपास 26 टक्के) व कजर् (जवळपास 29 टक्के) 

यामध्ये राज्याचे थान अगर् थानी अबािधत रािहले आहे. 

राज्यातील कजार्चे ठेवीशी असलेले माण 87.1 टक्के होते, तर 

भारताकिरता हेच माण  78.1 टक्के होते.   
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आलेख 6.2  : बकँ गटिनहाय कजर् ठेवी माण
(माचर् अखेर)
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6.5 माचर्, 2012 च्या अखेरीस, अनसुिूचत वािणिज्यक 

बकँांच्या एकूण ठेवी व कजार्मध्ये रा टर्ीयीकृत बकँांचा िह सा 50 

टक्क्यांहून अिधक होता. खाजगी बकँांचा एकूण ठेवी व कजार्तील 

िह सा 22 टक्क्याहून अिधक होता. भारतीय टेट बकँ व ितच्या 

संलग्न बकँा यांचे कजार्चे ठेवींशी असलेले माण सवार्िधक 

(106.0 टक्के) होते. राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या 

दरडोई ठेवी व दरडोई कजर् अनकुर्मे ` 1,39,572 व ` 1,21,543 

इतके होते.  भारतासाठी तत्सम आकडेवारी ` 51,106 व            

` 39,909 इतकी होती.  बकँ गट िनहाय अनसुिूचत वािणिज्यक 

बकँांच्या ठेवी व कजर्  तक्ता 6.2 मध्ये िदली आहेत. 

 

 

 

तक्ता 6.2   बकँ गटिनहाय अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या ठेवी व कजर् 
(माचर् अखेर) 

2011  2012 बकँ गट 
 बकँ 

कायार्लयांची 
संख्या 

ठेवी 
(` कोटी) 

कजर्  
(` कोटी) 

कजर् 
ठेवी 
माण 

(टक्के)

 बकँ 
कायार्लयांची 
संख्या 

ठेवी 
(` कोटी) 

कजर् 
(` कोटी) 

कजर् 
ठेवी 
माण 

(टक्के)

भारतीय टेट बकँ व 
ितच्या संलग्न बकँा 

1,523 1,83,756 1,98,864 108.2  1,490 2,09,783 2,22,355 106.0 

रा टर्ीयीकृत बकँा 5,130 7,91,460 6,48,004 81.9  5,273 8,70,289 7,25,593 83.4 

िवदेशी बकँा 85 1,26,125 81,643 64.7  90 1,51,952 98,264 64.7 

ादेिशक गर्ामीण बकँा 597 4,634 2,470 53.3  630 5,569 3,312 59.5 

खाजगी बकँा 1,481 3,47,311 2,75,618 79.4  1,570 3,56,101 3,38,303 95.0 

एकूण 8,816 14,53,286 12,06,599 83.0  9,053 15,93,694 13,87,827 87.1 
आधार: भारतीय िरझ हर्  बकँ      

6.6 सन 2011 मध्ये बचत खात्यांची संख्या तीन पटीने वाढली. याच कालावधीत चाल ूखात्यातील ठेवींमध्ये 30 टक्के तर एकूण 

मदुत ठेवीमध्ये 20 टक्क्याची वाढ झाली. खाते कारानसुार अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या ठेवी तक्ता 6.3 मध्ये िद या आहेत. 

तक्ता 6.3 खाते कारानसुार अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या ठेवी 
(माचर् अखेर) 

2010  2011 खाते कार 

खात्यांची संख्या ('000) ठेवी  
(` कोटी) 

 खात्यांची संख्या ('000) ठेवी  
(` कोटी) 

चाल ू 3,109 1,84,025  9,093 2,12,492 

बचत 51,300 1,63,146  58,810 2,12,153 

मदुत ठेवी 16,789 8,54,820  17,448 10,28,641 

एकूण 71,198 12,01,991  85,351 14,53,286 

आधार: भारतीय िरझ हर्  बकँ 
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6.7 अनसुिूचत वािणिज्यक बकँानी ाधान्य के्षतर्ास िदले या एकूण कजार्पैकी, लघ ु उ ोग के्षतर्ाकडे येणे कजर् सवार्िधक  
(37.5 टक्के) होते त्याखालोखाल येणे कजर् गहृिनमार्ण के्षतर्ाकडे (29.8 टक्के) होते. अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांनी ाधान्य के्षतर्ास 
िदले या कजार्ंपैकी येणे कजार्ंची िवभागणी तक्ता 6.4 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 6.4  अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांनी ाधान्य के्षतर्ास िदले या कजार्ंपैकी येणे कजार्ंची िवभागणी   
(माचर्च्या अखेरच्या शकुर्वारी) 

2010  2011  2012* ाधान्य के्षतर् 

खात्यांची संख्या  
('000) 

येणे कजर् 
(` कोटी) 

 खात्यांची संख्या  
('000) 

येणे कजर् 
(` कोटी) 

 खात्यांची संख्या  
('000) 

येणे कजर् 
(` कोटी) 

कृिष व संलग्न काय 2,857 50,447  2,587 54,577  3,149 54,783 
लघ ुउ ोग@@ 778 71,556  963 1,09,427  1,037 1,00,619 
गहृिनमार्ण 715 56,428  738 70,162  837 80,016 
व-सहा यता गट $ 145  765  176 993  186 1,556 
इतर ाधान्य के्षतेर् # 129  2,974  144 3,551  156 3,879 
िनयार्त कजर् @ 1 15,273  1 19,396  3 27,401 
एकूण 4,625 1,97,443  4,609 2,58,106  5,368 2,68,254 
आधार: भारतीय िरझ हर्  बकँ      * अ थायी         @ केवळ िवदेशी बकँानाच लाग ू (लघउु ोगां यितिरक्त)   
$ सू म कजर् ( व-सहायता गट/सह दाियत्व गट यांची कृिष व संलग्न कायकिरताची कजर् वगळून)    
# िशक्षण व राज्य परु कृत अजा / अज संघटनांना देण्यात आलेली कज िमळून                   @@ मध्यम उ ोगांना देण्यात आलेली कज 

6.8 एकूण येणे कजार्पैकी जवळपास तीन-चतथुार्ंश 

येणे कजर् हे टेट बकँ ऑफ इिंडया व ितच्या सहयोगी 

बकँांसिहत रा टर्ीयीकृत बकँांचे होते. व तिूनमार्ण 

के्षतर्ाकडील येणे कजर् सवार्िधक हणजे 27.8 टक्के 

असनू त्याखालोखाल वैयिक्तक कजर् (13 टक्के) होते. 

अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांची बकँ गट िनहाय येणे 

कजार्ची िवभागणी तक्ता 6.5 मध्ये तर अनसुिूचत 

वािणिज्यक बकँांची के्षतर्िनहाय येणे कजर् तक्ता 6.6 मध्ये 

िदली आहेत. 

तक्ता 6.5   अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांचे येणे कजर् 
(माचर् अखेर) 

येणे कजर् (` कोटी) बकँ गट 

2009 2010 2011 

भारतीय टेट बकँ व ितच्या 
संलग्न बकँा 

1,49,516 1,71,849 1,85,793 

रा टर्ीयीकृत बकँा 4,17,085 5,05,125 6,25,054 

िवदेशी बकँा 58,043 61,423 75,274 

ादेिशक गर्ामीण बकँा 1,654 1,991 2,455 

इतर अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा 1,59,221 1,70,784 2,01,124 

एकूण 7,85,519 9,11,172 10,89,700 
आधार: भारतीय िरझ हर्  बकँ 

तक्ता 6.6   अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांची के्षतर्िनहाय येणे कजर् 
(माचर् अखेर) 

येणे कजर् (` कोटी) के्षतर् 

2009 2010 2011 

2010 च्या तलुनेत 
2011 शी शेकडा 

बदल 

िह सा 
(टक्केवारीत) 

कृिष व संलग्न काय 27,665 35,343 37,631 6.5 3.5 
खाण व दगड खाणकाम 7,544 12,735 14,060 10.4 1.3 
व तिूनमार्ण 2,47,870 2,80,325 3,03,147 8.1 27.8 
वीज, वाय ूव पाणीपरुवठा 19,001 25,028 31,089 24.2 2.9 
बांधकाम 73,870 95,401 1,17,449 23.1 10.8 
पिरवहन 28,187 42,578 54,977 29.1 5.0 
यावसाियक व इतर  सेवा 82,611 96,953 1,09,355 12.8 10.0 
यापार 74,614 75,651 79,890 5.6 7.3 
वैयिक्तक कज 1,10,733 96,304 1,21,315 26.0 11.1 
इतर 1,13,424 1,50,854 2,20,787 46.4 20.3 
एकूण 7,85,519 9,11,172 10,89,700 19.6 100.0 
आधार: भारतीय िरझ हर्  बकँ                         



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

74 

वािर्षक कजर् योजना 

6.9 भारतातील त्येक गावामध्ये िव परुवठा उपल ध हावा या उ ेशाने भारतीय िरझ हर्  बकेँने 'सेवा के्षतर् द टीकोनृ ' (Service 

Area Approch) अवलंिबला. या द टीकोनानसुारृ  िज हा हा सेवा के्षतर्ाचा घटक हणनू मानला आहे.  भारतीय िरझ हर्  बकेँने शासकीय 

कायार्लये, बकँा व इतर संबंिधतांशी समन्वय साधण्यासाठी तसेच वािर्षक पतपरुवठा कजर् आराख ाची आखणी व िनयोजन 

करण्यासाठी त्येक िज ाकिरता एक अगर्णी बकँ िनवडली आहे.  राज्यातील कजर् योजनेच्या संिनयंतर्णासाठी बकँ ऑफ महारा टर् ही 

िनयंतर्क बकँ हणनू कायर्रत आहे.  2012-13 साठीचा वािर्षक कजर् योजनेचा आराखडा ` 62,226 कोटी इतका असनू तो गतवषीर्पेक्षा 

14 टक्क्यांनी अिधक आहे. वािर्षक कजर् योजनेमध्ये कृिष व संलग्न काय के्षतर्ाचा िह सा सवार्िधक (61.4 टक्के) असनू गर्ामीण 

कारागीर, गर्ाम व कुटीर उ ोग आिण लघ ूउ ोग के्षतर्ाचा िह सा 12 टक्के इतका आहे.  वािर्षक कजर् योजनेअतंगर्त कजर् िवतरणाची ल ये 

व साध्ये  तक्ता 6.7 मध्ये िदली आहेत व िज हािनहाय वािर्षक कजर्परुवठा योजना पिरिश ट 6.2 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 6.7   वािर्षक कजर्परुवठा योजनेअंतगर्त राज्यात केलले ेकजर्वाटप 
(` कोटी) 

2010-11  2011-12  2012-13 के्षतर् 

ल य 

 

साध्य 

 

लाभधारक 
(लाखात)

 ल य 

 

साध्य 

 

लाभधारक

(लाखात)

 ल य 

 

साध्य + 

 

लाभधारक +

(लाखात) 

26,917 18,505 17.39  33,424 24,227 22.77  38,206 18,686 17.56 कृिष व संलग्न काय 
 (69)    (72)    (49)  

5,067 5,247 0.40  6,402 6,472 0.50  7,449 3,954 0.31 गर्ामीण कारागीर,   
गर्ाम व कुटीर उ ोग 
आिण लघ ुउ ोग 

 
(104)    (101)    (53) 

 

11,418 12,645 15.76  14,832 15,925 19.84  16,571 8,061 10.04 इतर के्षतेर् 
 (111)    (107)    (49)  

एकूण 43,402 36,397 33.55  54,658 46,624 43.11  62,226 30,701 27.91
  (84)    (85)    (49)  

आधार : बकँ ऑफ महारा टर्, राज्य तरीय बकँसर् सिमतीचे िनयंतर्क             +  स टबर 2012 अखेर 

टीप : कंसातील आकडे साध्याची ल याशी टक्के दशर्िवतात          

 

सू म िव परुवठा 

6.10 सू म िव  हणजे गर्ामीण तसेच नागरी या दोन्ही भागातील गिरबांना लघ ु माणावर िव ीय सेवा परुिवणे हे आहे. दािर  

िनमूर्लन व गिरबांना सक्षम करण्यासाठी हा भावी कायर्कर्म आहे. यामध्ये कजर्परुवठा, बचत, जीवन िवमा, पीक िवमा, इत्यादी कारच्या 

िविवध िव ीय साधनांचा समावेश आहे. अनौपचारीक व-सहा यता गट तयार करुन त्या ारे गरीबांना सू म िव  परुिवण्यासाठी सन 

1992 मध्ये नाबाडर्ने व-सहा यता गट दवुा कायर्कर्म सरुु केला.  या कायर्कर्मांतगर्त व-सहा यता गटांना वािणिज्यक बकँा, ादेिशक 

गर्ामीण बकँा वा सहकारी बकँांकडून थेट िव  परुवठा करण्यात येतो. यािशवाय, ‘सू म िव  सं था-जोड’ हा अन्य मागर् असनू यामध्ये 

बकँा सू म िव  सं थांना कजर्परुवठा करतात व त्यापढेु या सं था व-सहा यता गटांना व सू म िव  अंतगर्त समािव ट इतर लघ ु

कजर्दारांना कजर्परुवठा करतात.  भारतीय िरझ हर्  बकेँने वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा व सहकारी बकँा यांना या दवुा 

कायर्कर्मांमध्ये सहभागी होण्याचे िनदश िदले आहेत. एकूण व- सहा यता गटांची संख्या सन 2012 मध्ये 8.8 टक्क्यांनी वाढली. एकूण  

व-सहा यता गटांपैकी 68.8 टक्के व-सहा यता गट हे फक्त मिहला व-सहा यता गट होते. व-सहा यता गटांच्या एकूण बचतीपैकी 

66.9 टक्के िह सा हा या मिहला व-सहा यता गटांचा होता. व-सहायता गटांच्या ठेवी, कजर्वाटप व थकीत कजर् तक्ता 6.8 मध्ये िदली 

आहेत. 
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तक्ता 6.8   व-सहायता गटांच्या ठेवी, कजर्वाटप व थकीत कजर् (31 माचर्, 2012 रोजी)   
(` कोटी) 

 एकूण पैकी एकूण व-सहा यता गट 

 सवुणर् जयंती गर्ाम वरोजगार 
योजना व इतर परु कृत  

योजनांतगर्त व-सहा यता गट 

फक्त मिहलांचे  
व-सहा यता गट 

बाब 
 

बकँ कार 

संख्या रक्कम  संख्या रक्कम संख्या रक्कम 

ठेवी एकूण 8,27,047 723.62 1,90,832 121.83 5,68,907 483.87 

सहकारी 3,01,914 231.23 44,412 20.61 1,90,281 95.91 

ादेिशक गर्ामीण 94,519 38.82 16,368 4.68 80,269 29.72 

खाजगी वािणिज्यक 5,329 3.40 133 0.05 4,912 3.14 

 

सावर्जिनक वािणिज्यक 4,25,285 450.17 1,29,919 96.53 2,93,445 355.10 

कजर्वाटप @ एकूण 68,396  601.80 18,637 282.11 53,943 448.55 

सहकारी 34,240 138.28  4,603 36.49 28,275 95.23 

ादेिशक गर्ामीण 7,268 102.43  1,533 28.23 5,228 85.92 

खाजगी वािणिज्यक 1,829 12.84  10 0.08 1,821 12.75 

 

सावर्जिनक वािणिज्यक 25,059 348.25  12,491 217.31 18,619 254.65 

थकीत 
कजर्  

एकूण 2,14,012 1,162.53 77,351 568.45 1,63,947 916.30 

सहकारी 73,280 145.88  11,909 71.65 49,773 101.66 

ादेिशक गर्ामीण 26,066 190.45  9,884 37.78 22,272 169.10 

खाजगी वािणिज्यक 2,087 12.65  40 0.37 1,423 8.40 

 

सावर्जिनक वािणिज्यक 1,12,579 813.55  55,518 458.65 89,979 637.14 

आधार  : नाबाडर्             @ वषर् 2011-12 मधील           

िव ीय समावेश 

6.11 भारतातील बकँीग सेवांमध्ये झपा ाने वाढ होत अस याचे िदसनू येत असले तरी, समाजातील िवशेषत: कमकुवत व 
लाभापासनू वंिचत असलेले घटक तसेच अ प उत्पन्न गटातील जनता, बकँां ारे परुिव या जाणाऱ्या बऱ्याच संधी व सेवांपासनू वंिचत 
रािहले आहेत.  जनगणना 2011 नसुार, एकूण कुटंुबांपैकी, 32 टक्के कुटंुबे कुठ याही कारच्या बकँींग सेवांचा वापर करीत न हत्या.  
िव ीय सं थांच्या या मयार्िदत संपकार्मळेु जमीनदार, सावकार, इत्यािद सारख्या िबगर सं था आजही अि तत्वात आहेत.  समाजातील 
िवशेषत: कमकुवत व गरीब घटकांना बकँांच्या सेवा जा यात सामावनू घेण्यासाठी  भारत सरकार व भारतीय िरझ हर्  बकेँने नाबाडर्च्या 
सहयोगाने नो ि ल खाते, सवर्साधारण केर्िडट काडर्,  िव ीय समावेश िनधी व िव ीय समावेश तंतर्ज्ञान िनधीची िनिर्मती, इत्यादी 
संक पना राबवीत आहे. भारत सरकारने िव ीय समावेश या िवषयावर थापन केले या स िमतीने बकँींग सिुवधा उपल ध नसले या 
जवळपास 50 टक्के गर्ामीण कुटंुबांना 2012 पयत व उवर्रीत कुटंुबांना 2015 पयत आिर्थक सिुवधा उपल ध करुन देण्याच्या उ ेशाने 
रा टर्ीय गर्ामीण िव ीय समावेश योजनेचा आराखडा तयार करण्याची िशफारस केली आहे. जानेवारी, 2013 अखेरपयत 6,069 
गावांमध्ये सदर सिुवधा उपल ध करण्यात आ या.  माचर्, 2012 पयत 22.53 लाख 'नो ि ल' खाती उघडण्यात आली.   

गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधी 

6.12 भारत सरकारने गर्ामीण भागात चाल ूअसलेले पायाभतू सिुवधा क प पणूर् करण्याकिरता राज्य शासन व राज्य मालकीचे 
महामंडळे यांना कजर् परुिवण्यासाठी गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधीची (गर्ापासिुविन) थापना केली आहे. गर्ापासिुविन अतंगर्त 
समावेश असले या एकूण 31 बाबींपैकी 22 बाबी कृषी व संलग्न काय, सात बाबी सामािजक के्षतर् व दोन बाबी गर्ामीण दळणवळणाशी 
संबंिधत आहेत. गर्ापासिुविन 18 (2012-13) अंतगर्त राज्याचा िह  सा ` 800 कोटी इतका होता. गर्ामीण पायाभतू सिुवधा िवकास िनधी 
अंतगर्त मंजरू करण्यात आलेले क प व कजर् वाटप तक्ता 6.9 मध्ये िदले आहे. 
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तक्ता 6.9 गर्ामीण पायाभतू िवकास िनधीअंतगर्त मंजरू क प व कजर्वाटप   
(फे वुारी, 2013 पयत) 

िवभाग / क प संख्या/रक्कम 
(` कोटी) 

गर्ापािविन (1-13)
(1995-2008) 

गर्ापािविन 14
(2008-09) 

गर्ापािविन 15 
(2009-10) 

गर्ापािविन 16 
(2010-11) 

गर्ापािविन 17 
(2011-12) 

गर्ापािविन 18 
(2012-13) 

संख्या 8,592 54  29 21  15 - 
जलसंपदा 

कजर्वाटप 1,798 472 216 202 128 - 
संख्या 8,300 768 905 563 741 827 दळणवळण 

(र ते व पलू) कजर्वाटप 2,145 346 358 268 178 62 
संख्या 228 9  3 - - - सामािजक के्षतर् 

(िपण्याचे पाणी 
परुवठा) 

कजर्वाटप 98 137 21 - - - 

संख्या - -  5,000 -   -  - अंगणवाडी 
कजर्वाटप - -  86 - - - 
संख्या - - - 23 - - पाणलोट के्षतर् 

िवकास कजर्वाटप - - - 30 - - 
संख्या - - - 35 35 - िमठागर िवकास 
कजर्वाटप - - - 14 9 - 
संख्या - - - 20 - - मत् य 
कजर्वाटप - - - 22 - - 
संख्या - - - - 584 - 

गोदाम 
कजर्वाटप - - - - 92 - 
संख्या - - - - 66 - सावर्जिनक 

आरोग्य कदर् कजर्वाटप - - - - 19 - 
संख्या - - - - 94 - सांडपाणी 

यव थापन कजर्वाटप - - - - 19 - 
संख्या 17,120 831 5,937 662 1,535 827 

एकूण 
कजर्वाटप 4,041 955 681 536 445 62 

आधार : नाबाडर्              

संयकु्त भांडवली सं था 

6.13 संयकु्त भांडवली सं था िविवध संलग्न उ ोग, यापार व यापाराशी संलग्न उ ोगांना ोत्साहन देतात. 31 माचर्, 2011 रोजी 
भारतातील एकूण 7,14,555 संयकु्त भांडवली सं थांपैकी, 20 टक्के सं था राज्यात कायर्रत होत्या. राज्यातील या सं थांचा भरणा 
केले या एकूण भांडवलामध्ये 22 टक्के इतका िह सा होता. संयकु्त भांडवली सं थांचे भरणा केलेले भांडवल तक्ता 6.10 मध्ये िदले 
आहे.   

तक्ता 6.10   संयकु्त भांडवली सं थांचे भरणा केलेल ेभांडवल  
(31 माचर् रोजी) 

2010@  2011* 

महारा टर् भारत  महारा टर् भारत 

बाब 

सं थांची 
संख्या  

भरणा केलेले 
भांडवल  
(` कोटी) 

सं थांची 
संख्या  

भरणा केलेले 
भांडवल  
(` कोटी) 

 सं थांची 
संख्या  

भरणा केलेले 
भांडवल  
(` कोटी) 

सं थांची 
संख्या  

भरणा केलेले 
भांडवल  
(` कोटी) 

खाजगी 1,65,832 1,03,041 
(98,473) 

7,53,038 4,09,485 
(4,72,106) 

 1,34,452 1,09,332 
(1,08,526) 

6,54,909 4,47,050 
(5,33,343) 

सावर्जिनक  15,753 1,66,102 
(9,483) 

82,822 7,35,840 
(48,955) 

 10,897 1,65,236 
(9,367) 

59,646 8,10,190 
(49,473) 

एकूण 1,81,585 2,69,143 
(1,07,956) 

8,35,860 11,45,125 
(5,21,061)

1,45,349 2,74,568 
(1,17,893) 

7,14,555 12,57,240 
(5,82,816)

आधार : िमिन टर्ी ऑफ कॉप रेट अफेअसर्, भारत सरकार                           @ सधुारीत                    * अ थायी      
टीप     : कंसातील आकडे सं थांची संख्या दशर्िवतात                    
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भांडवली बाजार 
6.14 भांडवली बाजार हे उ ोग तसेच शासनास िनधी उपल ध करुन देणारे महत्वाचे व कायर्क्षम साधन आहे. तसेच ते 
अथर् यव थेमधील गुंतवणकुीचे पिरणामकारक साधन आहे.  राज्यात मुंबई शेअर बाजार (बीएसई), रा टर्ीय शेअर बाजार (एनएसई) असे 
दोन मखु बाजार आहेत. यािशवाय, ओटीसी टॉक एक् चज ऑफ इंिडया, इंटर कनेक्टेड टॉक एक् चज ऑफ इिंडया िल., यनुायटेड 
टॉक एक् चज ऑफ इंिडया िलिमटेड, पणेु टॉक एक् चज िल. व एमसीएक्  टॉक एक् चज िल. असे इतर पाच भांडवली बाजारसु ा 
कायर्रत आहेत.   

6.15 रा टर्ीय शेअर बाजार व मुंबई शेअर बाजारात 2011-12 मध्ये उलाढाल झाले या एकूण समभागांचे भांडवली मू य अनकुर्मे   
` 60,96,518 कोटी  व ` 62,14,912 कोटी  इतके  होते. 2012-13 मध्ये जानेवारी, 2013 पयत रा टर्ीय शेअर बाजार व मुंबई शेअर 
बाजाराचे भांडवली मू य अनकुर्मे  ` 68,58,653 कोटी  व ` 70,24,577 कोटी  इतके  होते. 

ाथिमक बाजार 
6.16 वषर्  2011-12 मध्ये राज्यात  20 समभागां ारे  (15 सावर्जिनक समभाग व पाच हक्क समभाग) ` 6,080 कोटीची  तर  
मागील वषीर्  ` 18,159 कोटींची उलाढाल झाली. [खालावले या आिर्थक व गुंतवणकू पिरि थतीमळेु  ाथिमक बाजारातील उलाढाल 
2011-12 मध्ये मंदावली. 2012-13 मध्ये िडसबर, 2012 अखेरपयत राज्यात 16 समभागां ारे (12 सावर्जिनक समभाग व चार हक्क 
समभाग) ` 2,718 कोटीची उलाढाल झाली. 

दु यम बाजार 
6.17 भारतातील सवर् रोखे बाजारांच्या समभाग 
उलाढालीत घट िदसनू आली.  रा टर्ीय शेअर बाजाराचा 83 
टक्के इतका िह सा आहे. शेअर बाजारिनहाय उलाढाल 
तक्ता  6.11 मध्ये िदली आहे. राजीव गांधी रोखे बचत 
योजना ही एक आयकर बचत योजना असनू ती छो ा / 
िकरकोळ गुंतवणकूदारांना थािनक भांडवली बाजारात 
सहभाग घेण्यास ोत्सािहत करण्यासाठी िद. 23 नो हबर, 
2012 रोजी अि तत्वात आली.  सदर योजनेची काही मखु 
वैिश े खालील माणे  आहेत :- 

• केवळ थािनक वैयिक्तक करदाते पातर् 
• ‘नवीन िकरकोळ गुंतवणकूदारासाठी ’  
• पातर् रोख्यांमधील एकूण गुंतवणकूीच्या 50 टक्के रक्कम करसवलतीस पातर् 
• ` 50,000 पयत करसवलत (आयकर कायदा 1961 मधील कलम 80 सीसीजी नसुार)  
• यचु्यअुल फंड तसेच सचूीबध्द रोख्यात पिह यांदा गुंतवणकू करणा-या गुंतवणकूदारांना सलग तीन वषर् गुंतवणकू करण्याची 

मभुा 
• तीन वषार्चा बंध कालावधी  

यचु्यअुल फंड 
6.18 समान आिर्थक उ ेश असले या िविवध 
गुंतवणकूदारांच्या बचतीचे एकवटीकरण करण्याचे काम 
यचु्यअुल फंड करतात. 31 िडसबर, 2012 रोजी राज्यात 
एकूण 48 तर भारतात एकूण 51 यचू्यअुल फंड कायर्रत 
होते.  यचु्यअुल फंडा ारे झालेली उलाढाल तक्ता  6.12 
मध्ये िदली आहे. 

िवकेर्य व त ू यापार कदर् 
6.19 चैतन्यपणूर्, कायर्क्षम व पारदशीर् िवकेर्य व त ू यापार कदर् असणे िवकसनशील अथर् यव थेचे लक्षण आहे, हणनू देशात 
कायर्क्षम िवकेर्य व त ू यापार कदर् असणे आव यक आहे. आव यकतेनसुार िविवध व तूंचा देशांतगर्त तसेच देशाबाहेरील यापारास 
िवकेर्य व त ू यापार कदेर् सहा यभतू ठरतात. सोनेचांदी,फेरस व नॉन-फेरस धात,ू उजार् व कृिष अशा िविवध कारच्या िविभन्न गटामध्ये 
मोडणाऱ्या उत्पादनांचा यापार होतो. 

तक्ता 6.11   शेअर बाजारातील उलाढाल 
(` कोटी) 

शेअर 
बाजार 

2010-11 2011-12 2012-13+ 

रा टर्ीय 35,77,410 28,10,892 19,73,624 
    (76.4)     (80.7) (82.8) 

मुंबई 11,05,027 6,67,498 4,10,230  
    (23.6)     (19.3)  (17.2) 

आधार : सेबी          + िडसबर 2012 मधील शेवटचा उलाढालीचा / यवहाराचा िदवस 
टीप : कंसांतील आकडे टक्केवारी दशिर्वतात 

तक्ता 6.12   यचु्यअुल फंडा ारे झालेली उलाढाल 
(` कोटी) 

वषर्  नवीन यचु्यअुल फंड अि तत्वातील यचु्यअुल फंड 

2010-11 1,24,890 87,34,625 
2011-12 1,21,357 66,98,322 
2012-13+ 20,121 42,30,554 
आधार : असोिसएशन ऑफ यचु्यअुल फंड  इन इंिडया   
+ ऑक्टोबर 2012 पयतची ि थती       
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6.20 िकरकोळ गुंतवणकूदारांच्या सहा यासाठी भारतात म टी कमोिडटी एक् चज ऑफ इंिडया िलिमटेड, नशॅनल कमोिडटी अँड 
डेिर हेिट ह  एक् चज िल. व नशॅनल म टी कमोिडटी एक् चज ऑफ इंिडया िलिमटेड या तीन मखु िवकेर्य व त ू यापार िविनमय  
कदर्ांची थापना करण्यात आली आहे. म टी कमोिडटी एक् चज ऑफ इंिडया िलिमटेड व नशॅनल कमोिडटी अँड डेिर हेिट ह  एक् चज 
िल. या िवकेर्य व त ू यापार िविनमय कदर्ांची उलाढाल तक्ता 6.13 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 6.13   िवकेर्य व त ूिविनमय यापार कदर्ांची उलाढाल 
(` '000 कोटी) 

िवकेर्य व तूंची संख्या  उलाढाल  िवकेर्य व त ू यापार कदर् 

2010-11 2011-12 एि ल - 
ऑक्ट बर 

2011 

एि ल - 
ऑक्ट बर 

2012 

 2010-11 2011-12 एि ल - 
ऑक्ट बर 

2011 

एि ल - 
ऑक्ट बर 

2012 

मि ट कमॉिडटी एक् चज 
ऑफ इंिडया िल.  

42 47 47 47  19,683 31,194 18,682 17,566 

नशॅनल कमोिडटी अँड 
डेिर हेिट ह  एक् चज िल. 

59 44 44 44  1,411 1,810    970     1,079 

आधार : मि ट कमॉिडटी एक् चज ऑफ इंिडया िल. आिण नशॅनल कमॉिडटी अँड डेिर हेिट ह  एक् चज िल.     

िवमा 
6.21 जागितकीकरणानंतर (सन 2000 नंतर) भारतातील िवमाके्षतर् जलद गतीने वाढले आहे. भारत सरकारने िवमा सं थांना त्यांच्या 
गतीत  सधुारणा हावी व आिर्थक उि टांसह वतंतर् सं था हणनू कायर् करता यावे यासाठी मो ा माणात वाय ता देण्यासाठी  िवमा 
िनयामक व िवकास ािधकरणाची थापना केली. भारतातील बहुतांश लोकांना िवमा सरुक्षा कवच नस याने भारतात िवमा उ ोग के्षतर्ात 
वाढ होण्यास वाव आहे.  जीवन िवमा िनगम यितिरक्त भारतात इतर 23 खाजगी िवमा सं था कायर्रत आहेत. नवीन वैयिक्तक जीवन 
िवमा पॉलीसीज तक्ता  6.14 मध्ये िद या आहेत. 

6.22 भारतात चार सावर्जिनक के्षतर्, 21 खाजगी के्षतर् व दोन िवशेष िबगर जीवन िवमा सं था कायर्रत आहेत. 2011-12 मध्ये िबगर 
जीवन िवमा पोटी ा त झाले या थलू िवमा ह त्याच्या रकमेत 15.7 टक्क्यांनी वाढ झाली.  आरोग्य िव यापोटी सवार्िधक  
(27.5 टक्के), त्या खालोखाल अनकुर्मे मोटार ( व हानी) (17.2 टक्के) व अग्नी िवमा (12.4 टक्के) यावरील ह ता गोळा झाला. 
राज्यातील िबगर जीवन िवमा धारकांकडून ा त झालेला थलू िवमा ह ता तक्ता 6.15 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 6.15   िबगर जीवन िवमा धारकांकडून ा त झालेला थलू िवमा ह ता 
(` कोटी) 

वषर् अग्नी मरीन 
(काग ) 

मरीन 
(हल) 

अिभयांितर्की मोटार 
( व हानी)

मोटार 
(ततृीय 
पक्ष) 

दाियत्व 
िवमा 

खाजगी 
अपघात 

आरोग्य 
िवमा 

 

पीक 
िवमा 

इतर 
सवर् 

संकीणर्# 

एकूण 

2010-11 1,488 436 759 551 1,883 881 359 362 3,268 145 1,422 11,554 
2011-12 1,660 545 670 573 2,294 1,442 399 378 3,682 208 1,520 13,371 

आधार : िवमा िनयामक  व िवकास  ािधकरण                       # कजर् िवमा,  िवदेशी वै कीय िवमा इत्यादींचा समावेश आहे 

***** 

तक्ता 6.14   नवीन वैयिक्तक जीवन िवमा पॉिलसी  
  (` कोटी) 

2010-11  2011-12 बाब 
संख्या ('000) ह ता  संख्या ('000) ह ता 

खाजगी # 1,350 4,747  1,193 3,563 
महारा टर् 

जीिविन  4,278 7,824  3,975 7,177 
 एकूण 5,628 12,571  5,168 10,740 

खाजगी # 11,094 30,442  8,436 22,034 
भारत 

जीिविन  37,012 52,732  35,725 42,738 
 एकूण 48,106 83,174  44,161 64,772 
आधार : िवमा िनयामक व िवकास  ािधकरण                जीिविन - जीवन िवमा िनगम 

# खासगी सं थांमध्ये िबलार् सनलाईफ, अिववा, एगन रेिलगेयर, इत्यािद सं थांचा समावेश आहे 
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पिरिश ट 6.1 
महारा टर् राज्याच्या गर्ामीण, िनमनागरी व नागरी / महानगर के्षतर्ातील सवर् अनसुिूचत 

 वािणिज्यक बकँांच्या ठेवी व कजर् 
         (` कोटी) 

वषार्च्या जनू मिहन्यातील अखेरच्या शकुर्वारची ि थती 
गर्ामीण िनमनागरी नागरी / महानगर वषर् 

ठेवी कजर् ठेवी कजर् ठेवी कजर् 

एकूण ठेवी एकूण कजर् 

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

1971 उ. ना. उ. ना. उ. ना. उ. ना. उ. ना. उ. ना. 1,460      1,291 † 

1981 309 226 714 384 6,568 5,321 7,590 5,931 

1991 1,701 1,357 2,347 1,354 36,181 26,936 40,230 29,647 

2001 6,769 5,029 10,034 4,138 1,59,199 1,34,340 1,76,001 1,43,507 

2007  12,411 11,609 21,705 14,111 6,51,423 6,08,006 6,85,538 6,33,725 

2008  16,172 13,559 27,180 16,395 7,72,796 7,82,416 8,16,147 8,12,370 

2009  19,426 14,616 33,792 18,560 9,66,847 8,37,151 10,20,065 8,70,328 

2010  23,555 17,437 40,526 21,878 11,03,423 9,53,799 11,67,504 9,93,114 

2011 29,231 22,703 49,174 27,604 13,25,550 11,25,780 14,03,955 11,76,087 

2012 # 34,454 26,712 58,586 31,829 15,00,654 13,29,287 15,93,694 13,87,827 

 

 

 एकूण बकँ कायार्लयांची संख्या 

वषर् 

 

दरडोई ठेवी  (`) दरडोई कजर्  (`) गर्ामीण व 
िनमनागरी 

नागरी / महानगर 
के्षतर्ातील 

एकूण 
दर लाख लोकसंख्येमागे 
बकँ कायार्लयांची संख्या 

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

1971  290 256 उ. ना. उ. ना. 1,471 2.9 

1981  1,204 940 उ. ना. उ. ना. 3,627 5.8 

1991  5,344 3,580 3,353 2,238 5,591 7.4 

2001  18,106 14,763 3,380 2,914 6,294 6.5 

2007   64,117 59,217 3,295 3,425 6,720 6.3 

2008   75,217 74,869 3,425 3,662 7,087 6.5 

2009   92,662 79,060 3,566 3,954 7,520 6.8 

2010   1,04,571 88,978 3,718 4,319 8,037 7.2 

2011     1,24,048 1,03,911 3,902 4,613 8,515 7.5 

2012 # 1,39,572 1,21,543 4,196 4,857 9,053 7.9 

आधार -  भारतीय िरझ हर्  बकँ 

    टीप  -  आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 

         †   आकडे  जनू, 1971 च्या दसुऱ्या शकुर्वारचे आहेत.                उ. ना. - उपल ध नाही        #   माचर्अखेर 
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पिरिश ट  6.2 
िज हािनहाय वािर्षक कजर् योजना (2012-13) 

 (` कोटी) 

ाधान्य के्षतर् 
अ. 
कर्. 

िज हा कृिष व 
संलग्न 

पैकी पीक 
कजर् 

िबगर 
ाधान्य के्षतर् 

इतर  
ाधान्य के्षतर् 

एकूण  

िबगर  
ाधान्य के्षतर् 

एकूण योजना 

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

1 ठाणे 339 93 865 2,976 4,180 1,087 5,267 

2 रायगड 210 62 139 502 851 165 1,016 

3 रत्नािगरी 466 230 113 704 1,283 257 1,540 

4 िंसधदुगुर् 326 132 69 300 694 356 1,050 

5 नािशक 2,992 1,880 702 1,336 5,030 771 5,801 

6 धळेु 759 459 126 218 1,102 58 1,160 

7 नंदरुबार 447 306 46 52 545 55 600 

8 जळगाव 1,770 1,315 812 464 3,046 105 3,151 

9 अहमदनगर 2,831 1,610 375 795 4,000 1,239 5,239 

10 पणेु 2,650 1,446 712 1,676 5,039 1,305 6,343 

11 सातारा 1,961 1,127 237 1,102 3,300 330 3,630 

12 सांगली 2,004 1,108 301 392 2,697 566 3,262 

13 सोलापरू 2,889 1,825 216 743 3,847 61 3,908 

14 को हापरू 3,203 2,027 850 802 4,855 632 5,487 

15 औरंगाबाद 1,170 630 661 669 2,499 538 3,038 

16 जालना 932 700 180 202 1,313 112 1,425 

17 परभणी 648 494 29 105 781 82 864 

18 िंहगोली 318 237 16 54 388 0 388 

19 बीड 1,062 862 33 230 1,326 0 1,326 

20 नांदेड 1,381 1,079 91 213 1,685 17 1,702 

21 उ मानाबाद 1,045 647 64 251 1,359 0 1,359 

22 लातरू 1,032 741 190 459 1,681 219 1,900 

23 बलुढाणा 881 678 33 126 1,040 60 1,100 

24 अकोला 758 487 84 217 1,059 102 1,161 

25 वािशम 640 483 25 131 796 26 822 

26 अमरावती 1,248 950 28 265 1,541 137 1,678 

27 यवतमाळ 1,366 1,106 59 374 1,799 206 2,005 

28 वधार् 691 488 40 146 877 33 910 

29 नागपरू 910 650 81 249 1,241 159 1,400 

30 भंडारा 366 270 120 211 696 142 838 

31 ग िदया 228 157 57 71 357 45 402 

32 चंदर्परू 547 381 35 491 1,073 177 1,250 

33 गडिचरोली 136 79 62 46 245 25 269 

 महारा टर् 38,206 24,739 7,449 16,570 62,226 9,068 71,293 

 आधार -  राज्य तरीय बकॅसर् सिमती, बकँ ऑफ महारा टर् 
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7. कृिष व संलग्न काय 
 

7.1 कृिष व संलग्न के्षतर्ाचा चाल ू   िकमतीनसुार थलू राज्य उत्पन्नात वषर् 2011-12 मधील वाटा जरी 12.4 टक्के इतका असला 
तरी राज्याच्या अथर् यव थेत कृिषचा सहभाग अत्यंत यापक वरुपाचा आहे. जनगणना 2001 नसुार राज्यातील एकूण रोजगारापैकी 
समुारे 55 टक्के इतक्या मोठया माणात रोजगार कृिष के्षतर् उपल ध करते. थलू राज्य उत्पन्नात कृिष के्षतर्ाचा सतत घटणारा वाटा हा 
आिर्थक िवकास िकर्येचा नैसिर्गक पिरणाम असला तरी रोजगार  िनिर्मती, उत्पन्न व अन्न सरुक्षा या बाबींसाठी कृिष के्षतर्ांच्या िवकासात 
सातत्य असणे महत्वाचे ठरते. 11 या पंचवािर्षक योजनेत कृिष के्षतर्ाच्या 4 टक्के िवकासाच्या ल याच्या तलुनेत 4.3 टक्के सरासरी वाढ 
िदसनू आली. 12 या पंचवािर्षक योजनेत कृिष के्षतर्ाच्या िवकासाचे उि ट 11 या पंचवािर्षक योजने इतकेच हणजे 4 टक्के िनि चत 
करण्यात आले आहे. 

मान्सनू 2012 
7.2 या वषीर् राज्यात मोसमी पावसाचे आगमन 6 जनू रोजी दिक्षण कोकणातील हण येथे झाले. ा पावसाने कोकण िवभागातील 
रत्नािगरी व िंसधदुगुर् िज हयांना यापले व तो पि चम महारा टर्ातील को हापरू, सातारा व सांगली िज ांच्या काही भागात पोहोचला. पढेु 
16 जनूपयत मान्सनूची कोणतीही गती झाली नाही. त्यानंतर संपणूर् जनू मिहन्यात कोकण िवभागा यितिरक्त संपणूर् राज्यात मान्सनू 
िव कळीत, तरूळक व क्षीण वरूपाचा होता.  

7.3 राज्यात जनू, जलैु, ऑग ट, स टबर व ऑक्टोबर या मिहन्यांत सरासरीच्या अनकुर्मे 69.8 टक्के, 86.8 टक्के, 92.9 टक्के, 
107.8 टक्के व 116 टक्के इतका पाऊस पडला. वषर् 2012 मध्ये संपणूर् राज्यात पडलेला पाऊस सरासरीच्या 90.3 टक्के इतका होता 
मातर् त्याचे िवतरण िवषम वरूपाचे होते.  राज्यातील 355 तालकु्यांपैकी  आठ टक्के तालक्यात अितिरक्तु , 53 टक्के तालक्यात ु
सरासरीएवढा व 39 टक्के तालक्यातु  सरासरी पेक्षा अपरुा िंकवा तरुळक पाऊस पडला. राज्यात पडले या पावसाच्या माणानसुार िज हे 
व तालक्यांचेु  वगीर्करण तक्ता 7.1 मध्ये िदले आहे, तर 2012 मध्ये पावसाच्या माणानसुार तालक्यांचे वगीर्करण तक्ता ु 7.2 मध्ये िदले आहे.  

तक्ता  7.1   पडले या पावसाच्या माणानसुार िज ांचे व तालुक्यांचे वगीर्करण 
 

िज ांची संख्या#  तालक्यांचीु  संख्या पावसाची वगर्वारी (सरासरीशी 
टक्केवारी) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

120 पेक्षा अिधक (अितिरक्त) 17 4 1 195 46 30 

81-120  
(सरासरी एवढा) 

16 27 22 145 209 189 

41-80 (अपरुा) 0 2 10 15 100 133 

0-40 (तरुळक) 0 0 0 0 0 3 

आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन   
 # मुंबई शहर व मुंबई उपनगर  िज हे वगळून 

तक्ता 7.2   पडले या पावसाच्या माणानसुार तालुक्यांचे वगीर्करण 
 

2012पावसाची वगर्वारी 
(सरासरीशी टक्केवारी) जनु जलैु ऑग ट स टबर ऑक्टोबर 

120 पेक्षा अिधक   23 56 56 114 141 
100-120 31 47 69 57 31
81-100 38 82 72 44 42 
61-80 63 111 66 59 42 
41-60 75 45 52 56 42 
21-40 86 11 32 22 21 
00-20 39 3 8 3 36 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन    
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संभा य कृिष उत्पादन 2012-13 

7.4 राज्यात कमी ती तेच्या व अपऱू्या मान्सनूमळेु पि चम महारा टर् व औरंगाबाद आिण नािशक िवभागातील काही भागात 
खरीपाच्या मखु िपकांच्या पेरण्या उिशराने झा या. जिमनीतील कमी ओलावा आिण स टबर व ऑक्टोबर मिहन्यातील अिनयिमत 
पावसाच्या पिरणाम वरुपी अन्नधान्य व ऊसाच्या उत्पादनात वषर् 2011-12 च्या तलुनेत घट होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्य व 
तेलिबयांचे उत्पादन तक्ता 7.3 मध्ये िदले आहे.  
तणृधान्ये व कडधान्यांची गरज 
7.5 रा टर्ीय नमनुा पाहणीच्या 66 या फेरीनसुार (2009-10) 
राज्यातील तणृधान्ये व कडधान्यांचा दरडोई मािसक वापर अनकुर्मे 9.43 
िक.गर्.ॅ आिण 0.85 िक.गर्.ॅ इतका अंदािजत करण्यात आला. त्याआधारे 
राज्यातील तणृधान्ये व कडधान्याची वािर्षक गरज अनकुर्मे 132.47 
लाख मे. टन आिण 11.94 लाख मे. टन इतकी राहील. मखु िपकांचे 
के्षतर्, उत्पादन व ित हेक्टर उत्पादनाची समय मािलका पिरिश ट 7.1 येथे 
िदली आहे. 
खरीप िपके 

7.6 राज्यात खरीप हंगाम 2012-13 मध्ये 142.63 लाख हेक्टर 
के्षतर्ावर (तात्परुते अंदाज) पेरणी झाली असनू ती मागील वषार्च्या 
(148.6 लाख हेक्टर) तलुनेत चार टक्के कमी होती.  मागील वषार्च्या तलुनेत तणृधान्ये, कडधान्ये व ऊस िपकांखालील के्षतर् अनकुर्मे 10 
टक्के, 10 टक्के व आठ टक्क्यांनी कमी झाले असनू तेलिबया या िपकांखालील के्षतर्ात चार टक्क्यांनी वाढ झाली. सोयाबीन हे 
तेलिबयांमध्ये प टपणे मखु थानावर असनू मागील 10 वषार्त या के्षतर्ात 164 टक्के व उत्पादनात 214 टक्के वाढ झाली तर एकूण 
तेलिबयांच्या उत्पादनात वषर् 2012-13 मध्ये याचा वाटा 91.6 टक्के आहे. तणृधान्ये, कडधान्ये व ऊस िपकांच्या उत्पादनात घट अपेिक्षत 
असनू तेलिबया व कापसू यांच्या उत्पादनात वाढ अपेिक्षत आहे. मखु खरीप िपकांचे के्षतर् व उत्पादन तक्ता 7.4 मध्ये िदले आहे. 

तक्ता 7.3  अन्नधान्य व तेलिबयांचे उत्पादन
(लाख मे. टन)

     पीक 
2011-12 
(अंितम) 
ार्

2012-13 
(तात्परुते)

शेकडा 
बदल 

तणृधान्ये 104.19 82.55 (-) 21
कडधान्ये 23.11 21.84    (-)5
एकूण अन्नधान्ये 127.30 104.39 (-)18
तेलिबया @ 44.92 51.86 15
कापसू  $ 68.20 69.35 2
ऊस (तोडणीचे) 894.56 596.89 (-)33

आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन   
@ खरीप, र बी व उन्हाळी  िपकांचा समावेश  
$  लाख गास ा ( त्येकी 170 िकलोची ) 

तक्ता 7.4  मखु खरीप िपकांचे के्षतर् व उत्पादन

के्षतर् ('000 हेक्टर) उत्पादन ('000 मे. टन)            पीक 
2011-12 2012-13 (तात्परुते) शेकडा बदल 2011-12 2012-13 (तात्परुते) शेकडा बदल

तांदळू 1,516 1,520 0 2,785 2,993 7 

बाजरी 838 623 (-) 26 823 381 (-) 54 

ज्वारी 896 764 (-) 15 1,342 990 (-)  26 

नाचणी 130 117 (-)10 138 125 (-) 9 

मका 736 693 (-) 6 2,127 1,583 (-)  26 

इतर तणृधान्ये 58 54 (-)7 30 23 (-)23 

एकूण तणृधान्ये   4,174 3,771 (-) 10 7,245 6,095 (-)  16 
तरू 1,233 1,081 (-) 12 871 771 (-) 11 

मगू 433 412 (-) 5 254 195 (-) 23 

उडीद 364 345 (-) 5 249 186 (-) 25 

इतर कडधान्ये 88 65 (-) 26 36 18 (-) 50 

एकूण कडधान्ये   2,118 1,903 (-) 10 1,410 1,170 (-) 17 
एकूण अन्नधान्ये   6,292 5,674 (-) 10 8,655 7,265 (-)   16 

सोयाबीन 3,010 3,218 7 3,969 4,749 20 

शगदाणा 238 191 (-) 20 257 215 (-) 16 

तीळ 42 29 (-) 31 14 7 (-) 50 

कारळे 37 28 (-) 24 12 8 (-)33 

सयूर्फूल 42 22 (-) 48 23 11 (-) 52 

इतर तेलिबया 8 18 125 3 5 66 

एकूण तेलिबया 3,377 3,506 4 4,278 4,995 17 

कापसू (रुई) @ 4,167 4,146 (-) 1 6,820 6,935 2 

ऊस ** 1,022 937 (-)8 89,456 59,689 (-)33
एकूण    14,858   14,263     (-) 4 -- -- -- 

आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन      @ 170 िकलोची एक गासडी या माणे कापसाचे उत्पादन  '000  गास ांमध्ये       **   तोडणी  क्षेतर्  
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र बी िपके  
7.7 वषर् 2012-13 मध्ये खरीप आिण र बी हंगामात पाऊस अपरुा पड याने गतवषार्च्या तलुनेत र बी िपकांखालील के्षतर्ात घट 
झाली आहे. मागील वषार्च्या तलुनेत तणृधान्याच्या उत्पादनात घट अपेिक्षत असनू कडधान्याचे उत्पादन मातर् वाढण्याची शक्यता आहे.  
मखु र बी िपकांचे के्षतर् व उत्पादन तक्ता 7.5 मध्ये िदले आहे.     

 

उन्हाळी िपके  
7.8 मखु उन्हाळी िपकांचे 2011-12 साठी के्षतर् व उत्पादन आिण 2012-13 साठी ल याधािरत के्षतर् व उत्पादन याबाबतची मािहती 
तक्ता 7.6 मध्ये िदली आहे.    

तक्ता 7.5  मखु र बी िपकांचे के्षतर् व उत्पादन 
 

के्षतर् ('000 हेक्टर) उत्पादन ('000 मे. टन) पीक 
2011-12 

 
2012-13  
(तात्परुते)

शेकडा बदल 2011-12 2012-13  
(तात्परुते) 

शेकडा बदल 

ज्वारी 2,333 2,278 (-)2 1,285 978 (-) 24 

गहू 878 594 (-) 32 1,499 878 (-) 41 

मका  116 130 12 294 202        (-) 31  

इतर तणृधान्ये 9 20 112 4 6 50 

एकूण तणृधान्ये 3,336 3,022 (-)9 3,082      2,064     
2 64

(-) 33 

हरभरा 1,075 1,254 17 857 978 14 

इतर कडधान्ये 104 118 13 43 36 (-) 17 

एकूण कडधान्ये 1,179 1,372 16 900 1,014 13 

एकूण अन्नधान्ये 4,515 4,394 (-)3 3,982 3,078 (-) 23 

तीळ 3 2 (-)37 1 1 (-) 33 

करडई 131 90 (-)31 71 40 (-) 43 

सयूर्फूल 55 28 (-) 50 34 10 (-) 72 

जवस 31          26 (-) 15 8                 10 28 

सरस ूव मोहरी 13 9 (-)33 4 2 (-)51 

एकूण तेलिबया 233 155 (-) 34 118 63 (-) 47 

एकूण िपके 4,748 4,549 (-) 4 -- -- -- 

आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन      

तक्ता 7.6   मखु उन्हाळी िपकांचे के्षतर् व उत्पादन
 

के्षतर् ('000 हेक्टर) उत्पादन ('000 मे. टन) पीक 
2011-12 
(तात्परुते) 

2012-13 
(ल य) 

2011-12 
(तात्परुते) 

2012-13 
(ल य) 

भात 27 31 56 71
मका 25 17 36 25
एकूण तणृधान्ये 52 48 92 96
शगदाणा 65 81 94 120
सयूर्फूल 2 9 2 8
एकूण तेलिबया  67 90 96 128
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन      
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कृिष उत्पादनाचे िनदशांक 

7.9 राज्यातील कृिष उत्पादनाचे िनदशांक 
(पाया तैर्वािर्षक सरासरी : 1979-82) राज्याच्या 
कृिष आयकु्तांच्या कायार्लयाने पिरगिणत केले 
असनू त्याची मािहती तक्ता 7.7 व समय मािलका 
पिरिश ट 7.2 येथे िदली आहे. 

जिमनीचा वापर 
7.10   राज्याच्या एकूण जमीन वापराबाबतच्या 
2010-11 च्या आकडेवारीनसुार एकूण 307.6 
लाख हेक्टर भौगोिलक के्षतर्ापैकी िपकांखालील 
एकूण के्षतर् 231.8 लाख हेक्टर होते.  िन वळ 
पेरणी के्षतर् 174.1 लाख हेक्टर, वनाखालील के्षतर् 
52.2 लाख हेक्टर, शेतीसाठी उपल ध नसलेले 
के्षतर् 31.8 लाख हेक्टर, मशागतीसाठी योग्य 
नसलेले इतर के्षतर् 24.1 लाख हेक्टर आिण पडीक जिमनीखालील के्षतर् 25.4 लाख हेक्टर होते. याबाबतची समय मािलका पिरिश ट 7.3 
येथे िदली आहे. 
 
विहती खातेदार   
7.11 कृिष गणना 2010-11 नसुार, राज्यात एकूण 1.37 कोटी विहती खातेदार होते.  त्यापैकी 1.08 कोटी  खातेदार (78.8 टक्के) 
दोन हेक्टर िंकवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारणा गटातील होते. अनसुिूचत जाती व अनसुिूचत जमातीच्या विहती खातेदारांचे माण अनकुर्मे 
7.5 टक्के आिण 6.3 टक्के होते व त्यांनी धारण केलेले के्षतर् अनकुर्मे 6.6  टक्के  व 7.9 टक्के होते.  अ.जा. व अ.ज. किरता सरासरी 
जमीन धारणा आकार अनकुर्मे 1.27 हेक्टर व 1.80 हेक्टर असा  होता. कृिष गणना 2010-11  नसुार आकार वगर्िनहाय विहती 
खातेदारांची मािहती तक्ता 7.8 मध्ये आिण कृिष गणनेबाबतची समयमािलका पिरिश ट 7.4 मध्ये िदली आहे. 

िंसचन 
7.12 राज्यातील िंसचनाखालील  के्षतर्ाबाबतची समयमािलका पिरिश ट 7.5 मध्ये िदली आहे. 

िंसचन क प 
7.13 राज्यात जा तीत जा त िंसचन क्षमता िनमार्ण करण्यासाठी शासनाने िविवध मोठे, मध्यम व लघ ुपाटबंधारे क प हाती घेतले 
आहेत.  या क पांतील िनिर्मत िंसचन क्षमता व त्यक्ष िंसिचत के्षतर् यामध्ये तफावत आहे. राज्यात जनू, 2011 अखेर एकूण िनिर्मत 
िंसचन क्षमता  48.25 लाख हेक्टर होती,  त्यापैकी 26.71 लाख हेक्टर मोठे, 8.55 लाख हेक्टर मध्यम आिण उवर्िरत 12.99 लाख 
हेक्टर लघपुाटबंधारे (राज्य तर) क पांतील होती.  जलसंपदा िवभागाच्या (महारा टर् शासन) लाभके्षतर्ातील िंसिचत के्षतर् जे वषर् 2010-11 
मध्ये 29.55 लाख हेक्टर होते त्यात वाढ होऊन ते वषर् 2011-12 मध्ये 32.52 लाख हेक्टर झाले.  पाटबंधारे क पांची संख्या आिण 
िनिर्मत िंसचन क्षमता   तक्ता 7.9 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 7.7   कृिष उत्पादनाचे िनदशांक

गट/िपके भार 2010-11 2011-12 शेकडा बदल

तणृधान्ये 42.22 134.2 108.9 (-) 18.9 

कडधान्ये 10.44 305.6 231.1 (-) 24.4 

एकूण अन्नधान्ये  52.66 168.2 133.1 (-) 20.9 

तेलिबया  9.16 79.8 56.9 (-) 28.7 

तंत ूिपके 9.93 510.4 465.7 (-) 8.8 

संिकणर् 28.25 273.4 310.0 13.4 

एकूण अन्नधान्येतर 47.34 285.6 293.7 2.8 

सवर् िपके 100.0 223.8 209.1 (-) 6.6 
आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                   

तक्ता 7.8  कृिष गणना 2010-11 नसुार राज्यातील विहती खातेदार व के्षतर्      
 

विहतीचे सरासरी के्षतर् (हे.) आकार वगर् (हे.) विहती खातेदारांची संख्या 
('000 ) 

विहतीचे के्षतर् ('000 हे.) 

2005-06 2010-11 

1.0 पयत 6,709 3,186 0.46 0.47
1.0  - 2.0 4,049 5,734 1.26 1.42
2.0  - 5.0 2,472 7,150 2.73 2.89
5.0  - 10.0 396 2,599 6.16 6.57
10.0 – 20.0 60 758 10.89 12.59
20.0 व अिधक 13 339 32.52 26.88

एकूण 13,699 19,766 1.46 1.44 

आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 
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पाटबंधारे के्षतर्ातील सधुारणा 
7.14 पाटबंधारे के्षतर्ात सधुारणा करण्याच्या दि टनेृ  राज्य शासनाने यापवूीर्च काही उपाययोजना हाती घेत या असनू यामध्ये  
जलनीतीची घोषणा, जलसंप ी िनयामक मंडळाची थापना, िंसचन णालीचे शेतकरी व पाणी वापर सं थांकडून यव थापन या बाबींचा 
समावेश आहे.  राज्यातील 21.20 लाख हेक्टर लाभ के्षतर्ाकिरता समुारे 4,553 पाणी वापर सं था थापनेच्या िविवध ट यांवर आहेत. 
पाणीप ी आकारणी, वसलुी व थकबाकी याबाबतची समयमािलका पिरिश ट 7.6 मध्ये िदली आहे.   

जलाशयांतील सा ांची ि थती 
7.15 राज्यातील सवर् मो ा, मध्यम व लघ ुपाटबंधारे (राज्य के्षतर्) जलाशयांमध्ये 15 ऑक्टोबर, 2011 रोजीचा एकूण उपयकु्त 
जलसाठा 26,989 दशलक्ष घनमीटर होता व तो क प क्षमतेच्या समुारे 79 टक्के होता. जलाशयातील उपयकु्त साठे आिण पाण्याचा 
वापर याबाबतचा तपशील तक्ता 7.10 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता  7.9  पाटबंधारे क पांची संख्या आिण िनिर्मत िंसचन क्षमता    
 

जलसंपदा िवभागाचे क प लघ ु क प ( थािनक तर) 

बाब 
मोठे मध्यम 

लघ ु
(राज्य 
तर)# 

एकूण को हापरू
बंधारे 

पाझर 
तलाव 

उपसा 
जलिंसचन

लघ ुपाट 
बंधारे 

इतर 
एकुण 
लघ ु

( थािनक)

(अ) 30 जनू, 2012 रोजी  क पांची संख्या 

(i)  पणूर्  9,813 20,669 2,610 7,496 21,641 62,229
(ii) गतीपथावरील  

98$ 259$ 3,355$ 3712$

1,628 1,484 102 1,391 2,357 6,962
(ब) िंसचन क्षमता (लाख हे.) 

(i)  जनू 2011 पयत िनिर्मत 26.71 8.55 12.99 48.25 2.92+ 6.18+ 0.35+ 2.79+  2.78 + 15.02+

(ii) 2011-12 मधील त्यक्ष 
वापर  

12.37++ 2.88++ 5.19++ 20.44++ 1.02 -- 0.12 0.98 -- 2.12

(iii) लाभ के्षतर्ातील 
िविहरी ारे 2011-2012 
मधील अितिरक्त िंसचन के्षतर् 

8.74 1.80 1.54 12.08 -- -- -- -- -- --

एकूण वापरलेली िंसचन 
क्षमता  

21.11 4.68 6.73 32.52 1.02 -- 0.12 0.98 -- 2.12

आधार : 1) जलसंपदा िवभाग,महारा टर् शासन 2) मखु्य अिभयंता, लघ ु पाटबंधारे ( थािनक), महारा टर् शासन    $ पणूर् व गतीपथावरील घटक
 # उपसा योजना समािव ट   ++ क प काल यांवरील उपसा व धरणातनू नदी ना यांमध्ये सोडले या पाण्यामळेु त्यक्ष िंसिचत क्षेतर्       + जनू 2012 पयत      

तक्ता  7.10   जलाशयांतील उपयकु्त  सा ांची  ि थती आिण पाणी वापर  
(द.ल.घ.िम.)

       वषर् 
 

क पीय    
आराख ा 
नसुार 

15 ऑक्टोबर 
रोजीचा 
उपयकु्त 
जलसाठा 

उपयकु्त 
जलसा ाची 
टक्केवारी 

बा पी 
भवन यय

िंसचनासाठी 
वापरले जाणारे 

पाणी 

िबगर िंसचना 
करीता/इतर पाणी 

वापर 

एकूण 
पाणी वापर 

पाणी वापराची 15 
ऑक्टोबर रोजीच्या 

उपल ध 
जलसा ाशी 
टक्केवारी 

2007-08 30,153 25,489 84 4,481 16,413 5,540 26,434 104 

2008-09 33,071 24,803 75 4,074 15,517 5,775 25,366 102 

2009-10 33,211 19,366 58 3,972 12,113 4,763 20,848 108 

2010-11 33,385 27,309 82 5,383 15,447 5,876 26,706 98 

2011-12 34,119 26,989 79 5,298 18,617 6,693* 30,608 113 

आधार : जलसंपदा िवभाग, महारा टर् शासन    * अ थायी 
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तषुार व िठबक िंसचन  

7.16 तषुार व िठबक िंसचन पध्दतीचे अवलंबन हणजे पाणी, खते व रसायनांचा नेमका व िवचारपवूर्क वापर करणे होय. तषुार व 
िठबक िंसचन संच खरेदी करण्यासाठी अ पभधूारक व सीमांितक शेतकऱ्यांना 60 टक्के व सवर्सामान्य शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनदुान 
देऊन राज्य शासन उ ेजन देते. वषर्िनहाय तषुार आिण िठबक संचांचे िवतरण व खचर् तक्ता 7.11 मध्ये िदला आहे. 

कृिष पंपाना वीज अनदुान 

7.17  राज्यात समुारे 34 लक्ष कृिष पंप असनू सदर कृिष पंपांना परुिवण्यात येणाऱ्या िवजेकरीता अनदुान देण्यात येते. कृिष पंपाना 
सवलतीच्या दरात वीज परुवठा करण्यासाठी सन 2012-13 या वषार्किरता ` 3,649 कोटी इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. 

कृिष पंपाचे िव तुीकरण  

7.18    सन 2011-12 मध्ये महािवतरण कंपनीने 2,52,784 कृिषपंपांना वीज जोडणी उपल ध करुन िदलेली आहे. 2012-13 मध्ये 
1,92,308 उि टांपैकी िडसबर पयत 1,13,741 कृिष पंपांचे िव तुीकरण करण्यात आले.  ‘मागेल त्याला वीज जोडणी’ या ि थतीत 
येण्यासाठी व िव तुीकरणाचा अनशेुष-अिधसिूचत िज हयांमधील अनशेुष दरू करण्यासाठी 2012-13 मध्ये ` 185 कोटीची तरतदू 
तािवत करण्यात आलेली आहे.    

सधुािरत िबयाणांचा वापर  

7.19 दजदार िबयाणांचे उत्पादन व िवतरणामध्ये ामखु्याने महाबीज आिण रा टर्ीय बीज िनगम या सावर्जिनक सं था कायर्रत आहेत.  
तसेच समुारे 333 खाजगी िबयाणे उत्पादकां ारे िविवध िपकांच्या िबयाणांची िवकर्ी केली जाते.  कदर् शासनाने वपरागिंसचीत िपकांच्या 
बाबतीत (उदा. भात, गहू, तरू, मगू, उडीद, इ.) 35 टक्के, परपरागिंसिचत िपकांसाठी (उदा. मका, ज्वारी, बाजरी, सयूर्फूल, इ.) 50 टक्के 
व संकरीत िपके (उदा. संकरीत ज्वारी, बाजरी, कापसू, भात, इ.) 100 टक्के या माणे िबयाणे बदल ल यांक िनधार्िरत केलेले आहेत.  
खरीप व र बी हंगामात िवतरीत करण्यात आले या सधुािरत िबयाणांची मािहती तक्ता 7.12 मध्ये दशर्िवली आहे. 

तक्ता  7.11    वषर्िनहाय तषुार आिण िठबक संचाचे िवतरण आिण खचर्
(` कोटी) 

तषुार िठबकवषर् 
संचाची संख्या के्षतर् (हे.) संचाची संख्या के्षतर् (हे.) 

खचर् 

2007-08 35,288 37,719 63,298 63,548 167.28 

2008-09 34,701 41,851 58,014 74,782 197.55 

2009-10 36,329 37,552 91,058 81,660 192.11 

2010-11 38,030 38,029 1,40,764 1,27,967 407.88 

2011-12 38,959 37,904 1,77,150 1,50,995 448.04 
आधार : कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                   

तक्ता 7.12    सधुािरत िबयाणांचे िवतरण      
('000 िंक्वटल)

                                                 वषर् के्षतर् 
 

पीक 

2008 2009 2010 2011   2012  

2011 च्या तलुनेत 
2012 मधील 
शेकडा बदल 

खरीप 781 727 844 859 747 (-)13
र बी * 378 393 414 242 348 44

सावर्जिनक 
  

एकूण 1,159 1,120 1,258 1,101 1,095   (-)1 

खरीप 654 1,186 977 1,061     1,128 6
र बी * 334 318 332      310 136 (-) 56

खाजगी  

एकूण 988 1,504 1,309 1,371 1,264 (-)8
खरीप 1,435 1,913 1,821 1,920 1,875 (-)2
र बी * 712 711 746 552 484 (-)12

एकूण 

एकूण 2,147 2,624 2,567 2,472 2,359 (-)5 
आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन               *  र बी हंगामाकिरता अ थायी 
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रासायिनक खताचा वापर 

7.20 राज्यात सन 2012-13 मध्ये रासायिनक खतांचा एकूण 

वापर 52.4  लाख मे. टन इतका अपेिक्षत असनू ित हेक्टरी वापर 

131.2 िक. गर्मॅ इतका असेल. सन 2011-12 मध्ये राज्यातील 

शेतकऱ्यांना एकूण 35,245 खत िवतरण कदर्ामाफर् त िविवध 

रासायिनक खतांचे िवतरण करण्यात आले. त्यापैकी, 3,989 (11.3 

टक्के) सहकारी के्षतर्ात, 220 (0.6 टक्के) सावर्जिनक के्षतर्ात, तर 

उवर्िरत 31,036 (88.1 टक्के) कदेर् खाजगी के्षतर्ातील होती. वषर्िनहाय 

रासायिनक खतांच्या वापराबाबतची मािहती तक्ता 7.13 मध्ये  

िदली आहे. 

रासायिनक व जैिवक िकटकनाशकांचा वापर 
7.21 सन 2012-13 मध्ये रासायिनक िकटकनाशकांचा वापर 10,563 
मे. टन इतका अपेिक्षत आहे.  रासायिनक िकटकनाशकांच्या वापरात    
झालेली वाढ ही मखु्यत्वेकरुन तणनाशक, पीकसंवधर्क, बरुशीनाशक आिण 
आंतर् वाही िकटकनाशकांच्या वाढीव वापरामळेु झाली आहे. चाल ूवषार्साठी 
जैिवक िकटकनाशकांचा वापर 2,650 मे. टन  इतका अंदािजत करण्यात 
आला आहे.  वषर्िनहाय िकटकनाशकांचा वापर तक्ता 7.14 मध्ये िदला आहे. 

लॅगिशप कायर्कर्म 

7.22 कदर् शासनाने कृषी के्षतर्ाच्या सवार्ंगीण िवकासासाठी रा टर्ीय कृिष 
िवकास योजना, रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयान आिण  वेगविर्धत िंसचन लाभ 
कायर्कर्म यासारखे काही  लगॅिशप कायर्कर्म सरुु केले आहेत. शेतकऱ्यांचे 
िहतसंरक्षण आिण चांग या कृिष िनिव ठांचा परुवठा करुन तसेच अपणूर् िंसचन 
क प जलद गतीने पणूर् करुन अन्नधान्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे हे या 
कायर्कर्माचे मखु्य उि ट आहे. 

रा टर्ीय कृिष िवकास योजना 
7.23      'रा टर्ीय कृिष िवकास योजना' ही कदर् सहाि यत योजना असनू जमीन सधुारणांिवषयक िवशेष योजनांसह राज्यांच्या गरजेनसुार 
योजना तयार करणे हा या योजनेचा मखु्य उ ेश आहे. सवार्ंगीण िवकासाच्या द टीकोनातनू यात कृिषृ  व संलग्न सेवा या संपणूर् के्षतर्ाचा 
समावेश करण्यात आला आहे. रा टर्ीय कृिष िवकास योजनेचे वषर्िनहाय िव ीय कायर्िववरण तक्ता 7.15 मध्ये िदले आहे. 

 

 

तक्ता 7.13   रासायिनक खतांचा वषर्िनहाय वापर   
 

वषर् एकूण वापर 

(लाख मे. टन ) 

ित हेक्टरी वापर 

(िक. गर्.ॅ ) 

2008-09 52.5 133.0
2009-10 60.9 153.4
2010-11 70.3 163.8
2011-12 65.8 155.2

  2012-13$ 52.4 131.2
आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन    $ अंदािजत 

तक्ता  7.14   िकटकनाशकांचा वापर 
                                                                 (मे.टन) 

वापर (मे. टन) वषर् 
रासायिनक जैिवक 

2007-08 3,050 1,050 

2008-09 3,637 1,300 

2009-10 7,189 1,788 

2010-11 8,317 2,200 

2011-12 8,926 1,045 

2012-13$ 10,563 2,650 

आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन        $ अंदाजीत 

तक्ता 7.15  रा टर्ीय कृिष िवकास योजनेचे  िव ीय कायर्िववरण
(` कोटी)

वषर् राज्य तरीय िनवड सिमतीने 
मंजरू केलेले क प 

कदर् सरकारने िदले या 
शासकीय मान्यता 

कदर्शासनाकडून ा त 
अनदुान 

खचर् 

2008-09 450.92 269.63 261.77 261.77 

2009-10 522.79 407.24 404.39 404.39 

2010-11 1191.78 653.00 653.00 653.00 

2011-12 1330.05 727.67 727.67 727.67 

2012-13+ 794.78 1091.92 644.20 414.24 
 आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                       + िडसबर पयत. 
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रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयान  
7.24 कदर् शासनाने 2005-06 मध्ये रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयान सरुु केले असनू ते राज्यात 33 िज ामध्ये  राबिवण्यात येत 
आहे.  ही 85 : 15 या माण तत्वावर आधािरत कदर् परु कृत योजना आहे. रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयान आिण रा टर्ीय औषधी 
वन पती मंडळाच्या योजना राबिवण्यासाठी 2005 मध्ये महारा टर् राज्य फलोत्पादन व औषधी वन पती मंडळाची थापना करण्यात 
आली. या मंडळास रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयानांतगर्त सरुुवातीपासनू जानेवारी, 2013 पयर्त ` 1,001.97  कोटी व रा टर्ीय औषधी 
वन पती मंडळाच्या योजनांसाठी ` 7.63 कोटी अनदुान ा त झाले असनू रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयानांतगर्त व रा टर्ीय औषधी 
वन पती मंडळाच्या योजनांवर जानेवारी, 2013 पयत अनकुर्मे ` 973.14 कोटी  व  ` 7.35 कोटी एवढा खचर् झाला.  

7.25 रा टर्ीय फलोत्पादन अिभयानांतगर्त सरुुवातीपासनू ते जानेवारी, 2013 पयतच्या साध्यात खालील बाबींचा समावेश आहे. 

• 80 रोपवािटकांची थापना 
• 5.07 लाख हेक्टर के्षतर्ावर फळबागा, फुले, मसाले, इ. ची लागवड 
• समुारे 0.98 लाख हेक्टर के्षतर्ावरील जनु्या फळबागांचे पनुरुज्जीवन 
• 5,494 सामिूहक शेतत यांची बांधकामे 
• 0.15 लाख हेक्टर के्षतर्ावर सिदर्य शेती 
• 2,272 बंदगहेृ व कापणीप चात यव थापनासाठी पायाभतू सिुवधा 
• 534.80 हेक्टर के्षतर्ावर औषधी वन पतीची लागवड पणूर् झाली असनू 587 लाभाथ्यार्ंना लाभ देण्यात आला. 
 

7.26 राज्यात सन 2011-12 मध्ये िविवध फळिपकांतगर्त 15.60 लाख हेक्टर इतके के्षतर् होते.  यामध्ये आंबा 5.21 लाख हेक्टर, 
संतर्ी 1.64 लाख हेक्टर, मोसंबी 1.44 लाख हेक्टर, डािंळब 1.63 लाख हेक्टर, केळी 0.82 लाख हेक्टर, िचकू 0.84 लाख हेक्टर 
आिण दर्ाके्ष 0.92 लाख हेक्टर ही मखु फळिपके होती.   

7.27 राज्य शासनाने  फलोत्पादन िवकासाला चालना देण्यासाठी फळ रोपवािटकांची थापना करणे, सीमांितक व अ पभधूारक 
शेतकरी, तसेच अनसुिूचत जाती व जमातीचे शेतकरी यांना िनवडक फळझाडे वाढिवण्यासाठी भांडवली सहा य देणे, असे कायर्कर्म हाती 
घेतले आहेत. हा कायर्कर्म 1990-91 पासनू रोजगार हमी योजनेशी िनगडीत करण्यात आला आहे. पिरणामी 1990-91 मध्ये             
फळिपकांखाली असले या 2.42 लाख हेक्टर के्षतर्ात वाढ होऊन ते  माचर्, 2012 पयत 18.14 लाख हेक्टर इतके वाढले. सन 2011-12 
मध्ये या योजनेवर ` 64.58 कोटी इतका खचर् करण्यात आला.  सन 2012-13 मध्ये अितिरक्त 20 हजार हेक्टर के्षतर् फळिपकांखाली 
आणण्याचे उि ट ठेवण्यात आले आहे.  

वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्म 
7.28 वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्माची सरुुवात 1996-
97 मध्ये झाली.  वषर्िनहाय वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्मांतगर्त 
िंसचन क प व िमळालेले किदर्य सहा य तक्ता 7.16 मध्ये  
िदले आहे. 

रा टर्ीय अन्न सरुक्षा अिभयान 

7.29 रा टर्ीय िवकास पिरषदेने तांदळू, गहू व कडधान्ये 
यांच्या लागवडीखालील के्षतर्ात वाढ करुन त्यांचे उत्पादन 
वाढिवणे, तसेच जिमनीची उत्पादकता वाढवनू सिुपकता िटकवनू ठेवणे यासाठी  रा टर्ीय अन्न सरुक्षा अिभयान सरुु केले. या 
अिभयानाअतंगर्त राज्यातनू तांदळासाठी सहा िज हे (नािशक, पणेु, भंडारा, गडिचरोली, चंदर्परू व ग िदया), ग हासाठी आठ िज हे 
(नािशक, पणेु, धळेु, अहमदनगर, सोलापरू, परभणी, औरंगाबाद व नागपरू) आिण कडधान्यांसाठी सवर् ३३ िज हे िनवडण्यात आले 
आहेत.  सन 2011-12 मध्ये तांदळासाठी ` 19.5 कोटी, ग हासाठी ` 16.68 कोटी व कडधान्यांकिरता ` 69.44 कोटी खचर् झाले 
आहेत. सन 2012-13 मध्ये जानेवारी पयत तांदळासाठी ` 19.10 कोटी, ग हासाठी ` 9.05 कोटी व कडधान्यांकिरता ` 56.04 कोटी 
खचर् झाले आहेत.  

तक्ता 7.16  वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्मांतगर्त िंसचन     
                         क प व ा त किदर्य सहा य 

(` कोटी) 
वषर् मोठे आिण 

मध्यम (संख्या) 
लघ ु

 (संख्या) 
किदर्य सहा य 

2007-08 36 117 972.25
2008-09 37 121 2,257.83
2009-10 23 0 1,395.40
2010-11 16 46 2,069.06
2011-12 23 15 1,199.89

आधार :  जलसंपदा िवभाग, महारा टर् शासन        
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मदृ व जलसंधारण 

7.30 कोरडवाहू शेतीतील उत्पादकता वाढिवणे व 
जिमनीची धपू थांबिवणे तसेच जलसंवधर्नासाठी एकाित्मक 
पाणलोट  िवकास कायर्कर्मांतगर्त िविवध योजना राबिवण्यात 
येतात. या कायर्कर्मांतगर्त दु काळ वण के्षतर्ातील पाण्याचे अित 
दिुर्भक्ष असणा-या गावांची िनवड करण्यात येते. वषर्िनहाय 
पाणलोट कामे तक्ता 7.17 मध्ये िदली आहेत.  जानेवारी, 2013 
अखेर िविवध योजनांतगर्त पणूर् झालेली व सरुू असलेली 
पाणलोटांची कामे तक्ता कर्. 7.18 मध्ये देण्यात आली आहेत.  

 

 

7.31 वषर् 2009-10 पासनू एकाित्मक पाणलोट बंधन कायर्कर्म हा कदर् सहा यीत कायर्कर्म राबिवला जात असनू त्यास 90 : 10 
या माणात िनधी उपल ध होतो. कदर् शासनाने 40.68 लाख हेक्टर के्षतर्ावर पाणलोट िवकासाच्या कामाकिरता राज्यासाठी ` 5,156 
कोटीच्या एकूण 948 क पांना मंजरूी िदली आहे.   हे क प पाच वषार्त पणूर् केले जातील.  कदर् व राज्य शासनाने या क पांसाठी 
फे वुारी, 2013 अखेर ` 1,284.67 कोटी िनधी उपल ध करून िदला आहे.   यापैकी फे वुारी, 2013 अखेरपयत 555 सरुु असले या 
क पांवर  ` 404.87 कोटी इतका खचर् झाला आहे.  

सिदर्य शेती  

7.32 सृ टीचा समतोल राखण्यास मदत करणारी पध्दत हणनू सिदर्य शेती ही मोठया माणावर केली जात आहे. 'गांडूळ खत 
उत्पादन' या कदर् परु कृत योजनेची पनुरर्चना गांडूळ खत उत्पादन आिण सिदर्य शेतीचा वापर व सार या दोन मखु्य घटकांत  करण्यात 
आले. यात खताचा एकाित्मक वापर, सदर्ीय शेतीस ोत्साहन, माणीकरण आिण मदृ पिरक्षण, मदृ आरोग्य पितर्का वाटप आिण  
िहरवळीचे खत हे घटक कालांतराने समािव ट करण्यात आले आहेत. िडसबर, 2012 पयत पारंपािरक शेतीच्या या योजने ारे 7.51 लाख 
हेक्टर के्षतर् सिदर्य शेतीखाली आणण्यात आले आहे.  त्यापैकी 1.5 लाख हेक्टर के्षतर् माणीकरणांतगर्त आहे.   सन 2011-12 पयत या 
योजनेअतंगर्त करण्यात आलेला संिचत खचर् ` 61 कोटी इतका होता. सन 2012-13 मध्ये या योजनेसाठी ` 5.50 कोटी इतके अनदुान 
मंजरू करण्यात आले असनू जानेवारी,2013 पयत ` 1.57 कोटी  इतका खचर् करण्यात आला आहे.  महारा टर् शासनाने सिदर्य शेती 
धोरण जानेवारी, 2013 मध्ये घोिषत केले आहे. 

तक्ता 7.17   वषर्िनहाय राज्यातील पाणलोटाची कामे   
(` कोटी) 

वषर् खे ांची संख्या 
 

हाती घेतले या 
पाणलोट 

कामांची संख्या 

खचर् 

2006-07 17,351 27,573 491
2007-08 18,645 27,151 681 
2008-09 14,773 26,858 766 
2009-10 20,263 26,897 530 
2010-11 15,449 26,985 662 
2011-12 15,621 27,016 746 

2012-13+ 15,803 27,382 230 

आधार :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन       + नो हबरपयत 

तक्ता 7.18  सरुु असललेी आिण पणूर् झालेली पाणलोटांची कामे   
                                                                                                            (` कोटी) 

 
योजना 

 
िनवडलेले 
पाणलोट 
(संख्या) 

 
काम सरुु झालेले 

पाणलोट 
(संख्या) 

 
पणूर् झालेले 
पाणलोट 
(संख्या) 

िनवडले या 
पाणलोटांसाठी 

एकूण 
अपेिक्षत खचर् 

आजगायत 
झालेला खचर् + 

 

रा टर्ीय पाणलोट िवकास कायर्कर्म (सू म पाणलोट) 324 324 38 210.00 90.95 

नदी खोरे िवकास कायर्कर्म ( सू म  पाणलोट) 271 271 204 354.86 292.34 

पि चम घाट िवकास कायर्कर्म (मेगा पाणलोट) 16 9 0 741.10 84.66 

एकाित्मक पाणलोट के्षतर् िवकास कायर्कर्म  
(सू म  पाणलोट) 

5,757 3,307 2,540 1,717.96 1,021.09 

नाबाडर् सहाि यत (मेगा पाणलोट) 68 11 0 1,359.30 67.28 

एकूण 6,436 3,922 2,782 4,383.22 1,556.32 
आधार :  कृिष आयकु्तालय,  महारा टर् शासन            +  जानेवारी, 2013        
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कृिष िव परुवठा 
7.33 राज्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून िविवध बकँा तसेच सहकारी सं थांमाफर् त अ पमदुतीची कज, पतपरुवठा, इत्यादींच्या 
माध्यमातनू िवि य सहा य केले जाते. देशातील रा टर्ीय कृिष व गर्ामीण िवकास बकँ (नाबाडर्) ही सं था शेती व गर्ाम िवकासास हातभार 
लावनू उ ेजन देणारी आिण कृिष के्षतर्ाच्या िवकासात महत्त्वाची भिूमका बजावणारी िशखर बकँ आहे. वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण 
बकँा व मरासब/ँिजमसब/ँभिूवकास बकँांनी कायर्िनहाय िदले या कजार्ंचा तपशील तक्ता 7.19 मध्ये देण्यात आला आहे. 

 

7.34 राज्यात सवार्त िन न तरावर कृिष िव परुवठा करण्याशी थेट संबंिधत अशा िवि य सं था हणजे शेतकरी सभासदांना अ प 
मदुतीची पीक कज देणाऱ्या ाथिमक कृिष सहकारी पतपरुवठा सं था आहेत.  सन 2011-12 मध्ये   िवतरीत करण्यात आले या कजार्ची 
रक्कम मागील वषार्च्या तलुनेत पाच टक्क्यांनी कमी झाली. एकूण कजार्ंपैकी ` 4,035 कोटी (53 टक्के) अ प आिण  िसमांितक 
शेतकऱ्यांना  िवतरीत करण्यात आले.  ाथिमक कृिष सहकारी पतपरुवठा सं थां ारे  शेतकऱ्यांना पिुवण्यात आले या आगाऊ कजार्चा 
वषर्िनहाय तपशील तक्ता 7.20 मध्ये देण्यात आला आहे. 

िकसान केर्िडट काडर् योजना 

7.35 लविचक व सलुभ कायर्पध्दतीतनू एक िखडकी ारे शेतक-यांना परेुसे व वेळेवर कजर् उपल ध करण्यासाठी िकसान केर्िडट 
काडर् ही पत परुवठा योजना राज्यात 1999 मध्ये सरुु करण्यात आली. 2005-06 पयत ही योजना केवळ अ प मदुतीच्या कजार्परुती 
मयार्िदत होती व तद्नंतर 2006-07 पासनू दीघर् मदुतीची कजसधु्दा मंजरू करण्यात येत आहेत. राज्यात माचर्, 2012 अखेर 73.94 लाख 
िकसान केर्िडट काड वाटप करण्यात आली. त्यापैकी 59.40 लाख सहकारी बकँामाफत, 2.89 लाख ादेिशक गर्ामीण बकँामाफत व 
11.65 लाख वािणिज्यक बकँामाफत वाटप करण्यात आली आिण त्यांचेकडून अनकुर्मे ` 9,326.59 कोटी, ` 864.31 कोटी व          
` 16,120 कोटी मंजरू करण्यात आले.  महारा टर् राज्य सहकारी बकेँमाफत िकसान केर्डीट काडर् ारे वषर्िनहाय कजर्परुव ाचा तपशील 
तक्ता 7.21 मध्ये देण्यात आला आहे. 

तक्ता 7.19   वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा व मरासब/ँिजमसब/ँभिूवकास बकँांनी कायर्िनहाय िदललेी कज 
(` कोटी) 

वािणिज्यक बकँा$   ादेिशक गर्ामीण बकँा 

महारा टर् राज्य सहकारी 
बकँ/िज हा मध्यवतीर् 
सहकारी बकँ/भिूवकास 

बकँ 

एकूण 
कायर् 

2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 

हंगामी कृिष काय 5,566 8,671 603 788 7,205 9,519 13,374 18,978 

लघ ुिंसचन 430 565 18 53 220 149 668 768 

भिूवकास 207 186 6 4 17 24 230 215 

कृिष यांितर्कीकरण 533 620 16 15 160 159 709 794 

फलोत्पादन 590 671 6 11 517 142 1,113 824 

पदमू 319 459 22 60 119 105 459 623 

इतर 1,774 1,858 21 7 157 160 1,952 2,025 

एकूण 9,419 13,029 692 939 8,395 10,259 18,505 24,227 

आधार : रा टर्ीय कृिष व गर्ामिवकास बकँ  $ रा टर्ीयकृत बकँा धरुन    

तक्ता 7.20  शेतकऱ्यांना ाथिमक कृिष सहकारी पतपरुवठा सं थानी िदलेली कज     
                                                                                                            (` कोटी) 

बाब 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12* 

  सं था (संख्या) 21,248 21,285 21,392 21,451 21,443 

सद य (लाख) 147 148 150 150 154 

एकूण कज    6,189 5,286 6,991 8,060 7,650 

पैकी लहान व सीमांितक 
शेतकऱ्यांना  

2,560 2,721 3,284 3,640 4,035 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक, सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                                                           * अ थायी 
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तक्ता 7.21  म.रा.सह.बकेँने शेतकऱ्यांना िकसान केर्डीट काडर् ारे िदलेली कृिष कज 
 (`  कोटी) 

लघ ुमदुतीची कज दीघर् मदुतीची कज वषर् 

लाभाथीर्ंची संख्या(हजारात) रक्कम लाभाथीर्ंची संख्या (हजारात) रक्कम 

2007-08 2,867 4,332 10.8 202

2008-09 2,311 2,310 15.6 237 

2009-10 3,470 6,353 20.3 509 

2010-11 3,499 7,110 26.8 546 

 2011-12 3,649 9,069 14.69 258 

  2012-13+ 3,087 9,022 7.23 114 

आधार : महारा टर् राज्य सहकारी बकँ               +  जानेवारी पयत        

कृिष पणन 
 7.36 शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव िमळण्यासाठी, 
शेतकऱ्यांची दलालांकडून होणारी िपळवणकू थांबिवण्यासाठी तसेच 
गर्ाहकांना शेतमाल वाजवी दरात उपल ध हावा याद टीनेृ  शासन 
िविवध मागार्ने शेतकऱ्यांना मदत करीत असते. महारा टर् राज्य कृिष 
पणन मंडळ (मराकृपमं) यांच्याकडे राज्यातील बाजार सिमत्यांच्या 
कामांमध्ये आव यक समन्वय साधणे, कृिष उत्पन्न बाजार सिमतीचा 
(कृउबास) िवकास व सार, कृिष िनयार्त के्षतर्ाची थापना, फलोत्पादन 
िशक्षण कदर् आिण तवारी व संवे टन सिुवधांची थापना करणे 
इत्यादी काय मखु्यत्वे सोपिवली आहेत.  राज्यातील सवर् बाजार 
सिमत्यांमध्ये गे या पाच वषार्ंमध्ये झालेली आवक व त्यांचे मू य 
याबाबतचा तपशील तक्ता 7.22 मध्ये िदला आहे. 

 7.37 महारा टर् कृिष उत्पन्न पणन (िविनयमन) अिधिनयम, 1963 
यात 2005 मध्ये सधुारणा करण्यात आली असनू त्यामध्ये थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी गर्ाहक बाजार, एकल अनजु्ञा त्या व कंतर्ाटी 
शेतीचा अंतभार्व करण्यात आला आहे.  काय ातील या  बदलानंतर आतापयत 143 थेट पणन अनजु्ञा त्या िदले या असनू त्यापैकी 67 
कायर्रत आहेत.  या यितिरक्त 24  खाजगी बाजारांना अनजु्ञा त्या देण्यात आ या असनू त्यापैकी 17 बाजार कायर्रत आहेत, तर नशॅनल 
पॉट एक्सचेन्ज आिण नशॅनल कमोिडटी ॲन्ड डेिरि हिट हज एक्सचेन्ज या दोघांचे कामकाज इंटरनेटच्या माध्यमातनू सरुु आहे.  

7.38 आिशया िवकास बकेँच्या सहा याने राज्यात कृिष उ ोग पायाभतू सिुवधा िवकास गुंतवणकू कायर्कर्म सरुु केला आहे. 
सावर्जिनक खाजगी भािगदारी तत्वावर कृिषबाजार सिमत्या / सहकारी सं थांच्या मालकीची जमीन खाजगी गुंतवणकुदारांना 20 वषार्च्या 
करार तत्वावर बांधण्यासाठी व कृिष उत्पादनाच्या मू य सारणी / मािलका चालिवण्यासाठी   िदली जाते. खाजगी गुंतवणकुदाराने िकमान 
60 टक्के गुंतवणकु करणे अपेिक्षत असनू शासना ारे जा तीत जा त 40 टक्के रक्कम ‘ हीएिबिलटी गपॅ फंिडग’ ( हीजीएफ) हणनू 
िदला जातो.  ` 400 कोटीच्या हीजीएफ च्या ारे या क पातनू ` 600 कोटीची खाजगी गुंतवणकू होणे अपेिक्षत आहे. 

िकमान आधारभतू िंकमत योजना 

7.39 नैसिर्गक आप ी व यापारी देऊ करत असले या कमी िंकमतींपासनू शेतकऱ्यांच्या आिर्थक िहताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच 
कृिष काय आिर्थकद ाृ  अिधक सक्षम करण्यासाठी कदर् शासन काही िनवडक िपकांसाठी िकमान आधारभतू िंकमती जाहीर करते. या 
योजनेअतंगर्त शेतमालाची खरेदी महारा टर् राज्य सहकारी पणन महासंघ, महारा टर् राज्य सहकारी आिदवासी िवकास महामंडळ, रा टर्ीय  
कृिष सहकारी पणन महासंघ आिण महारा टर् राज्य सहकारी कापसू उत्पादक महासंघ यांचेमाफर् त केली जाते. सन 2011-12 आिण 
2012-13 या वषार्ंत जाहीर करण्यात आले या िकमान आधारभतू िंकमतीबाबतचा तपशील तक्ता 7.23 मध्ये देण्यात आला आहे.  

तक्ता 7.22   बाजार सिमत्यांमध्ये झालेली आवक व    
                त्याचे मू य 

 

वषर् आवक            
  (लाख मे. टन) 

मू य 
(` कोटी) 

2006-07 164.60 23,101.60
2007-08 118.04 17,019.49
2008-09 210.97 32,515.52
2009-10 225.87 37,079.95
2010-11 257.98 40,596.86
आधार : महारा टर् राज्य कृिष पणन मंडळ                   
टीप :   2006-07 पयत आिर्थक वषर् ऑक्टोबर  ते स टबर  
          2007-08 साठी आिर्थक वषर् स टबर ते माचर्   
          2008-09 पासनू आिर्थक वषर् एि ल ते माचर्     
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कृिष संजीवनी योजना -2011 

7.40 िवजेच्या दरात मोठी सवलत िदली तरी अनेक 
शेतकऱ्यांकडे िवजेची देयके थकलेली आहेत. या सम येतनू मागर् 
काढता यावा हणनु राज्याने शेतकऱ्यांसाठी 'कृिष संजीवनी योजना 
2011' लाग ू केली आहे. या योजनेनसुार िडसबर, 2010 अखेरची 
मु लाची थकबाकी जनू, 2011 अखेर पणूर्पणे भरणा करणाऱ्या 
शेतकऱ्यांना याज व िवलंब आकार माफ करण्याचा महत्वपणूर् 
िनणर्य घेण्यात आला आहे. या योजनेअतंगर्त 6.23 लाख गर्ाहकांनी 
लाभ घेतला असनू या ारे ` 391.88 कोटी थकीत रकमेची  
वसलूी झाली. 

रा टर्ीय कृिष िवमा योजना 

7.41 रा टर्ीय कृिष िवमा योजनेमध्ये 16 खरीप आिण आठ र बी 
िपकांचा समावेश होतो. या योजनेअंतगर्त समािव ट शेतकऱ्यांचा               
वषर्िनहाय तपशील तक्ता 7.24 मध्ये देण्यात आला आहे. 

 

 

िकसान जनता वैयिक्तक अपघात िवमा योजना  
7.42 अपघातगर् त शेतकऱ्यांच्या कुटंुिबयांना आिर्थक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने 2005-06 मध्ये िकसान जनता वैयिक्तक 
अपघात िवमा योजना सरुु केली.  या योजनेअंतगर्त 13 कारच्या संकटासाठी िवमा संरक्षण देण्यात येते.   सन 2012-13  मध्ये शासनाने 
ह त्यापोटी  ` 31.15 कोटी इतकी रक्कम िवमा कंपन्यांना अदा केली आहे.  िकसान जनता वैयिक्तक अपघात िवमा योजनेअंतगर्त 
वषर्िनहाय शेतकरी व त्यांना िदलेली भरपाई तक्ता 7.25 मध्ये देण्यात आली आहे.  

 
 
 

तक्ता 7.23   राज्यातील मखु िपकांच्या िकमान          
               आधारभतू िंकमती  

 

िकमान आधारभतू िंकमती   
(` / िंक्वटल) 

 
पीक 

2011-12 2012-13 
भात (साधारण वाजवी त) 1,080 1,250 
भात ( त-अ) 1,110 1,280 
ज्वारी 980 1,520 
मका 980 1,175 
बाजरी 980 1,175 
हरभरा 2,100 3,000 
तरू 3,200 3,850 
मगू 3,500 4,400 
सयुर्फुल 2,800 3,700 
सोयाबीन (िपवळा) 1,690 2,240 
भईूमगुाच्या शगा 2,700 3,700 
कापसू 3,300 3,900 
आधार :  1. महारा टर् राज्य सहकारी पणन महासंघ,       

             2. महारा टर् राज्य सहकारी कापसू उत्पादक महासंघ   

तक्ता 7.24   वषर्िनहाय रा टर्ीय कृिष िवमा योजनेअंतगर्त समािव ट शेतकरी  
 (` कोटी) 

समािव ट शेतकरी नकुसान भरपाईवषर् 
शेतकरी  संख्या 

(लाखात) 
िवमा रक्कम िवमा ह ता शेतकरी संख्या 

(लाखात) 
रक्कम 

2007-08 19.83 879.22 32.12 2.60 86.31 
2008-09 35.02 1665.45 74.81 17.23 473.91 
2009-10 31.83 2507.16 103.05 13.29 376.26 
2010-11 22.04 1324.64 51.72 0.85 14.84 
2011-12 25.11 1824.96 91.06 4.46 174.89 

आधार  :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन               

तक्ता 7.25  िकसान  जनता  वैयिक्तक अपघात िवमा योजनेचा तपिशल 
 (` कोटी) 

वषर् शासनाने भरलेला  
िवमा ह ता 

एकूण ा त  
िवमा ताव (संख्या) 

मंजरू 
 िवमा ताव  

(संख्या) 

शेतकऱ्यांना िदलेली 
नकुसान भरपाई 

2007-2008 9.53 2,895 1,448 14.48 
2008-2009 9.53 2,737 1,704 17.04 
2009-2010 10.96 3,095 2,092 20.80 
2010-2011  19.18 3,232 2,517 25.03 
2011-2012*    19.18 2,952 1,515 15.06 

आधार  :  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                            *  अ थायी     
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पशसंुवधर्न    
7.43 उपिजिवकेसाठी मखु्यत: कृिषवर अवलंबनू असणा-या  गर्ामीण कुटंुबांना अितिरक्त उत्पन्नाची संधी उपल ध करुन देण्यात 
पशधुन, दगु्ध यवसाय व मत् य यवसाय यांची महत्त्वाची भिूमका आहे. सध्या 18 वी पशधुन गणना 2007 ची अ थायी मािहती उपल ध 
आहे. त्यानसुार राज्यातील एकूण पशधुन समुारे 360 लाख असनू दर लाख लोकसंख्येमागे पशधुन समुारे 37,000 इतके होते. 
भारतातील एकूण  कुक्कुटपालनामध्ये राज्याचा िह सा 10 टक्के होता. पशधुन व कुक्कुटपालनामध्ये देशात राज्याचा सहावा कर्मांक 
आहे. राज्यात 19 वी पशधुन गणना 2012 चे क्षेतर्काम 15 ऑक्टोबर, 2012 रोजी पणूर् झाले असनु त्याचा अंितम अहवाल 31 ऑग ट, 
2013 पयत  कािशत होणे अपेिक्षत आहे. पशधुन गणना 2007 नसुार पशधुन व कुक्कुटपालनाची आकडेवारी पिरिश ट 7.7 मध्ये 
िदलेली आहे.   

पशु वै कीय पायाभतू सिुवधा 
7.44    राज्यातील के्षतर्िनहाय पश ुवै कीय पायाभतू सिुवधा तक्ता 7.26 मध्ये दशर्िव या आहेत. 
तक्ता 7.26   पशु वै कीय पायाभतू सिुवधा 

                                                                                                                                                                                            ( माचर् 2012 पयत)      

के्षतर् 
पशधुन 

 (गणना 2007) 
(लाखात) 

िज हा कृितर्म 
रेतन कदेर्  सवर्िचिकत्सालये $ 

लघ ु         
सवर्िचिकत्सालये 

पशवैु कीय 
दवाखाने 

िफरते  
पशवैु कीय 

 दवाखाने 

ाथिमक 
पशवैु कीय 
उपचार कदेर् 

कोकण 21.36 4 5 20 142  12 354 
नािशक 84.16 5 5 25 345    6 515 
पणेु 82.52 4 5 26 460    7 559 
औरंगाबाद 40.93 3 4 20 160    2 288 
लातरु 35.06 3 4 20 165    3 290 
अमरावती 45.68 4 5 27 193  17 379 
नागपरू 49.84 4 7 30 280  18 466 
महारा टर् 359.55      27 35 168 1,745  65 2,851 

आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                              $  महारा टर् मत् यिवज्ञान िव ापीठाची तीन सवर्िचिकत्सालये समािव ट       

  

7.45   राज्यात िविवध आजारांसाठी वै कीय 
सिुवधा परुिव या जातात त्याच बरोबर 
लसीकरण कायर्कर्मही राबिवले जातात. 
के्षतर्िनहाय उपचार केलेली करणे व 
लसीकरण तक्ता 7.27 मध्ये िदलेली आहेत. 

कृितर्म रेतन  
7.46    कृितर्म रेतन सिुवधा 4864 वै कीय 
सिुवधा कदर्ामध्ये उपल ध असनू  पणेु, नागपरू 
आिण औरंगाबाद येथे गोठवले या वीयार्च्या 
नळया िनिर्मतीच्या तीन  योगशाळा आहेत. या 
तीन योग शाळांमधनू तयार केले या गोिठत 
वीयार्च्या नळयांचा परुवठा 27 िज हा कृितर्म 
रेतन कदर्ांना आिण राज्यातील सवर् कृितर्म रेतन 
कदर्ांना केला जातो.  क्षेतर्िनहाय कृितर्म रेतनाचे 
वषर् 2012-13 साठी (ऑक्टोबर पयतचे) 
कायर्िववरण तक्ता 7.28 मध्ये िदले आहे.  

 

 

तक्ता 7.27  के्षतर्िनहाय उपचार व लसीकरण 2012-13 ( ऑक्टो. पयत )  

(‘000)

के्षतर् 
 

उपचार केलेले (संख्या) 
सामान्य 
उपचार 

खच्चीकरण 
श तर्िकर्या लसीकरण 

(कुक्कुटांसह) मोठी गौण 
कोकण 564 33 1 29 3,133 

नािशक 1,844 86 3 89 8,509 

पणेु 2,380 51 5 45 7,332 

औरंगाबाद 686 29 1 26 4,848 

लातरु 775 28 2 35 3,438 

अमरावती 1,089 37 2 38 3,755 

नागपरू 980 43 2 43 6,411 

महारा टर् 8,318 305 16 304 37,426 

आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन              
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रा टर्ीय गरेु व हैस पैदास क प  
7.47   रा टर्ीय गरेु व हैस पैदास क प हा 100 टक्के कदर् परु कृत कायर्कर्म असनू तो पश ु जनन सेवेचे बळकटीकरण व 
िव तारीकरण, देशी जातीचे संवधर्न तसेच गर्ामीण यवुकांच्या वयंरोजगार िनिर्मतीसाठी महारा टर् पशधुन िवकास महामंडळामाफर् त 
राबिवण्यात येत आहे.  सन 2011-12 मध्ये ` 10 कोटी िनधी कदर् शासनाने उपल ध करुन िदला व त्यापैकी ` 9.25 कोटी खचर् झाला. 
सन 2012-13 मध्ये कदर् शासनाने ` 7.06 कोटी िनधीची तरतदू केली असनू त्यापैकी नो हबर अखेर पयत ` 5.29 कोटी खचर् झाला. हा 
खचर् गोठीत वीयार्ंसाठीच्या योगशाळांचे आधिुनकीकरण, कृितर्म रेतनासाठी 84 वळू खरेदी, 630 वंध्यत्व िनवारण िशिबरांचे आयोजन, 
गभर् त्यारोपण तंतर्ज्ञान राबिवणे आिण कृितर्म रेतनासाठी कायर्रत 1,200 कमर्चाऱ्यांच्या िशक्षणावर झाला होता. 

7.48   रा टर्ीय गरेु व हैस पैदास क पांतगर्त शधु्द देशी जातींच्या जनावरांचे भावी जतन व संवधर्नाकिरता महारा टर् पशधुन 
िवकास महामंडळामाफर् त सन 2011-12 मध्ये एकूण 71 वळू (त्यापैकी 29 िख लार, 30 गवळाऊ, नऊ सरुती आिण तीन जसीर् एचएफ 
जातीचे वळू) नैसिर्गक संयोगाकिरता थािनक तरावर वाटप करण्यात आले. सन 2012-13 मध्ये नैसिर्गक सेवेकिरता नो हबर अखेर 
पयत एकूण 66 वळंूचे (सहा लाल खंदारी, आठ गवळाऊ,आठ िख लार, दोन गीर, 22 गीर संकर, 15 सहीवाल, पाच जसीर् संकर) वाटप 
केले आहे. या यितिरक्त राज्यातील देशी हशींची दधू उत्पादनाची कमी क्षमता लक्षात घेता नैसिर्गक संयोगाकिरता 990 मऱु्हा जातीचे रेडे 
गरज ूशेतकऱ्यांना/ पशपुालकांना वाटप करण्यात आले आहे. वषर् 2012-13 मध्ये कदर् शासनातफ ा त ` 4.10 कोटी पैकी िडसबर 
पयत ` 1.16 कोटी खचर् करण्यात आले. महारा टर् पशधुनिवकास महामंडळामाफर् त सन 2011-12 मध्ये 287 मऱु्हा रेडे आिण सन 
2012-13 मध्ये 278 मऱु्हा रेडयांचे वाटप नो हबर अखेर पयत करण्यात आले.         

पशुधन िवमा योजना 
7.49    पशधुन िवमा ही कदर् परु कृत योजना महारा टर् पशधुन 
िवकास महामंडळामाफर् त राज्यात 2006-07 पासनू शेतकरी िंकवा 
पशपुालकांकडे उपल ध असले या जनावरांच्या कायम वरुपी अपंगत्व 
िंकवा आकि मक मतृ्यमूळेु होणाऱ्या नकुसानापासनू संरक्षण देणे आिण 
त्यांच्याकडे उपल ध असले या पशधुन व त अनषंुिगक उत्पादनात 
गणुात्मक सधुारणा करणे या दहेुरी उ ेशाने राबिवण्यात येत आहे. या 
योजनेअंतगर्त ित पशपुालक दोन दधुारु जनावरांचा िवमा उतरिवला 
जातो. कदर्ीय सहा यामधनू िवमा ह त्याची 50 टक्के रक्कम िदली जाते व 
उवर्िरत 50 टक्के रक्कम पशधुनाच्या मालकाने भरावयाची असते. 
राज्यामध्ये ही योजना 18 िज हयांमध्ये राबिवली जात आहे. या 
योजनेअंतगर्त सन 2012-13 मध्ये एकूण 5,577 जनावरांचा िवमा 
उतरिवण्यात आला असनू त्यावर ` 58.79 लाख खचर् झालेला आहे. 

कुक्कुट िवकास 

7.50    राज्यात कुक्कुटपालन ामखु्याने खाजगी कुक्कुटपालकांकडून केले जाते. रा टर्ीय पोषण सं थेने ित वषीर् ित यक्ती 
180 अंडी व 11 िकलो क बडीचे मांस सेवनाची िशफारस केली आहे. स ि थतीत रा टर्ीय तरावर दरडोई ित वषर् 55 अंडी व 1.6 
िकलो क बडीच्या मांसाची उपल धता आहे. दरडोई ती वषीर् सेवनाचे माण मोठया शहरात 170 अंडी, छोटया शहरांमध्ये 40 अंडी, 

तक्ता 7.28     के्षतर्िनहाय करण्यात आललेे कृितर्म रेतन 2012-13 ( ऑक्टो. पयत )
(‘000)

के्षतर् केलेले कृितर्म रेतन जन्मले या वासरांची संख्या 
 बा गत संकिरत  थािनक हैस एकूण संकिरत थािनक हैस एकूण
कोकण 13 9 0 14 36 7 0 5 12 
नािशक 60 120 4 31 215 61 4 10 75 
पणेु 21 233 45 148 447 83 16 51 150 
औरंगाबाद 20 46 9 17 92 21 2 6 29 
लातरु 7 30 34 30 101 11 9 10 30 
अमरावती 22 17 3 20 62 15 0 9 24 
नागपरू 27 43 2 6 78 21 1 3 25 
महारा टर् 170 498 97 266 1,031 219 32 94 345 

आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन              

तक्ता 7.29   परुवठा केलेले पक्षी व अं ांची उपल धता 

वषर् 
परुवठा करण्यात 
आले या पक्षांची 
संख्या (लाख) 

अं ांची उपल धता  
(वािर्षक दरडोई) 

राज्य    देश  

2008-09 5.07 33 47
2009-10 5.71 35 51
2010-11 3.87 38 53
2011-12 8.84 39 55

 2012-13+ 4.74 उ.ना. उ.ना.
आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन   उ.ना. उपल ध नाही   
+  िडसबर  पयत 
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आलेख 7.1 : सहकारी व शासकीय दुग्धशाळांचे
एकितर्त सरासरी दैिनक दूध संकलन
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िवकिसत गर्ामीण भागात 20 अंडी तर अिवकिसत गर्ामीण भागात फक्त पाच अंडी असे आहे. हया के्षतर्ाच्या िवकासाची क्षमता िवचारात 
घेऊन राज्य शासनाने कंतर्ाटी पध्दती ारे कुक्कुटपालनास चालना देण्याचे ठरिवले आहे. सन 2011-12 मध्ये ` 29.75 कोटी िनधीची 
तरतदू केली असनू त्यापैकी     ` 3.18 कोटी खचर् झाला. तसेच सन 2012-13 मध्ये ` 7.05 कोटी िनधीची तरतदू करण्यात आली 
आहे. राज्याच्या मध्यवतीर् अंडी उबवणी कदर्ांमधनू परुवठा केले या कुक्कुट पक्षांची मािहती आिण राज्यात व देशात अं ांची वािर्षक 
दरडोई उपल धता तक्ता  7.29 मध्ये िदली आहे. 

दगु्ध िवकास 
7.51   दगु्ध यवसाय हा एक कृिषपरूक यवसाय असनू त्यामळेु गर्ामीण कुटंुबांना रोजगाराच्या संधी उपल ध होऊन अितिरक्त 
उत्पन्नासह त्यांच्या आहाराच्या पोषण मू यात वधृ्दी होते.  दधू उत्पादनामध्ये राज्याचा भारतामध्ये सहावा कर्मांक आहे. दगु्ध उत्पादन व 
ित यक्ती दधुाच्या उपल धतेबाबतची मािहती तक्ता 7.30 मध्ये  दशर्िवली आहे. 

 
 7.52  राज्यात 2011-12 मध्ये शासकीय व सहकारी के्षतर्ात एकूण 73 दगु्ध िकर्या क प व 141 दगु्धशीतकरण कदेर् कायर्रत 
होती व त्यांची  ितिदन क्षमता अनकुर्मे 74.73 लाख िलटर व 25.17 लाख िलटर होती. राज्यातील शासकीय व सहकारी दगु्धशाळांचे 
एकितर्त सरासरी दैिनक दधूसंकलन 2011-12 मध्ये 38.57 लाख िलटर होते आिण 2012-13 मध्ये (नो हबर पयत) 39.22  लाख 
िलटर होते. शासकीय व सहकारी दगु्धशाळांच्या एकितर्त दैिनक दधूसंकलनाबाबतची मािहती आलेख 7.1 मध्ये दशर्िवली आहे. तसेच 
शासकीय व सहकारी दधू योजनेतील दगु्ध उपउत्पादनांबाबत मािहती तक्ता 7.31 मध्ये दशर्िवली आहे. 

मत् य यवसाय 
7.53 राज्याला 720 िकलोमीटर सागरी िकनारा लाभला असनू 1.12 लाख चौरस िकलोमीटर के्षतर्  सागरी मासेमारीसाठी योग्य 
आहे.  या यितिरक्त, राज्यात 3.01 लाख हेक्टर क्षेतर् गो ापाण्यातील व 0.19 लाख हेक्टर के्षतर् िनमखा-या पाण्यातील मासेमारीस योग्य 
आहे. सन 2011-12 मध्ये कृषी आिण संलग्न के्षतर्ाच्या थलू राज्य उत्पन्नात मत् य यवसायाचा 0.5 टक्के वाटा होता. राज्याच्या 

तक्ता 7.30   दधुाचे उत्पादन व ित यक्ती उपल धता  

वषर् 
दधुाचे उत्पादन  

 (दशलक्ष मे.टन) 
ित यक्ती उपल धता

(गर्मॅ ित िदन) 
राज्य भारत राज्य भारत

2008-09 7.5 108.5 187 258 

2009-10 7.7 112.5 190 264 

2010-11 8.0 121.8 196 281 

2011-12 8.5 127.9      206 290 

2012-13* 8.6 133.8 208 उ.ना. 

आधार : पशसंुवधर्न आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन          * अ थायी      
उ.ना. उपल ध नाही   

तक्ता 7.31   शासकीय आिण  सहकारी दगु्ध शाळांमधील दगु्ध उपउत्पादने                   

उप उत्पादन  पिरमाण  2010-11 
 

2011-12 
 

2012-13+ 2011-12 मध्ये 

2010-11 च्या तलुनेत 
शेकडा बदल 

दधु भुकटी  मे.टन 255.63 667.68 1,051.63 161.2
पांढरे लोणी  मे.टन 142.30 397.86 600.68 179.6 

तपू मे.टन 103.83 29.84 54.25 (-) 71.3
एनजीर्  लाख बाट या 61.58 56.10 23.43 (-)8.9
ल सी लाख बाट या 64.92 34.94 16.16 (-)46.2
मसाला दधू  लाख बाट या 12.53 5.49 3.31 (-)56.2
गायीचे िटकाऊ दधू  लाख बाट या 1.75 1.11           0.37    (-) 36.6 

आधार : दगु्ध यवसाय  आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                                                                             + िडसबर पयत                
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आलेख 7.2 : वनाच्या वकृ्षाच्छादनाच्या

खुरटे
7%

पाण् याचे तलाव 
 िंकवा 

वृक्षां िशवाय 
11%

खुले जंगल
34%

मध्यम
घनदाट
34%

अित घनदाट
14%

घनतेनसुार के्षतर्
(2010-11) 

सागरीतटावर मासळी उतरिवण्याची 162 कदेर् आहेत. राज्यात 29 मत् यबीज उत्पादन कदेर् असनू अंत:के्षतर्ीय मत्स यवसायासाठी दरवषीर् 
12,350 लाख अंडी उत्पादनाची क्षमता आहे. तसेच मासेमारीसाठी 15,000 सागरी नौका कायर्रत असनू त्यापैकी 12,800 यांितर्क नौका 
आहेत.  मत् योत्पादन व िनयार्त िवषयक  मािहती तक्ता 7.32 मध्ये िदली आहे.  

रेशीम उत्पादन  
7.54     रेशीम उत्पादन यवसाय हा एक महत्वाचा कृिष-कुटीर उ ोग आहे. यामध्ये गर्ामीण भागात मोठया माणात रोजगार िनिर्मती 
करुन त्यायोगे गर्ामीण भागातील गिरबांची आिर्थक उन्नती करण्याची क्षमता आहे. रेशीम उत्पादन हणजे रेशीम िक ां ारे रेशीम 
धाग्यांचे उत्पादन करणे होय. यात रेशीम िक ांच्या संगोपनासाठी तुतीच्या झाडांची लागवड, कोषिनिर्मतीसाठी रेशीम  िक ांचे संगोपन 
आिण िकर्या व िवणकाम या मू य वधृ्दीच्या लाभांसाठी तंत ूिनिर्मती यांचा समावेश होतो. ततूी रेशीम िवकास कायर्कर्म राज्यातील 23 
िज हयात राबिवला जातो. राज्यातील हवामान हे जरी रेशीम उ ोगास पोषक आहे तरी ततूी वकृ्ष लागवडीचे के्षतर् मागील तीन वषार्त सतत 
कमी होत आहे. सन 2011-12 मध्ये 2,326 हे. के्षतर् ततूी वकृ्ष लागवडी खाली होते, जे मागील वषार्च्या तलुनेत 20.6 टक्क्यांनी कमी होते. 
तसेच कच्च्या रेशमाच्या उत्पादनात घट होऊन ते 153.50 म.े टन झाले, जे 2010-11 च्या तलुनेत 22.8 टक्के कमी होते. सन 2012-13 
मध्ये फे वुारी पयत कच्च्या रेशमाचे उत्पादन 54.38 मे. टन झाले. टसर रेशीम िवकास कायर्कर्म राज्यातील गडिचरोली, चंदर्परू, भंडारा 
व ग िदया या चार िज ांमध्ये राबिवला जातो. टसर रेशमाच्या िक ांच्या संवधर्नासाठी आव यक ऐन वकृ्षाचे या चार िज हयातील 
लागवडीखालील के्षतर् 18,866 हे. आहे. सन 2011-12 मध्ये कच्च्या टसर रेशमाचे उत्पादन 12.36 मे.टन इतके झाले, जे 2010-11 च्या 
तलुनेत 83 टक्के जा त होते. सन 2012-13 मध्ये फे वुारी पयत 6.17 मे.टन इतक्या कच्च्या टसर रेशमाचे उत्पादन झाले.  

वने   
7.55 राज्यात कृिष या त के्षतर्ानंतर दसुरे मोठे के्षतर् 
वनाखाली आहे.  कृिष व संलग्न कायार्ंच्या थलू राज्य 
उत्पन्नात वने या  क्षेतर्ाचा 2011-12 मधील वाटा 1.7 
टक्के होता.  राज्याचे एकूण वनके्षतर् 61,358 चौ.िक.मी.  
(अ थायी) आहे. रा टर्ीय वन धोरण 1988 नसुार 
वनक्षेतर्ाचे माण 33 टक्के असावे या उिदद टाच्या 
तलुनेत राज्याच्या भौगोिलक के्षतर्ाच्या 19.9 टक्के एवढे 
वनक्षेतर् आहे. राज्यातील वनके्षतर् वन िवभाग (55,819 
चौ.िक.मी.), महारा टर् वन िवकास महामंडळ (मविवम) 
(3,926 चौ.िक.मी.) व महसलू िवभाग (1,613 
चौ.िक.मी.) यांच्या शासकीय अिधपत्याखाली आहे. 
एकूण वनके्षतर्ापैकी 84 टक्के राखीव, 11 टक्के संरिक्षत 
वन व पाच टक्के अवगीर्कृत वन आहे. राज्यातील 
वनांच्या वकृ्षाच्छादनाची वगर्वारी उपगर्हाकडून िमळाले या 
मािहतीच्या आधारे करण्यात आली असनू त्यानसुार 
वकृ्षाच्छादन घनतेची वगर्वारी अित घनदाट जंगल (जेथे 

तक्ता 7.32   मत् योत्पादन व िनयार्त 
 

बाब पिरमाण 2010-11 2011-12 2012-13*+ 2011-12 मध्ये 2010-11  
च्या तलुनेत शेकडा बदल 

मत् य उत्पादन लाख मे.टन
 सागरी   4.47 4.34 3.15 -2.9 
      गोडया पाण्यातील   1.30 1.45 1.10 11.5 
      एकूण   5.77 5.79 4.25 0.35 
मत् य उत्पादनाचे थलू मू य      ` कोटी     
 सागरी   2,147 2,428 1,890 13.1 
      गोडया पाण्यातील   852 1,105 880 29.7 
      एकूण   2,999 3,533 2,770 17.8 
मत् य उत्पादनाची िनयार्त   
      उत्पादन लाख मे.टन 1.58 1.52  -3.8 
      मू य ` कोटी 2,244 2,420  7.8 
आधार : मत् य यवसाय  आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन            + िडसबर पयत          .                   * अ थायी         
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वकृ्षाच्छादनाची  घनता 70 टक्क्यापेक्षा जा त आहे), मध्यम दाट जंगल (जेथे ही घनता 40 ते 70 टक्क्यांपयर्त आहे), खलेु वन (जेथे ही 
घनता 10 ते 40 टक्के इतकी आहे) व खरुटे वन (जेथे ही घनता 10 टक्क्यापेक्षा कमी आहे) अशा चार वगार्त केली आहे. उवर्रीत 
वनक्षेतर्ात पाण्याखालील के्षतर्  व वकृ्ष िवरहीत भागाचा समावशे आहे. 

वकृ्षारोपण  
7.56  वकृ्षारोपण हा 20 कलमी कायर्कर्माचा एक भाग असनू याची अंमलबजावणी मखु्यत: वन िवभाग, मविवम व सामािजक 
वनीकरण संचालनालय यांचेमाफर् त करण्यात येते.  वकृ्षारोपणाची िव ततृ मािहती तक्ता 7.33 मध्ये दशर्िवली आहे. 

7.57   राज्य शासनाने दरवषीर् िज हा परीषद (कृषी आिण िशक्षण िवभाग) तसेच इतर िवभाग (वन, औ ोगीक, सा.बां. िव., जलिंसचन 
िवभाग ) यांच्या मदतीने 100 कोटी वकृ्षारोपण करण्याचा िनणर्य घेतलेला आहे. सन 2012-13 साठी वन िवभागाकडे 16 कोटी 
वकृ्षारोपणाचे ल य देण्यात आले आहे. 

सामािजक वनीकरण 
 7.58 गर्ामीण जनतेच्या जळाऊ लाकडाची व वैरणाची गरज भागिवण्यामध्ये तसेच पयार्वरणाचा समतोल राखण्यामध्ये सामािजक 
वनीकरण िवभागाची महत्त्वपणूर् भिूमका आहे. सामािजक वनीकरण संचालनालय राज्यात वकृ्ष लागवडीसाठी िविवध योजना राबिवते. 
महत्वाच्या योजनां ारे वषर्िनहाय झाले या वकृ्षलागवडीची मािहती तक्ता 7.34 मध्ये िदली आहे. 

वन उत्पादने  
7.59 राज्यातील वनां ारे इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड  ही मखु व बांब,ू तद ूप ा, िंडक, गवत इत्यादी गौण वनउत्पादने 
िमळतात. ा सवर् वनोत्पादनांचा राज्याचे उत्पन्न वाढिवण्यात व थािनकांना रोजगार परुिवण्यात महत्वाचा वाटा आहे. राज्यातील मखु 
व गौण वनउत्पादने व त्यांचे मू य याबाबतची मािहती तक्ता 7.35 मध्ये दशर्िवली आहे. 

तक्ता 7.33   वकृ्षरोपणांतगर्त के्षतर् व खचर्  

वषर् 

वन िवभाग मविवम सामािजक वनीकरण  

के्षतर् (हे) खचर् (` कोटी) के्षतर्  
(हे) 

खचर् (` कोटी) के्षतर् (हे) खचर् (` कोटी) परुवलेली रोपे   

(कोटी) 

2007-08 31,113 24.58 2,650 2.33 13,371 14.56 4.48
2008-09 55,967 39.21 2,332 1.75 11,155 13.67 2.73
2009-10 48,099 43.49@ 2,907 - 6,540 7.37 2.57
2010-11 30,190 31.88 3,223 5.98 4,847 7.54 1.94
2011-12 31,369 67.90 4,011 9.47 3,916 13.67 1.32

     2012-13+ 70,153 92.87 4,847 8.65 2,087 12.34 0.75 

आधार : सामािजक वनीकरण संचालनालय, महारा टर् शासन                 @ मविवमसह                                                    + जानेवारी पयत  

तक्ता 7.34 महत्वाच्या योजनांतगर्त वकृ्षारोपणाची मािहती
(के्षतर् हे.) 

योजना 
वषर्

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13+
महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना 146 82 132 628 

महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना 
        र त्यांच्या बाजलूा वकृ्षारोपण  (िक.मी.) 758 1,108 1,004 1,664 

एकाित्मक पडीक जमीन िवकास कायर्कर्म 267 179 312 185 

रा टर्ीय बांब ूअिभयान 290 221 106 130 

िनवडले या पाणलोट के्षतर्ातील सामदुाियक जिमनीवर वकृ्ष लागवड  उ.ना.   उ.ना.   386 220 

पि चम घाट िवकास कायर्कर्म  762 उ.ना.   उ.ना.   45 

 रोजगार हमी योजनेअंतगर्त खाजगी पडीक जिमनीवर वकृ्ष लागवड  3,609 2,943 1,104 134 
आधार :  सामािजक  वनीकरण संचालनालय, महारा टर् शासन.    +जानेवारी पयत     उ.ना.  उपल ध नाही
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तक्ता 7.35  वनोत्पादने व त्यांचे मू य 
(` कोटी)

वनोत्पादने 
उत्पादनाचे 
पिरमाण 

2010-11 2011-12* 2012-13 ++ 
उत्पादन मू य उत्पादन मू य उत्पादन मू य 

(अ) मखु्य वनोत्पादने 
इमारती लाकूड  लाख घन मीटर  1.17 110.35 1.15 243.51 1.28 188.87
जळाऊ लाकूड लाख घन मीटर  4.21 42.18 3.79 28.10 4.14 36.62
एकूण (अ)  5.38 152.53 4.94 271.61 5.42 225.49
(ब)  गौण वनोत्पादने 
बांब ू लाख मे. टन  1.54 22.74 1.93 39.05 1.38 32.14
तद ू लाख टडँडर् 

ॅ
6.42 90.56 6.21 100.08 6.67 140.60

गवत मे. टन 17,629 0.39 1584 0.18 उ.ना. 0.009
िंडक िंक्वटल 5,552 0.87 6076 1.39 उ.ना. 0.05
इतर (लाख, िहरडा, 
िशकोकाई, इतर.) 

 उ.ना.   4.11 उ.ना.   9.79 उ.ना.    0.34

एकूण (ब)   118.67 150.49  173.14
एकूण (अ+ब)   271.20 422.1  398.63
आधार :  मखु्य वन संरक्षक यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन,          उ.ना.   उपल ध नाही                        * अ थायी                                  + + अपेिक्षत               

संत तकुाराम वनगर्ाम योजना 
7.60 या योजनेचा मखु्य उ ेश वन आिण ाण्यांच्या संरक्षणामध्ये थािनक लोकांना सामील करुन घेणे हा आहे. या योजनेअंतगर्त 
27 लाख हे. के्षतर्ात एकूण 12,629 संयकु्त वन यव थापन सिमत्या गिठत करण्यात करण्यात आ या आहेत.  2011-12 मध्ये            
` 112.65 लाख खचर् झाले असनू 2012-13 मध्ये ` 62.96 लाख अथर्संकि पय तरतदूी पैकी नो हबर पयत ` 47.22 लाख खचर् 
करण्यात आला. 

वन्यजीव आिण रा टर्ीय उ ाने/अभयारण्ये 
7.61 रा टर्ीय याघर् संरक्षण ािधकरण यांच्या माचर्, 2011 मध्ये कािशत अहवालानसुार महारा टर्ातील वाघांची अंदािजत संख्या 
139 ते 170 च्या दर यान आहे. वन्यजीवांच्या संवधर्न व रक्षणाकिरता शासनाने पाच निवन अभयारण्ये उभारली आहेत. 1. गेर्ट इडंीयन 
ब टडर्, िज हा उ मानाबाद आिण सोलापरू (के्षतर् 1.98 चौ. िक. मी.), 2. बोर, िज हा नागपरू आिण वधार् (के्षतर् 60.69 चौ. िक. मी.),   
3. नागझीरा, िज हा ग िदया (क्षेतर् 151.33 चौ. िक. मी.), 4. नवेगाव, िज हा ग िदया (के्षतर् 122.76 चौ. िक. मी.) आिण 5. उमरेड     
क-हांडला,िज हा नागपरू आिण भंडारा (के्षतर् 189.29 चौ. िक. मी.). राज्यातील वन्यजीव आिण रा टर्ीय उ ाने/अभयारण्ये यावर कदर् 
परु कृत योजने ारे झाले या खचार्ची मािहती तक्ता 7.36 मध्ये दशर्िवली आहे.  
 

 

***** 

तक्ता 7.36  क पिनहाय वन्यजीव आिण रा टर्ीय उ ाने/अभयारण्ये यांचे के्षतर् व त्यावरील खचर् 
(` कोटी)

योजना के्षतर् 
(चौ. िक. मी.)

खचर्  2011-12 मध्ये 2010-11 च्या 
तलुनेत शेकडा बदल 2010-11 2011-12 2012-13+ 

 याघर् क प      

      मेळघाट 1,677 22.20 11.72 1.58 (-)47.2 

 ताडोबा अंधारी 620 2.58 26.75 1.17 936.8 

 पच 257 1.44 2.12 1.14 47.2 

 सहयादर्ी 741 0.75 0.29 0.09 (-)61.3 

 रा टर्ीय उ ाने/अभयारण्ये यांचा िवकास 14,051 3.68 2.62 0.82 (-)28.8 

    ह ी क प को हापरू उ.ना.    0.50 0.20 0.11 (-)60.0 

      एकूण  31.15   43.70 4.91 40.29 

आधार: मखु्य वन संरक्षक यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन,          उ.ना.   उपल ध नाही                                                                + ऑक्टोबर पयत   
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पिरिश ट 7.1 
राज्यातील मखु्य िपकांखालील के्षतर्, पीक आिण दर हेक्टरी उत्पादन 

                                                                            के्षतर् ‘000 हे., 
  उत्पादन ‘000 मे.टन 

अन्नधान्ये     उत्पादकता ित हे.िक.गर्.ॅ 

तांदळू गहू ज्वारी 
अन.ु 
कर्मांक 

वषर् 
के्षतर् 

उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् 
उत्पादन दर हेक्टरी 

उत्पादन 
के्षतर् 

उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(1) (2) 

 

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

1 1960-61 ... 1,300 1,369 1,054 907 401  442 6,284 4,224 672 

2 1970-71 ... 1,352 1,662 1,229 812 440  542 5,703 1,557 273 

3 1980-81 ... 1,459 2,315 1,587 1,063 886  834 6,469 4,409 681 

4 1990-91 ... 1,597 2,344 1,467 867 909  1,049 6,300 5,929 941 

5 2000-01 ... 1,512 1,930 1,277 754 948  1,256 5,094 3,988 783 

6 2009-10 ... 1,471 2,186 1,486 1,081 1,740  1,610 4,176 3,565 854 

7 2010-11 ... 1,518 2,696 1,776 1,307 2,301  1,761 4,060 3,452 850 

8 2011-12 ... 1,544 2,840 1,840 878 1,499  1,707 3,229 2,627 814 

         
बाजरी इतर  तणृधान्ये सवर् तणृधान्ये 

अन.ु 
कर्मांक 

वषर् के्षतर् 
उत्पादन 

दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन
दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन 
दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(1) (2) 

 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 1960-61 ... 1,635 489  299 480 272  567 10,606 6,755 637 

2 1970-71 ... 2,039 824  404 414 254  614 10,320 4,737 459 

3 1980-81 ... 1,534 697  454 451 340  754 10,976 8,647 788 

4 1990-91 ... 1,940 1,115  575 432 443  1,025 11,136 10,740 964 

5 2000-01 ... 1,800 1,087  604 664 544  819 9,824 8,497 865 

6 2009-10 ... 1,034 766  742 974 1,961  2,014 8,735 10,218 1,170 

7 2010-11 ... 1,035 1,123  1,086 1,069 2,750  2,572 8,989 12,323 1,371 

8 2011-12 ... 838 823  982 1,075 2,629  2,446 7,564 10,418 1,377 

         
तरू हरभरा मगु 

अन.ु 
कर्मांक 

वषर् 
के्षतर् उत्पादन 

दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन
दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन 
दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(1) (2) 

 

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

1 1960-61 ... 530 468 883 402 134 333 0 0 0 

2 1970-71 ... 627 271 432 310 87 281 0 0 0 

3 1980-81 ... 644 319 495 410 137 335 0 0 0 

4 1990-91 ... 1,004 419 417 668 355 532 0 0 0 

5 2000-01 ... 1,096 660 602 676 351 519 714 244 341 

6 2009-10 ... 1,093 919 841 1,291 1,114 863 428 142 332 

7 2010-11 ... 1,302 976 750 1,438 1,300 904 554 372 672 

8 2011-12 ... 1,233 871 706 1,075 857 797 433 254 586 

(पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 7.1  (पढेु चालू) 
 

                                                                            के्षतर् ‘000 हे., 
  उत्पादन ‘000 मे.टन 

अन्नधान्ये     उत्पादकता ित हे.िक.गर्.ॅ 

उिडद इतर कडधान्ये सवर् कडधान्ये 
अन.ु 
कर्मांक 

वषर् के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(1) (2) 

 

(30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

1 1960-61 ... 0 0 0 1,417 387 273 2,349 989 421 
2 1970-71 ... 0 0 0 1,629 319 196 2,566 677 264 
3 1980-81 ... 0 0 0 1,661 369 222 2,715 825 304 
4 1990-91 ... 0 0 0 1,585 667 421 3,257 1,441 442 
5 2000-01 ... 574 205 357 497 177 356 3,557 1,637 460 
6 2009-10 ... 354 117 332 209 79 378 3,375 2,372 703 
7 2010-11 ... 482 329 682 262 119 455 4,038 3,096 767 
8 2011-12 ... 364 249 685  192 79 412 3,297 2,310 701 

            

सवर्  अन्नधान्ये भईूमगू सोयािबन 
अन.ु 
कर्मांक 

वषर् के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन
दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(1) (2) 

 

(39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) 

1 1960-61 ... 12,955 7,744  598 1,083 800  739 0 0  0 
2 1970-71 ... 12,886 5,414  420 904 586  649 0 0  0 
3 1980-81 ... 13,691 9,472  692 695 451  648 0 0  0 
4 1990-91 ... 14,393 12,181  846 864 979  1,132 201 190  947 
5 2000-01 ... 13,382 10,133  757 490 470  958 1,142 1,266  1,109 
6 2009-10 ... 12,109 12,590  1,040 322 365  1,133 3,019 2,197  728 
7 2010-11 ... 13,026 15,419  1,184 357 458  1,281 2,729 4,316  1,581 
8 2011-12 ... 10,860 12,728  1,1 72 302 351  1,160 3,010 3,969  1,319 

            

करडई  इतर तेलिबया सवर् तेलिबया 
अन.ु 
कर्मांक 

वषर् के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् 
उत्पादन दर हेक्टरी 

उत्पादन 
(1) (2) 

 

(48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) 

1 1960-61 ...  331 0  0 454 0  0 1,868 0  0 
2 1970-71 ...  406 102  252 408 65  159 1,718 753  438 
3 1980-81 ...  480 174  363 605 103  170 1,780 728  426 
4 1990-91 ...  634 258  408 1,127 455  404 2,826 1,882  666 
5 2000-01 ...  296 122  412 631 241  382 2,559 2,099  820 
6 2009-10 ...  188 109  579 333 159  477 3,883 2,814  724 
7 2010-11 ...  173 94  544 334 160  478 3,624 5,045  1,392 
8 2011-12 ...  131 71  542 235 101  430 3,678 4,492  1,221 

 

(पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 7.1 (समा त) 

  के्षतर् ‘000 हे., 
  उत्पादन ‘000 मे.टन 

नगदी िपके  उत्पादकता ित हे.िक.गर्.ॅ 

ऊस  कापसू (रुई) तंबाख ू
अन.ु 
कर्मांक 

वषर् तोडणी 
के्षतर् 

उत्पादन दर हेक्टरी 
उत्पादन  

(मे. टनांत) 
के्षतर् 

उत्पादन 
  (गास ात )

दर हेक्टरी 
उत्पादन 

के्षतर् 
उत्पादन 

दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(1) (2) 

 

(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) 

1 1960-61 ... 155 10,404 66.92 2,500 1,673 114 25 12 480 

2 1970-71 ... 167 14,433 86.53 2,750 484 30 12 5 448 

3 1980-81 ... 258 23,706 91.74 2,550 1,224 82 12 8 648 

4 1990-91 ... 442 38,154 86.40 2,721 1,875 117 8 8 1,039 

5 2000-01 ... 595 49,569 83.27 3,077 1,803 100 8 9 1,148 

6 2009-10 ... 756 64,159 84.87 3,392 5,111 256 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

7 2010-11 ... 965 85,691 88.80 3,942 7,473 322 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

8 2011-12 ... 1,022 89,456 87.53 41.67 6,820 278 उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

 

 आधार -  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 

 उ.ना. -    उपल ध नाही.                   

 टीप  -  (1) मािहती अंितम अनमुानावर आधािरत आहे. 
  (2) कापसाचे उत्पादन 170 िकगर्.ॅ/गासडी या माणे ‘000 गास ांमध्ये. 
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पिरिश ट 7.2 

राज्यातील कृिष उत्पादनाचे पीकिनहाय िनदशांक 
                                (तैर्वषीर्य सरासरी - पाया : 1979-82 = 100) 

गट/िपके भार 1982-83 1990-91 2000-01 2005-06 2009-10 2010-11 2011-12 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1. अन्नधान्ये         
(अ)तणृधान्ये           
(1) तांदळु 9.49 87.4 106.1 87.4 120.9 98.9 122.8 128.60 
(2) गहू 5.92 80.6 93.9 97.9 134.4 179.7 237.7 135.63 
(3) ज्वारी 22.16 95.5 121.1 81.4 75.8 72.8 70.5 54.98 
(4) बाजरी 3.08 64.2 154.3 150.5 129.0 106.1 155.5 113.98 
(5) बालीर् 0.02 37.7 17.0 13.2 11.3 22.6 188.7 उ.ना. 
(6) मका 0.46 36.9 105.2 253.8 828.6 1,532.2 2,180.5 2,038.93 
(7) नाचणी 0.85 92.0 98.4 60.8 62.5 51.4 55.5 65.18 
(8) कोदरा 0.05 73.7 66.6 43.6 27.1 2.4 23.6 उ.ना. 
(9) इतर   तणृधान्ये 0.19 76.7 150.8 162.5 57.2 34.0 26.1 52.90 
एकूण - तणृधान्ये   42.22 88.5 115.7 91.9  105.8 111.3 134.2 108.86
(ब)कडधान्ये           
(1) हरभरा 1.47 78.4 215.8 213.3 428.9 677.7 790.7 495.46 

(2) तरू 5.45 96.1 105.2 166.0 199.1 231.1 245.3 218.95 

(3) इतर कडधान्ये 3.52 112.5 160.0 150.0 118.6 81.1 196.5 139.51 

एकूण - कडधान्ये 10.44 99.2 139.2 167.3 204.3 243.4 305.6 231.10

एकूण - अन्नधान्ये 52.66 90.6 120.4 106.8 125.3 137.5 168.2 133.09
2. अन्नधान्येतर       
 (अ)गिळताची धान्ये           
(1) भईूमगू 7.23 71.4 158.9 76.2 71.3 59.2 74.3 56.96 

(2) तीळ 0.57 94.2 223.7 88.9 84.2 42.7 58.9 43.66 

(3) मोहरी, राई आिण जवस 0.78 73.4 86.5 30.8 38.9 18.3 5.1 21.59 

(4) एरंडी 0.01 25.0 166.7 358.3 500.0 141.0 333.3 288.50 

(5) सयूर्फूल 0.57 76.8 609.8 352.3 415.1 232.3 267.3 113.82 

एकूण - गिळताची धान्ये   9.16 73.3 184.8 90.6 91.2 65.5 79.8 56.91
(ब) तंतू िपके          

(1) कापसू 9.89 110.4 128.6 123.6 216.7 350.4 512.3 467.59 

(2) मे टा 0.04 44.5 38.0 36.5 27.7 25.9 26.4 उ.ना. 

एकूण - तंतू िपके 9.93 110.1 128.2 123.2 215.9 349.1 510.4 465.70
(क)संकीणर्            

(1) ऊस 25.97 114.3 158.2 186.9 146.3 241.9 297.2 337.26 

(2) तंबाख ू 0.14 68.3 117.3 138.1 90.6 32.7 32.7 उ.ना.

(3) बटाटा 0.22 84.2 120.9 121.9 96.5 उ.ना. उ.ना. उ.ना.

(4) िमरची 1.92 107.1 102.2 82.0 68.9 उ.ना. उ.ना. उ.ना.

एकूण - संकीणर् 28.25 113.3 153.9 179.0 140.4 222.5 273.4 310.04

एकूण - अन्नधान्येतर 47.34 104.9 154.5 150.2 146.7 218.7 285.6 293.71

सवर् िपके 100.00 97.4 136.5 127.4 135.4 175.9 223.8 209.13

 आधार -  कृिष  आयकु्तालय, महारा टर्  शासन, मुंबई 
 टीप   - 2005-06  ते  2011-12 चे िनदशांक  अ थायी  आहेत. 
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पिरिश ट 7.3 
राज्यातील जिमनीच्या वापराची आकडेवारी 

(के्षतर् ‘000 Æêü.) 

मशागतीसाठी 

उपल ध नसलेले के्षतर् 

मशागत न केलेले  

इतर के्षतर् 

पडीत  

जिमनी 

िपकांखालील  

के्षतर् 

वषर् भौगोिलक 
के्षतर् 

वनां-
खालील 
के्षतर् नापीकú व 

मशागतीस 
अयोग्य 
जमीन 

िबगर-शेती 
वापराखाली 
आणलेली 
जमीन 

मशागत-
योग्यÖ 
पडीत 
जमीन 

कायमची 
कुरणे व 
चराऊ 
कुरणे 

िकरकोळ 
झाडे, 
झडुपे 
यांच्या 
समहूा 
खालील 
के्षतर् 

चालूæ पड इतर 
पड 

िन वळû 
पेरणी के्षतर् 

दसुोटा / 
ितसोटा 
के्षतर् 

िपकां-
खालील 
थलू 

 के्षतर् 

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

1986-87 30,758 5,350 1,679 1,152 1,044 1,367 196 909 1,057 18,004 2,320 20,324

1990-91 30,758 5,128 1,622 1,091 966 1,125 301 898 1,063 18,565 3,295 21,859

1995-96 30,758 5,148 1,544 1,349 960 1,166 292 1,072 1,248 17,980 3,524 21,504

2000-01 30,758 5,150 1,544 1,364 959 1,168 327 1,126 1,276 17,844 3,775 21,619

2001-02 30,758 5,150 1,544 1,368 959 1,168 327 1,717 1,303 17,222 3,769 20,991

2002-03 30,758 5,150 1,544 1,371 958 1,168 328 1,736 1,308 17,195 3,720 20,915

2003-04 30,758 5,214 1,725 1,390 917 1,249 251 1,364 1,216 17,432 4,758 22,190

2004-05 30,758 5,213 1,726 1,393 918 1,251 249 1,316 1,204 17,490 4,878 22,368

2005-06 30,758 5,212 1,720 1,407 914 1,252 249 1,327 1,204 17,473 5,083 22,556

2006-07 30,758 5,213 1,719 1,412 915 1,252 249 1,324 1,196 17,478 5,079 22,557

2007-08 30,758 5,213 1,718 1,427 916 1,248 248 1,327 1,188 17,473 5,182 22,655

2008-09 30,758 5,213 1,718 1,433 918 1,246 248 1,372 1,188 17,422 5,032 22,454

2009-10 30,758 5,214 1,729 1,443 917 1,242 250 1,373 1,189 17,401 5,211 22,612

2010-11 30,758 5,216 1,731 1,449 919 1,242 250 1,366 1,179 17,406 5,769 23,175

  
            आधार -  कृिष  आयकु्तालय, महारा टर् शासन, मुंबई 
 

    टीप  -     2003-04 ते 2010-11 चे आकडे  अ थायी  आहेत. 
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पिरिश ट 7.4 

कृिष गणनांनसुार राज्यातील एकूण विहती खातेदार, विहतीचे एकूण के्षतर् व सरासरी के्षतर् 
 

विहती खातेदारांची संख्या ('00) अन.ु 
कर्. 

आकारवगर् (हेक्टर) 
1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06 2010-11 

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

1  0.5 पेक्षा कमी  6,834  9,914  16,672  22,409  27,462  31,658  36,457 

2 0.5 - 1.0  5,585  9,345  16,075  20,252  25,595  29,525  30,634 

3 1.0 - 2.0  8,783  15,409  27,276  31,755  36,056  41,503  40,493 

4 2.0 - 3.0  6,266  10,275  13,969  14,745  15,791  17,020  15,452 

5 3.0 - 4.0  4,606  6,583  7,289  6,774  6,949  7,496  6,126 

6 4.0 - 5.0  3,576  4,601  4,469  3,874  3,780  4,037  3,141 

7 5.0 - 10.0  8,715  9,316  7,241  5,558  4,873  5,214  3.959 

8 10.0 - 20.0  4,180  2,819  1,530  1,029  773  622  602 

9 20.0 व त्यापेक्षा 
अिधक 

 961  363  176  132  97  81  126 

 एकूण  49,506  68,625  94,697  1,06,528  1,21,376  1,37,156  1,36,990 

 

विहती एकूण के्षतर्  ('00 हे.) अन.ु 
कर्. 

आकारवगर् (हेक्टर) 
1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06 2010-11 

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

1  0.5 पेक्षा कमी  1,634  2,630  4,119  5,746  7,328  7,740  9,180 

2 0.5 - 1.0  4,142  7,103  12,057  15,120  19,159  20,274  22,681 

3 1.0 - 2.0  12,842  23,337  39,833  46,059  51,271  52,476  57,343 

4 2.0 - 3.0  15,386  25,363  33,689  35,420  37,414  37,542  36,647 

5 3.0 - 4.0  15,920  22,815  25,108  23,303  23,676  23,756  20,966 

6 4.0 - 5.0  15,961  20,556  19,864  17,210  16,717  16,717  13,891 

7 5.0 - 10.0  61,213  63,937  48,700  37,150  32,084  32,135  25,993 

8 10.0 - 20.0  56,302  37,213  19,749  13,514  9,961  6,776  7,582 

9 20.0 व त्यापेक्षा अिधक  28,394  10,662  6,129  5,274  3,418  2,634  3,387 

 एकूण  2,11,794  2,13,616  2,09,248  1,98,796  2,01,028 2,00,050 1,97,670 

                    (पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 7.4 (समा त) 

 
विहती सरासरी के्षतर् (हे.) अन.ु 

कर्. 
आकारवगर् (हेक्टर) 

1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06 2010-11 

(1) (2) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1  0.5 पेक्षा कमी 0.24 0.27 0.25 0.26 0.27 0.24 0.25 

2 0.5 - 1.0 0.74 0.76 0.75 0.75 0.75 0.69 0.74 

3 1.0 - 2.0 1.46 1.51 1.46 1.45 1.42 1.26 1.42 

4 2.0 - 3.0 2.46 2.47 2.41 2.40 2.37 2.21 2.37 

5 3.0 - 4.0 3.46 3.47 3.44 3.44 3.41 3.17 3.42 

6 4.0 - 5.0 4.46 4.47 4.44 4.44 4.42 4.14 4.42 

7 5.0 - 10.0 7.02 6.86 6.73 6.68 6.58 6.16 6.57 

8 10.0 - 20.0 13.47 13.20 12.91 13.13 12.89 10.89 12.59 

9 20.0 व  त्यापेक्षा 
अिधक 

29.55 29.37 34.82 39.95 35.24 32.52 26.88 

 एकूण   4.28 3.11 2.21 1.87   1.66 1.46 1.44 

 
 आधार -  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन 
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पिरिश ट 7.5 
 राज्यातील िंसचनाखालील के्षतर् 

 ('000 हे.) 

िंसिचत के्षतर् 

अ. 
कर्.  

वषर्  
 

िविहरी 
 

इतर 
साधने 

 
िन वळ 
के्षतर् 

 
एकूण 
के्षतर् 

ओिलताखालील 
िपकांची  
सघनता 

िंसचन 
िविहरींची 
संख्या 

(हजारात)

दर 
िविहरीमागे 
िंसिचत 

िन वळ के्षतर् 
(हेक्टरमध्ये) 

िपकांखालील 
एकूण के्षतर् 

थलू िंसिचत 
के्षतर्ाची 

िपकांखालील 
थलू के्षतर्ाशी 
टक्केवारी 

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

1 1960-61 595 477 1,072 1,220 114 542 1.10 18,823 6.5 

2 1970-71 768 579 1,347 1,570 117 694 1.11 18,737 8.4 

3 1980-81 1,055 780 1,835 2,415 132 826 1.28 19,642 12.3 

4 1990-91 1,672 999 2,671 3,319 124 1,017 1.64 21,859 15.2 

5 1995-96 1,870 1,010 2,880 3,550 123 1,229 1.52 21,504 16.5 

6 2000-01 2,262 987 3,249 3,852 119 1,318 1.72 21,619 17.8 

7 2001-02 2,146 990 3,136 3,727 119 1,322 1.52 20,991 17.8 

8 2002-03 2,145 1,071 3,216 3,806 118 1,331 1.61 20,915 18.2 

9 2003-04 1,914 1,030 2,944 3,636 123 उ.ना. उ.ना. 22,190 16.4 

10 2004-05 1,942 1,001 2,993 3,665 125 उ.ना. उ.ना. 22,376 16.4 

11 2005-06 2,077 1,070 3,147 3,810 118 उ.ना. उ.ना. 22,556 16.9 

12 2006-07 2,109 1,137 3,246 3,958 122 उ.ना. उ.ना. 22,557 17.6 

13 2007-08 2,151 1,160 3,311 4,037 122 उ.ना. उ.ना. 22,655 17.8 

14 2008-09 2,115 1,140 3,255 3,970 122 उ.ना. उ.ना. 22,454 17.7 

15 2009-10 2,159 1,162 3,321 4,050 122 उ.ना. उ.ना. 22,612 17.9 

16 2010-11 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 23,175 उ.ना. 

 

 आधार -  कृिष आयकु्तालय, महारा टर् शासन, मुंबई   

 उ.ना. - उपल ध नाही.                                                                                                                                                       

 टीप   - (1) आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 

  (2) तंभ कर्.7 मध्ये ( तंभ कर्.6 ÷ तंभ कर्.5) x 100 हे सतूर् वापरून सघनता काढली आहे. 

   (3) 2003 -04 ते 2010-11 चे आकडे अ थायी आहेत. 
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पिरिश ट 7.6 

 
िंसचन व िबगर िंसचन पाणीप ी आकारणी, वसलुी व थकबाकी 

 (` कोटी) 

वषर् पाणीप ी आकारणी वसलुी वषर् अखेर िश लक  थकबाकी 

 िंसचन िबगर िंसचन एकूण िंसचन िबगर 
िंसचन 

एकूण िंसचन िबगर 
िंसचन 

एकूण 

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

2000-01 74.48 362.60 437.08 41.23 153.99 195.22 223.39 571.30 794.69 

2001-02 84.72 368.83 453.55 43.57 208.12 251.69 264.54 732.01 996.55 

2002-03 83.17 360.68 443.85 42.02 335.50 377.52 303.79 751.99 1,055.78 

2003-04 93.03 360.26 453.29 42.89 335.20 378.09 376.63 353.06 729.69 

2004-05 78.69 418.44 497.13 45.78 402.57 448.35 415.59 378.59 794.18 

2005-06 68.25 350.28 418.53 64.03 349.45 413.48 410.18 282.09 692.27 

2006-07 90.70 408.75 499.45 74.72 420.26 494.98 427.01 245.82 672.82 

2007-08 110.35 563.89 674.24 70.47 556.54 627.01 473.70 275.20 748.90 

2008-09 112.95 695.37 808.32 71.05 602.11 673.16 531.10 466.38 1,004.61 

2009-10 95.00 715.11 810.11 69.94 732.69 802.63 561.77 466.38 1,028.15 

2010-11 96.24 670.46 766.70 79.03 666.87 745.90 745.90 468.62 1,047.90 

2011-12 109.73 541.06 650.79 79.13 541.13 620.26 608.87 461.74 1,070.61 

 
आधार - जलसंपदा  िवभाग, महारा टर् शासन, मुंबई   
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पिरिश ट 7.7 

महारा टर् राज्यातील पशुधन आिण क ब ा व बदके 
 

            (हजारात) 

अन.ु 
कर्मां
क 

वषर् गाई-बैल हशी-रेडे 
म ा व 
शे या 

इतर  
पशधुन+ 

एकूण 
पशधुन 

दर शंभर 
हेक्टर चराई 
के्षतर्ामागे 
शे या, 
म ा 

(संख्या) 

िपकांखालील 
दर शंभर 
हेक्टर 
िन वळ 
के्षतर्ामागे 
पशधुन 
(संख्या) 

दर लाख 
लोकसंख्ये-  
 मागे 
 पशधुन 

एकूण 
क ब ा व 
बदके 

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

1 1961 15,328 3,087 7,273  360 26,048 512 144 66 10,578 

2 1966 14,729 3,042 7,326  352 25,449 522 140 57 9,902 

3 1972 14,705 3,301 8,038  317 26,361 491 164 52 12,217 

4 1978 15,218 3,899 10,199  326 29,642 650 162 51 18,791 

5 1982 16,162 3,972 10,376  409 30,919 673 175 48 19,845 

6 1987 16,983 4,755 12,068  449 34,255 950 189 48 24,839 

7 1992 17,441 5,447 13,016  489 36,393 940 202 45 32,187 

8 1997 18,071 6,073 14,802  692 39,638 1,104 223 50 35,392 

9 2003 16,738 6,084 13,624  612 37,058 1,016 213 39 34,596 

10 2007* 16,184 6,073 13,301  397 35,955 1,064 206 37 64,756 

 
 आधार -  पशधुन गणना  
 

  टीप     -   * अ थायी 
        + इतर पशुधन या बाबीमध्ये  डकरेु , घोडे व िशंगरे, खेचरे, उंट, गाढवे यांचा समावेश करण्यात  आला आहे.  

 





  



   

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 
 

8. उ ोग आिण सहकार 
 

उ ोग 

8.1 भारतातील औ ोिगक के्षतर्ामध्ये राज्याने आपले आघाडीचे थान कायम राखले आहे.  राज्याच्या आिर्थक िवकासामध्ये 

बळकट औ ािगक के्षतर् महत्वाचा आधार तंभ राहीले आहे.  राज्याचे औ ािगक धोरण ि थर राहीले नसनू, कालानरुुप त्यामध्ये अनेक 

बदल झाले आहेत.  जागितकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरण यामळेु िनमार्ण झाले या आ हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याने 1993 

मध्ये पिहले औ ोिगक धोरण ि वकारले आिण तदनंतर 1995, 2001 व 2006 मध्ये धोरणात सधुारणा के या व नकुतेच नवीन 

औ ोिगक धोरण 2013 जािहर केले.  पणूर्त: सावर्जिनक के्षतर्ाच्या भुत्वाखाली असलेली के्षतेर् खाजगी के्षतर्ासाठी खलुी केली, िवदेशी थेट 

गुंतवणकु वाढीसाठी मानके िशिथल केली, मािहती तंतर्ज्ञान, जैव तंतर्ज्ञान, िवशेष आिर्थक के्षतर् आिण िवशाल क प, दर्ाक्ष िकर्या इ. 

बाबतच्या अनकूुल धोरणांचा पिरणाम राज्यातील औ ोिगक के्षतर्ाचा िवकास आणखी वाढण्यामध्ये झाला आहे.  चांग या दजार्च्या 

िवकिसत पायाभतू सिुवधा, िवपलु नैसिर्गक साधनसंप ी, सवर् महत्वाच्या देशांशी दळणवळण सिुवधा, कुशल मनु यबळ व चांग या 

दजार्च्या शैक्षिणक सिुवधा यांनी निवन उ ोग थािपत करण्यासाठी महारा टर्ास आदशर् िठकाण बनिवले आहे.  मुंबई, ठाणे आिण पणेु 

यािशवाय नािशक, औरंगाबाद, नागपरू आिण को हापरू यासारख्या दु यम तरावरील शहरांचा औ ोिगक कदेर् हणनू झाले या उदयामळेु 

राज्याच्या  औ ोिगक वाढीमध्ये उ लेखनीय वाढ झाली आहे.          

महारा टर्ातील औ ोिगक िवकासाची ठळक वैिश टये  

औ ोिगक गुंतवणकू  

 8.2 राज्याने जा तीत जा त रोजगार िनिर्मतीची क्षमता असलेले सवार्त जा त ताव ा त केले आहेत.  ऑग ट, 1991 ते नो हबर, 

2012 या कालावधीत एकूण ` 9,55,329 कोटी गुंतवणकुीच्या 17,866 औ ोिगक तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.  यापैकी  

`  1,78,483 कोटी गुंतवणकुीचे (18.6 टक्के) 7,706 क प (43.1 टक्के) कायार्िन्वत झाले असनू त्यामधनु 9.5 लाख रोजगार 

िनिर्मती झाली आहे, तर ` 78,804 कोटी गुंतवणकुीच्या 2,057 क पांची अमंलबजावणी सरुु असनू त्यामधनु 2.9 लाख रोजगार 

िनिर्मती अपेिक्षत आहे.  गुंतवणकुीसाठी देशामध्ये ा त झालेले एकूण औ ोिगक ताव, गुंतवणकू आिण रोजगार यामध्ये राज्याचा 

अनकुर्मे 18, 10 आिण 20 टक्के वाटा आहे.  िनवडक राज्यातील औ ोिगक मंजरु तावांची मािहती  तक्ता 8.1 मध्ये िदली आहे.   

 

तक्ता 8.1  िनवडक राज्यातील आवेदन पतेर्/इरादा पतेर्/100 टक्के िनयार्तिभमखु मंजरू औ ोिगक  ताव   
(ऑग ट, 1991 ते स टबरú, 2012) 

 महारा टर् गजुरात तािमळनाडू आंधर् देश उ र देश अिखल भारत 

ताव (संख्या) 17,779 

( 17.9 ) 

11,759 

 ( 11.9 ) 

9,001 

( 9.1 ) 

8,032 

( 8.1 ) 

7,702 

( 7.8 ) 

99,147 

 

गुंतवणकू   (` कोटी) 9,50,972 

( 9.6 ) 

11,53,287 

( 11.7 ) 

4,67,131 

( 4.7 ) 

8,95,308 

( 9.1 ) 

2,87,277 

( 2.9 ) 

98,86,484 

 

रोजगार (लाख) 44.4 

( 19.8 ) 

21.6 

( 9.6 ) 

24.6 

( 10.8 ) 

14.9 

( 6.6 ) 

20.0 

( 8.8 ) 

224.5 

 

आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर्   शासन                                                                          टीप :  कंसातील आकडे  एकूण भारताशी टक्केवारी दशर्िवतात         
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थेट िवदेशी गुंतवणकू 
8.3 ऑग ट, 1991 ते  माचर्, 2012  या   कालावधीत   राज्यात थेट िवदेशी गुंतवणकूीच्या 4,246   क पांना मान्यता देण्यात 
आली व त्यातील गुंतवणकू ` 97,799 कोटी आहे.  त्यापैकी 45 टक्के क प कायार्िन्वत झाले असनू 10 टक्के क पांची 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व त्यातील गुंतवणकू अनकुर्मे 51 टक्के व 8 टक्के आहे. सन 2011-12 मध्ये ` 5,454 कोटी 
गुंतवणकूीच्या 105 क पांना मान्यता देण्यात आली.  महारा टर्ाच्या औ ोिगक के्षतर्ात िवदेशी गुंतवणकू करणा-या देशांमध्ये अमेिरका 
आिण मॉिरशस हे मखु दोन देश असनू या देशांचा एकूण थेट िवदेशी गुंतवणकूीत अनकुर्मे 14 व 13 टक्के वाटा आहे.  थेट िवदेशी 
गुंतवणकूीबाबत महारा टर् व अिखल भारतातील मंजरू क पांची मािहती  तक्ता 8.2 मध्ये िदली आहे. 
 

 8.4 राज्यामध्ये मािहती तंतर्ज्ञान व िव ीय सेवा ा उ ोग गटांनी मोठया माणात थेट िवदेशी गुंतवणकू ा त करण्यात सातत्य 
राखले आहे. ऑग ट, 1991 ते माचर्, 2012 पयर्न्त उ ोग गटिनहाय थेट िवदेशी गुंतवणकुीच्या मंजरू क पांची मािहती   तक्ता 8.3 मध्ये 
िदली  आहे. 

तक्ता 8.2   थेट िवदेशी गुंतवणकू 
(ऑग ट, 1991 ते माचर् ú, 2012) 

राज्य क प 
(संख्या) 

अिखल भारताशी 
टक्केवारी 

गुंतवणकू 
(` कोटी) 

अिखल भारताशी 
टक्केवारी 

महारा टर् 4,246 20.6 97,799 22.9 

अिखल भारत 20,643 -- 4,25,811 -- 
आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर्  शासन    

तक्ता 8.3  उ ोग गटिनहाय मंजरू िवदेशी थेट गुंतवणकुीचे ताव
(ऑग ट, 1991 ते माचर्, 2012) 

उ ोग गट क प 
 (संख्या) 

गुंतवणकू  
(` कोटी) 

मािहती तंतर्ज्ञान 762 12,765 

िव ीय सेवा 667 11,858 

हॉटेल आिण पयर्टन  उ ोग 95 6,326 

यवसाय यव थापन स ला 369 4,962 

पिरवहन 108 4,124 

िसमट आिण िसरिॅमक्स 58 3,727 

उजार् व इंधन 39 2,841 

रसायने व खते 197 2,666 

िव तु सामगुर्ी  आिण इलेक्टर्ॉिनक्स 212 1,467 

कागद व कागदाचा लगदा 31 1,323 

व तर्ो ोग 122 1,051 

अन्न िकर्या 173 1,039 

औषधे व औषधी दर् ये 121 1,012 

मोटार वाहने 112 895 

दरूसंचार उ ोग 51 876 

औ ोिगक यंतर्सामगुर्ी 261 771 

लिॅ टक आिण  रबर व त ू 27 767 

यंतर्सामगुर्ी / औ ोिगक  उपकरणे  89 717 

रत्ने व आभुषणे आिण काच उ ोग 58 631 

इतर 694 37,981 

एकूण 4,246 97,799 
आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर्  शासन    
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 महारा टर्ातून िनयार्त   
 8.5 राज्यातनू मखु्यत्त्वे रत्ने व आभषूणे, सॉ टवेअर, व तर्, तयार कपडे, 
सतुी धागे, धात ू व धात ू उत्पादने, शेतमालावर आधािरत उत्पादने, 
अिभयांितर्की उपकरणे, औषधे व औषधी दर् ये आिण लाि टक व 
लाि टकच्या व त ूयांची िनयार्त होते. िनयार्तदारांनी केले या यत्नांची दखल 
घेऊन राज्यातील िनयार्त वाढीस ोत्साहन देण्यासाठी ‘िनयार्तदारांना िनयार्त 
कामिगरीबाबत परु कारü’ देणे, आतंररा टर्ीय दशर्नात सहभागी होणा-या लघ ु
उ ोग घटकांना भुई भाडे अनदुान देणे याबाबत शासन पढुाकार घेत आहे.  
भारतामधनु झाले या एकूण िनयार्तीमध्ये 2007-08 पासनू राज्याचा वाटा 27 
टक्के इतका राहीला आहे.  राज्यातनू आिण भारतातनू झालेली िनयार्त तक्ता  
8.4 मध्ये दशर्िवली आहे.  

 उ ोगांना िव ीय सहा य  
 8.6 िसकॉम िल., महारा टर् राज्य िव ीय महामंडळ सारख्या राज्य तरीय िव ीय सं था आिण भारतीय आयिुर्वमा महामंडळ, 
भारतीय साधारण िवमा महामंडळ, आयएफसीआय िल., भारतीय लघ ु उ ोग िवकास बकँ यासारख्या कदर् तरीय िव ीय सं थां ारे 
राज्यातील उ ोगांना िव ीय सहा य परुिवले जाते.  याबाबतची मािहती  पिरिश ट 8.1  मध्ये िदली आहे.  

िवशेष आिर्थक के्षतेर् 
 8.7 आिर्थक वाढीस चालना िमळण्यासाठी राज्याने  फे वुारी, 2006 पासनू िवशेष आिर्थक के्षतर् (सेझ) धोरण ि वकारले आहे.  
नो हबर, 2012 पयर्न्त राज्यात 234 िवशेष आिर्थक के्षतर्ाबाबत ताव ा त झाले आहेत. या ा त तावांपैकी 124 तावांना कदर् 
शासनाकडून मान्यता (104 औपचािरकिरत्या व 20 तत्वत:) देण्यात आली असनू त्यापैकी 64 ताव अिधसिूचत झाले आहेत. 
राज्यामध्ये 31 िडसबर, 2012 रोजी ` 10,836 कोटी गुंतवणकूीच्या 17 िवशेष आिर्थक के्षतर्ांची अंमलबजावणी 2,421 हेक्टर के्षतर्ावर 
झाली असनू त्यामधनु जवळपास 8.50 लाख रोजगार िनिर्मती झाली आहे. राज्यातील िवभागिनहाय मंजरू तसेच अिधसिूचत िवशेष 
आिर्थक के्षतर्ांची मािहती तक्ता 8.5 मध्ये देण्यात आली आहे.  

मािहती तंतर्ज्ञान संकुले   
8.8 महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ (मऔिवम) व िसडकोने 37 मािहती तंतर्ज्ञान संकुले िवकिसत केली आहेत.  खाजगी 
के्षतर्ाला सहभागी करुन मािहती तंतर्ज्ञान उ ोगासाठी जागितक दजार्च्या पायाभतू सिुवधा िनमार्ण करण्यािरता 479 खाजगी मािहती  
तंतर्ज्ञान संकुले मंजरु केली असनू  त्यापैकी 122 कायर्रत झाली आहेत व  त्यामधील गुंतवणकू  ` 2,712 कोटी इतकी आहे व त्यामधनू  
समुारे 3.2 लाख रोजगार िनमार्ण झाला आहे. उवर्रीत 357 मािहती तंतर्ज्ञान संकुलांना इरादापतेर् िदली असनू त्या ारे  ` 11,994 कोटीची 
गुंतवणकू व 16.0 लाख रोजगाराच्या संधी  िनमार्ण होणे अपेिक्षत आहे.  खाजगी मािहती तंतर्ज्ञान संकुले बहृन्मुंबई (176), या पाठोपाठ 
पणेु (168) व ठाणे (125) या िज हयांमध्ये किदर्त झाली आहेत.  सन 2011-12 मध्ये 31 खाजगी तंतर्ज्ञान संकूले मंजरू करण्यात  
आली आहेत.  

तक्ता 8.4  महारा टर् आिण भारतातून िनयार्त 
(` कोटी)

     वषर् महारा टर् भारत 

2007-08 1,72,846 6,40,172 

2008-09 2,26,794 8,39,978 

2009-10 2,28,184 8,45,125 

2010-11 3,08,515 11,42,649 

2011-12 3,94,005 14,59,280 

2012-13 + 1,74,011 6,44,486 

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन         + ऑग ट  पयत

तक्ता  8.5    मंजरू व अिधसिूचत िवशेष आिर्थक के्षतेर् 
(नो हबर, 2012 पयत) 

िवभाग िवशेष आिर्थक क्षेतर्ांची संख्या क्षेतर् (हेक्टर) तािवत रोजगार (लाख) तािवत गुंतवणकू (` कोटी ) 

 मंजरू अिधसिूचत कायार्िन्वत मंजरू अिधसिूचत कायार्िन्वत मंजरू अिधसिूचत कायार्िन्वत मंजरू अिधसिूचत कायार्िन्वत 

क कण 60 27 3 15,432 2,407 192 35.56 9.45 1.34 82,814 32,395 2,517

पणेु 37 21 11 5,117 2,619 412 10.81 6.17 3.50 42,843 34,980 5,168

नािशक 6 1 0 1,428 1,159 0 2.12 1.25 0 2,882 1,380 0

औरंगाबाद 11 7 1 3,396 786 118 1.37 0.31 0.05 3,655 1,775 240

अमरावती 2 2 0 1,110 1,110 0 0.35 0.35 0 2,360 2,360 0

नागपरू 8 6 2 3,206 2,096 1,699 5.51 3.97 3.61 9,235 4,588 2,911

एकूण 124 64 17 29,689 10,177 2,421 55.72 21.50 8.50 1,43,789 77,478 10,836

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन 
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जैव-तंतर्ज्ञान संकुले  

8.9 राज्याने 2001 मध्ये जैव-तंतर्ज्ञान धोरण 
जाहीर केले आिण राज्यात मऔिवम पिरसरात, जालना 
आिण िंहजेवाडी (पणेु) येथे सावर्जिनक के्षतर्ातील  
जैव-तंतर्ज्ञान संकुले िवकिसत करण्यात आली आहेत.  
` 305 कोटी गुंतवणकुीची पाचú खाजगी जैव-तंतर्ज्ञान 
संकुले िवकिसत करण्यात येत आहेत. राज्यामध्ये  
आठ सावर्जिनक के्षतर्ातील जैव-तंतर्ज्ञानाची िवशेष 
आिर्थक के्षतेर् तािवत असनू त्या ारे अंदाजे ` 4,009 
कोटीची गुंतवणकू व समुारे 0.94 लाख रोजगार 
िनिर्मती अपेिक्षत आहे. न दणीकृत जैव-तंतर्ज्ञान 
संकुलांची मािहती तक्ता   8.6 मध्ये िदली आहे.  

सहकारी औ ोिगक वसाहती  
8.10  मऔिवम के्षतर्ा यितिरक्त औ ोिगक वसाहती सहकारी तत्वावर िवकिसत करण्याचा कायर्कर्म राज्य शासनाने हाती घेतला 
आहे.  उ ोग थािपत करण्यासाठी भाग भांडवलातील िह सा व तांितर्क स ला शासनाकडून देण्यात येतो.  सहकारी औ ोिगक वसाहत 
थापन करण्यासाठी राज्य शासन एकूण क प खचार्च्या 20 टक्के इतके भांडवल देते व िव ीय सं थांच्याकडून कजर् घेण्यासाठी क प 
खचार्च्या 60 टक्के रकमेची शासन हमी देते आिण उवर्िरत 20 टक्के रक्कम उ ोग थापन करणाऱ्या सभासदांना भाग भांडवल हणनू 
जमा करावी  लागते. 31 िडसबर, 2012 अखेर एकूण 142 सहकारी औ ोिगक वसाहतींना मंजरूी िदली असनू त्यापैकी 101 वसाहती 
कायर्रत असनू, 34 वसाहती अ ाप कायार्िन्वत हावयाच्या आहेत आिण उवर्रीत 7 अवसायनात गे या आहेत. शासनाने 92 सहकारी 
वसाहतीना अथर्सहा य परुिवले आहे. िडसबरú,2012 अखेर  एकूण 7,222 घटक  कायर्रत असनू त्यामधील रोजगार 1.37 लाख आहे.  
राज्यातील सहकारी औ ोिगक वसाहतींची ि थती तक्ता 8.7 मध्ये देण्यात आली आहे. 
 

 

सू म, लघ,ु मध्यम व मोठे उपकर्म 
 8.11 व तिुनमार्ण आिण सेवा परुिवणाऱ्या उपकर्मांपैकी व तिुनमार्ण उपकर्मांचे त्यांच्या यंतर्सामगर्ीतील गुंतवणकुीच्या आधारे व सेवा 
परुिवणाऱ्या उपकर्मांचे साधनसामगर्ीच्या मू याच्या आधारे सू म, लघ,ु मध्यम व मोठे उपकर्म असे वगीर्करण करण्यात आले आहे.  
सू म, लघ ुव मध्यम आिण मो ा उपकर्मांची  मािहती  तक्ता 8.8 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता  8.6  न दणीकृत जैव-तंतर्ज्ञान घटक  
                                                                                       ( नो हबर, 2012 पयत)

एकूण घटक गुंतवणकु 
(` कोटी) 

रोजगार जैव       
तंतर्ज्ञान     
घटक 

न दणीकृत इरादा पतेर् न दणीकृत इरादा पतेर् न दणीकृत इरादा पतेर्

सू म, लघ ुव 
मध्यम  

50 15 261.00 179.54 872 338 

 मोठे  16 7 1,119.86 531.20 712 931 

आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                              

तक्ता 8.7   राज्यातील सहकारी औ ोिगक वसाहतींची ि थती  
(31 िडसबर ü, 2012 रोजी) 

           िवभाग  न दणीकृत कायर्रत कायर्रत उ ोग घटक भाग भांडवल  
(` कोटी) 

रोजगार 

मुंबई 4   3 1,248 नगण्य 17,230 

क कण  (मुंबई वगळून) 14 12    510 1.01 11,155 

नािशक 33 28 1,455 4.92 42,295 

पणेु 45 38 3,150 7.84 57,150 

औरंगाबाद 26 13   462 1.03 5,260 

अमरावती 10   3     92 0.23 677 

नागपरू 10    4     305 0.97 3,315 

एकूण 142 101 7,222 16.00 1,37,082 

आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                                                                               
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उ ोगांना िदलेले अनदुान व परतावे 
8.12 औ ोिगक धोरण 2006 च्या अंमलबजावणीपासनु लघ ु व मध्यम आिण मोठया व िवशाल उ ोग उपकर्मांना  
` 4,039 कोटी औ ोिगक ोत्साहन अनदुान, ` 41.18 कोटी जकात कर व वािमत्व धन परतावा आिण  ` 2.71 कोटी याज अनदुान 
देण्यात आले आहे.  अनदुान व परतावे याबाबतची  मािहती  तक्ता 8.9 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 8.9  उ ोगांना िदललेे अनदुान व परतावे 
(5 िडसबर, 2012 पयत)

घटक  (संख्या )  सवलत रक्कम (` कोटी) बाब 

मोठे व िवशाल उ ोग लघ ुव मध्यम उ ोग  मोठे व िवशाल उ ोग लघ ुव मध्यम उ ोग 

औ ोिगक ोत्साहन अनदुान 107 306  3,972.86 66.22 

जकात कर व वािमत्व धन परतावा 8 69  24.02 17.16 

पाच टक्के याज अनदुान - 45  - 2.71 

 एकूण 115 420  3,996.88 86.09 

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन 

सामिुहक ोत्साहन योजना 
8.13  औ ोिगकद टयाृ  कमी िवकिसत भागात उ ोगांच्या सारास उ ेजन देऊन या  भागात निवन / िव तारीत उ ोग घटक थापन 
करण्यासाठी राज्य शासन ोत्साहन पकेजॅ  देत आहे.  राज्याच्या खाजगी के्षतर्ातील, सावर्जिनक / संयकु्त सहकारी के्षतर्ातील परंत ुकिदर्य 
सावर्जिनक के्षतर्ातील घटक वगळून पातर् घटक ‘सामिुहक ोत्साहन योजना’ अंतगर्त ोत्साहन देण्यासाठी िवचारात घेतले जातात.  या 
योजनेअतंगर्त 2011-12 मध्ये 5,395 घटकांनी  मागणी केली आिण त्यांना ` 2,366 कोटी  िवतरीत करण्यात आले. 2012-13 मध्ये   
5 िडसबर, 2012 पयत एकूण ा त 2,010 घटकांना ` 1,100 कोटी  िवतरीत करण्यात आले.  िवशाल, मोठया व लघ ुउ ोग घटकांना  
योजनेअतंगर्त िवतरीत केलेला िनधी तक्ता 8.10 मध्ये िदला आहे. 

 

तक्ता 8.8  सू म, लघ ु, मध्यम आिण मो ा उपकर्मांची मािहती  
                                                             31 जानेवारी, 2013 रोजी                                                   31 िडसबर, 2011 रोजी 

िवभाग सू म, लघ ुव  
मध्यम उपकर्म 

रोजगार  
(लाख) 

मोठे                 
उपकर्म 

रोजगार  
(लाख) 

मुंबई 15,565  
 (9.5) 

2.47 
 (11.7) 

311  
 (6.3) 

0.47 
 (4.2) 

कोकण (मुंबई वगळून) 25,625 
  (15.7) 

3.91 
(18.3) 

1,222  
(24.9) 

2.45  
(21.8) 

नािशक 19,911   
(12.2) 

2.50   
(12.0) 

                665 
 (13.5) 

1.52 
 (13.5) 

पणेु 68,080   
(41.6) 

7.86 
 (37.7) 

1,490 
 (30.3) 

4.07 
 (36.2) 

औरंगाबाद 11,174 
  (6.8) 

1.36 
 (6.5) 

538 
 (11.0) 

1.11 
 (9.9) 

अमरावती 7,710  
 (4.7) 

0.89 
 (4.3) 

148 
 (3.0) 

0.32  
(2.8) 

नागपरू 15,501  
 (9.5) 

1.97 
 (9.4) 

541  
(11.0) 

1.31 
(11.6) 

एकूण 1,63,566  
 (100.0) 

20.97 
 (100.0) 

4,915 
 (100.0) 

11.25 
(100.0) 

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन.                                                                            टीप - कंसातील आकडे एकूणशी  टक्केवारी दशर्िवतात 
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तक्ता 8.10   सामिुहक ोत्साहन योजनेअंतगर्त िवतरीत अनदुान 
          (` कोटी) 

2011-12  2012-13 + क प / उ ोग                 
कार मागणी (संख्या) रक्कम  मागणी (संख्या) रक्कम 

िवशाल 82 2,098.12  56 951.42 

मोठे 37 35.88  51 49.75 

मोठे  (इतर ोत्साहने) 38 29.16  14 2.13 

लघ ुउ ोग (सवर् कारची ोत्साहने) 5,238 202.84  1,889 97.09 

 एकूण 5,395 2,366.00  2,010 1,100.39 

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन.                                                                                                                + 5 िडसेंबर पयर्ंत 
 

औ ोिगक समहू िवकास कायर्कर्म 

8.14 सू म, लघ ुव मध्यम उ ोग घटकांची उत्पादकता व पधार् क्षमता उंचावण्यासाठी कदर् शासनाने िवकासाची क्षमता असले या 
समहूांच्या िवकासासाठी माचर्, 2006 मध्ये योजना जाहीर केली असनू त्यामध्ये उपल ध साधनसंप ीचा वापर भावीपणे करुन मध्यम ते 
दीघर् कालावधीमध्ये सातत्यपणूर् िवकास साधण्यावर भर िदला आहे. 

8.15 सू म, लघ ुउपकर्मांसाठी - औ ोिगक समहू िवकास कायर्कर्म : महारा टर्ामध्ये येवला येथे पैठणी साडी, रत्नािगरी येथे आंबा 
िकर्या, को हापरू येथे को हापरूी च पल, सोलापरू येथे व तर् ावरणे यांचे समहू आहेत. राज्याने टेक्सटाईल, ॲटो, इंिजिनअिंरग, अन्न 
आिण फळ िकर्या, ह त कौश य इत्यादीवर आधािरत उत्पादने या  के्षतर्ामधील 54 ताव िनि चत करुन कदर् शासनाकडे मंजरुीसाठी 
िशफारस केले आहेत.  या कं पांपैकी 32 तावांना कदर् शासनाने ाथिमक मंजरुी तर नऊ क पांना अिंतम मंजरुी िदलेली आहे.  
सदर औ ोिगक समहू क पांना सामाियक सिुवधा कदर्ातील उच्च तंतर्ज्ञानाचा फायदा होईल.  या योजनेअंतगर्त जवळपास  ` 100 कोटी 
इतके अनदुान कदर् शासनाने मंजरु केले आहे आिण यामधनु न याने जवळपास एक लाख रोजगार संधी िनमार्ण होतील असे  अपेिक्षत 
आहे.   

8.16 औ ोिगक पायाभतू िवकास ेणीवाढ योजना :  कदर् शासनाच्या औ ोिगक पायाभतू िवकास ेणीवाढ योजनेतनू 2003 पासनू 
स ि थतीत कायर्रत असले या सु म, लघ ुव मध्यम उदयोग समहुांना सहा य हणनू उच्च दजार्च्या पायाभतू सिुवधा परुिवण्यात येत 
आहेत.  राज्याने पाच ताव िनि चत करुन  कदर् शासनाकडे मंजरुीसाठी िशफारस केले व  त्यांना कदर् शासनाची मंजरुी िमळाली आहे.  
या क पांमध्ये ॲटो क्ल टर, पणेु, टेक्सटाईल क्ल टर, इचलकरंजी, इंिजिनअिंरग क्ल टर, नािशक, ॲटोमोबाईल क्ल टर, औरंगाबाद 
आिण फॉन्डर्ी व इंिजिनअिंरग क्ल टर, को हापरू यांचा समावेश आहे.  या क पांसाठी कदर् शासनाने एकूण ` 207 कोटी अनदुान मंजरू 
केले असनू त्यापैकी ` 146 कोटी अनदुान िवतरीत केले आहे.  राज्य शासनाने या उपकर्मास  हातभार लावण्याचे उ ेशाने मंजरूी िदले या 
क पांना राज्य शासनाचे  10 टक्के अनदुान देण्याचे घोिषत केले आहे.   

खिनजे 

8.17      राज्यातील खिनज साठा  के्षतर् िवदभार्तील भंडारा, चंदर्परू, गडिचरोली, नागपरू आिण यवतमाळ, पि चम महारा टर्ातील 
को हापरू, सातारा तसेच कोकणातील रायगड, रत्नािगरी, िंसधदुगुर् व ठाणे या िज ांमध्ये िवखरुलेले असनू तेथे कोळसा, चनुखडी, कच्चे 
मगेँिनज, बॉक्साईट, कच्चे लोखंड, डोलोमाईट, लटॅराईट, कायनाईट, लोराईट (गेर्डेड), कर्ोमाईट,  इत्यादी खिनजांचे साठे आढळून 
येतात.  राज्यात उत्पादनक्षम खिनज साठा असणारे समुारे 58 हजार चौ.िक.मी. इतके के्षतर् असनू  हे के्षतर् राज्याच्या एकूण भौगोिलक 
के्षतर्ाच्या 19 टक्के आहे.  31 माचर्, 2012 पयत राज्यात 0.7 लाख रोजगार असले या मखु खिनजांच्या 285 खाणी कायर्रत आहेत. 
राज्यातील 2011-12 मध्ये उत्खनन केले या खिनजांचे एकूण मू य ` 6,871 कोटी होतेä, यापैकी उत्खनन केले या कोळशाचे मू य  
` 5,692 कोटी (82 टक्के)  होते.   राज्यातील महत्त्वाच्या खिनजांचे उत्पादन व मू य पिरिश ट 8.2 मध्ये िदले आहे.  
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सं थात्मक रचना 
महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ  
 8.18 मऔिवमची थापना र ते, पाणी, वीजपरुवठा व उ ोजकांसाठी इतर अंतगर्त सेवा यासारख्या अत्याव यक पायाभतू सोयी 
उपल ध करुन औ ोिगक के्षतर्ाचा िवकास करण्याकिरता करण्यात आली आहे.  31 माचर्, 2012 अखेर िवकिसत भखंूडाच्या 88 टक्के 
भखंूड उ ोजकांना िवतरीत करण्यात आले.   मऔिवम अंतगर्त औ ोिगक घटकांची मािहती  तक्ता 8.11 मध्ये दशर्िवली आहे. 

तक्ता 8.11   महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ के्षतर्ातील औ ोिगक घटक   
(31 माचर्, 2012 रोजी ) 

घटक (संख्या) गुंतवणकू  (` कोटी) रोजगार  ( लाख ) भखंूड  (संख्या)   िवभाग 

   2011   2012     2011   2012   2011 2012 िवकिसत िवतरीत  

िवतरीत    
भखंूडांची 
िवकिसत 
भखंूडांशी 
टक्केवारी  

मुंबई 305 305 3,715 3,915 0.72 0.65 368 365 99.2 

 कोकण (मुंबई वगळून ) 11,125 11,072 17,849 19,549 2.69 2.79 19,344 17,115 88.5 

नािशक 6,135 6,747 12,730 10,683 0.66 0.67 10,546 9,463 89.7 

पणेु 9,273 9,554 24,641 38,771 3.50 3.63 17,476 15,917 91.1 

औरंगाबाद 4,577 5,955 5,573 5,092 0.54 0.58 11,068 9,866 89.1 

अमरावती 1,589 1,671 795 3,079 0.19 0.23 4,747 3,526 74.3 

नागपरू 2,687 3,024 8,628 8,605 0.71 0.67 7,417 6,341 85.5 

एकूण 35,691 38,328 73,931 89,694 9.01 9.21 70,966 62,593 88.2 

आधार :  म.औ.िव.म. महारा टर् शासन                                                                                                               

महारा टर् लघउु ोग िवकास महामंडळ  

8.19 महारा टर् लघ ु उ ोग िवकास महामंडळ लघ ु

उ ोगाचा िवकास करणेसाठी उ ोजकांना मदत करते. महारा टर् 

लघउु ोग िवकास महामंडळाची उलाढाल तक्ता 8.12 मध्ये 

देण्यात आली आहे.    

 

महारा टर् राज्य खादी आिण गर्ामो ोग मंडळ  
 8.20 राज्यातील खादी आिण गर्ामो ोग उपकर्मांचे 
संघटन, िवकास व िव तार करणे हे महारा टर् राज्य खादी आिण 
गर्ामो ोग मंडळाचे मखु कायर् आहे.   राज्यातील  खादी व 
गर्ामो ोग घटकांना 2011-12 मध्ये ` 16.68 कोटी  िव ीय 
सहा य अनदुानाच्या वरूपात देण्यात आले आिण 2012-13 
मध्ये ` 19.50 कोटीचे वाटप करणे  तािवत आहे. राज्यातील 
खादी व गर्ामो ोग घटकांची गती तक्ता 8.13 मध्ये  िदली 
आहे.   

8.21 कारागीरú रोजगार हमी योजनेअंतगर्त 2011-12 
मध्ये 3.21 लाख रोजगाराच्या संधी उपल ध करून देण्यात 
आ या ज्या मागील वषीर् 5.00 लाख होत्या.  2012-13 मध्ये 
3.30 लाख कारािगरांना रोजगाराच्या संधी उपल ध करून िद या 
जातील असे अपेिक्षत आहे. 

तक्ता 8.12  महारा टर् लघउु ोग िवकास महामंडळाची  
 उलाढाल               

                                  (` कोटी)

         बाब 2010-11 2011-12 2012-13 + 

कच्चामाल खरेदी 118.02 90.39 1.20 

पणन सहा य  374.35 457.79 126.93 

इतर  2.13 5.64 2.44 

एकूण  494.50 553.82 130.57 
आधार :  महारा टर्  लघउु ोग िवकास महामंडळ                           +  िडसबर  पयत

तक्ता 8.13   खादी व गर्ामो ोग घटकांची कामिगरी 
 

     वषर् 
सहाि यत  घटक 

(लाख) 
उत्पादन मू य 

(` कोटी) 

रोजगार 

(लाख) 

2008-09          2.65          1,661     6.6 

2009-10         2.74          1,908 6.9 

2010-11 2 .18          1,470 4.3 

2011-12 2 .15  1,506 4.3 

2012-13 * 2 .17 1,565 4. 2 

 आधार :  महारा टर् राज्य खादी आिण गर्ामो ोग मंडळ                *  अपेिक्षत             
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महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळ  
 8.22 महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळ हे पयर्टन धोरण 
राज्यात राबिवणारी मखु सं था आहे. पयर्टन क्षमता आिण 
त्यक्ष व अ त्यक्ष उपल ध होणारा रोजगार या दोन्ही बाबी 
िवचारात घेऊन राज्य शासनाने ‘पयर्टन धोरण, 2006ü’ अंतगर्त 
पयर्टन के्षतर्ाच्या िवकासासाठी कृती आराखडा तयार केला 
आहे. 2011-12 मध्ये कदर् सरकार परु कृत (100 टक्के) पांच 
क पांकिरता ` 82.22 कोटी मंजरू करण्यात आले असनू 
त्यापैकी ` 41.87 कोटी कदर् शासनाने िवतरीत केले आहेत 
व ` 25.36 कोटी इतका खचर् झाला आहे. 2012-13 मध्ये 
राज्य शासनाने 13 क पांसाठी ` 35.50 कोटी मंजरू केले 
असनू ` 15.52 कोटी महामंडळास िवतरीत केले आहेत. महारा टर् पयर्टन िवकास मंडळाच्या खचार्बाबतची मािहती तक्ता 8.14 मध्ये 
िदली आहे.     

महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ 
8.23 महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ हे दषूणासंबंधी काय ाची अंमलबजावणी करणारीú मखु सं था आहे. माचर्, 2012 अखेर 
महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाच्या अखत्यारीतील एकूण 77,746 कारखान्यांपैकी वाय ु दषूण करणारे 26 टक्के, जल दषूण 
करणारे 27 टक्के आिण धोकादायक टाकाऊ पदाथर् िनमार्ण करणारे 7 टक्के कारखाने होते.  दषूण कमी करण्याच्या हेतनेू महारा टर् 
दषूण िनयंतर्ण मंडळाने 2011-12 मध्ये कलम 33 अ खाली 382 कारखान्यांना जल ( दषूण ितबंध व िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1981 
अंतगर्त  िनदश िदले आहेत.  राज्यातील 9,176 कारखान्यांचा समावेश असले या 26 औ ोिगक वसाहतीत सामाियक सांडपाणी 
िकर्या संयंतेर् कायार्िन्वत करण्यात येत आहेत.   

औ ोिगक व िव ीय पनुरर्चना मंडळ  
8.24 आजारी उ ोग हा आिर्थकò वाढीमधील एक मखु अडथळा असनू त्यामळेु भांडवली मालम ा, उत्पादकता व रोजगार 
यांच्यावर िवपरीत पिरणाम होतो.  आजारी उ ोग सं था (िवशेष तरतदू), अिधिनयम 1985 अतंगर्त उ ोगाच्या पनुवर्सनासाठी कदर् 
शासनाने औ ोिगक व िव ीय पनुरर्चना मंडळ थापन केले. कायदा अंमलात आ यापासनू नो हबर,2012 पयत मंडळाकडे 
पनुवर्सनासाठी राज्यातील एकूण 960 मध्यम व मो ा उ ोगांकडून करणे ा त झाली आहेत. त्यापैकी 170 करणे पनुवर्सनासाठी 
मंजरू, 141 करणे उ ोग बंद करण्यासाठी िशफारस, 84 करणे लंिबत, 97 करणे फेटाळली, 279 करणे  बंद केली / िनकालात 
काढली, 96 करणे राज्याच्या अखत्यारीबाहेरील आिण 93 करणांवर कायर्वाही सरुु आहे.       

औ ोिगक उत्पादन िनदशांक     
8.25 औ ोिगक के्षतर्ाची वाढ औ ोिगक उत्पादन िनदशांका ारे मोजली जाते.  सध्याच्या औ ोिगक उत्पादन िनदशांकामध्ये 
खिनकमर्, व तिुनमार्ण व वीज या के्षतर्ांचा समावेश आहे.  कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय अिखल भारतीय तरावर मािसक औ ोिगक 
उत्पादन िनदशांक संकिलत करुन जाहीर करते. अिखल भारतीय तरावरील औ ोिगक उत्पादन िनदशांक (पायाभतू वषर् 2004-05) 
एि ल, 2011 - जानेवारी, 2012 मधील 168.0 वरुन एि ल, 2012- जानेवारी, 2013 मध्ये 169.6 इतका वाढला. या िनदशांकातील  
एि ल, 2012- जानेवारी, 2013 या कालावधीतील वाढ 1.0 टक्के होती, जी गतवषार्च्या तत्सम कालावधीत 3.4 टक्के होती.  अिखल 
भारतीय औ ोिगक िनदशांक पिरिश ट 8.3 मध्ये िदले आहेत.  एि ल, 2011- जानेवारी, 2012 आिण एि ल, 2012- जानेवारी, 2013 
या कालावधीतील गटिनहाय अिखल भारतीय  औ ोिगक उत्पादन िनदशांकांचा तपशील तक्ता 8.15 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 8.14  राज्याने मंजरू केलेला िनधी व झाललेा खचर्  
( ` लाख) 

वषर् क प  
(संख्या)  

मंजरू िनधी ा त  िनधी खचर् 

2010-11  8 810.63 608.09 383.09 

2011-12  30 8,549.82 5,739.80 1,593.14 

आधार :  महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळ 

तक्ता 8.15  भारतातील औ ोिगक उत्पादन िनदशांक 
(पायाभतू वषर् 2004-05 = 100)

औ ोिगक उत्पादन िनदशांक 
एि ल ते जानेवारी 

बाब भार 

2011-2012 2012-2013 @ 

शेकडा बदल 

सवर्साधारण िनदशांक 100.00 168.0 169.6 1.0 
खिनकमर् 14.16 125.7 123.3 (-) 1.9 
व तिुनमार्ण 75.53 178.6 180.2 0.9 
वीज 10.31       148.8 155.8 4.7 

आधार : कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, भारत सरकार                                                              @ िशघर् अंदाज   
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वािर्षक उ ोग पाहणी  

 8.26 वािर्षक उ ोग पाहणीत (वाउपा) कारखाना अिधिनयम, 1948 खाली न द झाले या सवर् कारखान्यांचा आिण िवडी व 

िसगारेट कामगार (रोजगाराच्या अटी) अिधिनयम, 1966 खाली न द झाले या िवडी व िसगारेट आ थापनांचा समावेश आहे. अगदी 

अिलकडील उपल ध वािर्षक उ ोग पाहणी 2010-11 च्या  आकडेवारीवरुन असे िनदशर्नास येते की, थलू मू यवृ ी व कामगार वेतन 

यामध्ये अिखल भारतीय तरावर राज्याचा वाटा अनकुर्मे 20.5 टक्के व 16.4 टक्के असनू इतर राज्यांच्या तलुनेत महारा टर् उच्च 

थानावर आहे.  एकूण उ ोग, ि थर भांडवल आिण रोजगार याबाबतीत राज्य दसु-या कर्मांकावर असनू देशामध्ये याबाबतीत राज्याचा 

वाटा अनकुर्मे 13.2, 14.5 आिण 12.1 टक्के होता.   

 8.27  राज्याचा वाटा एकूण उत्पादन मू यामध्ये 16.8 टक्के आिण िन वळ मू यवृ ी मध्ये 21.4 टक्के होता.  राज्य व भारतीय 
तरावरील िनवडक औ ोिगक िनदशांकाची तलुनात्मक मािहती तक्ता 8.16 मध्ये िदली आहे.   

8.28 एकूण उत्पादन मू याच्या बाबतीत 2010-11 मध्ये  i)  कोळसा, शधु्द पेटर्ोिलयम उत्पादने इत्यादी (14.0 टक्केäò),  

ii) मलुभतू धात ू (11.7 टक्के), iii) खा  उत्पादने (11.1 टक्के), iv) मोटर वाहने, टेर्लसर्  (8.6 टक्के) आिण  v) यंतेर् व यंतर्सामगुर्ी 

दरुु ती  व उभारणी (8.0 टक्के) हे मखु उ ोग होते.  या उ ोग गटांचे 2010-11 मध्ये एकूण उत्पादन मू यामधील माण 53.4 टक्के 

होते, तर ि थर भांडवलातील माण 51 टक्के होते. वािर्षक उ ोग पाहणीनसुार राज्यातील उ ोगांबाबतची  महत्त्वाची वैिश े पिरिश ट 

8.4 मध्ये िदली आहेत.  

8.29 राज्यातील 2010-11 मधील ित कारखाना ि थर भांडवलातील गुंतवणकू, उत्पािदत व त ूव सेवा यांचे मू य आिण िन वळ 

मू यवधृ्दी भारतापेक्षा अनकुर्मे 10 टक्के, 28 टक्के व 62 टक्क्यांनी जा त आहे. वाउपा 2009-10 व 2010-11 वर आधािरत महत्त्वाचे 

‘ ित कारखाना’ व ‘ ित कामगारú’ िनदशक तक्ता 8.17 मध्ये िदले असनू त्यांचा भारत व राज्यांतील कल अनकुर्मे आलेख 8.1 व 

आलेख 8.2 मध्ये दशर्िवला आहे.   

तक्ता  8.16   उ ोगांबाबत िनवडक िनदशक     
                                 (` कोटी) 

2009-10 2010-11 * तपशील 

महारा टर् भारत  भारताशी 
टक्केवारी 

महारा टर् भारत  भारताशी 
टक्केवारी 

उ ोग (संख्या) 19,457 1,58,877 12.2 27,892 2,11,660 13.2 

ि थर भांडवल 1,97,274 13,52,184 14.6 2,32,635 16,07,843 14.5 

खेळते  भांडवल 63,467 3,87,745 16.4 67,116 6,20,467 10.8 

एकूण उत्पादन 6,24,049 37,33,036 16.7 7,87,970 46,85,213 16.8 

एकूण िनिव टी 4,89,066 30,35,853 16.1 6,16,867 38,51,964 16.0 

थलू मू यवृ ी 1,34,983 6,97,183 19.4 1,71,103 8,33,249 20.5 

िन वळ मू यवृ ी 1,17,872 5,92,114 19.9 1,52,328 7,12,640 21.4 

रोजगार (लाखात ) 10.63 91.58 11.6 12.03 99.07 12.1 

नफा 68,549 3,32,931 20.6 94,496  3,98,002 23.7 

आधार: कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, भारत सरकार                                                                                     *  अंदािजत                                
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आलेख 8.3 : न दणीकृत के्षतर्ातील उ ोगांची संरचना
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आलेख 8.1 : महारा टर् व भारतातील ित
कारखाना िन वळ मू यवधृ्दी
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आलेख 8.2 : महारा टर् व भारतातील ित
कामगार िन वळ मू यवधृ्दी
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8.30 राज्यातील न दणीकृत उ ोग के्षतर्ाच्या संरचनेत कालानकुर्मे लक्षणीय बदल झाले आहेत.  राज्यातील गर्ाहक व त ूउ ोगांचे 
सापेक्ष महत्व हळूहळू कमी होऊन पनुिर्नमार्ण व त ूउ ोगाचे महत्व वाढले आहे.  गर्ाहक व त,ू भांडवली व त ूव  पनुिर्नमार्ण व त ूउ ोग 
यांचा 2010-11 मध्ये एकूण िन वळ मू यवृ ीमध्ये वाटा अनकुर्मे 13, 28 आिण 59 टक्के होता. राज्यातील न दणीकृत उ ोग के्षतर् 
संरचनेत  2000-01 आिण 2010-11 या कालावधीमध्ये झालेला बदल आलेख 8.3 मध्ये दशर्िवलेला आहे.  

तक्ता 8.17   महत्त्वाचे िनदशक  
                           (` लाख)

2009-10 2010-11 * िनदशक 

महारा टर् भारत महारा टर् भारत 

अ) ित कारखाना      

ि थर  भांडवलातील गुंतवणकू 1,013 851 834 760 

उत्पािदत व त ूव सेवा यांचे मू य 3,207 2,350  2,825 2,213  

िन वळ मू यवृ ी 606 373 546 337 

रोजगार (संख्या) 55 58 43 47 

ब) ित कामगार      

कामगार उत्पादकता  (**) 10.7 8.6 10.8 8.32 

िन वळ मू यवृ ी 11.1 6.5 12.7 7.2 

वािर्षक मजरुी         1.03 0.75 1.17 0.86 

आधार : कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, भारत सरकार                                                                         टीप : *  अ थायी        **   िन´´É³ý मू यवधृ्दी ित वेतन        
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आलेख 8.4 : सहकारी सं थांतील खेळते भांडवल 
व येणे कजर्
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8.31 संयकु्त रा टर्ांच्या सवर्साधारण पिरषदेने 2012 हे वषर् सहकाराचे आंतररा टर्ीय वषर् (सआव) हणनू घोिषत केले असनू 
सहकाराचे सामािजक व आिर्थक िवकासात िवशेषत: दािरदर्य िनमुर्लन, रोजगार िनिर्मती, सामािजक ऐक्य यातील योगदान ठळकपणे 
िवषद केले आहे.  ‘सहकारी उपकर्म उ म िव व घडिवते’  हा सआव 2012 चा  मखु्य िवषय होता.  सहकारी उपकर्म हे लोकांनी  वेच्छेने 
एकतर् येवनू त्यांच्या सवर्मान्य आिर्थक,  सामािजक व सां कृतीक गरजा  आिण मनोरथे पणूर् करण्यासाठी सामिुहक मालकीचे लोकशाही 
मागार्ने िनयंतर्ीत वाय  मंडळ आहे अशी याख्या सआव ने पनु:उच्चारीत केली.  सहकारी चळवळीला ोत्साहन देण्यासाठी राज्यात  िविवध 
कायर्कर्म आखनू सआव 2012 आिण कै. ी. यशवंतरावजी च हाण ांची जन्मशता दी संयकु्तपणे साजरी करण्यात आली. 

8.32 सहकारी सं थांच्या आिर्थक कायार्ंना चालना देण्याच्या द टीने कदर्शासनाने घटना दरुु ती करून ृ “घटना (97 वी सधुारणा) 
कायदा 2011” फे वुारी, 2012 पासनू लाग ू केला.  या अनषंुगाने राज्याने “महारा टर् सहकारी सं था (सधुारणा) अध्यादेश, 2013”  
िनगर्िमत केला आहे.  अध्यादेश 2013 ची ठळक वैिश  े
खालील माणे आहेत. 
• सं थांच्या यव थापकीय सिमतीचा कायर्काल 5 वषार्साठी 

िनि चत. 
• सं थांच्या यव थापकीय सिमतीमध्ये अनसुिूचत जाती, 

अनसुिूचत जमाती व मिहलांना योग्य ितिनधीत्त्व. 
• सिमतीवर ‘तज्ञ संचालक’  ि वकृत करण्याचा यव थापकीय 

सिमतीस अिधकार दान. 
• थकबाकीदार सभासदांना नोटीस बजावण्याचे अिधकार 

गहृिनमार्ण सं थांना दान. 
• अध्यादेशातील तरतदुींची अंमलबजावणी व त्याचे संिनयंतर्ण 

करण्यासाठी सं थात्मक रचनेचे बळकटीकरण.  
• सं थांवर शासक नेमण्याचे राज्यशासनाचे अिधकार मागे. 
• 'राज्य सहकारी सं था िनवडणकू ािधकरण' राज्यशासनाने 

गिठत करणे. 
 
 
 

आलेख 8.5 : गटिनहाय  सहकारी सं थांचे वगीर्करण व त्यांचे खेळते भांडवल
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8.33 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी समुारे 525 लाख 

सभासद असले या 2.28 लाख सहकारी सं था कायर्रत होत्या. 

या सं थांची गती तक्ता 8.18 मध्ये िदली आहे व  दशवषर् 

शृंखला पिरिश ट 8.5 मध्ये िदली आहे. 

कृिष पतपरुवठा 

 8.34 कृषी सहकारी पत सं था शेतकऱ्यांना पतपरुवठा 

िवषयक सेवा उपल ध करतात. राज्यातील कृिष सहकारांची 

संरचना ितर् तरीय असनू राज्य तरावर महारा टर् राज्य सहकारी 

बकँ ही िशखर सं था, िज हा तरावर िज हा मध्यवतीर् सहकारी 

बकँा व गाव पातळीवर ाथिमक सहकारी पत सं था आहेत.  या 

बाबतची महत्त्वाची  वैिश टये तक्ता  8.19 मध्ये िदली आहेत.  

तक्ता 8.18   राज्यातील सहकारी सं थांची गती 
(` कोटी)

31 माचर् रोजी  तपशील 
2011 2012* 

शेकडा 
बदल 

सं था (संख्या) 2,24,306 2,27,938 1.6 

सभासद (लाख)        530 525 (-) 0.9 

भरणा भाग भांडवल      20,543 32,582 58.6 

  या पैकी, राज्य शासनाचे     1,965 2,504 27.4 

खेळते भांडवल 2,48,434 2,48,825 0.2 

ठेवी 1,32,490 1,60,583 21.2 

थलू कजर्   1,00,681 1,17,406 16.6 

तो ातील सं था (संख्या)  59,636 60,007 0.6 

तोटयाची रक्कम  4,526 4,218 (-) 6.8 

येणे कज  1,11,863 1,27,130 13.7 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन
* अ थायी 

तक्ता  8.19   कृिष सहकारी बकँांची महत्त्वाची वैिश े
   (Í Í` कोटी) 

31  माचर् रोजी  
           तपशील 

          2011   2012* 
 शेकडा बदल 

महारा टर् राज्य सहकारी बकँ मयार्.    
 सभासद ( संख्या) 2,000 2,000 0.0 
 खेळते भांडवल  25,444 24,290 (-) 4.5 
 ठेवी  17,429 15,862 (-) 9.0 
 थलू कजर्    11,888 12,347 3.9 
 येणे कजर्  10,989 10,285 (-)6.4 
 थकीत कजर् 1,874 1,856 (-)1.0 
िज हा मध्यवतीर् सहकारी बकँा (31)    
 सभासद (लाखात)  1.53 1.58 3.3 
 खेळते भांडवल  62,194 67,173 8.0 
 ठेवी 46,611 49,231 5.6 
 थलू कजर्    27,904 33,423 19.8 
 येणे कजर्  30,173 36,006 19.3 
 थकीत कजर् 5,850 6,804 16.3 
महारा टर् राज्य सहकारी कृिष गर्ामीण बहउ ेशीयु  िवकास बकँ मयार्. @    
 सभासद (संख्या) 827 827 0.0 
 खेळते भांडवल  1,955 2,072 6.0 
 ठेवी 0.01 0.01 0.0 
 थलू कजर्    0.0 0.0 0.0 
 येणे कजर्  1,133 1,133 0.0 
 थकीत कजर्  1,094 1,112 1.6 
िज हा तरीय सहकारी कृिष गर्ामीण बहउ ेशीयु  िवकास बकँा (29)    
 सभासद (लाखात) 11.00 11.18 1.6 
 खेळते भांडवल  808 1,349 66.9 
 ठेवी 0.93 0.44 (-)52.7 
 थलू कजर्    - - - 
 येणे कजर् 397 323 (-)18.6 
 थकीत कजर् 377 303 (-)19.6 
आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन   * अ थायी                      
@ अवसायनात गे याने कजर् देणे बंद केले आहे 
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आलेख 8.6 : मुख कृिष िकर्या सहकारी
सं थेतील सभासद

साखरकारखाने
48% कापसू िंपजणे व
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8.35    ाथिमक कृिष पतपरुवठा सं था ( ाकृपसं) मखु्यत: शेतीच्या हंगामी कामांकिरता अ प मदुतीसाठी कृिष पतपरुवठा करतात. 
ाकृपसं मध्ये कृिष सेवा सं था व आिदवासी सहकारी सं थांचा समावेश आहे. 31 माचर्, 2012 रोजी कजर् घेणाऱ्या एकूण सभासदांच्या  
संख्येत गतवषीर्च्या तलुनेत 8.4 टक्क्यांनी घट झाली असली तरी कजर् घेणाऱ्या अत्य प भधूारक व अ पभधूारक यांच्या संख्येत वाढ 
झाली आहे.  सन 2011-12 मध्ये कजर्  वसलुीच्या ि थतीत सधुारणा झाली आहे.  ाकृपसची गती तक्ता 8.20 मध्ये िदली आहे.   

डॉ. पंजाबराव देशमखु याज सवलत योजना 
8.36 अ प मदुतीचे पीक कजर् घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कजार्चा परतावा वेळेवर करण्यासाठी याज सवलत देवनू ेरीत केले जाते. या 
योजनेअतंगर्त ` 0.25 लाखापयत कजार्वर चार टक्के व ` 0.25 लाख पेक्षा अिधक व ` तीन लाख पयर्तच्या कजार्वर दोन टक्के याज 
सवलत िदली जाते. शेतकऱ्यांनी दरवषीर् 30 जनू पयत कजार्ची परतफेड करणे आव यक आहे. या योजनेवर अकरा या पंचवािर्षक 
योजनेत ` 190.69 कोटी इतका खचर् झाला. लाभाथ्यार्ंचे उि ट 1.91 लाख होते व त्यापैकी 1.59 लाख लाभाथ्यार्ना लाभ देण्यात आला. 
सन 2012-13 मध्ये ` 97.43 कोटीचा िनयत यय उपल ध करून िदला असनू माहे नो हबर पयत ` 68.38 कोटी इतका खचर् झाला 
आहे.  

सहकारी  उपसा जलिंसचन सं थांना अथर्सहा य 
8.37 सहकारी उपसा जलिंसचन सहकारी सं थाना ोत्साहन देण्यासाठी शासन ` एक कोटी अथवा क प खचार्च्या 25 टक्के 
यापैकी कमी असलेली रक्कम अथर्सहा य हणनू देते. सन 2011-12 मध्ये ` 4.11 कोटी इतकी तरतदू करण्यात आली व सदर रक्कम 
26 सं थांना िवतरीत करण्यात आली.  सन 2012- 13 साठी ` पाच कोटीची तरतदू करण्यात आली आहे.  

कृिष िकर्या सहकारी सं था  
8.38 कृिष िकर्या सहकारी सं था गर्ामीण अथर् यव था  
िवकासात अथर् यव थेच्या िवकासात महत्त्वाची भिूमका पार पाडत 
असनू शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा वाजवी मोबदला व गर्ािमण 
उ ोगांच्या वाढीला चालना देऊन रोजगार िनिर्मतीत महत्वाची  
भिूमका पार पाडत आहेत. राज्य शासन सहकारी सं थांना कृिष 
िकर्या कदर् थापन करण्यासाठी अथर् सहा य परुिवते.  कृिष िकर्या 
सहकारी सं थांचे सहकारी साखर कारखाने, कापसू िंपजणी व 
गास ा बांधणी, सतू िगरण्या, हातमाग व यंतर्माग सं था, दगु्ध 
सं था व दगु्ध संघ आिण मत् य सं था हे मखु घटक आहेत.  
राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 48,529 कृिष िकर्या सहकारी 
सं था कायर्रत होत्या.  या सवर् सं थांची एकूण सभासद संख्या 
85.30 लाख होती. 

तक्ता  8.20  ाथिमक कृिष पतपरुवठा सं थांची गती
(Í Í̀  कोटी) 

31 माचर् रोजी 
तपशील 

      2011         2012* 
शेकडा बदल 

सं था  (संख्या) 21,451 21,443 0.0 
सभासद (लाख) 150 150 0.0 
खेळते भांडवल  18,987 17,640 (-) 7.1 
विनधी  3,434 3,670 6.9 
भाग भांडवल   1,902 2,067 8.7 
   त्यापैकी, राज्य शासनाचे  6 6 0.0 
कजर्दार सभासद  (लाख) 45.90 42.06 (-) 8.4 
   त्यापैकी,  1) अत्य प भधूारक  (1 हेक्टर पयत) @ 11.13  12.35  लाग ूनाही 
               2) अ पभधूारक  (1 ते 2  हेक्टर पयत) @ 9.77 11.19  लाग ूनाही 
थलू कजर्  8,060 7,650 (-) 5.1 
येणे कजर् 12,024 12,723 5.8 
कजर् वसलुी  6,765 8,001 18.3 
थकीत  कजर् 6,404 6,390 (-) 0.2 
तो ातील सं था  10,988 11,246  2.3 
तोटा  1059 1214 14.6 
आधार :  सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन  @ एकूण कजर्दार सभासदांशी टक्केवारी * अ थायी               



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

122 

8.39 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 161 सहकारी कापसू िंपजणी व गास ा बांधणा-या सं था होत्या.  या सं थांमधील राज्य 
शासनाच्या भाग भांडवलाचा 20 टक्के िह सा होता.  समुारे 76.4 टक्के सं था तो ात होत्या.  कापसू िंपजणी व गास ा बांधणा-या 
सहकारी सं थांची गती तक्ता  8.21 मध्ये िदली आहे. 

8.40 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 166 सहकारी सतू िगरण्या होत्या. या सतू िगरण्यांच्या भाग भांडवलामध्ये राज्य शासनाचा 84.2 
िह सा टक्के होता.  समुारे 33.7 टक्के सतू िगरण्या तो ात होत्या. सहकारी सतू िगरण्यांची गती तक्ता 8.22 मध्ये िदली आहे.   

 

8.41 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 670 सहकारी हातमाग व 1,471 यंतर्माग सं था होत्या. हातमाग व यंतर्माग सं थांमधील भाग 
भांडवलात राज्य शासनाचा िह सा अनकुर्मे 6.3 व 55.1 टक्के होता.  समुारे 46.3 टक्के सहकारी हातमाग व 39.0 टक्के यंतर्माग सं था 
तो ात होत्या.  सहकारी हातमाग व यंतर्माग सं थांची गती तक्ता 8.23 मध्ये िदली आहे.   

 साखर कारखाने  
8.42 देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी 32 टक्के कारखाने राज्यात असनु त्या खालोखाल 24 टक्के कारखाने उ र देशात 
आहेत.   31 िडसबर, 2012 रोजी देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनात राज्याचा िह सा 35.3 टक्के होता, त्या खालोखाल उ र देश 
राज्याचा िह सा 23.7 टक्के होता. 31 माचर्, 2012 अखेर राज्यात 202 साखर कारखाने होते.  सहकारी साखर कारखान्यांची गती तक्ता 
8.24 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 8.21   कापसू िंपजणी व गास ा बांधणाऱ्या   
                   सहकारी सं थांची गती 

   (Í Í` कोटी) 
31 माचर् रोजी 

       तपशील 
  2011     2012* 

शेकडा 
बदल 

सं था (संख्या) 164 161 (-) 1.8 
  त्यापैकी, उत्पादन चाल ू
असले या  

133 143 7.5 

सभासद ('00) 2,057 2,151 4.6 
भाग भांडवल  8 9 12.5 
  त्यापैकी, राज्य शासनाचे 2 2 0 
खेळते भांडवल  85 80 (-) 5.9 
िंपजणी केलेला कापसू  
(मे. टन ) 

154 157 1.9 

तो ातील सं था (संख्या)  123 123 0.0 
तोटयाची रक्कम 2 2 0.0 
आधार :  सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, 
  महारा टर् शासन  
 * अ थायी      

तक्ता  8.22   सहकारी सतू िगरण्यांची गती 
   (Í Í̀  कोटी) 

31 माचर् रोजी  
        तपशील 

  2011     2012* 
शेकडा 
बदल 

िगरण्यांची संख्या   166 166 0.0
त्यापैकी, उत्पादन चाल ू
असले या  

59 59  0.0

सभासद ('00) 7,300 6,785 (-) 7.1
भाग भांडवल  1,212 1,108 (-)8.6
 त्यापैकी, राज्य शासनाचे  1010 933 (-)7.6
चात्यांची संख्या  (लाख) 12.94 13.16 1.7
उत्पािदत सतूाचे मू य  1,308 1,199 (-) 8.3
तो ातील िगरण्या (संख्या) 41 56 36.6
तोटयाची रक्कम 541.76 868.45 60.3
आधार :  सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, 
 महारा टर् शासन  
 * अ थायी                  

तक्ता 8.23  सहकारी हातमाग व यंतर्माग सं थांची गती
   (Í Í̀  कोटी) 

                                                      31 माचर् रोजी 
हातमाग                     यंतर्माग            तपशील 

2011  2012* 
शेकडा 
बदल  2011    2012* 

शेकडा 
बदल 

सं था  (संख्या)  673 670 (-)0.4 1,551 1,471 (-) 5.2 
सभासद ('00) 898 887 (-) 1.2 563 526 (-)6.6 
भाग भांडवल   75.18 76.47 1.7 128 106.2 (-)17.0 
 त्यापैकी, राज्य शासनाचे  2.16 4.81 122.7 96.81 58.54 (-)39.5 
मागांची संख्या  ('000) 222 240 8.1 211 256 21.3 
उत्पादनाचे मू य  70 69 (-)1.4 65 65  0.0 
तो ातील सं था  (संख्या) 302 310 2.65 488 573 17.4 
तोटयाची रक्कम 12 16 33.3 5.29 6.45  21.9 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन         * अ थायी      
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दगू्ध यवसाय 

8.43 राज्यात 31 माचर्, 2012 अखेर 25,437 सहकारी दगु्ध सं था व 84 सहकारी दगु्ध संघ होते. समुारे  50.8 टक्के सहकारी 
दगु्ध सं था व 38.1 टक्के दगु्ध संघ तो ात होते.  सहकारी दगु्ध सं था व दगु्ध संघ यांची गती तक्ता 8.25 मध्ये िदली आहे.  

मत् य यवसाय 

8.44 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 3,113 ाथिमक मत् य यवसाय सहकारी सं था, 37 मत् य यवसाय सहकारी संघ आिण दोन 
महासंघ कायर्रत होते. या सं थांतील सभासदांची संख्या 2.8 लाख असनू त्यांचेकडील खेळते भांडवल ` 139.68 कोटी आहे.  या 
सं थांनी सन 2011-12 मध्ये  ` 520.04 कोटी िंकमतीचे मासे व मत् योत्पादनाची  िवकर्ी केली,  तर सन 2010-11 मध्ये ही िवकर्ी  
` 399.73  कोटी होती. 

 

तक्ता 8.24   सहकारी साखर कारखान्यांची गती 
 

31 माचर् रोजी 
                  तपशील 

    2011     2012* 

  शेकडा 
  बदल 

न दणीकृत कारखाने (संख्या) 202 202    0.0 
उत्पादन चाल ूअसलेले कारखाने (संख्या) 123 119 (-) 3.3 

  सभासद  ('00)         24,210 24,450 1.0 
राज्य शासनाचे भाग भांडवल (Í Í` कोटी)              1050 1050 0.0 
ितिदन सरासरी गाळप क्षमता  (लाख मे. टन) @ 3.5 3.35 (-) 4.3 
गाळप झालेला ऊस  (लाख मे. टन) 664.8 591.43 (-) 11.0 
उसाची िंकमत (` ित टन )      
 अ) खरेदी 1,450 1,700 17.2 
 ब) कारखान्यांनी अदा केलेली  2,000 2,025 1.3 
साखर उत्पादन (लाख मे. टन) 75.38 69.42 (-) 7.9 
सरासरी उतारा (टक्के) 11.34 11.74 3.5 
मळी (लाख मे. टन)  26.59 23.65 (-) 11.1 
कारखान्यांची संख्या     
 अ) आसवनी क प असले या  65 68 4.6 
 ब) सह-वीज िनिर्मती क प असले या  32 37 15.6 
वीज िनिर्मती (दशलक्ष यिुनट) 589.4   611.4 3.7 

  तो ातील कारखाने  (संख्या) 90 89 (-) 1.1 
आधार : साखर आयकु्त, िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन       *अ थायी   @ ऑक्टोबर ते स टबर करीता   

तक्ता 8.25  सहकारी दगु्ध सं था व दगु्ध संघ यांची गती 
(Í Í̀  कोटी) 

31 माचर् रोजी 
सहकारी दगु्ध सं था सहकारी दगु्ध संघ        तपशील 

    2011        2012* 
शेकडा 
 बदल       2011 2012* 

शेकडा  
बदल 

सं था  (संख्या) 27,110 25,437 (-) 6.2 78 84  7.7 

सभासद  (लाख) 16 11.84 (-) 26.0 0.78 0.80 2.6 

भाग भांडवल  16.78 12.96 (-) 22.8 76.83 82.77 7.7 

खेळते भांडवल   10.88 20.40 87.5 62.53 67.34 7.7 

दधू खरेदी  (िंकमत) 108.27 218.77  102.1 530.61 571.63 7.7 

दधू व दगु्धजन्य पदाथार्ंची िवकर्ी (िंकमत) 169.73 180.27   6.2 94.77 102.1  7.7 

तो ातील सं था  (संख्या) 11,583 12,914 11.5 27 32 18.5 

तोटा 12.22 18.42       50.7 64.47 75.81 17.6 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन   * अ थायी      
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सहकारी पणन सं था  
8.45 सहकारी पणन सं थांची संरचना ितर् तरीय आहे. महारा टर् राज्य सहकारी पणन महासंघ मयार्. ही  िशखर सं था असनू 
िज हा तरावर िज हा सहकारी पणन सं था तर गर्ाम तरावर ाथिमक सहकारी पणन सं था कायर्रत आहेत.  माचर्, 2012 अखेर समुारे 
60.1 टक्के सहकारी पणन सं था तो ात होत्या तर माचर्, 2011 अखेर 51.7 टक्के सं था तो ात होत्या.  सहकारी पणन सं थांची 
गती  तक्ता 8.26 मध्ये िदली आहे. 

िबगर कृिष पतसं था  
8.46 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 526 नागरी सहकारी बकँा, 15,004 नागरी सहकारी पतपरुवठा सं था व 7,317 पगारदारांच्या 
नोकरांच्या सहकारी सं था होत्या.  एकूण िबगर कृिष पतपरुवठा सं थांपैकी  24.1 टक्के सं था तो ात होत्या.  िबगर कृिष पतपरुवठा 
सं थांची कामिगरी तक्ता 8.27 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 8.26   सहकारी पणन सं थांची गती 
             (Í Í` कोटी) 

31 माचर् रोजी  
      तपशील 

2011 2012* 

शेकडा बदल  

सं था  (संख्या)   1,779 1,768 (- ) 0.6 
सभासद  (लाखात)        13  14 7.7 
भाग भांडवल         76 84 10.5 

    त्यापैकी, राज्य शासनाचे         25 25 0.0 
खेळते भांडवल     1,300 1,496 15.1 
िवकर्ी     
 (अ) शेतमाल        727 999 37.4 
 (ब)  खते        792 887 12.0 
 (क) िबयाणे         42 43 2.4 
  (ड) गर्ाहकपयोगी व त ू        388 392 1.0 
तो ातील सं था  (संख्या)       920 1062 15.4 
तोटा          22 20 (-) 9.1 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन  * अ थायी 

तक्ता 8.27  िबगर कृिष पतपरुवठा सं थांची गती 
                                                                                                                                (Í Í` कोटी)      

31 माचर् रोजी  
     तपशील 

2011 2012* 
शेकडा बदल  

सं था  (संख्या) 23,434 22,847 (-) 2.5 

सभासद  (लाख)            216 200 (-) 7.4 

ठेवी  57,907 57,259 (-) 1.1 

विनधी  15,125  15,842 4.7 

भाग भांडवल   5,999  6,478 8.0 

   त्यापैकी, राज्य शासनाचे  0.7 0.7 0.0 

खेळते भांडवल  1,04,814 108,385 3.4 

कजर् वाटप- आगाऊ कजर्   49,907  59,723 19.7 

येणे कजर्    47,863  50,757 6.0 

थिकत कजर्    6,890 6,755 (-) 2.0 

कजर् वसलुी  46,290 49,672 7.3 

तो ातील सं था (संख्या) 5,697 5,502 (-) 3.4 

तोटा   416 395 (-) 5.0 
आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन     * अ थायी  



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

125

नागरी सहकारी बकँा 
8.47 देशातील एकूण नागरी सहकारी बकॅांपैकी 32.5 टक्के बकँा राज्यात ि थत आहेत. िदनांक 31 माचर्, 2012 रोजी एकूण 96 
बकँा अवसायनात आहेत. यापैकी, िवमा उतरिवले या 84 बकँांतील एक लाखापेक्षा कमी रक्कमेच्या ठेवींना परतावा देण्यासाठी ठेवी 
िवमा पत हमी महामंडळाने मान्यता िदली असनू, ठेवींच्या िवतरणाची िकर्या सरुू आहे. दोन बकँांनी न्यायालयाकडून थिगती िमळिवली 
आहे तर उवर्िरत दहा बकँांचे लेखा पिरक्षणाचे काम सरुु आहे.  

इतर सहकारी सं था  
8.48 राज्यात 31 माचर्, 2012 रोजी 88,472 सहकारी गहृिनमार्ण सं था होत्या, त्यातील सभासद संख्या 23.11 लाख होती.  या 
सं थांमध्ये एकूण 23,414 कमर्चारी होते.  तसेच 11,203 कंतर्ाटी मजरू सं था होत्या त्यातील सभासद संख्या 7.08 लाख होती.  
69,065 सद य संख्या असले या 324 िमक वन सं था होत्या, त्यापैकी, 124 सं था (38.3 टक्के) न यात होत्या.  

सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ   
8.49 महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्.  ही  राज्यातील गहृिनमार्ण पतपरुवठा करणारी मध्यवतीर् सं था आहे.  
महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्. सं थेची गती तक्ता 8.28 मध्ये िदली आहे. 

 

8.50 महारा टर् राज्य सहकारी गर्ाहक महासंघ ही िशखर सं था असनू ती िज हा तरावर कायर्रत असले या घाऊक गर्ाहक भांडारांच्या 
कायार्वर िनयंतर्ण ठेवते.  ही घाऊक गर्ाहक भांडारे गाव पातळीवर कायर्रत असणाऱ्या ाथिमक गर्ाहक भांडारांना माल िवतिरत करतात.  
राज्यात 31 माचर्, 2012, रोजी िशखर गर्ाहक महासंघा यितिरक्त 173 घाऊक गर्ाहक भांडारे व 2,787 ाथिमक गर्ाहक भांडारे कायर्रत 
होती.  गर्ाहक महासंघ, घाऊक व ाथिमक सहकारी गर्ाहक भांडारांची गती तक्ता 8.29 मध्ये िदली आहे. 

 

तक्ता 8.28  महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्. सं थेची गती
                                                                                                                                                                                                                     (` कोटी ) 

31 माचर् रोजी  
       तपशील 

2011 2012* 

   शेकडा  बदल  

सभासद  (संख्या) 10,931 10,816 (-) 1.1 
ठेवी  - 0.02 - 
खेळते भांडवल  126.18 109.53 (-) 13.2 
थलू कजर्   644 644 0.0 
येणे कजर्    90.11 77.86 (-) 13.6 
थकीत कजर्    32.85 25.03 (-) 23.8 
कजर्  वसलुी  17.68 12.25 (-) 30.7 
आधार : महारा टर् राज्य सहकारी  गहृिनमार्ण महामंडळ मयार्िदत  * अ थायी  

तक्ता 8.29   गर्ाहक महासंघ, घाऊक व ाथिमक सहकारी गर्ाहक भांडारांची गती
(Í Í̀  कोटी) 

31 माचर् रोजी 

गर्ाहक महासंघ घाऊक गर्ाहक भांडार ाथिमक गर्ाहक भांडार     तपशील  

    2011 2012*    2011   2012*    2011   2012* 

संख्या 1 1 174 173 2,855 2,787 

सभासद  ('00) 6 6 3,522 3,457 17,513 17,255 

भाग भांडवल  1.65 1.65 17.87 21.18 30.55 30.33 

   त्यापैकी, राज्य शासनाचे  1.14 1.14 3.01 2.17 0.83 0.92 

तोटा  0.66 1.23 4.24 4.30 5.60 5.61 

तो ातील गर्ाहक भांडारे  (संख्या) 6# 7# 55 58 1,040 1,020 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                      * अ थायी                            # शाखा 
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खाजगी सावकार  
 8.51 कृषी व िबगर कृषी पतपरुवठा सं थां यितिरक्त खाजगी सावकारांना, वैयिक्तक कजार्चे वाटप करण्यास राज्य शासनाने 
अनमुती िदली आहे.  सहकारी खाजगी सावकारांना कज देण्यास ािधकृत करण्याचे परवाने सहकार आयकु्तालयामाफर् त िदले जातात.  
खाजगी सावकारांची गती तक्ता 8.30 मध्ये िदला आहे.     

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 

तक्ता 8.30  खाजगी सावकारांची गती 
 

31 माचर्  रोजी 
        तपशील  

2011 2012* 

शेकडा बदल 

परवाना धारक  (संख्या) 8,623 9,780 17.51 

पािरत केलेले नवीन परवाने   (संख्या) 1,331 1,595 19.83 

नतुनीकरण केलेले परवाने (संख्या) 7,292 8,185 12.25 

र  केलेले परवाने (संख्या) 303 179 (-) 40.92 

कजर्दार सभासद  ( यापारी / िबगर यापारी / शेतकरी ) 6,77,165 8,56,472 26.48 

वाटप केलेले कजर् (Í Í` कोटी) 851 676 (-) 20.56 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन      * अ थायी  



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 

 

127

पिरिश ट 8.1 
महारा टर् राज्यातील उ ोगांना िव ीय सं थांनी मंजरू केलेले व िवतिरत केलेले अथर्सहा य 

 

    (` कोटी) 

1990-91 2000-01 2010-11 2011-12* अन.ु 
कर्. 

िवि य सं था 
मंजरूü वाटप मंजरूü वाटप मंजरूü वाटप मंजरूü वाटप 

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

 
        

1 भारतीय 
औ ोिगक िव  
महामंडळ 
मयार्िदत 

407.77 251.93 275.60 
(16) 

288.49 
(13) 

3,610.00 
(31) 

2937.01 
(35) 

956.82 
(26) 

1587.39 
(27) 

          
2 भारतीय लघ ु

उ ोग िवकास 
बकँ 

306.73 227.24 2,081.87 
(19) 

1,320.79 
(21) 

उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

          
3 भारतीय उ ोग 

गुंतवणकू बकँ 
मयार्. 

33.54 25.54 576.59 
(27) 

560.27 
(33) 

उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

          
4 भारतीय आयात - 

िनयार्त बकँ 
उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 8,362.00 

(22) 
7,235.00 

(29) 
7062.00 

(21) 
6410.00 

(25) 
          

5 भारतीय 
आयिुर्वमा 
महामंडळ 

254.55 110.58 5,150.65 
(47) 

3,919.12 
(55) 

20,746.94 
(50) 

19,345.27 
(55) 

21,476.92 
(52) 

21,884.27 
(52) 

          
6 भारतीय 

सवर्साधारण  
िवमा महामंडळ $ 

108.34 52.25 61.41 
(39) 

88.60 
(56) 

627.40 
(46) 

627.40 
(46) 

711.65 
(39) 

711.65 
(39) 

          
7 महारा टर् राज्य 

िवि य महामंडळ 
157.97 94.61 68.63 47.12 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

          
8 िसकॉम मयार्िदत 85.40 68.87 593.00 463.00 4,947.00 5,340.00 6,875.00 5,933.00 

          
9 इतर  # 3,391.38 1,961.03 61,220.09 35,886.75 --- --- --- --- 

          

 एकूण 4,745.68 2,812.05 70,027.84 42,574.14 38,293.34 35,484.68 37,082.39 36,526.31 
 

आधार  -  ा तक्त्यात उ लेिखले या िव ीय सं था 
 

 

टीप  - (1)  कंसातील आकडे सदर सं थेची भारतातील टक्केवारी दशर्िवतात. 
                      (2)  #  आयसीआयसीआय, भारतीय औ ोिगक िवकास बकँ व यिुनट टर् ट ऑफ इंिडया या िव ीय सं थांनी 
     केले या अथर्सहा याचा यात समावेश आहे.  या  सं थांनी उ ोगांना अथर्सहा य देणे बंद केले आहे. 
                      (3) $ यामध्ये िव ीय सं थांची रोखे हमी व शासकीय रोखे हमीचा अंतभार्व आहे. 
 

                    *   अ थायी        उ.ना.  -  उपल ध  नाही. 
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पिरिश ट 8.2 
महारा टर् राज्यातील खिनजांचे उत्पादन 

(उत्पादन : हजार टनात) 
(मू य : ` लाख) 

अ. 
कर्. 

खिनज पदाथर् उत्पादन 
/ मू य 1961$ 1971$ 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11  2011-12 * 

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

1 कर्ोमाईट उत्पादन  1  3  2  ...  0.6 ... ... 

  मू य  1  5  5  ...  8 ... ... 

2 कोळसा उत्पादन  856  2,085  5,770  16,848  28,754 36,932 37,945 

  मू य  186  745  6,681 47,244  2,10,192 5,08,249 5,69,178 

3 कच्चे लोखंड उत्पादन  362  613  1,456  645  22 1,018 2,396 

  मू य  51  69  657  384  31 7,154 17,706 

4 चनुखडी उत्पादन  55  363  715  5,135  6,066 10,431 21,286 

  मू य  2  33  163  1,968  5,266 15,647 49,237 

5 कच्चे मगँनीज उत्पादन  179  218  232  276  363 589 655 

  मू य  206  148  553  1,615  6,280 54,109 39,555 

6 केओिलन (नैसिर्गक) उत्पादन  2  3  5  3  0.2 ... ... 

  मू य  0.13  0.16  1  1  0.29 ... ... 

7 बॉक्साईट उत्पादन  27  302  365  543  1,027 2,492 2,436 

  मू य  2  21  137  443  1,705 4,585 7,909 

8 मीठ उत्पादन  384  472  540  229  148 180 170 

             

9 डोलोमाईट उत्पादन  6  5  27  28  65 79 94 

  मू य  0.38  1  8  27  145 71 226 

10 िसिलका सडँ उत्पादन  5  27  89  197  168 327 370 

  मू य  0.34  3  3  87  228 982 1,461 

11 लोराईट (गेर्डेड) उत्पादन  ...  ...  ...  3  3 284 2 

  मू य  ...  ...  ...  ...  24 12,457 189 

12 लटेॅराईट उत्पादन  ...  ...  ...  85  83 49 253 

  मू य  ...  ...  ...  76  107 58 304 

13 कायनाईट उत्पादन  ...  5  22  15  0.2 3 ... 

  मू य  ...  11  53  85  1 24 ... 

14 इतर  $$ उत्पादन  ...  4  544  912  306 4,034 933 

  मू य  ...  0.36  27  196  49 5,258 1,401 

 एकूण मू य (1 ते 14) †   450  1,036  8,310  52,126 2,24,036 6,08,596 6,87,166 

आधार -  (1) भिूवज्ञान आिण खिनकमर् संचालनालय, महारा टर् शासन, नागपरू 

              (2) सहा यक मीठ  आयकु्त, भारत सरकार, मुंबई (फक्त मीठाकिरता). 

               *   अ थायी 
                       $   आकडे कॅलेन्डर वषार्किरता आहेत. 

           $$   कोरंडम, क्ले, पायरोफायलाईट, फिटक, वाळू  (इतर), िसलीमानाईट, फायर क्ले आिण शेल हे इतर खिनजांमध्ये अंतभूर्त आहेत. 

              †  िमठाचे मू य एकूण मू यात अंतभूर्त केलेले नाही. 
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पिरिश ट 8.3 
भारतातील औ ोिगक उत्पादनांचे िनदशांक 

(पायाभतू वषर् 2004-05 = 100) 

अ.कर्. बाब भार 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09  2010-11   2011-12 2012-13 +

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

I सवर्साधारण िनदशांक 100.00 108.6 122.6 141.7 145.2 165.5 170.3 169.6 

II खाणकाम व दगड खाणकाम 14.16 102.3 107.5 112.5 115.4 131.0 128.5 123.3 

III व तिुनमार्ण 75.53 110.3 126.8 150.1 153.8 175.7 181.0 180.2 

 उ ोग गट         

1 खा  उत्पादने  व पेय 7.28 113.2 131.2 147.5 135.4 142.9 164.8 160.4 

2 तंबाख ू उत्पादने 1.57 101.0 102.9 98.4 102.7 104.1 109.7 106.4 

3 कापड उत्पादने 6.16 108.3 116.8 124.6 120.1 135.9 134.0 141.9 

4 पिरधान करावयाची व तेर् व रंगाई करणे 2.78 114.1 137.2 149.9 134.6 142.2 130.1 135.9 

5 वास सामान िपश या, पादतर्ाणे, चामडे 
कमावणे, साफ करणे आिण चामडयाचे 
उत्पादन 

0.58 90.9 104.0 110.0 104.4 114.3 118.5 125.5 

6 लाकुड व  लाकडाची उत्पादने (लाकडी 
बचू सोडून) 

1.05 106.8 126.0 148.0 155.3 156.5 159.2 144.5 

7 कागद आिण कागदाची उत्पादने 1.00 106.3 111.0 112.6 118.0 131.4 138.0 138.4 

8 काशने, छपाई आिण सार माध्यमे 
यांची ितिलपी न द ठेवणे 

1.08 113.7 122.8 140.2 142.4 148.8 192.8 183.4 

9 कोक, िरफाईन्ड पेटर्ोिलयम  उत्पादने 
आिण न्यकु्लीक इधंन 

6.72 100.6 112.6 119.6 123.4 121.5 125.8 134.5 

10 रसायने व रासायिनक उत्पादने 10.06 101.0 110.4 118.4 115.0 123.1 122.7 127.2 

11 रबर आिण लिॅ टक उत्पादने 2.03 112.3 119.6 135.7 142.6 185.2 184.6 185.1 

12 अधात ूखिनज उत्पादने 4.31 107.8 119.5 130.6 134.9 151.4 158.6 157.5 

13 मलूभतू धात ू 11.34 115.5 132.6 156.3 159.0 176.7 192.1 195.9 

14 फे ीकेटेड धात ूउत्पादने (यंतर् व सामगर्ी 
सोडून) 

3.09 111.1 133.3 143.8 144.0 182.8 203.3 187.0 

15 यंतेर् व यंतर्सामगर्ी 3.76 126.1 150.9 185.0 171.0 256.3 241.3 220.1 

16 कायार्लयीन लेखा आिण संगणक 
सामगुर्ी 

0.31 145.3 155.5 164.8 148.8 146.3 148.7 125.1 

17 िव तु सामगुर्ी आिण उपकरणे 1.98 116.8 131.6 373.0 530.8 472.1 367.1 341.3 

18 रेडीओ, िट. ही. आिण दळण- वळणाची  
साधने  आिण उपकरणे 

0.99 122.7 312.8 604.2 726.7 911.5 950.5 1033.4 

19 औषधे, च याची उपकरणे, िभतींवरील 
घडयाळे व मनगटी घडयाळे 

0.57 95.4 104.8 111.4 119.8 107.8 119.5 112.4 

20 मोटार वाहने, टर्ेलसर्, सेमी टर्ेलसर् 4.06 110.1 138.0 151.2 138.0 233.3 258.6 240.8 

21 इतर पिरवहन  सामगर्ी 1.83 115.3 132.9 129.0 134.0 210.7 235.8 232.5 

22 फिर्नचर, व तिूनमार्ण यितिरक्त 3.00 116.2 111.7 132.7 142.5 141.2 138.6 132.2 

IV िव तु 10.32 105.2 112.8 120.0 123.3 138.0 149.3 155.8 

आधार -  कदर्ीय सांिख्यकी संघटना, भारत सरकार   

             +   एि ल, 2012  ते  जानेवारी, 2013 
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पिरिश ट 8.4 
महारा टर् राज्यातील उ ोगांच्या महत्त्वाच्या बाबी 

 (` कोटी) 

 उ ोग गट 
(दोन अंकी) 

एनआयसी 2008 
वषर् 

उ ोगांची
संख्या 

ि थर 
भांडवल

खेळते 
भांडवल 

कामगारांचे
वेतन 

एकूण 
उत्पादन 

वापरलेला 
माल 

एकूण 
िनिव टी 

मू यवृ ी

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

(1) सरकी काढणे, वटणी, सफाई 2009-10 582 612 437 36 4,650 3,385 4,371 219

 इत्यादी (01) 2010-11 927 894 1,485 58 12,049 8,372 9,726 2,220

(2) िमठाचे उत्पादन (08) 2009-10 25 21 3 1 3 0 2 1

  2010-11 44 1 4 4 10 0 3 8

(3) खा  उत्पादने व पेये  (10, 11) 2009-10 2,252 14,287 2,364 1,079 70,874 49,873 62,855 6,854

  2010-11 2,948 21,389 5,732 1,468 89,541 69,254 80,093 8,031

(4) तंबाख ूउत्पादने (12) 2009-10 112 596 349 98 1,635 640 1,182 432

  2010-11 128 117 170 99 1,134 696 810 308

(5) व तर्ो ोग (13) 2009-10 1,389 12,766 6,658 800 26,190 13,592 21,390 3,588

  2010-11 1,974 13,197 4,656 975 31,175 17,802 25,914 3,948

(6) पिरधान करण्याची व तेर् (14) 2009-10 557 1,746 1,276 193 7,170 3,531 5,396 1,614

  2010-11 1,104 1,004 1,575 283 8,117 3,622 6,305 1,699

(7) कातडी कमावणे व चाम ाची 2009-10 89 85 63 28 555 318 412 132

 उत्पादने (15) 2010-11 138 131 (-)31 26 779 387 603 161

(8) लाकूड व लाकडाची उत्पादने (16) 2009-10 197 225 154 24 1,140 612 976 141

  2010-11 292 256 136 34 1,561 1,164 1,382 157

(9) कागद व कागदाची उत्पादने (17) 2009-10 702 4,589 737 151 5,361 3,008 4,069 1,054

  2010-11 955 5,801 1,329 198 7,578 4,923 6,061 1,193

(10) काशन आिण मदुर्ण (18) 2009-10 631 2,989 (-)1,340 192 6,136 3,062 4,409 1,407

  2010-11 998 3,999 (-)15 222 7,915 3,403 5,272 2,182

(11) कोळसा, शु  पेटर्ोिलयम यांची 2009-10 145 9,919 2,998 268 92,205 58,854 61,175 30,457

 उत्पादने इत्यादी (19) 2010-11 216 10,501 3,711 336 1,07,259 68,676 71,848 34,750

(12)रसायने व रासायिनक उत्पादने 2009-10 1,823 31,057 13,835 1,300 72,492 37,861 53,809 15,592

 इत्यादी (20,21) 2010-11 2,706 30,507 19,153 1,610 85,206 44,160 63,468 18,628

(13)रबर आिण लिॅ टक उत्पादने  (22) 2009-10 1,143 11,293 5,332 488 25,572 16,131 19,661 5,038

  2010-11 1,801 8,955 3,213 575 35,450 17,897 21,853 12,764

(14)इतर अधात ूखिनज उत्पादने (23) 2009-10 689 4,668 1,206 178 8,322 3,246 4,907 3,071

  2010-11 1,034 6,349 899 269 9,505 4,302 6,804 2,298

(15)मलूभतू धात ू(24) 2009-10 1,062 29,708 6,405 853 74,274 52,998 64,412 7,666

  2010-11 1,499 41,630 11,879 1,005 89,441 64,121 77,932 9,148

(16)धातचू्या तयार  व त ू(25) 2009-10 2,211 7,263 2,233 792 23,080 14,222 18,573 3,750

  2010-11 3,065 10,194 6,153 1,133 42,272 23,390 31,375 9,797

 (पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 8.4 (समा त) 

महारा टर् राज्यातील उ ोगांच्या महत्त्वाच्या बाबी 
 

 उ ोग गट 
(दोन अंकी) 

(एनआयसी 2008 ) 
वषर् 

उ ोगांची 
संख्या 

ि थर 
भांडवल 

खेळते 
भांडवल 

कामगारांचे
वेतन 

एकूण 
उत्पादन 

वापरलेला 
माल 

एकूण 
िनिव टी 

मू यवृ ी 

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

(17) कायार्लयीन लेखांकन व 2009-10 337 5,372 4,625 279 17,057 9,607 12,311 4,120

 संगणना यंतर्सामगर्ी , रेिडओ, 2010-11 482 4,171 7,216 266 17,518 11,134 13,770 3,309

 दरूदशर्न, दळणवळण सामगर्ी    

 आिण उपकरणे, वै कीय,    

 अचकू मोजमापनाची  व    

 ऑ टीकल साधने इत्यादी (26)    

(18) िव तु यंतर्सामगर्ी व उपकरणे  (27) 2009-10 966 5,429 2,989 478 28,163 17,130 21,420 6,142

  2010-11 1,383 6,446 6,535 631 35,961 22,976 27,263 7,974

(19) यंतेर् व यंतर्सामगर्ी  दरुु ती व 2009-10 1,806 12,372 9,205 1,066 44,230 21,897 32,355 10,639

 उभारणी (28,33) 2010-11 2,331 13,698 10,315 1,613 61,018 31,788 45,382 14,319

(20) मोटार वाहने, टर्ेलसर्  (29) 2009-10 926 21,388 (-)6,113 1,643 51,243 37,655 43,820 5,248

  2010-11 1,206 25,577 (-)26,998 2,007 65,467 46,556 56,373 6,676

(21) इतर पिरवहन सामगर्ी (30) 2009-10 247 3,280 2,148 336 18,339 12,105 13,300 4,780

  2010-11 340 4,060 3,441 425 26,613 18,304 20,533 5,698

(22) फिर्नचर (इतरतर् वगीर्करण 2009-10 879 2,589 6,078 479 25,275 16,830 21,751 3,266

 न  केलेले) (31,32) 2010-11 1,278 2,851 6,440 576 28,549 18,365 24,332 3,973

(23) इतर 2009-10 689 15,021 1,825 225 20,083 1,882 16,512 2,664

  2010-11 1,730 20,909 117 236 23,850 3,381 19,766 3,087

 एकूण 2009-10 19,459 1,97,274 63,467 10,987 6,24,049 3,78,440 4,89,066 1,17,872

  2010-11 28,579 2,32,635 67,116 14,052 7,87,970 4,84,673 6,16,867 1,52,328

 
आधार -   वािर्षक उ ोग पाहणी,  कदर्ीय सांिख्यकी संघटना, भारत सरकार 
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पिरिश ट 8.5 
महारा टर् राज्यातील सहकारी सं थांची महत्त्वाची वैिश े 

 
बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11  2011-12* 

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

1. सहकारी सं थांची संख्या        

(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष व        
 िबगर-कृिष पतसं था 

39 29 31  34  34 34 34 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था $ 21,400 20,420 18,577  19,565  20,551 21,451 21,443 
(3) िबगर-कृिष पतसं था 1,630 2,964 5,474  11,291  22,014 23,434 22,847 
(4)पणन सं था 344 410 423  931  1,115 1,779 1,768 
(5) शेतमाल िकर्या उपकर्म @ 4,306 6,810 14,327  28,954  39,070 48,848 48,529 
(6) सामािजक सेवा व इतर   
      सहकारी सं था @ 

3,846 11,964 21,915  43,845  75,232 1,28,760 1,33,317 

एकूण 31,565 42,597 60,747 1,04,620 1,58,016 2,24,306 2,27,938
2. सभासदांची संख्या (000’)       
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष व 
 िबगर-कृिष पतसं था $$ 

76 70 1,014  1,485  1,371 247 260 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 2,170 3,794 5,416  7,942  10,125 15,001 15,352 
(3) िबगर-कृिष पतसं था 1,087 2,438 3,759  9,302  18,467 21,618 19,997 
(4) पणन सं था 141 282 471  745  840 1,337 1,410 
(5) शेतमाल िकर्या उपकर्म 323 959 2,124  3,974  6,339 8,010 8,530 
(6) सामािजक सेवा व इतर            
   सहकारी सं था 

394 1,038 1,999  3,455  5,880 6,809 6,946 

एकूण 4,191 8,581 14,783  26,903  43,022 53,022 52,495
3. खेळते भांडवल (` कोटी)       
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष व 
     िबगर-कृिष पतसं था 

119 613 1,831  8,806  39,267 89,719 93,645 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 58 343 527  1,851  6,988 18,987 17,640 
(3)िबगर-कृिष पतसं था 46 168 1,209  7,508  66,887 1,04,814 1,08,385 
(4)पणन सं था 6 39 188  340  1,518 1,300 1,496 
(5)शेतमाल िकर्या उपकर्म 41 219 1,029  4,588  13,288 28,717 22,690 
(6)सामािजक सेवा व इतर             
   सहकारी सं था 

21 107 426  1,191  6,492 4,897 4,969 

एकूण 291 1,489 5,210  24,284 1,34,440 2,48,434 2,48,825
4. थलू कजर् (` कोटी)        
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष व        
 िबगर-कृिष पतसं था 

175 751 1,528  9,085  28,709 40,436 46,414 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 43 133 250  800  3,734 8,060 7,650 
(3)िबगर-कृिष पतसं था 47 204 1,129  5,178  39,268 49,907 59,723 
(4)पणन सं था 3 3 3  8  18 11 12 
(5)शेतमाल िकर्या उपकर्म 1 3 12  17  103 2,052 3,347 
(6)सामािजक सेवा व इतर             
   सहकारी सं था 

1 4 12  60  235 215 260 

एकूण 270 1,098 2,934  15,148  72,067 1,00,681 1,17,406
(पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 8.5 (समा त) 

महारा टर् राज्यातील सहकारी सं थांची महत्त्वाची वैिश े 

 
आधार -   सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 

   टीप   - 1990-91 पयतची आकडेवारी जनू अखेरपयतची आहे. 

             * अ थायी 

             $ यात ाथिमक कृिष पतसं था, ाथिमक भ ूिवकास बकँा आिण धान्य बकँा यांचा 1970-71 पयत समावेश आहे. 

           $$ नाममातर् सभासद वगळून 

           @ 2000-01 या वषार्पासनू उपसा िंसचन सं थांचा समावेश उत्पादक ऐवजी सामािजक सेवा व इतर सहकारी सं था या कारात करण्यात  आला आहे. 

           ला.ना.   लाग ूनाही 

 
 
 

 

बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12* 

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

5. येणे कज (` कोटी)        

(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष व  
     िबगर-कृिष पतसं था 

87 478 1,137 5,889 23,120 42,385 47,503 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 48 284 384 1,310 5,308 12,024 12,723 

(3) िबगर-कृिष पतसं था 32 105 731 4,594 35,908 47,863 50,757 

(4) पणन सं था 1 2 4 9 182 5,032 5,266 

(5) शेतमाल िकर्या उपकर्म 1 6 30 69 236 3,724 10,023 

(6) सामािजक सेवा व इतर  
       सहकारी सं था 

2 8 25 191 2,899 834 857 

एकूण 171 883 2,311 12,062 67,653 1,11,862 1,27,129 

6. उलाढाल-तयार मालाच्या   
  िवकर्ीचे मू य (` कोटी) 

       

(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष व  
     िबगर-कृिष पतसं था 

ला.ना. ला.ना. ला.ना. ला.ना. ला.ना. ला.ना. ला.ना. 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 10 51 146 239 1,012 593 790 

(3) िबगर-कृिष पतसं था 2 3 10 . . 38 76 77 

(4) पणन सं था 48 214 979 2,602 3,205 1,368 1,431 

(5) शेतमाल िकर्या उपकर्म 36 194 1,031 3,467 7,496 46,112 31,910 

(6) सामािजक सेवा व इतर 

      सहकारी सं था 

11 69 187 330 1,588 4,076 4,854 

एकूण 107 531 2,353 6,638 13,339 52,225 39,062 
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आलेख 9.1 : राज्यातील थािपत क्षमता
(31 माचर्, 2012 रोजी)

औि णक जलजन्य
नैसिर्गक वायुजन्य अक्षय ऊजार्
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15.1%

13.4%

20.6%

9. पायाभतू सिुवधा  
 

9.1 पायाभतू सिुवधा सवार्ंगीण उत्पादकतेमध्ये महत्वाची भिूमका बजावत अस याने अथर् यव थेच्या िवकासासह राहणीमानाचा 
दजार्ही उंचावण्यास मदत होते. ऊजार्, वाहतकू, िंसचन, िव ीय परुवठा, दळणवळण या भौितक पायाभतू सिुवधा आिण िशक्षण व आरोग्य 
या सामािजक पायाभतू सिुवधा आिर्थक िवकासाची गती वाढिवण्यात लक्षणीय योगदान देतात. पायाभतू सिुवधा िनमार्ण होण्याच्या  
कर्ीयेत रोजगारिनिर्मती बरोबरच आिर्थक वाढीस चालना िमळते, तर त्यांच्या उपल धतेमधील उणीवा या अथर् यव थेच्या वाढीस 
अवरोधक ठरतात. राज्यातील काही भौितक पायाभतू सिुवधांबाबतची संिक्ष त वरुपात मािहती खाली देण्यात आली आहे.  

ऊजार्         
9.2 कृिष व संलग्न काय, उ ोग आिण सेवा या के्षतर्ांचा िवकास हा 
बहुतांशी खातर्ीशीर व परवडणाऱ्या वीज उपल धतेवर अवलंबनू असतो. 
राज्याच्या थलू उत्पन्नाशी राज्य शासनाची ऊजार् के्षतर्ावरील खचार्ची टक्केवारी 
समुारे पाच टक्के आहे. मागील सहा दशकांत राज्यातील दरडोई िवजेचा वापर 
व दरडोई उत्पन्न तक्ता 9.1 मध्ये िदले आहे.  

थािपत क्षमता 

 9.3     थािपत क्षमतेत 2011-12 मध्ये आठ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर किदर्य 
के्षतर्ातील राज्यासाठीचा वाटा 7.7 टक्क्यांनी वाढला. 31 माचर्, 2012 रोजी 
राज्याच्या थािपत क्षमतेत सावर्जिनक के्षतर्ाचा 49.2 टक्के, खाजगी के्षतर्ाचा 
41.5 टक्के (पारंपािरक 23.2 टक्के व अक्षय ऊजार् 18.3 टक्के) आिण 
सावर्जिनक-खाजगी सहभागातनू साकारले या क पाचा (रत्नािगरी गसॅ पॉवर 
ोजेक्ट िल.- आरजीपीपीएल) 9.3 टक्के असा वाटा होता. ोतिनहाय थािपत 
क्षमता  तक्ता  9.2 मध्ये िदली आहे.   

 

 
 
 
 

 

तक्ता 9.1 दरडोई िवजेचा वापर व दरडोई उत्पन्न 
 

वषर्  
दरडोई िवजेचा 

वापर  
(यिुनट ) 

दरडोई उत्पन्न 
(`)  

1960-61 70 409 

1970-71 155 783 

1980-81 225 2,435 

1990-91 383 7,439 

2000-01 492 22,777 

2010-11 780 83,395* 

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, 

            महािवतरण, टाटा पॉवर, िरलायन्स इन् ा टर्क्चर, बे ट 

            * अ थायी  

तक्ता 9.2  थािपत क्षमता  
(मेगावटॅ )

  31 माचर् रोजी  

ोत 2011 2012 
31 

िडसबर, 
2012 रोजी

2011-12 

मधील 

शेकडा 
बदल   

राज्यामधील   18,853 20,370 22,798 8.0 

 औि णक  9,665 10,366 12,446 7.3 

 अक्षय ऊजार्  $               3,408 4,198 4,546 23.2 

 जलजन्य  3,066 3,066 3,066 0.0 

 नैसिर्गक वायजुन्य@ 2,714 2,740 2,740 1.0 

किदर्य  के्षतर्ाकडून 
वाटप # 

5,376 5,792 6,307 7.7 

आधार : महािनिर्मती, टाटा पॉवर,  िरलायन्स इन् ा टर्क्चर,  $ महाऊजार्,  
           @ महािवतरण  ( आरजीपीपीएल नैसिर्गक वायजुन्य मधील राज्याचा वाटा ),  
                # किदर्य िव तु ािधकरण/ ड यआुरपीसी  (किदर्य  क्षेतर्ाकडून( (आरजीपीपीएल,  
            एनटीपीसी व एनपीसीआयएल)  वाटप   आिण  खाजगी कंपन्याची आकडेवारीसाठी)  
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आलेख 9.2 : राज्यातील िव तु िनिर्मती
2011-12
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66.5%

19.2%

7.7%

6.6%

19.2%

7.7%

6.6%

िव तु िनिर्मती  

9.4    राज्यात 2011-12 मध्ये एकूण वीज िनिर्मती (अक्षय ऊजसह) 89,465 दशलक्ष यिुनट  इतकी होती, जी मागील वषार्पेक्षा  
7.8 टक्क्यांनी अिधक होती. किदर्य वाटपातनू राज्याला 2011-12 मध्ये 36,755 दशलक्ष यिुनट  इतकी वीज उपल ध झाली.  

 9.5    एकूण िव तु िनिर्मती मध्ये महािनिर्मतीचा वाटा 53.1 टक्के, त्याखालोखाल आरजीपीपीएल व टाटा पॉवर त्येकी 12.3 टक्के, 
जेएसड य ूएनजीर् 7.4 टक्के, अक्षय ऊजार् 6.3 टक्के, िरलायन्स इन् ा टर्क्चर पाच टक्के, वधार् पॉवर कंपनी मयार्. (ड यपुीसीएल )  
3.3 टक्के आिण इतर 0.3 टक्के असा होता.  

9.6     राज्यात 2012-13 मध्ये िडसबर अखेर पयत 67,663 दशलक्ष यिुनट  वीज िनिर्मती झाली व ती 2011-12 मधील तत्सम 
कालावधीतील वीज िनिर्मतीपेक्षा थोडी अिधक होती. किदर्य के्षतर्ाकडून 2012-13 मध्ये िडसबर अखेर 31,303 दशलक्ष यिुनट  वीज 
उपल ध झाली. राज्यातील ोतिनहाय िव तु िनिर्मती तक्ता 9.3 मध्ये िदली आहे.  

 

वीज खरेदी  

9.7    महािवतरण कंपनीने 2011-12 मध्ये एकूण ` 35,120 कोटी िंकमतीची 98,777 दशलक्ष यिुनट  इतकी वीज खरेदी केली, तर 

2010-11 मध्ये ` 28,949 कोटी िंकमतीची 90,341 दशलक्ष यिुनट  इतकी वीज खरेदी केली होती. 2012-13 मध्ये नो हबर पयत  

` 24,780 कोटी िंकमतीची 65,275 दशलक्ष यिुनट  इतकी वीज खरेदी केली. बे टने 2011-12 मध्ये 4,637 दशलक्ष यिुनट  व 

2012-13 मध्ये िडसबर पयत 3,674 दशलक्ष यिुनट  वीज खरेदी केली.  

िवजेचा वापर  

9.8    राज्यातील 2011-12 मधील िवजेचा एकूण वापर 96,644 दशलक्ष यिुनट  इतका असनू तो मागील वषार्पेक्षा 10.6 टक्क्यांनी 

अिधक होता, तर 2012-13 मध्ये िडसबर पयत 71,711 दशलक्ष यिुनट  वापर हा 2011-12 मधील तत्सम कालावधीतील वापरापेक्षा 

थोडा कमी होता. राज्यातील िवजेचा सवार्िधक वापर औ ोिगक के्षतर्ात  (37.8 टक्के), तर त्या खालोखाल कृिष के्षतर्ात (22.5 टक्के) 

आिण घरगतुी के्षतर्ात (21.8 टक्के) होता. या तीन के्षतर्ांचा एकितर्त वापर राज्यातील एकूण वीज वापराच्या 82 टक्के होता. िवजेचा वापर 

( कारानसुार) तक्ता 9.4 मध्ये िदला आहे,  तर मागील पाच वषार्त वीज वापरात झालेला बदल आलेख 9.3 मध्ये दशर्िवला आहे.    

 

तक्ता 9.3  िव तु िनिर्मती    
                                                                   (दशलक्ष युिनट  )

ोताचा कार 2010-11 2011-12 2012-13+ 2011-12 मध्ये  
2010-11 च्या 

तलुनेतील शेकडा 
बदल 

राज्यामधील   83,017 89,465 67,663 7.8 

   औि णक  52,796 59,482 49,030 12.7 

   नैसिर्गक वायजुन्य 18,729 17,207 8,542 (-) 8.1 

   जलजन्य 6,374 6,851 4,357 7.5 

   अक्षय ऊजार्  $       5,118 5,925 5,736 15.8 

किदर्य  के्षतर्ातून  
राज्यास उपल ध  

29,982 36,755 31,303* 22.6 

आधार : महािनिर्मती, टाटा पॉवर,  िरलायन्स इन् ा टर्क्चर,      
            महािवतरण ( आरजीपीपीएल किदर्य क्षेतर्ाकडूनची वीज  आिण अक्षय उजार् ),  
             किदर्य िव तु ािधकरण/ ड यआुरपीसी (खाजगी कंपन्यांच्या आकडेवारीसाठी),     
            +  िडसबर पयत.            *  अ थायी           $  बंिद त िवजेसह               

िटप : 1 िकलो वटॅ तास = 1 यिुनट  



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 
 

137

आलेख 9.3 : वीज वापरात झालेला बदल
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आलेख 9.3 : वीज वापरात झालेला बदल
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9.9 मखु के्षतर् िनहाय भारतातील (2010-11) आिण 

महारा टर्ातील (2010-11 व 2011-12) दरडोई िवजेचा वापर 

तक्ता 9.5 मध्ये िदला आहे.  थािपत क्षमता, िव तु िनिर्मती, 

के्षतर्िनहाय िवजेचा वापर आिण दरडोई िवजेचा वापर यासंबंधीची 

समय मािलका पिरिश ट 9.1 मध्ये िदली आहे. 

 

महारा टर् वीज िनयामक आयोग 

9.10  िव तु कायदा-2003 अन्वये महारा टर् राज्य वीज िनयामक 
आयोगास (एम इ आर सी) वीज दर िनयमनाअंतगर्त वीज दराच्या 
ससुतूर्ीकरणासाठी उपाययोजना राबिवणे, आिर्थक यव थापन 
आिण ऊजार् के्षतर्ातील सधुारणा यासाठीचे अिधकार िदलेले 
आहेत. 2012-13 साठीचे वीज दर तक्ता 9.6 मध्ये िदलेले 
आहेत. कृिष, िंसचन व सावर्जिनक पाणीपरुवठा यासाठी फक्त 
महािवतरण कडून वीज परुवठा होतो.  कृिष िंसचनासाठी उच्च 
दाब व लघ ु दाब करीता अनकुर्मे ` 2.39 व 3.10 ित यिुनट 
आिण सावर्जिनक पाणीपरुव ासाठी उच्च दाब व लघ ु दाब 
करीता अनकुर्मे `2.96 व 3.10 ित यिुनट इतके दर िनि चत 
केले आहेत.    

िवजेची मागणी व परुवठा  

9.11     िविवध ोता ारे क्षमता वाढ, पायाभतू जा यातील सधुारणा, पारेषण व िवतरण हानीत झालेली घट आिण ऊजार् संवधर्नाच्या 
द टीने केले याृ  उपाययोजना यामळेु वीज परुव ाच्या ि थतीत सधुारणा झालेली आहे. महािवतरणची 2011-12 मध्ये िवजेची 14,043 
मेगावटॅ इतकी सरासरी कमाल मागणी 1,202 मेगावटॅ इतक्या तटुीचे भारिनयमन करुन भागिवण्यात आली. तसेच 2012-13 मध्ये 
िडसबरपयतची  14,048 मेगावटॅ इतकी सरासरी कमाल मागणी  785 मेगावटॅ इतक्या तटुीचे भारिनयमन करुन भागिवण्यात आली.  
सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी िवजेचा परुवठा व तटू तक्ता 9.7 व आलेख 9.4 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 9.4  िवजेचा वापर
(दशलक्ष  यिुनट  )

कार 2010-11 2011-12 2012-13+* 2011-12  
मध्ये 

2010-11 च्या
तलुनेतील  
शेकडा बदल

औ ोिगक 34,416 36,486 25,034 6.0 

घरगतुी 19,546 21,041 17,937 7.6 

कृिष 16,257 21,693 11,887 33.4 

वािणिज्यक 11,527 11,768 9,759 2.1 

सावर्जिनक सेवा@ 2,829 3,270 2,718 15.6 

रे वे  2,188 2,229 1,788 1.9 

संकीणर्  633 157 2,588 (-) 75.2 

एकूण  87,396 96,644 71,711 10.6 
आधार : महािवतरण, टाटा पॉवर, िरलायन्स इन् ा टर्क्चर, बे ट    
              @ सावर्जिनक िदवाब ी व पाणी परुवठा     + िडसबर पयत      * अ थायी

तक्ता 9.5  दरडोई िवजेचा वापर 
                                          (यिुनट  )
कार  भारत  महारा टर्  
 2010-11 2010-11 2011-12 

एकूण  520.2 780.0 851.0 
औ ोिगक 189.7 307.2 321.3 
घरगतुी 130.9 174.5 185.3 
कृिष 106.6 145.1 191.0 

आधार : किदर्य िव तु ािधकरण, भारत सरकार 
            महािवतरण, टाटा पॉवर, िरलायन्स इन् ा टर्क्चर, बे ट  

तक्ता 9.6   2012-13 मधील वीज दर    
                                                                            (` ित यिुनट)

गर्ाहकाचा कार 
महािवतरण  

िरलायन्स  
इन् ा टर्क्चर 

टाटा 
पॉवर 

बे ट  

घरगतुी   4.89 5.24 3.95 5.25 
वािणिज्यक (लघ ुदाब) 9.78 9.52 5.37 10.20 
उ ोग (लघ ुदाब) 7.19 7.86 5.41 8.83 
उ ोग (उच्च दाब) 7.49 7.88 5.20 8.13 
सावर्जिनक िदवाब ी  4.67 8.80 -- 7.82 
रे वे  7.81 -- 4.99 -- 

 आधार :  महारा टर् वीज िनयामक आयोग                                               -- लागू नाही        
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आलेख 9.4 :  सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी
पुरवठा व तूट
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आलेख 9.5 : पारेषण, िवतरण आिण एकितर्त
तांितर्क व वािणिज्यक हानी

िवतरण हानी
पारेषण हानी

तांितर्क व वािणिज्यक (एटी ॲन्ड सी ) हानी
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पारेषण व िवतरणाचे पायाभतू जाळे  
9.12    राज्यातील वीज िवतरण यंतर्णांमध्ये 2011-12 करीता 
महािवतरणचा वाटा 83 टक्के इतका असनू त्या पाठोपाठ 
िरलायन्स इन् ा टर्क्चर 6.6 टक्के, टाटा पॉवर सहा टक्के आिण 
बे ट 4.4 टक्के असा होता.  

9.13    मागणी व परुव ातील तटू कमी करण्यासाठी पारेषण व 
िवतरणाच्या पायाभतू जा यामध्ये सधुारणा आिण पारेषण व 
िवतरण हानीत (तांितर्क व अतांितर्क) कपात करणे याबाबत 
ामखु्याने पाऊले उचलण्यात येत आहेत. महापारेषण कंपनीने 
अित उच्च दाब (इएच ही) उपकदर्ांच्या आधिुनकीकरणा ारे 
पारेषण हानी कमी करण्याच्या उपाययोजना सरुु केले या आहेत. 
महािवतरण कंपनीने िविवध योजनांतगर्त सदोष मीटर बदलणे, 
अत्यािधक भार असले या उच्च व कमी दाबाच्या वािहन्यांवरील 
भार अितिरक्त टर्ान्सफॉमर्सर् परुवनू कमी करणे, नवीन उपकदेर् 
उभारणे व कायार्िन्वत करणे, तारा टाकणे आिण वीजचोरी िवरुध्द 
मोहीम अशा उपाययोजना हाती घेतले या आहेत. याबाबतचा 
तपशील तक्ता 9.8,  9.9 आिण आलेख 9.5 मध्ये िदला आहे.  
 
 

तक्ता 9.7  सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी  
                   िवजेचा परुवठा व तूट           

( मेगावटॅ ) 

वषर् 
सरासरी 
कमाल 
मागणी $ 

परुवठा तटू 

2005-06 12,404 9,212 3,192 

2006-07 12,797 9,638 3,159 

2007-08 13,137 10,130 3,007 

2008-09 12,507 10,203 2,304 

2009-10 
2010-11 
 2011-12 

    2012-13+ 

12,624 
13,157 
14,043 
14,048 

10,921 
11,917 
12,841 
13,263 

1,703 
1,240 
1,202 
785 

आधार : महािवतरण                + िडसबर पयत.  
$ कृिष भार यव थापन योजने ारे (िंसगल फेिंजग व िफडर सेपरेशन 
योजनांसह) कमी झालेला भार (भारमकु्ती /लोड िरिलफ) वगळून.  

तक्ता 9.8   पारेषण व िवतरण जाळे आिण एकूण तांितर्क व यावसाियक (एटी ॲन्ड सी ) हानी  
 

पारेषण जाळे  (संचयी )  िवतरण जाळे (संचयी ) वषर्  
उपकदर्ांची  
संख्या  

पारेषण क्षमता 
(एम हीए)  

तारा  
(सकीर्ट िक.मी.)  

 उपकदर्ांची  
संख्या 

िवतरण 
टर्ान्सफॉमर्सर्ची संख्या  

तारा   
(सकीर्ट 
िक.मी.) 

एकूण तांितर्क व 
यावसाियक 

(एटी  ॲन्ड सी) 
हानी  (%)@ 

2006-07 486 57,713 35,626  1,827 2,72,231 7,07,067 34.0 
2007-08 498 61,531 36,286  1,889 3,00,957 7,28,754 26.1 
2008-09 512 66,119 36,716  1,947 3,27,314 7,58,093 24.7 
2009-10 517 73,792 37,133  2,033 3,51,243 7,92,785 21.4 
2010-11 533 82,620 38,068  2,234 3,91,574 8,33,470 18.5 
2011-12 559 91,445 39,764  2,514 4,39,653 8,70,830 18.4 

आधार  : महापारेषण,   महािवतरण                                                                @ महािवतरण 
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9.14      बे ट कंपनीची िवतरण हानी 2010-11 मध्ये 7.9 टक्के व 2011-12 मध्ये 7.6 टक्के इतकी तर एकूण तांितर्क व यावसाियक 
(एटी ॲन्ड सी) हानी  या दोन्ही वषार्ंकरीता 5.5 टक्के इतकी होती. बे ट कडून 2011-12 मध्ये 2,187 व 2012-13 मध्ये िडसबर पयत 
1,421 वीज चोरीची करणे पकडण्यात आली आिण त्यापोटी अनकुर्मे `7.72 कोटी व `.5.16 कोटी इतकी रक्कम वसलू करण्यात 
आली. टाटा पॉवर कंपनीची 2011-12 मधील िवतरण हानी 0.7 टक्के तर िरलायन्स इन् ा टर्क्चरची पारेषण व िवतरण हानी अनकुर्मे 
4.3 आिण 9.5 टक्के इतकी होती.     

9.15     गर्ामीण िव तुीकरण आिण जा यांची सधुारणा – गर्ामीण िव तुीकरण आिण जा यांच्या सधुारणेसाठी राबिवण्यात येत 
असले या महत्वाच्या योजना तक्ता 9.10 मध्ये िद या आहेत. 

तक्ता 9.9   िवतरण हानी कमी करणेसाठीच्या उपाययोजना  
 

वषर्  मीटर बसिवणे वीज-चोरी िवरुध्द मोिहम 
 िफडसर्  िवतरण टर्ान्सफॉमर्र कदर्  

जनेु मीटर बदलनू 
नवीन बसिवणे  पकडण्यात आलेली करणे वसलू केलेली रक्कम 

  (संचयी संख्या) (संचयी संख्या)            (संख्या)  (संख्या ) (` कोटी) 
2007-08 5,994 87,731 10,97,545 89,880 55.41 
2008-09 6,851 1,05,236 8,75,511 57,065 44.48 
2009-10 7,758 1,22,083 12,57,308 50,698 54.28 
2010-11 8,377 1,87,448 12,05,364 17,269 14.24 
2011-12 10,536 2,33,754 12,95,775 47,633 28.26 
2012-13 + 12,441 2,40,682 15,86,959 64,019 31.53 
आधार :  महािवतरण                                            +  जानेवारी पयत                                     

तक्ता  9.10   गर्ामीण िव तुीकरण आिण जा यांची सधुारणा 
   

साध्य  योजना  उि टे 

2011-12   2012-13 +   संचयी + 

• िव तुीकरण न झाले या 4,709 खेडयांचे 
िव तुीकरण (संख्या)  

207 -- 4,709 भारत िनमार्ण - राजीव गांधी गर्ामीण 
िव तुीकरण योजना (आरजीजी हीवाय)  
 • दािरदर्यरेषेखालील गर्ामीण कुटंुबाना मोफत 

वीज जोडणी (संख्या) 
1,33,963 11,906 11,80,284 

अक्षय ऊज ारा गर्ामीण िव तुीकरण योजना  
(राज्य योजनांतगर्त योजना)  

• कदर् शासनाच्या गर्ामीण िव तुीकरण 
योजनेत समािव ट नसले या (300 पेक्षा 
कमी लोकसंख्येच्या) लहान वाडया/पाडे  
यांचे अक्षय ऊज ारा िव तुीकरण (संख्या)  

16 गावे  
व 46 पाडे 

7 गावे  
व 32 पाडे   

362 गावे  
व 777 पाडे 

कृिष पंपांचे िव तुीकरण • कृिष पंपांचे िव तुीकरण (संख्या)  2,52,784 1,13,741 38,56,939 

िंसगल फेिंजग योजना  
 

• खे ातील गावठाणांना 8 तास थर्ी फेजची 
वीज व एकूण 18 तास (िंसगल फेज व थर्ी 
फेज एकितर्त) वीज परुवठा  (संख्या)  

175 1,105  
 

14,947 
 

वतंतर् िफडर योजना 
  

• गावठाण व कृिष पंपांसाठी वतंतर् िफडसर् 
(संख्या)  

1,253 1,583 
 

15,510  
 

पनुरर्िचत गितमान ऊजार् िवकास व 
सधुारणा कायर्कर्म (आर-एपीडीआरपी)  

• 30,000 पेक्षा अिधक लोकसंख्या असलेली 
नगरे  व शहरे यांचा समावेश.  

   

भारत सरकारच्या अिभयानाचा मखु्य उ ेश   
भाग-अ- पायाभतू मािहती यंतर्णा थािपत 
करणे, जबाबदारी िनि चती.   

• ऊजार् िव  महामंडळ (पीएफसी) कडून 
िवतरीत रक्कम (भाग-अ, ब आिण पयर्वेक्षी 
िनयंतर्ण व मािहती ा ती ( काडा)/मािहती 
यव थापन पध्दती (डीएमएस) िनयंतर्ण 
कदर्)  

-- -- ` 666.1 कोटी 

भाग-ब - एकुण तांितर्क व यावसाियक हानी 
(एटी ऍन्ड सी ) मध्ये कपात. 

• भाग-अ,ब आिण काडा/डीएमएस िनयंतर्ण 
कदर् वर झालेला खचर्   

` 62.9 
कोटी 

` 141.4 
कोटी  # 

`241.6  

कोटी  # 

आधार : महािवतरण ,  महाऊजार्                         + िडसबर , 2012 पयत .            # जानेवारी, 2013 पयत. 
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9.16     राज्यातील एकूण 41,095 व ती असले या गावांपैकी (जनगणना, 2001 नसुार) िडसबर, 2012 पयत 40,719 गावांचे 
महािवतरण ारे पारंपािरक पध्दतीने िव तुीकरण झालेले आहे.  

क्षमता वाढ  
9.17   औि णक ऊजार् िनिर्मती – महािनिर्मतीने अकरा या पंचवािर्षक योजनेदर यान परळी (संच 6 व 7) आिण पारस (संच 3 व 4) 
येथे त्येकी 250 मेगावटॅ क्षमतेचे असे एकूण 1,000 मेगावटॅ क्षमतेचे क प कायार्िन्वत केले आहेत. बारा या पंचवािर्षक योजनेत 
महािनिर्मतीने एकूण 12,980 मेगावटॅ क्षमतेचे क प तािवत केले आहेत.  त्याबाबतची मािहती तक्ता 9.11 मध्ये िदली आहे.  

9.18 या यितिरक्त धोपावे औि णक िव तु कदर् (संच 1 ते 3 त्येकी 660 मेगावटॅ) आिण द डाईचा औि णक िव तु क प (संच 1 
ते 5 त्येकी 660 मेगावटॅ) हे क प महािवतरण ारा वीज दरावर आधारीत पधार्त्मक बोली (केस-2 बीडींग) पध्दती ारे राबिवणार आहे. 

9.19  सौर ऊजार् - महािनिर्मतीने चंदर्परू येथे एकूण पाच मेगावटॅ क्षमतेचे तीन सौरऊजार् क प अकरा या पंचवािर्षक योजनेदर यान 
कायार्िन्वत केलेले आहेत तर बारा या पंचवािर्षक योजनेत साधारणपणे 540 मेगावटॅ क्षमतेच्या क पांचे िनयोजन केले आहे. 
त्याबाबतची मािहती तक्ता 9.12 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 9.11  बारा या पंचवािर्षक योजनेत महािनिर्मतीने तािवत केलेले क प  
                                              ( मेगावॅट) 

क प क्षमता कायार्िन्वत होण्याचा अपेिक्षत िदनांक  

खापरखेडा संच -5 500 कायर्रत ( सीओडी @ 16.04.2012)  
भुसावळ संच -4 व 5 ( त्येकी 500 मेगावटॅ)  1,000 संच-4 कायर्रत ( सीओडी 16.11.2012) 

संच-5 अपेिक्षत सीओडी  31.03.2013 
परळी संच 8 250 स टबर, 2013 पयत  
चंदर्परू संच 8 व 9 ( त्येकी 500 मेगावटॅ)  1,000 संच-8 नो हबर, 2013 व संच-9 फे वुारी, 2014 पयत 
कोराडी संच 8,9 व 10 ( त्येकी 660 मेगावटॅ)  1,980 संच-8 िडसबर, 2013, संच-9 जनू, 2014 आिण संच 10 िडसबर, 2014 पयत 
भुसावळ संच 6 660 जनू, 2017 पयत 
पारस संच 5 250 एि ल, 2016 पयत 
नािशक संच 6 660 िडसबर, 2017 पयत 
उरण गसॅवर आधारीत संयकु्त सायकल िव तु कदर् 
लॉक 1 व 2 (अनकुर्मे 406 व 814 मेगावटॅ)  

1,220 2016-17 पयत 

लातरू  गसॅवर आधारीत संयकु्त सायकल िव तु 
कदर्  ( लॉक 1 व 2 त्येकी 750 मेगावटॅ)  

1,500 2016-17 पयत 

कानपा, ता.नागभीड, िज.चंदर्परू – संच 1 व 2  
( त्येकी 660 मेगावटॅ)  

1,320 िनयोजनाच्या ाथिमक अव थेत. संच-1 जानेवारी, 2018 व संच-2 जलैु, 2018 
पयत कायार्िन्वत होणे अपेिक्षत 

मडकी, ता. हपरूी, िज.चंदर्परू – संच 1 व 2 
( त्येकी 660 मेगावटॅ)  

1,320 -----------,,---------- 

मनोरा, ता.ितरोडा, िज.ग िदया – संच 1 व 2 
( त्येकी 660 मेगावटॅ)  

1,320 -----------,,---------- 

आधार : महािनिर्मती,                                                                                                 @ सीओडी (Commissioned on Date)  

तक्ता 9.12  बारा या पंचवािर्षक योजनेत महािनिर्मती ारा तािवत सौर ऊजार् क प  
                                              ( मेगावॅट) 

क प क्षमता कायार्िन्वत होण्याचा अपेिक्षत िदनांक  

साकरी, िज.धळेु 25 माचर्, 2013 पयत. 
िशवाजीनगर, साकरी, िज.धळेु  125 माचर्, 2013 पयत. 
कौडगाव, िज.उ मानाबाद  75 ट पा-1 माचर्, 2014 पयत. 
गंगाखेड, िज.परभणी  100 माचर्, 2015 पयत. 
मांगलादेवी-िंपपरी-नवाबपरू (1 व 2) मालखेड ता.नेर, िज.यवतमाळ  100 माचर्, 2016 पयत. 
लोहाणा एमआयडीसी, िज.यवतमाळ  75 माचर्, 2016 पयत. 
िशशुर्पाल, ता.बारामती, िज.पणेु  40 माचर्, 2014 पयत. 

आधार : महािनिर्मती                                                                                                                                   
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9.20  लघ ु जलिव तु क प - खाजगीकरणातनू  लहान जलिव तु क प िवकिसत करण्यास चालना िमळणेसाठीच्या राज्य 
शासनाच्या धोरणांतगर्त 283.2 मेगावटॅ क्षमतेच्या 104 क पांसाठी वतर्क िनि चत करण्यात आलेले असनू िडसबर, 2012 पयत 
83.6 मेगावटॅ क्षमतेचे 19 क प कायार्िन्वत झालेले आहेत. उवर्िरत 85 क प िवकासाच्या िविवध ट यांत आहेत. पणूर् झालेले क प 
पिरिश ट 9.2 मध्ये िदले आहेत.  

9.21  अक्षय ऊजार् - पवन, सौर, जैिवक, 
बायोगसॅ, सागरी लाटा, भ-ूऔि णक इ. वच्छ 
आिण पयार्वरण परूक अक्षय ऊजचे ोत 
आहेत. अक्षय ऊजच्या िविवध के्षतर्ातील ज्ञानास 
ोत्साहन देणे, िवकिसत करणे व सारीत करणे 
असे िव ततृ उि ट असले या महारा टर् ऊजार् 
िवकास अिभकरण (महाऊजार्) या राज्य 
शासनाच्या सं थेस ऊजार् संवधर्न कायदा, 2001 
च्या तरतदुींचे राज्यात समन्वयन, िविनयमन व 
अंमलबजावणी करण्यासाठी िनयकु्त यंतर्णा 
हणनू घोिषत केले आहे.  31 िडसबर, 2012 
अखेर एकूण 4,369 मेगावटॅ क्षमतेचे  
अंदाजे ` 24,000 कोटी गुंतवणकूीचे क प 
खाजगी गुंतवणकूदारांमाफर् त थािपत करण्यात 
आले आहेत. राज्यातील अक्षय ऊजची संभा य 
क्षमता व त्यापैकी थािपत क्षमता तक्ता 9.13 
मध्ये िदली आहे. 

9.22   िदवसिदवस पारंपािरक ऊजार् ोतात 
घट होत अस याने नवीन व अक्षय तर्ोतांचा 
शोध ही काळाची गरज आहे. राज्य शासनाचे आिण नवीन व नवीकरणीय ऊजार् मंतर्ालय (एमएनआरइ), भारत सरकार यांचे महाऊजार् 
माफर् त राबिवण्यात येत असलेले काही उपकर्म खाली नमदू केलेले आहेत.  

• पवन ऊजार् - 2011-12 मध्ये एकूण 20 वारा मापन कदेर् उभारण्यात आली असनू पाच कदर्ांची उभारणी 2012-13 मध्ये 
अपेिक्षत आहे. िडसबर, 2012 अखेर 133 िठकाणी वाऱ्याच्या वेगाच्या मोजमापाच्या अ यासाचे काम गतीपथावर होते. 

• सौर वाफ िनिर्मती यंतर्णा – सौर बा प पाककर्ीया यंतर्णा (िशडीर् साईबाबा सं थान), सौर वातानकुुलन यंतर्णा (छतर्पती 
िशवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा, ठाणे) आिण महदर्ा हेईकल मनॅ्यफॅुक्चरींग िल., चाकण, तसेच िभलवडी, सांगली आिण 
बारामती येथील खाजगी क प हे राज्यातील काही उपकर्म आहेत.   

• सौर शहर कायर्कर्म - राज्यातील सहा शहरांचा या योजनेत समावेश असनू तीन शहरांनी (नागपरू, क याण-ड िबवली आिण 
ठाणे ) ा त अनदुानातनू त्यांचे बहृत आराखडे सादर केले आहेत. नागपरू शहर या कायर्कर्मांतगर्त आदशर् सौर शहर हणनू 
िवकिसत करण्यात येत आहे.  

• बायोगसॅ आधारीत िवतरण/गर्ीड ऊजार् िनिर्मती कायर्कर्म - राज्यात आतापयत 649.5 िकलोवटॅ क्षमतेचे 49 क प 
कायार्िन्वत करण्यात आलेले आहेत. त्यािशवाय पणेु महानगरपािलकेने वेगवेग या करण्यात आले या सिदर्य घन कचऱ्याचे 
िनमूर्लन करण्यासाठी  िवकिदर्त बायोिमथेनेशन-तथा-ऊजार् िनिर्मती क प उभारले आहे.  

• भ-ूऔि णक ऊजार् – नवीन तंतर्ज्ञानावर आधारीत भगूभीर्य ऊजार् िनिर्मती क प कायार्िन्वत करण्यासाठी महाऊजार्ने 
मे.थरमकॅ्स िल.यांच्याशी ाथिमक करार केला असनू मे.थरमकॅ्स यांनी सवक्षणाचे काम सरुु केलेले आहे.  

• सागरी लाटांपासनू ऊजार् –सागरी लाटांची ऊजार् हणजे समदुर्ाच्या पाण्यात साठले या वाऱ्याची यांितर्क ऊजार् होय. राज्याच्या 
सागरिकनारी भागाच्या एका अ यासा ारे काही िठकाणी सागरी लाटांपासनू सरासरी वािर्षक पाच ते आठ िकलोवटॅ/मी. व 
मॉन्सनू दर यान 15 ते 20 िकलोवटॅ/मी. ऊजार्िनिर्मतीची क्षमता अस याचे िदसनू आले आहे. राज्याच्या 720 िक.मी. लांब 
िकनारप ीवर सागरी लाटांपासनू ऊजार् िनिर्मतीची एकूण क्षमता जवळपास 500 मेगावटॅ इतकी आहे. महाऊजार् ारे बधुल 
ता.गहुागर, िज.रत्नािगरी येथील सागरी लाटांपासनू ऊजार् िनिर्मती क प ता यात घेवनू कायार्िन्वत करण्यासाठी वार य 
असले या क प िवकासकांकडून “ अिभ यक्तीचे कटीकरण ” मागिवण्यात आलेले आहे.  

• जवाहरलाल नेहरु रा टर्ीय सौर ऊजार् िमशन - या िमशन खाली राज्यात िडसबर, 2012 पयत 16 मेगावटॅ क्षमतेचे सात गर्ीड 
सौर पी ही ऊजार् क प थािपत करण्यात आले आहेत.        

तक्ता 9.13  अक्षय ऊजची संभा य व त्यापैकी थािपत क्षमता               
                                                                  (मेगावटॅ) 

थािपत क्षमता (संचयी)  
31 माचर् अखेर  

अक्षय ऊजार्  ोत संभा य 
क्षमता 

2011 2012 
31 िडसबर, 
2012 अखेर

पवन  5,961 2,310 2,717 2,931 

लघ ुजल िव तु क प  # 732 246 265 265 

साखर कारखान्यांकडून 
िवजेची सहिनिर्मती 1,250 576 849 947 

जैिवक ऊजार्  781 155 155 170 

शहरी घनकचरा  287 0 0 0 

औ ोिगक कचरा  350 11 15 22 

सौर औि णक व   35/चौ.मी. $ 4 20 34 

सौर फोटो हो टाईक (पी ही )  49/चौ.मी. $    

एकूण  9,361 3,302 4,021 4,369 

आधार  : महाऊजार्     #  जलसंपदा िवभागाने थािपत केलेले २५ मेगावॅट पेक्षा कमी क्षमतेचे क प.         

                               $  एकूण संभा य क्षमतेत समािव ट नाही.  
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ऊजार् संवधर्न     
9.23   महाऊजार् माफर् त ऊजार् संवधर्नासाठी हाती घेण्यात आले या िविवध योजना तक्ता 9.14 मध्ये िद या आहेत.  

 

तक्ता 9.14   महाऊजार् माफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या ऊजार् संवधर्नाच्या िविवध योजना 
 

साध्य  योजना उ ेश बाब (संख्या) 

2010-11 2011-12 संचयी + 

उ ी े 
2012-13

शासकीय/िनमशासकीय/ थािनक 
वराज्य सं थांच्या इमारतीमध्ये ऊजार् 
संवधर्न तंतर्ज्ञान पथदशीर् क प 
थािपत करणे. 

ऊजार् संवधर्नाच्या संक पनेचा वीकार 
सकुर करणे 

इमारती  3 7 12   8 

ऊजार् संवधर्न संयंतेर् 
नगरपािलकांमध्ये बसिवणे. 

महानगरपािलका (म.न.पा.)/ 
नगरपािलका (न.पा.) /महारा टर् जीवन 
ािधकरण (म.िज. ा.) यांना पाणी 
परुवठा योजना व पथिद यांमध्ये ऊजार् 
संवधर्न संयंतेर् बसिवण्यासाठी ` 25 
लाख पयत आिर्थक सहा य 

न.पा./म.न.पा/
म.िज. ा. 

3 10 14 8 

तेज वी पथिदवे कायर्कर्म जनु्या िद यांच्या बदली सीएफएल संच 
बसिवणे. 

सीएफएल संच 9,730 20,020 49,198 

 

19,500 

जैिवक कांडी कोळसा (ि केटींग) 
योजना  (यंतर्सामगुर्ीच्या िंकमतीच्या 
20 टक्के भांडवली अथर्सहा य - ित 
क प  ` 4 लाख पयत) 

अ-पारंपािरक इंधन हणनू वापर 
करण्यासाठी सवर् कारचा कृिष व  वन्य 
कचरा कांडीच्या आकाराच्या 
ओंडक्यामध्ये रुपांतिरत करण्यासाठी  
जैिवक कांडी कोळसा क प थािपत 
करणे.   

क प 15 20 67 8 

सामाियक अ यािसकेत सौर घरगतुी 
िदवे  

(10 टक्के गर्ामपंचायतीचा वाटा व 
90 टक्के  शासनाचे अथर्सहा य) 

गावांमध्ये सौर घरगतुी  िदवे सामाियक 
जागी  (उदा. शाळा, गर्ामपंचायत 
कायार्लय, मंिदर इ.) उपल ध करुन देणे 

गावे  
 

3,623 4,439 10,731  4,800 

आ मशाळांमध्ये सौर ऊजार् साधने   आ मशाळांमध्ये सौर ऊजार् यंतर्णा 
बसिवणे 

आ मशाळा 22 12 34 -- 

आ मशाळा व वसतीगहृांत पवन-
सौर संकिरत संयंतेर् 

आ मशाळांत पवन-सौर संकिरत संयंतेर् 
बसिवणे 

आ मशाळा 10 10 20  7 

ऊजार् बचत कायर्कर्म   

लघ ुव मध्यम उ ोगांसाठी वॉक-थर् ु
ऊजार् लेखा पिरक्षण   

पातर् असले या सं था / लघ-ुमध्यम 
उ ोग यांना ऊजार् लेखा पिरक्षणासाठी 
िव ीय सहा य 

सं था/ लघ ुव 
मध्यम उ ोग 
 

30 53 580   

 

 

440  

 

अप यियत उ याचा पनुवार्पर 
योजना 

कर्ीयांमधनू िनमार्ण होणाऱ्या उच्च 
तापमानाच्या उ याचा ऊजार् िनिर्मतीसाठी 
वापर करणे ( क प अहवाल तयार 
करणेसाठी सहा य)  

क प 2 --  2  3  

आधार  : महाऊजार्  + िडसबर, 2012 अखेर  
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वाहतूक व दळणवळण 

9.24 आधिुनक अथर् यव थेत पायाभतू सिुवधांमध्ये वाहतकू आिण दळणवळण हे मलूभतू घटक आहेत. सक्षम वाहतकू यंतर्णा, 
दगूर्म, मागास आिण नागरी के्षतर्ांना जोडून जीवनमान उंचावण्यामध्ये आिण उत्पादकता वाढिवण्यामध्ये महत्वाची भिूमका बजावते. या 
के्षतर्ातील िवकासामळेु मो ा माणावर रोजगाराच्या संधी िनमार्ण  होतात. भपूृ ठ वाहतकू, रे वे, जल वाहतकू व हवाई वाहतकू यांचा 
पिरवहन यंतर्णेत समावेश असनू टपालसेवा, दरूध्वनी व इंटरनेट सेवा हे दळणवळण यंतर्णेचे मखु्य घटक आहेत.   

वाहतूक  

वाहतूकीचे जाळे 
 9.25 राज्यातील र त्यांच्या जा यामध्ये रा टर्ीय महामागर्, राज्य महामागर्, मखु िज हा र ते, इतर िज हा र ते आिण गर्ामीण र ते 
यांचा समावेश होतो. राज्य शासनाचा सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, िज हा पिरषदा, महानगरपािलका, नगरपिरषदा, नगर पंचायती, कटक 
मंडळे, महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ, वन िवभाग, महारा टर् राज्य औ ोिगक िवकास महामंडळ (एमआयडीसी) आिण शहर व 
औ ोिगक िवकास महामंडळ (िसडको)  राज्यातील र त्यांच्या िवकासाची कामे पार पाडतात.  

9.26 माचर्, 2012 अखेर सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील र त्यांची एकितर्त लांबी ( थािनक 
वराज्य सं थांच्या देखभालीखालील र त्यांची लांबी वगळून) 2.43 लाख िक.मी. इतकी होती. त्यापैकी पृ ठांिकत र त्यांची लांबी 2.23 
लाख िक.मी. (91.8 टक्के) होती. सन 2011-12 मध्ये एकाही राज्य महामागार्ची रा टर्ीय माहामागार्त ेणीवाढ झालेली नाही. याच 
कालावधीत एकूण र त्यांच्या लांबीत 1,207 िक.मी. ने वाढ झाली. यापैकी राज्य महामागार्च्या लांबीत 54 िक.मी. ने, मखु्य िज हा 
र त्याच्या लांबीत 320 िक.मी. ने, अन्य िज हा र त्यांच्या लांबीत 632 िक.मी. ने आिण गर्ामीण र त्यांच्या लांबीत  201 िक.मी. ने वाढ 
झाली. राज्यातील सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदेच्या देखभालीखालील र त्यांची वगर् िनहाय व वैधािनक िवकास मंडळ 
िनहाय लांबी तक्ता 9.15 मध्ये आिण वषर्िनहाय व र त्यांच्या कारानसुार र त्यांच्या लांबीची मािहती पिरिश ट 9.3 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता कर्. 9.15    सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील र त्यांची लांबी 

                                        (िक.मी.)

31 माचर् रोजी वैधािनक िवकास       
मंडळ  

वषर् रा टर्ीय  
महामागर् 

राज्य    
महामागर् 

मखु िज हा 
र ते 

इतर िज हा     
र ते 

गर्ामीण र ते एकूण 

 2011 883 9,879 11,370 12,863 26,023 61,018 िवदभर् 

 2012 883 9,884 11,405 13,451 26,126 61,749 

 2011 795 8,073 13,596 8,765 22,239 53,468 मराठवाडा 

 2012 795 8,073 13,775 8,779 22,315 53,737 

 2011 2,698 16,151 24,970 25,269 58,138 1,27,226 उवर्िरत महारा टर्   

 2012 2,698 16,200 25,076 25,299 58,160 1,27,433 

 2011 4,376 34,103 49,936 46,897 1,06,400 2,41,712 एकूण 

 2012 4,376 34,157 50,256 47,529 1,06,601 2,42,919 

आधार : सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन 
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आलेख 9.6 : सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व 
िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील 
र त्यांची लांबी (31 माचर्  रोजी)
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र त्यांनी जोडलेली गावे 

9.27 31 माचर्, 2012 पयत (जनगणना 2001 मधील 
गावांच्या यादीनसुार) 99 टक्क्यांपेक्षा जा त गांवे बारमाही  व 
हंगामी र त्यांनी जोडलेली होती. राज्यातील एकूण 291 गावे 
कोणत्याही र त्यांनी जोडलेली न हती.  

9.28 अकरा या पंचवािर्षक योजनेच्या कालावधीत  
र ते आिण पलू यावर ` 11,298 कोटी इतका खचर् झाला. 
बारा या पंचवािर्षक योजनेसाठी ` 19,700 कोटी इतक्या 
िनयत ययाची तरतदू केली आहे.  सन 2012-13 मध्ये  
` 2,937 कोटी िनयत ययाची तरतदू असनू 31 िडसबर पयत 
` 1,245 कोटी इतका खचर् झाला आहे.       

 9.29 सन 2011 व 2012 मधील िज हािनहाय र त्यांच्या 
रंुदीनसुार लांबीची मािहती पिरिश ट 9.4 मध्ये िदली आहे. 

पंत धान गर्ामसडक योजना 
 9.30  पंत धान गर्ामसडक योजना ही 100 टक्के कदर् 
पर कृत योजना असनू, सन 2000 पासनू राज्यात राबिवली 
जाते.  सध्या ही योजना महारा टर् राज्य गर्ामीण र ते िवकास 
मंडळामाफर् त राबिवली जाते.  पंत धान गर्ामसडक या 
योजनेचा मखु्य उ ेश गर्ामीण भागातील 1,000 व अिधक 
लोकसंख्या  (आिदवासी भागासाठी 500 व अिधक) 
असले या व र त्याने न जोडले या व त्यांना 2015 
अखेरपयत बारमाही र त्यांनी जोडणे हा आहे.  या 
योजनतगर्त 23,207 िक.मी. लांबीच्या र त्यांनी 7,961 
लोकव त्यांना जोडण्याचे उि ट ठरिवण्यात आले आहे. 
एकूण उि टापैकी जानेवारी, 2012  पयत  7,606 
वाडया/व त्यांना 21,866 िक.मी. लांबीच्या र त्यांनी 
जोडण्यात  आले आहे. पंत धान गर्ामसडक योजनेअंतगर्त 
वैधािनक िवकास मंडळ िनहाय बांधले या र त्यांची लांबी व 
जोडले या लोकव त्यांची संख्या तक्ता 9.16 मध्ये िदली 
आहे. 11 या पंचवािर्षक योजनेचे भौितक व आिर्थक साध्य 
तक्ता  9.17 मध्ये िदले आहे. 

महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ  

9.31 महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाच्या 
थापनेपासनू महामंडळाने 18 कामे पणूर् केली असनू त्यावर 

` 6,869 कोटी इतका खचर् झाला. 31 िडसबर, 2012 पयत 
पणूर् झाले या व अंशत: पणूर् झाले या क पांच्या टोल 
वसलूीची एकूण रक्कम ` 6,033 कोटी इतकी होती. 
महामंडळाने पणूर् केले या क पांचा तपशील तक्ता 9.18 
आिण महामंडळाच्या गतीपथावरील क पांचा तपशील 
तक्ता 9.19 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 9.17  पंत धान गर्ामसडक योजनतगर्त अकरावी 
पंचवािर्षक योजना व वािर्षक योजना 2012-13 
मधील भ ितक व आिर्थक साध्य 

 

योजना जोडले या 
लोकव त्यांची 

संख्या 

साध्य र त्याची 
लांबी  

(िक.मी.) 

झालेला खचर्  

(`  कोटी) 

11 वी पंचवािर्षक 5,343 15,984 4,116.25 

2012-13+ 253 518 119.44 

आधार : गर्ामिवकास िवभाग, महारा टर्  शासन         + 31 जानेवारी पयत 

तक्ता 9.16 पंत धान गर्ामसडक योजनेअतंगर्त वैधािनक िवकास 
मंडळिनहाय बांधले या र त्यांची लांबी व जोडले या 
लोकव त्यांची संख्या 

 

भौितक ल य भौितक साध्य + वैधािनक िवकास 
मंडळ 

र त्याची 
लांबी 

(िक.मी.) 

लोकव त्यांची 
संख्या 

र त्यांची 
संिचत लांबी  

(िक.मी.) 

लोकव त्यांची 
संिचत संख्या 

िवदभर्  7,565 2,792 6,922 2,568 

मराठवाडा 4,944 1,734 4,798 1,678 

उवर्िरत 
महारा टर् 

10,698 3,435 10,146 3,360 

एकूण 23,207 7,961 21,866 7,606 

आधार : गर्ामिवकास िवभाग, महारा टर् शासन           + 31 जानेवारी, 2013 पयत 
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तक्ता 9.18   महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाने पणूर् केलेले क प 

                                                                                       (` कोटी ) 

         क पाचे नांव काम सरुु के याचे 
वषर् 

क पाची एकूण 
अंदाजे िंकमत 

   खचर् काम पणूर् झा याचे      
वषर् 

मुंबई - पणेु दर्तूगती  महामागर् 1998-99 2,136 2,132.04 2001-02 

मुंबई मधील  उ ाणपलू  1997-98 1,617 1,260.64 1999-00 

महारा टर्ातील रे वे उ ाणपलू  1998-99 195 209.54 2002-03 

क याण - दगुार्डी पलू 1999-00 15 15.12 2001-02 

ठाणे - घोडबंदर र ता रंुदीकरण  2000-01 118 72.16 2003-04 

वधार्-नाकोडा  1997-98 8 7.68 2002-03 

सां. बा. िवभागाचे क प 1997-98 57       91.72 1999-00 

िशवणा पलू 1997-98 3 2.50 1999-00 

नांदगाव रे वे उ ाणपलू 2002-03 3 4.49 2005-06 

सातारा-को हापरू ते राज्य ह  रा.म. 4 
(चौपदरीकरण)  

2002-03 750 798.31 2005-06 

राजीव गांधी सागरी सेत ु क प 2000-01 1,634 1,645.01 2009-10 

शहर एकाित्मक र ते िवकास योजना     

 लातरु 1999-00 33 32.94 2001-02 

 बारामती 2003-04 36 60.07 2005-06 

 पणेु 2000-01 271 159.83 2008-09 

 सोलापरु 2001-02 88 99.03 2010-11 

 नांदेड 2003-04 88 93.96 2008-09 

 नंदरुबार 2003-04 21 27.35 2010-11 

 अमरावती 2001-02 115 156.32 2011-12 

आधार : महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ         
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मुंबई महानगर के्षतर्ातील वाहतूक  

9.32 मुंबई महानगर के्षतर्ांत आठ महानगरपािलका, नऊ नगरपिरषदा आिण ठाणे व रायगड िज ातील 1,000 गावांचा समावेश 

आहे. मुंबई महानगर िवकास ािधकरणाने  (एमएमआरडीए) मुंबई महानगर के्षतर्ांत (एमएमआर) िविवध क प हाती घेतले आहेत. मुबंई 

मेटर्ो रेल क प हा सावर्जिनक खाजगी भागीदारी तत्वावर राबिवण्यात येणारा देशातील पिहला सामिूहक वाहतकू णाली क प आहे. 

मुंबई महानगर के्षतर्ाच्या क पांची मािहती तक्ता 9.20 मध्ये िदली आहे. 

 

तक्ता 9.19   महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाचे गतीपथावरील क प 

                                                                                      (` कोटी ) 

         क पाचे नांव क पाची एकूण अंदाजे 
िंकमत 

31 िडसेबंर, 2012 पयतचा 
खचर् 

काम पणूर् होण्याचे 

अपेिक्षत वषर् 

नागपरू-औरंगाबाद-िसन्नर-घोटी र ता सधुार 722 738.20 2014-15 

नागपरू येथील र त्यांची कामे 422 423.66 2014-15 

औरंगाबाद येथील र त्यांची कामे 142 138.88 2015-16 

नागपरू-काटोल-जलालखेडा र त्याचे रंुदीकरण 31 3.18 2013-14 

एकाित्मक र ते िवकास क प - अचलपरू 40 0.11 उ.ना. 

एकाित्मक र ते िवकास क प - सांगली       उ.ना. 0.12 उ.ना. 

सावर्जिनक जलद वास णाली - नागपरू       उ.ना. 2.39 उ.ना. 

सावर्जिनक जलद वास णाली - ठाणे       उ.ना. 7.08 उ.ना. 

वस वा - वांदर्ा सागरी सेत ू क प 4,419 5.82 उ.ना. 

सीमा तपासणी नाक्यांचे आधिुनकीकरण 1,000 36.48 उ.ना. 

जल वाहतकू क प 1,390 10.62 उ.ना. 

पि चम मकु्तमागर् सागरी सेत ू 4,143 13.78 उ.ना. 

मुंबई नागरी  वाहतकू क प (एमयटुीपी) 472 321.06 2013-14 

मुंबई नागरी  पायाभतू सिुवधा क प (एमयआुयपी) 393 162.74 2013-14 

िव तारीत - एमयटुीपी 2,065 320.61 2013-14 

एकाित्मक र ते िवकास कायर्कर्म - िशडीर् 350 6.93 2012-13 

एकाित्मक र ते िवकास कायर्कर्म - नागपरू 41 36.42 2011-12 मध्ये पणूर्  

मुंबई - पणेु  दर्तूगती महामागार्चे आवधर्न 5,000 - 2013-14 

मुंबई - पणेु  दर्तूगती महामागार्वर संलिग्नत सोई-सिुवधा  200 1.68 2014-15 

पेडर रोड उ ाणपलू 380 - 2015-16 

वरोरा येथील रे वे उ ाणपलुाचे बांधकाम  31 30.00 2013-14 

आधार : महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ        उ. ना. - उपल ध नाही                  
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तक्ता 9.20   मुंबई महानगर के्षतर्ातील वाहतूक क प 

                                                                                      (` कोटी ) 

क पाचे नांव क पाची 
िंकमत 

31 ऑक्टोबर,  
2012 पयतचा 

खचर् 

स :ि थती 
 

 

काम पणूर् 
होण्याचे 

अपेिक्षत वषर्  

एमयटुीपी : रे वेची  कामे      

ट पा-1:   नवीन मागर् : मािहम-
सांताकुर्झ, कुलार्-ठाणे, डीसी चे एसी 
मध्ये रुपांतर, इ. नवीन रेक्ससह  

      3,380 3,265.00 • काम गती पथावर आहे.          उ.ना. 

पवूर् व पि चम उपनगरांना 
जोडणाऱ्या जोगे वरी-िवकर्ोळी 
आिण सांताकुर्झ-चबरू या दोन मखु 
र त्यांचा िवकास करणे. 

430 612.23 • जोगे वरी-िवकर्ोळी जोडर त्याचे काम पणूर् 
झाले आहे. सांताकुर्झ-चबरू जोडर त्यांचे 
काम गतीपथावर आहे. 

         उ.ना. 

मुंबई मेटर्ो रे वे क प  :   
(तीन ट पे, 75 िक.मी.)  
ट पा -1 : वसोवार् - अंधेरी- घाटकोपर 
(14 िक.मी.) 
ट पा -2 : चारकोप - बांदर्ा - मानखदुर्  
(32 िक.मी.) 
ट पा -3 : कुलाबा - बांदर्ा  
 (29 िक.मी.) 

 
 

2,356 
 

7,660 
 

24,430 

 
 

2,307.00 
 

-- 
 

6.89 

 
 
• 95 % थापत्य काम पणूर् झाले असनू 

उवर्िरत काम गतीपथावर. 
• वन व  रे वे िवभागाकडून मान्यता लंिबत.  

 
• जनू, 2012 मघ्ये स लागाराची नेमणकू 

करण्यात आली आहे. 

 
 

2013 
 

उ.ना. 
 

उ.ना. 
 

मुंबई मोनो रेल क प :   वडाळा ते 
चबरू  आिण संत गाडगेमहाराज चौक  
(जेकब सकर् ल) ते वडाळा (20 िक.मी.) 

2,460 1,397.00 • ट पा 1 (वडाळा-चबरु)  85 टक्के                
        काम पणूर्.  
• ट पा 2  [संत गाडगेमहाराज चौक (जेकब 

सकर् ल) ते वडाळा] 44 टक्के काम पणूर्.       

2013 

एमयआूयपी : र ते, उ ाणपलू, भुयारी 
मागर्, इ. 

3,207 3,138.64 • एकूण  15 र त्यांची कामे पणूर् झाली असनू 
बृ न्मुंबई म.न.पा./ सां.बा.िव. यांचेकडे 
ह तांितर्त केले आहेत. उवर्िरत कामे 
गतीपथावर. 

2013 

िव तािरत एमयआूयपी : 
एमयआूयपीचा सह क प.  या 
क पाअंतगर्त 24 उप क प  

(11 र ते, 7 उ ाणपलू, 3 खाडीपलू व 
3 रे वे मागार्वरील  पलु)  हाती घेण्यात 
आले आहेत.  

2,607 753.00 • तीन र ते व दोन उ ाणपलू पणूर् झाले असनू 
उवर्िरत गतीपथावर आहेत. 

2015 

म टी मोडल कॉिरडोर िवरार ते 
अिलबाग : वाहनांसाठी  8 मािर्गका व 
फक्त बसेस किरता राखीव मािर्गका   
असलेला खलुा मागर् बांधणे  
(140 िक. मी) 

9,500@   
 

2.03 • बहुउ ेशीय मागार्पैकी िवरार (नवघर) ते 
िचरनेर (70 िक.मी.) पयतचा तांितर्क-
आिर्थक अ यास पणूर् केला आहे.   

2016 
 

मुंबई टर्ान्स हाबर्र िंलक : िशवडी ते 
न्हावा सागरी सेत ू(22 िक.मी.) 

9,630 
 

3.00 • स लागाराची नेमणकू करण्यात आली 
आहे. 

2018 
 

आधार :  मुंबई महानगर देश  िवकास ािधकरण      एमयटूीपी: मुंबई नागरी वाहतकू क प,     एमयआुयपी: मुंबई शहर पायाभुत  सिुवधा क प   

                                                                      @ भसंूपादना साठीचा खचर् वगळून      उ.ना. – उपल ध नाही 
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 आलेख 9.7 : दर लाख लोकसंख्येमागे व दर िक.मी.
 र ते लांबीमागे वाहनांची सख्या
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भपूृ ठ वाहतूक  

मोटार वाहने 
9.33 राज्यात 1 जानेवारी, 2013 रोजी एकूण 208 लाख मोटार वाहने (दर लाख लोकसंख्येमागे 18,014 वाहने) वापरात होती व ती 
मागील वषार्च्या तलुनेत 9.9 टक्क्यांनी जा त होती. राज्यातील एकूण वाहनांपैकी 21.60 लाख (10.4 टक्के) इतकी वाहणे बहृन्मंबईत 
होती. राज्यात ित िक.मी. र ते लांबीला वाहनांची संख्या 86 आहे. राज्यात  व बहृन्मंबईत वापरात असले या मोटार वाहनांची वगर्िनहाय 
संख्या तक्ता 9.21 मध्ये  आिण  वापरात असले या मोटार वाहनांची वषर्िनहाय मािलका पिरिश ट 9.5 मध्ये िदली आहे.  

 

9.34 माचर्, 2012 अखेर पयत मोटार वाहने 
चालिवण्याच्या वैध परवान्यांची संख्या 238.7 लाख होती व 
ती मागील वषार्च्या तलुनेत 12.0 टक्क्यांनी जा त आहे. 
राज्यात 2011-12 मध्ये 24.31 लाख िशकाऊ परवाने 
देण्यात आले. 

9.35 र ते अपघातांमळेु मानवी जीवन आिण संप ीचे 

नकुसान होते. "जीिवत रहा, दारू िपऊन वाहन चालव ूनका" 

या ीद वाक्यासह जानेवारी, 2013 चा पिहला पंधरवडा हा 

र ता सरुक्षा पंधरवडा हणनू पाळण्यात आला. ीद 

वाक्याच्या अनषंुगाने राज्यामध्ये र ता सरुक्षािवषयक िविवध 

पथना  ेआिण याख्याने आयोिजत करण्यात आली होती. 

राज्य व बहृन्मंबईतील वषर् 2008 ते 2012 पयतची 

अपघातांची आकडेवारी  तक्ता 9.22 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.21   वापरात असले या मोटार वाहनांची वगर्िनहाय संख्या 
                                                                        (’000)

1 जानेवारी रोजी 

महारा टर् बहृन्मुंबई 

वगर् 

2012 2013* शेकडा 
बदल  

2012 2013* शेकडा 
बदल  

दचुाकी (मोटार सायकली, कूटसर्, मोपेड्स) 13,513.6 14,928.6 10.5 1,118.1 1,205.3 7.8 

ऑटो िरक्षा  661.5 660.9 (-)0.1 113.5 118.5 4.4 

हलकी मोटार वाहने   

(कार, जी स, टेशन वगॅन्स व टकॅ्सी) 

2,841.0 3,144.1 10.7 691.4 755.4 9.3 

बसेस  

( टेज कॅरेजेस, कॉन्टॅर्क्ट कॅरेजेस, कुल बसेस आिण पी.एस. ही.) 

87.1 96.1 10.3 12.0 12.3 2.5 

माल मोटारी {आटीर्क्यलेुटेड/म टीऍ़क्सल वाहने, टर्क्स व 
लॉरीज, टकँसर्, िडले हरी हनॅ्स   (3 व 4 चाकी), इ.} 

1,053.6 1,135.8 7.8 62.9 64.9 3.2 

टर्ॅक्टसर् 404.7 449.0 10.9 0.6 0.6 0.0 

टर्ेलसर् 316.7 338.9 7.0 0.2 0.2 0.0 

रूग्णवािहका 10.5 11.1 5.7 1.4 1.4 0.0 

इतर वाहने 30.5 35.0 14.8 1.5 1.5 0.0 

सवर् 18,919.2 20,799.5 9.9 2,001.6 2,160.2 7.9 

आधार : पिरवहन आयकु्त कायार्लय, महारा टर् शासन             * अ थायी             पी.एस. ही.- जन सेवा वाहने   
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सावर्जिनक वासी र ते वाहतूक  
महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन 
महामंडळ 

 9.36 राज्यातील खे ांना शक्य  

िततक्या जवळ सेवा पुरिवणे हे महारा टर् 

राज्य पिरवहन महामंडळाचे ध्येय आहे. 

खे ांसाठी सेवेची उपल धता आिण सेवा  

पुरिवले या लोकसंख्येची टक्केवारी यांची 

मािहती तक्ता 9.23 मध्ये िदली आहे  

 9.37 राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाने 

2011-12 या वषार्त ितिदन सरासरी  

71.05 लाख वासी वाहतकू केली आहे. 

मागील वषार्च्या तलुनेत साथर् िक.मी. 

वाहतकू समुारे 4.3 टक्क्यांनी वाढली असनू 

मागर् थ गा ांच्या आसन क्षमतेचा सरासरी 

वापर 0.14 टक्के अकंानी कमी  

झाला आहे. चालक-वाहक उत्पादकतेत 

मागील वषार्च्या तलुनेत 2011-12 मध्ये  

घट झालेली आहे. रा.प. महामंडळाची 

वाहतकू िवषयक आकडेवारी तक्ता 9.24 

मध्ये  आिण अपघातांची व महामंडळाने 

अदा केले या भरपाईची मागील पाच 

वषार्ंची  आकडेवारी तक्ता 9.25 मध्ये 

िदली आहे. 

तक्ता 9.22   राज्य व  बहृन्मुंबईतील अपघात, मतृ व जखमी यक्ती  िवषयक आकडेवारी 
    

अपघातांची संख्या मतृ यक्तींची संख्या जखमी यक्तींची संख्या 
वषर् 

राज्य बहृन्मुंबई टक्केवारी @ राज्य बृहन्मुंबई  टक्केवारी # राज्य बृहन्मुंबई  टक्केवारी $ 

2008 75,527 29,780 39.4 12,397 621 5.0 52,780 6,453 12.2 

2009 71,995 29,440 40.9 11,396 620 5.4 47,878 6,589 13.8 

2010 69,573 23,499 33.8 12,287 549 4.5 46,528 4,896 10.5 

2011 68,438 25,471 37.2 13,057 563 4.3 45,616 5,059 11.1 

2012 66,316 24,592 37.1 13,333 488 3.7 43,847 4,543 10.4 

आधार : महारा टर् राज्य मोटार वाहतकू सांिख्यकी   @  बहृन्मुंबईतील अपघातांची राज्यातील एकूण अपघातांशी टक्केवारी    #  बहृन्मुंबईतील मतृ यक्तींची राज्यातील 
एकूण मतृ यक्तींशी  टक्केवारी     $ बहृन्मुंबईतील जखमी यक्तींची राज्यातील एकूण जखमी यक्तींशी  टक्केवारी 

तक्ता 9.23 रा. प. महामंडळातफ सेवा परुिवण्यात आललेी खेडी आिण  
लोकसंख्येची टक्केवारी 

(टक्के) 

सेवा परुिवण्यात आलेली 
खेडी  

सेवा परुिवण्यात आलेली 
लोकसंख्या 

तपशील 

2010-11     2011-12   2010-11 2011-12 

थेट 70.99 71.28 89.88 90.47 

3 िक.मी. पयत 18.94 18.07 6.59 6.15 

3 ते 5 िक.मी. पयत 6.07 6.59 2.20 2.15 

5 िक.मी.  च्या पढेु  4.00 4.07 1.33 1.23 

आधार : महारा टर् राज्य पिरवहन महामंडळ               

तक्ता 9.24   रा. प. महामंडळाची वाहतूक िवषयक आकडेवारी  
 

बाब 2010-11 2011-12 
शेकडा 
बदल 

एकूण धािरत वाहणे (संख्या) 16,212 17,168 5.9 

मागर् थ असणाऱ्या बसगा ांची ितिदन सरासरी 
संख्या  

15,359 15,891 3.5 

एकूण कमर्चारी 1,04,214 1,04,596 0.4 

वाहतकू केलेले ितिदन सरासरी साथर् िक.मी. (लाख) 51.98 54.20 4.3 

वाहतकू केले या वाशांची ितिदन सरासरी संख्या 
(लाख) 

69.50 71.05 2.2 

वाहन उत्पादकता (िक.मी.) 320.6 322.6 0.6 

ित दहा िलटर तेलामागे (िडझेल) िक.मी. चे माण  49.26 49.10 (-) 0.3 

चालक-वाहक उत्पादकता (िक.मी.) 228.10 225.40 (-) 1.2 

ित वाहन कमर्चाऱ्यांचे माण (िनयता माणे) (िद. 31 
माचर् रोजी) 

7.03 6.93 (-)1.4 

मागर् थ गा ांच्या आसन क्षमतेचा सरासरी वापर   
(लोड फॅक्टर टक्के) 

61.84 61.70 0.14@ 

आधार  : महारा टर् राज्य पिरवहन महामंडळ        @ अंक 
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9.38 रा.प. महामंडळ िव ाथीर्, विर ठ नागिरक  
(65 वषार्ंपेक्षा अिधक वय असलेले), कॅन्सरचे रुग्ण, 
वातंत्र्यसैिनक, इ. वाशांना बस भा ात सवलत देत 
असते. सवलतीच्या रकमेची ितपतूीर् राज्य शासनाकडून 
केली जाते. 31 माचर्, 2012 अखेर एकूण ` 1,870 
कोटी इतक्या सवलतीच्या रकमेपैकी राज्य शासनाकडून 
`  606 कोटी इतक्या तकमेची ितपतूीर् करण्यात आली. 
यािशवाय, दगुर्म भागात अ प उत्पन्न देणाऱ्या 'क' 
वगार्च्या फेऱ्या (ज्या फेऱ्यांपासनू होणारे उत्पन्न हे 
िन वळ चल खचार्पेक्षा कमी असते) चालिव या जातात 
(ज्या ामखु्याने सामािजक बांिधलकी वरुपाच्या 
आहेत), त्यामळेु रा.प. महामंडळाला 2011-12 मध्ये 
समुारे `  262.97 कोटी एवढा तोटा झाला. असे 
असनूदेखील रा.प. महामंडळाला समुारे `  63.97 कोटी 
इतका िन वळ नफा झाला. 2011-12 मध्ये महारा टर् 
राज्य पिरवहन महामंडळाचे एकूण उत्पन्न व खचर् यांचे 
माण मागील वषार्पेक्षा अनकुर्मे 12.5 टक्क्यांनी व 12.2 
टक्क्यांनी जा त होते. गर्ामीण, वातानकूुिलत व शहरी 
वाहतकुीच्या वासी उत्पन्नावर 31 माचर्, 2012 रोजी 
वासी कराचा दर अनकुर्मे 17.5 टक्के, 5.5 टक्के, व 

3.5 टक्के होता. रा. प. महामंडळाच्या िव ीय 
सांिख्यकीचा तपशील तक्ता 9.26 मध्ये िदला आहे 

9.39 रा.प. महामंडळात 31 माचर्, 2012 रोजी कदर् व राज्य शासनाचे भागभांडवल अनकुर्मे ` 56.77 कोटी व ` 1,341.21 कोटी 
होते. 31 माचर्, 2012 रोजी वासी कराच्या रक्कमेपैकी राज्य शासनाचे भागभांडवल   ` 375.37 कोटी होते.    

शहरी वासी वाहतूक 

 9.40 शहरातील वासी सावर्जिनक वाहतकू यव था हे वाहतकुीचे मखु साधन आहे. राज्यातील 25 शहरात ही सिुवधा उपल ध 
आहे. यापैकी नऊ  शहरांत (अनार्ळा, वसई, नालासोपारा, रत्नािगरी, सांगली-िमरज, चंदर्परू, नािशक, औरंगाबाद आिण नांदेड)  
रा.प. महामंडळ वाहतकू सेवा परुिवते. बहृन्मुंबईत बे ट, पणेु व िंपपरी-िंचचवड महानगरपािलका के्षतर्ात पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ 
आिण उवर्िरत 13 शहरात संबंिधत नगरिरषद / महानगरपािलका वाहतकू सेवा परुिवतात. सन 2011-12 मध्ये रा.प. महामंडळाच्या 
ितिदन सरासरी 506 बसगा ा वापरात होत्या, तर राज्यातील 16 थािनक महानगरपािलका पिरवहन सेवांच्या ितिदन सरासरी 

6,482 बसगाडया वापरात होत्या. त्यापैकी फक्त बहृन्मुंबईत बे टच्या ितिदन सरासरी 3,933 बसगाडया वापरात होत्या. या शहरी 
पिरवहन सेवांची वाहतकू िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.27 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.25   वाहनांच्या अपघातांची आकडेवारी व रा. प. महामंडळाकडून िदलेली भरपाई 
 

तपिशल 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

अपघातांची संख्या 3,450      3,220 3,204 3,407 3,437 

मतृ यक्तीची संख्या 449 553 458 547 570 

जखमी यक्तीची संख्या 7,372 6,848 6,412 6,523 7,062 

दर लाख िक.मी. मागे अपघातांचा दर 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 

घटना थळी िदलेली रक्कम  (` लाख) 26.23 26.48 25.42 31.67 20.84 

अंितम भरपाई (` लाख) 3,221.2 3,041.0 3,318.8 3,549.2 3,583.6 
आधार : महारा टर् राज्य पिरवहन महामंडळ               

तक्ता  9.26  महारा टर् राज्य पिरवहन महामंडळाची िव ीय सांिख्यकी 
(` कोटी)

तपशील 2009-10 2010-11 2011-12 

अ) ा ती    

वासी महसलू  4,274.16 4,840.86 5,482.61

इतर महसलू  96.00    138.81 117.64

एकूण ा ती   4,370.16 4,979.67 5,600.25

ब) खचर्    

वासी  कर व मोटार वाहने कर 593.82 671.51 749.67

घसारा 218.72 329.18 351.92

इतर खचर् 3,487.84 3,937.98 4,439.51

एकूण खचर् 4,300.38 4,938.67 5,541.10

नफा (अ - ब) 69.78 41.00 59.15

मागील ताळमेळ   0.24 (-) 11.71 4.82

िन वळ नफा  70.02 29.29 63.97

आधार : महारा टर् राज्य पिरवहन महामंडळ 
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रे वे 
9.41 भारतीय रे वे हा भारतीय वाहतकु यव थेचा कणा असनू देशांतगर्त पिरवहनाचे मखु्य साधन आहे. संपणूर् देशात रे वेचे  
31 माचर्, 2012 रोजी 65,202 िक.मी. इतके लोहमागार्चे जाळे पसरलेले असनू यापैकी राज्यातील लोहमागार्ची एकूण लांबी 5,984 
िक.मी. (9.2 टक्के) आहे. राज्यात चाल ूअसले या रे वेच्या कामांची ि थती तक्ता 9.28 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता कर्. 9.27   शहरी वाहतूक िवषयक आकडेवारी 
(31 माचर् रोजी) 

वाहतकूीस मागर् थ 
असले या बसेसची 
ितिदन सरासरी संख्या 

ितिदन सरासरी  
वासी वाहतकू 

(लाख) 

ितिदन सरासरी  
साथर् वाहतकू 

 (लाख िक. मी.) 

िन वळ नफा /तोटा 
(` लाख) 

 वाहतकू सेवा परुिवणारी यंतर्णा  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

बृ न्मुंबई िव तु परुवठा उपकर्म (बे ट) 4,082  3,933 42.06 39.33 7.16 7.00  (-) 19,352   (-) 84,776 

पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ 1,224 1,183 12.36 10.44 2.83 2.74 (-)1,387.15 उ.ना. 

ठाणे महानगरपािलका पिरवहन 350 364 2.36 2.43 0.39 0.39  (-) 1,328.36  (-) 1,530.24 

नवी मुंबई  महानगरपािलका पिरवहन 376 336 2.67 2.34 0.64 0.73 (-) 652.79 (-) 1,360.64 

नागपरू  महानगरपािलका  पिरवहन 335 240 1.30 1.40 0.53 0.65 (-) 1,846.19 (-) 2,015.14 

को हापरू  महानगरपािलका  पिरवहन 123 120 0.97 0.97 0.30 0.28 (-) 132.68 (-) 79.18 

सोलापरू  महानगरपािलका  पिरवहन 66 69 0.41 0.38 0.12 0.14 (-) 378.48 (-) 378.48 

क याण-ड िबवली महानगरपािलका  
पिरवहन 

64 63 0.71 0.59 0.16 0.12 (-) 113.22 (-) 292.25 

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका  पिरवहन उ.ना. 55 0.53 0.60 0.08 0.10 (-) 253.00  218.00 

अमरावती महानगरपािलका  पिरवहन 25 25 0.02 0.02 0.04 0.05 19.10 20.25 

अहमदनगर महानगरपािलका  पिरवहन 20 25 0.17 0.17 0.04 0.05 (-) 5.55 (-) 45.84 

उ हासनगर महानगरपािलका  पिरवहन 15 25 0.11 0.24 0.02 0.04 2.95 5.98 

जळगाव महानगरपािलका  पिरवहन - 25 - 0.07 - 0.04 - (-) 31.91 

अकोला  महानगरपािलका  पिरवहन 14 13 0.03 0.06 0.03 0.02 (-) 12.20 (-) 19.00 

खोपोली नगरपािलका  पिरवहन 7 6 0.05 0.04 0.01 0.01 (-) 71.19 (-) 48.57 

रा.प. महामंडळ (शहर वाहतकू) 435 506 3.16 3.83 0.90 1.06 (-) 2,022 (-) 1,961 

आधार : संबिधत नगरपािलका, महानगरपािलका,  पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ व रा.प. महामंडळ            उ.ना. :  उपल ध नाही. 

तक्ता 9.28   राज्यात चाल ूअसललेी रे वेची कामे 
(31 िडसबर, 2012 रोजी) 

मागार्चे नांव मागार्ची लांबी 
(िक.मी.) 

एकूण अंदािजत 
िंकमत (` कोटी) 

स :ि थती 
 

अमरावती -  नरखेड (नवीन मागर्) 138 548.95 जलैु, 2012 मध्ये पणूर् 
अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ 261 462.67 11.7 िक.मी. पयतचे रुळ जोडणीचे काम पणूर्, 

उवर्िरत काम गतीपथावर. 
बारामती - लोणंद  (नवीन मागर्) 54 138.48 भौितक गती 95 टक्के. 

बेलापरू - सीवूड- उरण  (नवीन मागर्) 27 495.44 भौितक गती 17 टक्के. 
वधार् - नांदेड  (नवीन मागर्) 285 1,604.94 भौितक गती 3.5 टक्के. 
पनवेल - पेण (दपुदरीकरण)  35 138.48 भौितक  गती 72 टक्के. 

पेण - रोहा (दपुदरीकरण) 40 203.00 भौितक गती 48 टक्के. 

पनवेल - रोहा (दपुदरीकरणाकिरता भसंूपादन) 75 17.32 काम सरुू असनू, ते निजकच्या भिव यात  
पणूर् होणे अपेिक्षत आहे.  

आधार  : दिक्षण पवूर्, मध्य, दिक्षण मध्य  व पि चम रे वे आिण क कण रे वे महामंडळ,               
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मुंबई उपनगर रे वे 

9.42 थािनक रे वे हे मुंबई मध्ये सावर्जिनक 

वाहतकू यव थेचे मखु साधन आहे. मुंबईची 

उपनगरीय रे वे सेवा पि चम रे वे (36 थानके) 

आिण मध्य रे वे (62 थानके) या दोन के्षतर्ीय 

रे वे ारे चालिवली जाते.  हाबर्र मागर् (38 थानके) 

हा मध्य रे वेचा भाग आहे. दर िदवशी एकूण 195 

गाडया 2,736 फेऱ्यां ारे 7.41 दशलक्ष वाशांची 

ने-आण करतात. थािनक रे वे गा ांची वषर्िनहाय 

संख्या तक्ता 9.29 मध्ये िदली आहे.  

9.43 मुंबई रे वे िवकास महामंडळ (मुंरेिवम), 

एमयटुीपी II मधील रे वे घटकांची अंमलबजावणी 

करीत असनू, या अंतगर्त मध्य रे वेच्या सीएसटी-कुलार् दर यान अितिरक्त 5 वा व 6 वा मागर्, ठाणे-िदवा दर यान 5 वा व 6 वा मागर् 

आिण पि चम रे वेच्या मुंबई सटर्ल-बोरीवली दर यान 6 वा मागर्, अंधेरी ते गोरेगाव हाबर्र मागार्चा िव तार ही कामे हाती घेतली आहेत. 

या यितिरक्त, मध्य व पि चम रे वेच्या मुंबई उपनगरासाठी 72/12 ड यांच्या गाडयांची (864 डबे) खरेदी करण्यात आली आहे.  

भिव यातील िव तार 
9.44 एमयटुीपी III अतंगर्त मुंरेिवम ने अंदाजे ` 52,000 कोटी िंकमतीचे खालील महत्वाचे क प 2031 पयत िवकिसत करण्याचा 
आराखडा तयार केला आहे. 

• हाबर्र मागार्वर सीएसटी-पनवेल वेगवान मागर् 

• िवरार-वसई रोड-िदवा-पनवेल नवीन उपनगरीय मागर्  

• िवरार व डहाण ूरोड दर यान ितसरा व चौथा अितिरक्त मागर् 

• हाबर्र मागर् गोरेगांव ते बोिरवली पयत वाढिवणे 

• बोिरवली - िवरार दर यान पाचवा व सहावा अितिरक्त मागर् 

• क याण - कसारा दर यान ितसरा व चौथा मागर् 

• क याण - कजर्त दर यान ितसरा व चौथा मागर् 

नवी मुंबई मेटर्ो रेल क प  

9.45 िसडकोने तािवत सेझ व नवी मुंबई आंतररा टर्ीय िवमानतळाच्या (एनएमआयए) वाहतकू जोडणीच्या बहृत आराख ाचा 

आढावा घेण्याचा िनणर्य घेतला. पाच मेटर्ोरेल मािर्गकांचा तीन चरणांत िवकास करण्याचे िनि चत केले आहे. पिह या चरणातील सीबीडी 

बेलापरू - पधर - कळंबोली - खांदे वर - एनएमआयए मािर्गकेचे काम तीन ट यात अंमलात येईल. यापैकी पिह या ट याचे सीबीडी 

बेलापरू - पधर (11.1 िक.मी.) चे काम गतीपथावर आहे. क पाचा अंदािजत खचर् ` 2,111.51 कोटी असनू जानेवारी, 2013 पयत 

त्यावर ` 183.32 कोटी इतका खचर् झाला आहे. सीबीडी बेलापरू-पधर (पिहला ट पा) िडसबर, 2014 पयत कायार्न्वीत करण्याचे 

िनयोिजत आहे.   

तक्ता 9.29    उपनगरी रे वे गा ांची वषर्िनहाय संख्या 
 

वषर् 9 ड बे 12 ड बे 15 ड बे एकूण 

1970-71 73 - - 73 

1980-81 98 - - 98 

1990-91 128 1 - 129 

2000-01 118 39 - 157 

2009-10 87 97 1 185 

2010-11 56 136 1 193 

2011-12 47 147 1 195 

आधार : मुंबई रे वे िवकास महामंडलळ 
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जलवाहतूक 
मोठी बंदरे 

9.46 राज्याच्या 720 िक.मी. लांबीच्या िकनारप ीवर मुंबई पोटर् टर् ट (एमबीपीटी) व जवाहरलाल नेहरू पोटर् टर् ट (जेएनपीटी) ही दोन 

मोठी बंदरे आहेत. 2012-13 मध्ये, 31 िडसबर पयत एमबीपीटी व जेएनपीटी यांनी अनकुर्मे 440.92 व 479.77 लाख टन सागरी 

मालाची वाहतकू केली.  एमबीपीटीचा वषर् 2011-12 चे कायार्न्वयीन आिधक्य/नफा ` 201.58 कोटी होते जे मागील वषार्पेक्षा  

11.9 टक्क्यांनी अिधक होते.  जेएनपीटीचा वषर् 2011-12 साठी कायार्न्वयीन आिधक्य ` 667.52 कोटी होते जे मागील वषार्पेक्षा  

1.6 टक्क्यांनी कमी होते.  या मोठया बंदरांची वाहतकू िवषयक आकडेवारी तक्ता 9.30 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.30   मो ा बंदरांची वाहतूक िवषयक आकडेवारी 
 

एमबीपीटी जेएनपीटी बाब 

2010-11 2011-12 

शेकडा    
बदल 

2010-11 2011-12 

शेकडा    
बदल 

एकूण माल वाहतकू क्षमता (लाख टन) 487.00 487.00 0.0 640.00 640.00 0.00 

कमर्चारी संख्या 13,391 12,726 (-)4.97 1,730 1,718 (-)0.69 

माल वाहतकू (लाख टन)       

    अ) आयात 367.55 388.72 5.76 334.46 332.18 (-)0.68 

    ब) िनयार्त   178.30 173.14 (-)2.89 308.71 325.12 5.32 

    क) एकूण    545.85 561.86 2.93 643.17 657.30 2.20 

वासी वाहतकू (हजारात) 16.01 4.70 (-)70.64 ला.ना. ला.ना. ला.ना. 

बंदरात आले या बोटींची संख्या  5,622 5,758 2.42 3,128 2,929 (-)6.36 

पिरचालन उत्पन्न (` कोटी) 955.07 1,023.05 7.12 1,122.64 1,167.15 3.96 

पिरचालन खचर् (` कोटी) 774.91 821.47 6.01 444.46 499.63 12.41 

पिरचालन आिधक्य / नफा (` कोटी) 180.16 201.58 11.89 678.18 667.52 (-)1.57 

आधार  :एमबीपीटी व जेएनपीटी     ला.ना.  :  लाग ूनाही            

लहान बंदरे 
 9.47 शासनाने राज्यातील लहान बंदरांच्या िवकासाचे धोरण सधुािरत केले आहे आिण हिरतके्षतर् बंदरे, बहुउ ेशीय धक्के व 
मालवाहतकू थानके यांच्या जलद िवकासासाठी नवीन बंदर धोरण, 2010 जािहर केले आहे. या धोरणाची ठळक वैिश े खालील 
माणे आहेत. 

• बंदराचा िवकास खाजगी के्षतर्ाच्या सहभागा ारे बांधा-मालकीचा करा-वापरा-भागीदारी करा-ह तांतरीत करा या तत्वावर. 

• जलद शासकीय मान्यता िनपटा ऱ्यासाठी  एक िखडकी  योजना. 

• मेरीटाईम बोडार्स भिूम संपादनाचे काही अिधकार त्यािर्पत. 

• र ते व रे वे जोडणीच्या सिुनि चततेसाठी यत्न. 

• उ ोगाचा दजार्.  

• िव तु व मदुर्ांक शु कातनू सटू.  

• क पगर् त यिंक्तचे पनुवर्सन. 
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9.48 महारा टर् मेरी टाईम बोडर् (एमएमबी) सहा लहान 
बंदरे िवकिसत करणार आहे. या सहा बंदरांपैकी पिह या 
ट यात धामणखोल-जयगड बंदरातील दोन माल धक्के 
कायार्िन्वत झाले असनू िदघी बंदर वापरासाठी तयार आहे. 
लवगण-जयगड बंदरातील माल धक्का एि ल, 2012 मध्ये 
कायार्िन्वत झाला आहे. रेवस-आवरे, िवजयदगुर् आिण रेडी 
बंदरांच्या बांधकामाची पवूर् तयारी गती पथावर आहे. 
यािशवाय लहान बंदरांच्या पिरसरात अनेक बंिद त व 
बहुउ ेशीय थांबे असनू तेथे देखील मालाची वाहतकू केली 
जाते.  सवर् लहान बंदरांनी िमळून 2012-13 मध्ये स टबर, 
2012 पयत 111.35 लाख टन माल वाहतकू आिण 84.88 
लाख वासी वाहतकू केली आहे.  लहान बंदरांची वाहतकू 
िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.31 मध्ये िदली आहे. 

िवमान वाहतूक 
9.49 राज्यात तीन आंतररा टर्ीय व पाच देशांतगर्त 
िवमानतळे आहेत. या िवमानतळांवरून करण्यात येणाऱ्या 
वासी व मालवाहतकु याबाबतची आकडेवारी तक्ता 9.32 
मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 9.32   िवमानतळिनहाय वासी व माल वाहतूक 

(31 माचर् रोजी) 

िवमानतळ वासी वाहतकू (लाख) माल वाहतकू (टन)  

 2011 2012 2011 2012 

देशांतगर्त     

मुंबई 199.95 210.44 1,99,831 1,90,288 

पणेु 27.53 32.29 27,828 24,134 

नागपरू 12.00 13.77 9,145 4,588 

औरंगाबाद 2.66 4.01 1,841 1,227 

को हापरू 0.06 0.08 0 0 

एकूण 242.20 260.59 2,38,645 2,20,237 

आंतररा टर्ीय     

मुंबई 87.48 94.93 4,70,402 4,67,182 

नागपरू 0.37 039 346 388 

पणेु 0.56 0.64 0 0 

औरंगाबाद@ 0.05 0.03 0 0 

एकूण 88.46 95.99 4,70,748 4,67,570 

आधार : भारतीय िवमानतळ ािधकरण            @  चाटर्डर् िवमानाने वासी वाहतकू 

9.50 राज्य शासनाने िवशेष उ ेशीय कंपनी हणनू सन 2002 मध्ये, महारा टर् िवमानतळ िवकास कंपनी मयार्िदत (एमएडीसी) थापन 

केली आहे. नागपरू येथील बहुआयामी आंतररा टर्ीय वासी व काग  हब िवमानतळ (िमहान)  व नागपरू आंतररा टर्ीय िवमानतळ,  हे 

क प एमएडीसी माफर् त कायार्िन्वत होत आहेत. एमएडीसी माफर् त महारा टर्ातील सोलापरू, िशडीर्, गडिचरोली, चंदर्परू, अमरावती, 

जळगाव अशी इतर अनेक िवमानतळे आिण राजगरुुनगर (नवीन चाकण, िज.पणेु) येथील नवीन आंतररा टर्ीय िवमानतळ िवकिसत 

करण्यात येत आहेत.  

तक्ता 9.31   लहान बंदरांची वाहतूक िवषयक सांिख्यकी 
 

बाब 2010-11 2011-12 शेकडा 
बदल 

माल वाहतूक (लाख टन) 

  अ) आयात 124.95 163.96 31.22 

  ब) िनयार्त 23.79 35.51 49.26

  एकूण    148.74 199.47 34.11

वासी वाहतूक (लाख) 

  अ) यांितर्की बोटीतनू         144.53 159.03 10.03

  ब) िबगर - यांितर्की  
 बोटीतनू   

22.81 20.22 (-)11.35 

  एकूण 167.34 179.25 7.12

आधार  : महारा टर् मेरी टाईम बोडर् 
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9.51 िमहान क पामध्ये नागपरू येथील िवमानतळाला आंतररा टर्ीय वासी व काग  हब िवमानतळामध्ये िवकिसत करण्याचा 

समावेश आहे. एमएडीसी व भारतीय िवमानतळ ािधकरण (एएआय) यांनी थापन केलेली िमहान इंडीया िल. (एमआयएल) या संयकु्त 

भांडवली कंपनी ारा सदर क प राबिवण्यात येत आहे. क पाचा अंदािजत खचर् ` 3,327.5 कोटी इतका आहे. क पाच्या आिर्थक 

यवहायर्तेसाठी एमएडीसी ारा िवमानतळालगत एका बहुउत्पादक िवशेष आिर्थक के्षतर्ाचा देखील िवकास करण्यात येत आहे. या 

उ ेशासाठी एमएडीसी ने 3,547.6 हेक्टर जमीन अिधगर्हीत केली असनू यासाठी शासनाने ` 323.9 इतके अनदुान मंजरू केले आहे. 

एमएडीसी ने 163.2 एकर जमीन ` 104.5 कोटी इतक्या िंकमतीस िवकली आहे. माचर्, 2012 मध्ये  िवशेष आिर्थक के्षतर्ात इन्फोिसस व 

यिुपन फामार् यांना अनकुर्मे 142 एकर व 15 एकर जमीनीचे वाटप करण्यात आले. इन्फोिसस, सत्यम, टीसीएस व एचसीएल यासारख्या 

कंपन्यांनी त्यांचे क प सरुु करण्याचे िनयोिजत केले आहे, ब ईगं ने बांधकाम सरुु केले आहे. 

9.52   मुंबई आंतरा टर्ीय िवमानतळावरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई येथे अितिरक्त िवमानतळ उभारण्याचे तािवत असनू 
चार चरणातील या क पाचा खचर् ` 14,500 कोटी इतका आहे. पिह या ट याचा क प खचर् ` 9,150 कोटी इतका असनू, त्यात  
` 4,017 कोटी इतक्या उभारणीपवूर् खचार्चा समावेश आहे. िवमानतळ िवकासासाठी एकूण 2,072 हेक्टर के्षतर् आरिक्षत केले आहे, 
त्यापैकी 1,572 हेक्टर के्षतर् (75.9 टक्के) िसडकोच्या ता यात, 25 हेक्टर (1.2 टक्के) शासकीय िवभागांच्या मालकीची व 475 हेक्टर 
(22.9 टक्के) आिधगर्हणाखाली आहे.  महारा टर् राज्य औ ोिगक िवकास महामंडळाने (एमआयडीसी) िरलायन्स िवमानतळ 
ािधकरणास 95 वषार्च्या भाडे कराराने िवकास, सधुारणा, कायार्न्वयन, यव थापन व देखरेख करण्यासाठी नो हबर 2009 पासनू 
राज्यातील नांदेड, लातरू, उ मानाबाद, यवतमाळ आिण बारामती ही पाच िवमानतळे िदली आहेत. नांदेड िवमानतळावरून दोन्ही 
िनयोिजत आिण अिनयोिजत उ ाणे होतात. बारामती, यवतमाळ आिण उ मानाबाद या िवमानतळावरून केवळ अिनयोिजत िवमानांची 
उ ाणे होतात. 

9.53 हलकॉन या िंहदु तान ऐरोनॉिटक्स िलिमटेड (एचएएल) आिण कंटेनर काप रेशन ऑफ इंिडया िल. यांच्या संयकु्त कायर्कारी 
गटासह टिर्मनल ऑपरेटर क् यिॅरऑन सो यशुन्स यांनी ओझर िवमानतळ, नािशक येथे िवमान मालवाहतकू सेवेस स टबर, 2011 पासनू 
सरुुवात केली आहे. ओझर िवमांतळावरुन 2011-12 व 2012-13 मध्ये (31 िडसबर पयत) अनकुर्मे 2,46,835 टन आिण 
2,54,342 टन मालाची वाहतकू केली आहे. 

दळणवळण 

9.54 दळणवळण णालीमध्ये टपाल, तार, दरुध्वनी, 
आिण ध्वनी, दकृ व मािहती दरूसंचार यांचा समावेश होतो. 
डाक सेवेबाबतची आकडेवारी तक्ता 9.33 मध्ये िदली आहे.  

9.55 खाजगी के्षतर्ाच्या सहभागाने सपंकर्  यव थेच्या 
के्षतर्ात वेगाने वाढ होत आहे.  राज्यात खाजगी के्षतर्ातील 
चालकांचा मणध्वनी बाजारातील वाटा 90.9 टक्के आहे 
तर दोन पीएसय ुचालक बीएसएनएल आिण एमटीएनएल 
यांचा संयकु्त वाटा 9.1 टक्के आहे. 3 जी सेवा आिण 
मणध्वनी कर्मांक पोटिबिलटी या के्षतर्ातील नवीन सधुारणा 

आहेत.  

9.56 स टबर, 2012 अखेर राज्यात एकूण दरूध्वनी 

जोडण्यांची संख्या 55.62 लाख होती. राज्यात दर लाख 

लोकसंख्येमागे स टबर, 2012 अखेर मणध्वनी धारकांची 

संख्या 84,414 होती. मंडल/चालकिनहाय दरूध्वनी 

जोडण्यांची व मणध्वनी धारकांची आकडेवारी तक्ता 

9.34 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.33  डाक सेवेबाबतची आकडेवारी 
( संख्या )

बाब के्षतर् 2011 2012 

गर्ामीण 11,334 11,339 

नागरी 1,268 1,261 

डाक कायार्लये 

एकूण 12,602 12,600 

गर्ामीण 42,122 42,012 

नागरी 9,551 8,417 

टपाल पे ा 

एकूण 51,673 50,429 

गर्ामीण@ 19,238 20,385 

नागरी 7,518 7,286 

िडिल हरी पो टमेन 

एकूण 26,756 27,671 

आधार : मखु्य डाक कायार्लय, मुंबई    
            @ डाकसेवकांची संख्या िमळवून 
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9.57 राज्यात 31 माचर्, 2012 आिण 30 स टबर, 2012 रोजी ॉडबनॅ्ड वापरणाऱ्यांची संख्या अनकुर्मे 23.75 लाख व  

24.82 लाख होती.                                                             
 

* * * * * 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तक्ता 9.34   दरूध्वनी  व मणध्वनी धारक 

(संख्या लाखात)

चालक 2010-11 2011-12 2012-13+ 

 दरूध्वनी मणध्वनी दरूध्वनी मणध्वनी  दरूध्वनी मणध्वनी 

एमटीएनएल 19.18 28.36 18.95 29.46 18.75 27.11 

बीएसएनएल 24.82 65.96 22.40 62.26 21.58 65.41 

भारती 4.00 118.99 4.01 135.70 4.02 135.95 

आयडीया/ पाईस … 148.22 … 180.25 … 181.73 

िरलायंस 3.16 165.63 3.33 197.27 3.36 158.55 

टाटा 7.29 161.23 7.81 133.46 7.85 111.53 

होडाफोन … 170.16 0.06 187.54 0.07 193.52 

एअरसेल-िडशनेट … 21.37 … 24.70 … 26.05 

िस टेमा … 10.66 … 12.60 … 12.49 

ि हिडवोकॉन … 13.13 … 9.39 … 6.43 

इ टीसलेॅट … 2.36 … 1.59 … … 

यिूनटेक … 28.16 … 60.72 … 71.95 

लपू  … 30.92 … 32.61 … 30.29 

एकूण 58.45 965.16 56.56 1,067.54 55.62    1,021.00 

आधार  : एमटीएनएल, बीएसएनएल व  टेिलफोन रेग्यलेूटरी ऍ़थॉिरटी ऑफ इंिडया                  + 30 स टबर पयत 
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पिरिश ट 9.1 
 

राज्यातील िवजेचा परुवठा व वापर 
 

बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

अ. थािपत क्षमता  (मेगॉवटॅ)        
 अ-1 राज्यातील थािपत क्षमता-        
(1) औि णक 477$ 1,065$ 2,771 6,462 8,075 9,665 10,366 

(2) अक्षय ऊजार् --- --- --- --- --- 3,408 4,198 
(3) जलजन्य 282 844 1,317 1,552 2,874 3,066 3,066 
(4) नैसिर्गक वायजुन्य --- --- --- 672 1,820 2,714 2,740 

 एकूण (अ-1). . 759 1,909 4,088 8,686 12,769 18,853 20,370 
 अ-2 थािपत क्षमतेत महारा टर्ाचा िह सा        
(1)रा टर्ीय औि णक ऊजार् महामंडळ  उ.ना.   उ.ना.   उ.ना.   उ.ना.       2,048@ 4,686 5,102 

(2)अणशुक्ती महामंडळ उ.ना.   उ.ना.   उ.ना.   उ.ना.  137 690 690 

एकूण  (अ-2) उ.ना.   उ.ना.   उ.ना.   उ.ना.  2,185 5,376 5,792 
एकूण  (अ-1 + अ-2) 759 1,909 4,088 8,686 14,954 24,229 26,162 
ब. िनिर्मती (दशलक्ष यिुनट )         
(1) औि णक 1,903$ 3,392 11,416   28,085 49,377 52,796 59,482 

(2) नैसिर्गक वायजुन्य --- --- --- 2,730 6,943 18,729 17,207 
(3) जलजन्य 1,365 4,533 6,448 5,615 4,889 6,374 6,851 
(4) अक्षय ऊजार् # --- --- --- --- ---     5,118 5,925 

एकूण . . 3,268 7,925 17,864 36,430     61,209# 83,017 89,465 

क. वापर  (दशलक्ष यिुनट )         
(1) औ ोिगक             1,853  5,312  8,130  14,706  18,363 34,416 36,486 
(2) घरगतुी  260  732  1,779  5,065  11,172 19,546 21,041 
(3) कृिष  15  356  1,723  6,604  9,940 16,257 21,693 
(4) वािणिज्यक  198  547  949  2,068  4,105 11,527 11,768 
(5) रे वे   339  421  766  970  1,581 2,188 2,229 
(6) सावर्जिनक पाणी परुवठा  35  146  330   उ.ना.  1,199 1,983 2,193 
(7) सावर्जिनक िदवाब ी   20  74  159  291  551 846 1,077 
(8) संकीणर् ---  62  198  267  378 633 157 
एकूण . .  2,720  7,650  14,034  29,971  47,289 87,396 96,644 
ड. दरडोई िवजेचा वापर ú(यिुनट )        
(1) औ ोिगक  46.8  105.4  129.5  195.4  191.2 307.2 321.3 
(2) वािणिज्यक  5.0  10.9  15.1  27.5  42.7 102.9 103.6 

 आधार - (1) कदर्ीय िव तु ािधकरण, भारत सरकार, नवी िद ली.            (5)   बहृन्मुंबई िव तु परुवठा व पिरवहन उपकर्म (बे ट)             
   (2)  पि चम िवभागीय ऊजार् सिमती, मुंबई  (ड ल.ूआर.पी.सी.)     (6) टाटा पॉवर    
   (3)  महारा टर् राज्य िव तु िनिर्मती कंपनी, मुंबई.(महािनिर्मती)   (7) िरलायन्स इन् ा टर्क्चर   
  (4) महारा टर् राज्य िव तु िवतरण कंपनी, मुंबई.(महािवतरण)          
    

 टीप  - (1)  उपल ध  आकडेवारी केवळ सावर्जिनक िव तु यवसायी यंतर्णेची  आहे. 
  (2)  @  यात रा टर्ीय औि णक ऊजार् महामंडळ व अणशुक्ती महामंडळाकडील वाटप न झालेला            
                 तसेच गोवा राज्याचा िशलकी  323 मेगावटॅचा अितिरक्त िह सा समािव ट आहे.     
   (3)   #   यात बंिद त वीज व अक्षय ऊजची (महािवतरणला िवकलेली वीज) आकडेवारी समािव ट आहे.   
 (4)  $   यात तेलजन्य ऊजची आकडेवारी औि णक ऊजत समािव ट आहे. 
 (5) टाटा पॉवर व िरलायन्स इन् ा टर्क्चर वगळून इतर खाजगी कंपन्यांची थािपत क्षमता व िनिर्मती ड यपूीआरसी/सीइएच्या   
  वेबसाईट अहवालानसुार िदली आहे.  
 (6)  1 यिुनट  = एक िकलो वटॅ तास 
 

 उ.ना. - उपल ध नाही. 
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पिरिश ट  9.2 

 

खाजगीकरणांतगर्त पणूर् झालेले जलिव तु क प 
  

 

  क पाचे नांव थािपत क्षमता (मेगावटॅ) 

   (2) (2) 

1 भंडारदरा ( 1 x  12 मेगावटॅ ) 12.0 

2 वजर्ा पात ( 1 x 3 मेगावटॅ ) 3.0 

3 चासकमान  ( 1 x 3 मेगावटॅ ) 3.0 

4 िनरा देवघर 6.0 

5 कोनाल  (2 x 5 मेगावटॅ ) 10.0 

6 देवगड  ( 1 x 1.5 मेगावटॅ ) 1.5 

7 टभ ूबरेॅज ( 4.5 मेगावटॅ ) 4.5 

8 सोनवडे  ( 2 x 2 मेगावटॅ ) 4.0 

9 दारणा  ( 2 x 2.45 मेगावटॅ ) 4.9 

10 िचतर्ी ( 1 x 2 मेगावटॅ ) 2.0 

11 राधानगरी  ( 2 x 5 मेगावटॅ ) 10.0 

12 कंुभी  ( 1 x 2.5 मेगावटॅ ) 2.5 

13 कासारी  ( 1 x 2.5 मेगावटॅ ) 2.5 

14 घट भा  ( 2 x 2.5 मेगावटॅ ) 5.0 

15 धोम बलकवडी  ( 1 x 4 मेगावटॅ ) 4.0 

16 कडवी  ( 1 x 1.5 मेगावटॅ ) 1.5 

17 पच उजवा तट कालवा  ( 2 x 0.7 मेगावटॅ ) 1.4 

18 वजर्ा - 2  ( 1 x 1 मेगावटॅ ) 1.0 

19 िनरा डावा तट कालवा (2 x 2.4 मेगावटॅ ) 4.8 

 एकूण 83.6 

 
 आधार – जलसंपदा िवभाग, महारा टर् शासन 
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पिरिश ट  9.3 

महारा टर् राज्यातील र त्यांची कारांनसुार लांबी 
(सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदा यांच्या देखभालीखालील) 

 
 (िकलोमीटरमध्ये)  

 

र ते  
अ.कर्. वषर् रा टर्ीय महामागर् राज्य महामागर् 

मखु िज हा इतर  िज हा  गर्ामीण एकूण 

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

1 1965-66 2,364 10,528 12,628 8,744 17,524 51,788 

2 1970-71 2,445 14,203 17,684 11,012 20,020 65,364 

3 1980-81 2,945 18,949 25,233 25,404 68,600 1,41,131 

4 1990-91 2,959 30,975 38,936 38,573 61,522 1,72,965 

5 2000-01 3,688 33,212 46,751 43,696 89,599 2,16,946 

6 2005-06 4,367 33,571 48,987 45,226 99,279 2,31,430 

7 2006-07 4,367 33,675 49,147 45,674 1,00,801 2,33,664 

8 2007-08 4,367 33,800 49,393 45,886 1,02,149 2,35,595 

9 2008-09 4,367 33,933 49,621 46,143 1,03,604 2,37,668 

10 2009-10 4,376 34,102 49,901 46,817 1,04,844 2,40,040 

11 2010-11 4,376 34,103 49,936 46,897 1,06,400 2,41,712 

12 2011-12 4,376 34,157 50,256 47,529 1,06,601 2,42,919 

 
 आधार -  सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन, मुंबई 
 
 टीप  - (1)   गर्ामीण र त्यांमध्ये अवगीर्कृत र त्यांचा समावेश आहे. 
 

 (2)   1987 पयतच्या  र ते लांबीची िवभागणी 1961-81 र ते  िवकास योजनेनसुार आिण 1987-88 पासनू ही िवभागणी  1981-2001 
 र ते िवकासयोजनेनसुार  केली आहे .                   
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पिरिश ट 9.4 
सावर्जिनक बांधकाम िवभागाच्या व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील िज हािनहाय साध्य केलेली रंूदीनसुार 

र त्यांची लांबी   
 (िक.मी.) 

िज हा साध्य लांबी   2011     साध्य लांबी   2012 अ. 
कर्. रंूदी (मीटर) 7.00 5.5 3.75 इतर एकूण 7.00 5.5 3.75 इतर एकूण 
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 बहृन्मुंबई 0 0 0 49 49 0 0 0 49 49 
2 ठाणे 381 781 5,185 815 7,162 381 794 5,172 815 7,162 
3 रायगड 496 568 4,161 144 5,369 496 578 4,181 144 5,399 
4 रत्नािगरी 373 277 6,578 95 7,323 375 435 6,558 0 7,368 
5 िंसधदुगुर् 129 272 5,780 0 6,181 131 657 5,393 0 6,181 
 कोकण 1,379 1,898 21,704 1,103 26,084 1,383 2,464 21,304 1,008 26,159

6 पणेु 687 952 12,198 239 14,076 756 937 12,144 239 14,076 
7 सातारा 164 832 7,257 1,794 10,047 213 900 7,140 1,794 10,047 
8 सांगली 362 1,413 7,212 43 9,030 394 1,381 7,247 30 9,052 
9 को हापरु  286 1,558 5,256 306 7,407 338 1,521 5,255 336 7,450 
10 सोलापरू 1,215 863 11,202 52 13,332 1,225 922 11,216 22 13,385 

 
पि चम 
महारा टर् 

2,714 5,618 43,125 2,434 53,892 2,926 5,661 43,002 2,421 54,010

11 अहमदनगर 866 1,920 9,169 933 12,888 919 1,920 9,135 914 12,888 
12 नािशक 341 881 12,288 664 14,174 739 1,309 11,462 674 14,184 
13 धळेु 309 398 4,613 118 5,438 337 410 4,573 118 5,438 
14 नंदरुबार 170 448 4,054 0 4,672 170 448 4,054 0 4,672 
15 जळगाव 279 970 6,902 1,927 10,078 517 1,074 6,803 1,688 10,082 

 
उ र 
महारा टर् 

1,965 4,617 37,026 3,642 47,250 2,682 5,161 36,027 3,394 47,264

16 औरंगाबाद 477 683 7,288 1,375 9,823 477 683 7,291 1,386 9,837 
17 जालना 244 631 3,791 8 4,674 244 674 3,748 8 4,674 
18 परभणी 165 441 1,924 2,107 4,637 165 441 3,353 856 4,815 
19 िंहगोली 119 414 1,409 1,238 3,180 119 414 2,691 0 3,224 
20 बीड 438 555 4,612 4,597 10,202 700 749 6,375 1,626 9,450 
21 नांदेड 700 749 6,302 1,694 9,445 438 614 8,774 376 10,202 
22 उ मानाबाद 364 796 4,457 186 5,803 372 796 4,449 186 5,803 
23 लातरू 354 792 4,439 119 5,704 369 857 4,446 60 5,732 

 मराठवाडा 2,861 5,061 34,222 11,324 53,468 2,884 5,228 41,127 4,498 53,737
24 बलुढाणा 315 680 3,670 74 4,739 328 734 3,620 75 4,757 
25 अकोला 243 408 2,153 18 2,822 243 440 2,133 10 2,826 
26 वािशम 169 464 2,530 7 3,170 176 479 2,511 4 3,170 
27 अमरावती 455 808 5,371 64 6,698 455 827 5,352 125 6,759 
28 यवतमाळ 558 757 5,866 145 7,326 574 785 5,884 83 7,326 

 अमरावती 1,740 3,117 19,590 308 24,755 1,776 3,265 19,500 297 24,838
29 वधार् 217 354 3,001 471 4,043 217 354 3,011 561 4,143 
30 नागपरू 568 511 6,472 357 7,908 569 519 6,543 355 7,986 
31 भंडारा 92 338 4,106 63 4,599 92 338 4,186 134 4,750 
32 ग िदया 42 307 5,046 154 5,549 42 307 5,081 375 5,805 
33 चंदर्परु 401 493 5,768 938 7,600 401 502 5,769 974 7,646 
34 गडिचरोली 214 539 4,779 1,032 6,564 263 570 4,711 1,037 6,581 

 नागपरू 1,534 2,542 29,172 3,015 36,263 1,584 2,590 29,301 3,436 36,911
 महारा टर् 12,193 22,854 1,84,839 21,826 2,41,712 13,235 24,339 1,90,261 15,054 2,42,919

  आधार  -  सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन, मुंबई 
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पिरिश ट 9.5 

महारा टर्  राज्यातील  वापरात असलेली मोटार वाहने 
 

अ.कर्. वाहनांचा कार 1971 1981 1991 2001 2012 2013* 

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

        
1 मोटार सायकली, कूटर  व मोपेड  83,930 3,46,826 16,96,157 44,09,906 1,35,13,582 1,49,28,566 

2 मोटार गा ा, जीप आिण  
टेशन वगॅन्  

1,22,508 2,24,752 4,23,505 9,01,278 26,59,113 29,56,617 

3 टकॅ्सी कॅब  17,806 31,302 43,168 86,438 1,81,887 1,87,542 

4 वयंचिलत िरक्शा 3,049 29,474 1,26,049 4,07,660 6,61,483 6,60,856 

5 टेज कॅरेजे   10,250 13,789 18,203 27,286 35,704 34,229 

6 कॉन्टॅर्क्ट कॅरेजेस . . 1,498 3,980 13,975 33,573 32,829 

7 मालमोटारी  -       

 (1)िडझेल इंिजन 34,987 87,079 1,80,883 3,41,344  9,95,324 10,70,114 

 (2)पेटर्ोल इिंजन 21,791 18,005 13,774 57,317  58,281 65,672 

8 रुग्णवािहका 441 925 2,233 4,025 10,452 11,151 

9 शाळेच्या बसेस 491 594 1,025 1,714 8,963 19,137 

10 खाजगी वासी वाहने 810 2,171 4,622 5,815 8,802 9,911 

11 जोड वाहने (टर्ेलर) 7,075 23,173 60,858 1,67,856 3,16,740 3,38,918 

12 टर्ॅक्टसर् 7,821 24,079 61,088 1,72,578 4,04,724 4,48,974 

13 इतर 810 1,319 5,040 9,872 30,529 34,991 

 एकूण 3,11,669 8,04,986 26,40,585 66,07,054 1,89,19,157 2,07,99,507

 दर लाख लोकसंख्येमागे  618 1,309 3,353 7,186 16,603 18,014 

 मोटार वाहनांची संख्या       

 दर िक. मी. र तेलांबीमागे 5 6 15 31 78 86 

 मोटार वाहनांची संख्या       

 दर लाख लोकसंख्येमागे  0.9 1.5 2.8 4.4 9.2 9.7 

 रुग्णवािहकांची संख्या        
  
 आधार -  पिरवहन आयकु्त, महारा टर् शासन, मुंबई    * अ थायी 
 

 टीप - वरील आकडे दर वषीर्च्या 1 जानेवारीचे आहेत. 
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आलेख 10.1 : राज्याचा ाथिमक, माध्यिमक आिण
उच्च माध्यिमक िशक्षणावरील खचर्

10.  सामािजक के्षतर् 

10.1 सामािजक िवकास हा आिर्थक िवकासासाठी मागर् सकुर करतो. सामािजक के्षतर्ाचा कदिंबद ूमखु्यत्वेकरून दबुर्ल घटक, 
ितकूल पिरि थतीत असणारे व अपंग यांच्या ि थतीत सधुारणा करणे हा आहे. िशक्षण, आरोग्य, मिहला व बाल  क याण, रोजगार, 
गहृिनमार्ण, मागसवगीर्यांचे क याण व पाणीपरुवठा, इत्यादी उपके्षतर्ाचा समावेश असले या समािजक के्षतर्ाच्या िवकासामध्ये शासन 
महत्त्वपणूर् भिूमका बजावत आहे.  

िशक्षण 
10.2 िशक्षण हे रा टर्ीय तसेच वैयिक्तक िवकास साधण्यामधील एक महत्त्वाचे साधन अस याचे सवर्तर् मानण्यात येते. ‘बालकांना 
मोफत व सक्तीच्या िशक्षणाचा अिधकार अिधिनयम, 2009’ अन्वये मलूांना आठ वष दजदार मलूभतू िशक्षण िमळणे सलुभ होईल. 
तथािप, मानव िवकासात िशक्षणाची महत्त्वपणूर् भिूमका अस याने इच्छुकांना तांितर्क िशक्षण उपल ध करुन देवनू अथर् यव थेच्या गरजा 
भागिवण्यासाठी लागणारे तांितर्क कौश य िनमार्ण करणे गरजेचे आहे. समािजक व आिर्थक िवकासातील िशक्षणाची महत्त्वाची भिूमका व 
घटनात्मक दाियत्व   िवचारात घेऊन  िशक्षण िवषयक िविवध कायर्कर्म राज्यात राबिवले जातात.   
शालेय िशक्षण  
10.3 ाथिमक आिण उच्च ाथिमक असे घटक असलेले मलूभतू िशक्षण हे िशक्षण पध्दतीच्या मनोऱ्याचा पाया असनू सवर् िशक्षा 
अिभयानाच्या (सिशअ) माध्यमा ारे हा पाया राज्यात चांग या कारे थािपत झाला आहे.  ाथिमक िशक्षणाचे सावर्ितर्कीकरण या 
कायर्कर्मानसुार िव ाथ्यार्ंना त्यांच्या राहत्या घरापासनू 1.5 िक.मी.च्या अंतरात िशक्षण िवषयक सिुवधा उपल ध असणे गरजेचे आहे.  ा 
कायर्कर्माची अंमलबजावणी करण्यासाठी िज हा पिरषदांना अनदुान िवतरीत करण्यात येते.  सन 2011-12 व  2012-13 मधील  
शैक्षिणक सं था व त्यातील पटसंख्येचा तपशील तक्ता 10.1 मध्ये िदला आहे.    

तक्ता 10.1   शैक्षिणक सं था आिण त्यातील पटसंख्या 
               (िशक्षक आिण पटसंख्या हजारात)

2011-12 2012-13* 
कार शाळांची 

संख्या 
पटसंख्या 

पैकी,    
मलुी 

िशक्षकांची 
संख्या 

िविश
शाळांची 
संख्या 

पटसंख्या 
पैकी,    
मलुी 

िशक्षकांची 
संख्या 

िविश

 1)  ाथिमक (1 ली  ते 8 वी) 1,00,084 16,185 7,591 542 29.84 1,02,054 16,128 7,555 669 24.11

 2)  माध्यिमक व उच्च माध्यिमक 
(9 वी  ते 12 वी) 

21,884 5,628 2,583 168 33.42 23,449 5,591 2,579 135 41.54

आधार  : महारा टर्  ाथिमक िशक्षण पिरषद, मुंबई      डाईस व  एसईएमआयएस -2011-12  व  यडुाईस व लिॅंनग टूल ो हायडेड बाय एमएचआरडी - 2012-13             
* अ थायी      िविश  – िव ाथीर् िशक्षक माण 

10.4 राज्य शासनाचा ाथिमक, माध्यिमक आिण 
उच्च माध्यिमक िशक्षणावरील सन 2010-11 व 2011-12 
किरताच्या खचार्चा  आलेख 10.1 मध्ये दशर्िवला आहे.  

मलुींचे िशक्षण  

10.5 6 ते 14 वष वयोगटातील सवर् बालकांना 

मोफत व सक्तीचे िशक्षण उपल ध करुन देण्याची रा टर्ीय 

बांधीलकी हा आता भारतातील सवर् बालकांचा ‘मलूभतू 

हक्क’ आहे.  मलुींचे िशक्षण ही शासनाच्या द टीनेृ  

ाथ याची  बाब आहे.  मलुींच्या मलूभतू िशक्षणाची हमी 

देण्यासाठी िनरिनराळया योजना व उपकर्म राबिवण्यात येत 

आहेत.  मलुींच्या िशक्षणाला ोत्साहन देण्यासाठी 

राबिवण्यात येणाऱ्या काही योजना खालील माणे आहेत :   
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• मलुींच्या ाथिमक तरावरील िशक्षणासाठी रा टर्ीय कायर्कर्म : मलुींच्या िशक्षणाला ोत्साहन देण्यासाठी कदर् सरकारने हा 
कायर्कर्म सरुु केला आहे. राज्यात ही योजना 17 िज हे, 18 महापािलका आिण 2 नगरपिरषदांमधील 36 शैक्षिणकद ाृ  मागास 
गट आिण 523 आदशर् समहूशाळांच्या माध्यमातनू राबवली जात आहे. शैक्षिणकद ाृ  मागास गटातील अजा, अज, इमाव, 
अ पसंख्यांक आिण दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबातील उच्च ाथिमक तरावरील मलुींना यावसाियक िशक्षण, जीवनोपयोगी 
कौश य िवकास, बा याव थेतील संगोपन आिण िशक्षण इत्यादी नािवन्यपणूर् कायर्कर्मा ारे गणुव ापणूर् िशक्षणाच्या संधी मध्ये वाढ 
करण्यावर भर िदला जात आहे. सन 2011-12 मध्ये 6.30 लाख मलुींची न दणी करण्यात आली असनू ` 429.79 लाख इतका 
खचर् झाला. सन 2012-13 मध्ये जानेवारी पयत एकूण ` 77.53 लाख इतका खचर् झाला.    

• क तरुबा गांधी बािलका िव ालय : ही योजना 2004 मध्ये शैक्षिणकद ाृ  मागास गटातील अजा, अज, इमाव व अ पसंख्यांक 
कुटंुबातील शाळाबा  मलुींना दजदार िशक्षणाची संधी िनि चत करण्याच्या हेतनेू उच्च ाथिमक तरावरील व तीशाळा थापन 
करण्यासाठी सरुु करण्यात आली.  राज्यातील 10 िज ांत त्येकी 100 मलुी इतकी वेशक्षमता असलेली 43 क तरुबा गांधी 
बािलका िव ालये कायर्रत आहेत. सन 2011-12 मध्ये ` 16.83 कोटी इतका खचर् झाला व 4,159 मलुींनी या योजनेचा लाभ 
घेतला. सन 2012-13 मध्ये जानेवारी पयत ` 8.80 कोटी इतका खचर् करण्यात आला व 4,269 मलुींनी या योजनेचा लाभ घेतला.  

• उपि थती भ ा योजना : ाथिमक शाळेत िशकणाऱ्या मलुींचे गळतीचे माण कमी हावे हणनू राज्य शासनाने मलुींना 
‘उपि थती भ ा ’ देण्याची योजना जानेवारी, 1992 मध्ये सरुु केली.  या योजनतगर्त शालेय कामकाजाचे िदवसांपैकी 75 
टक्क्यांपेक्षा जा त िदवस शाळेत उपि थत असणाऱ्या 1 ली ते 4 थी पयतच्या मलुींच्या पालकांना एक रुपया ितिदवस आिण 
शैक्षिणक वषार्त जा तीत जा त ` 220/- इतका उपि थती भ ा िदला जातो.  या योजनेमध्ये आिदवासी उपयोजना के्षतर्ातील सवर् 
मलुी व   आिदवासी उपयोजना के्षतर्ाबाहेरील अजा, अज आिण दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबातील मलुींचा समावेश असतो. सन 2011-
12 मध्ये ` 9.2 कोटी इतका खचर् करण्यात आला व 4.20 लाख मलुींना लाभ देण्यात आला. सन 2012-13 मध्ये लाभाथीर्ंची 
संख्या 5.51 लाख इतकी अपेिक्षत आहे.   

• अिह याबाई होळकर योजना : िव ाथीर्नींना मोफत वास सवलत देण्यासाठी 1996-97 पासनू राज्यात Ôअिह याबाई होळकर 
योजना’ राबिवण्यात येत आहे.  या योजनतगर्त गर्ामीण भागातील इ. 5 वी ते 10 मध्ये िशक्षण घेत असले या मलुींना जर त्यांच्या 
गावात शाळा उपल ध नस यास शाळेत उपि थत राहण्यासाठी महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाच्या बसमध्ये मोफत वास 
करण्याची सवलत देण्यात येते. सन 2011-12 मध्ये 21.84 लाख मलुींनी या योजनेचा लाभ घेतला व या योजनेवरील एकूण 
खचार्च्या एक तिृतयांश  िह सा हणजेच ` 126 कोटी एवढा खचर् राज्य शासनाने केला आहे.    

सवर् िशक्षा अिभयान 
10.6 सवर् िशक्षा अिभयानाने सरुूवात (2001-02) झा यापासनू 6 ते 14 वषर् वयोगटातील मलुांना मलूभतू िशक्षण ा त करून 
देऊन मलूभतू िशक्षणाच्या सावर्ितर्करणामध्ये मो ा माणात गती केली आहे.  अज, अजा, कठीण पिरि थतीतील इतर मलेु व मलुींच्या 
शैक्षिणक गरजांवर सवर् िशक्षा अिभयानाने िवशेष लक्ष कदर्ीत केले आहे. समाधानकारक दजार्चे मलूभतू िशक्षण कदर्िंबद ूमाननू ाथिमक 
तरावरील सामािजक आिण िंलगभेदावर आधारीत सवर् िवषमता कमी करणे हे या अिभयानाचे उि ट आहे.  सवर् िशक्षा अिभयानावर 
सन 2011-12 मध्ये  ` 1,731.30 कोटी व 2012-13 मध्ये जानेवारी पयत ` 1,242.64 कोटी इतका खचर् झाला. सवर् िशक्षा 
अिभयानाची मागील दोन वषार्तील कामिगरी तक्ता 10.2 मध्ये िदली आहे :  

10.7 शारीिरक अथवा मानिसक िवकलांग मलुांना सवर्साधारण पिरि थतीत सवर्साधारण मलुांसोबत चांग या दजार्चे िशक्षण 
िमळावे व त्यांना समािजकद ाृ  सामावनू घेण्यासाठी आिण त्यांच्या भाविनक उन्नतीसाठी राज्यात ‘िवकलांग समावेशक िशक्षण’ 
कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे.  िवकलांग समावेशक िशक्षण कायर्कर्मामध्ये िवशेष गरज असले या मलुांचा शोध घेऊन त्यांची वै कीय 
तपासणी करणे, त्यांना ेल िलपीतील पु तक, च मा, वणयंतर् आदी उपकरणे,  वाचा िशक्षक, इत्यािद पनुवर्सन व शैक्षिणक आधार 
सिुवधा परुिवणे यांचा समावेश आहे. या कायर्कर्मांतगर्त 2011-12 मध्ये 3.10 लाख मलुांनी लाभ घेतला असनू एकूण ` 84.62 कोटी 
खचर् करण्यात आला आहे. सन 2012-13 मध्ये  जानेवारी पयत 3.26 लाख मलुांनी लाभ घेतला असनू एकूण ` 43.97 कोटी खचर् 
करण्यात आला आहे.  

तक्ता 10.2   सवर् िशक्षा अिभयानाची कामिगरी 
 

वषर् बांधण्यात आले या 
वगर्खो यांची संख्या 

िशक्षण देण्यात आले या 
िशक्षकांची संख्या 

(लाखात) 

थापन करण्यात आले या 
संगणक योगशाळांची 

संख्या 

मोफत पु तके वाटण्यात 
आले या िव ाथ्यार्ंची संख्या 

(लाखात) 

2011-12 7,336 4.26 662 138.54 

2012-13 # 5,319 4.57 805 133.49 

आधार  : महारा टर्  ाथिमक िशक्षण पिरषद, मुंबई      # उ ी ट 
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मध्यान्ह भोजन योजना 

10.8 पटन दणी वाढिवणे, उपि थती वाढिवणे व गळतीचे माण कमी करणे याबरोबरच ाथिमक वगार्तील िव ाथ्यार्ंची पोषणि थती 
सधुारणे यासाठी कदर् शासनाने वषर् 1995 मध्ये ‘मध्यान्ह भोजन योजना’ सरुू केली.  सन 2008-09 मध्ये ‘ रा टर्ीय मध्यान्ह भोजन 
योजना’ या नावाखाली उच्च ाथिमक शाळांतील िव ाथ्यार्ंकिरता या योजनेचा िव तार करण्यात आला. सन 2011-12 मध्ये इय ा 1 ली 
ते 5 वी व 6 वी ते 8 वी मधील अनकुर्मे 75.18 लाख व 45 लाख िव ाथ्यार्ंनी या योजनेचा लाभ घेतला असनू  
` 1,278.77 कोटी इतका खचर् झाला. सन 2012-13 मध्ये नो हबर पयत एकूण ` 731.40 कोटी खचर् झाला.  

िशक्षणसाठी ोत्साहनात्मक योजना 

10.9   िशक्षणातील िव ाथ्यार्ंच्या सहभागाला उ ेजन देण्यासाठी आिण पालकांवरील आिर्थक भार हलका करण्यासाठी राज्य 
शासन िविवध योजनां ारे िव ाथ्यार्ंना शैक्षिणक शु कात सवलती देत आहे. याबाबतची योजनािनहाय मािहती तक्ता 10.3 मध्ये िदली 
आहे:  

तक्ता 10.3   िशक्षणसाठी ोत्साहनात्मक योजना 
 

लाभाथीर् (लाखात) योजना 

2010-11 2011-12 

1 ली ते 4 थी इय ेतील गरीब मलुांना मोफत गणवेश व लेखन सािहत्य परुिवणे 10.11 13.84 

1 ली ते 10 वी च्या शासन अनदुािनत तसेच िवनाअनदुािनत शाळांमध्ये िशकणाऱ्या िव ाथ्यार्ंना िशक्षण 
शु कात सवलत  

47.49 38.53 

आिर्थकद ाृ  दबुर्ल गटातील िव ाथ्यार्ंना मोफत िशक्षण (11 वी आिण  12वी) 1.99 2.80 

11 वी आिण  12 वी मध्ये िशकणाऱ्या मलुींना मोफत िशक्षण 3.28 3.01 

आिदवासी िव ाथ्यार्ंना उपि थती भ ा 0.35 0.09 

आधार  : ाथिमक िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन 

महारा टर् छातर् सेना  

10.10 या योजनेचा मखु्य उ ेश िव ाथ्यार्ंत नेततृ्व, बंधतु्व, िखलाडूवृ ी, रा टर्ीय ऐक्य व समाजसेवा इत्यािद सारख्या गणुांचे संवधर्न 
करणे हा आहे.  सवर् शाळांमधील इय ा 8 वी व 9 वी च्या िव ाथ्यार्ंसाठी वैकि पक वरूपात ही योजना राबिवली जाते.  सन 2011-12 
मध्ये या योजनेमध्ये 24.01 लाख िव ाथ्यार्ंचा समावेश होता.   

सैिनकी शाळा 

10.11 राज्यात 33 िज ांमध्ये ाथिमक, माध्यिमक आिण उच्च माध्यिमक कारच्या एकूण 42 सैिनकी शाळा असनू त्यांपैकी 
पाच शाळा फक्त मलुींसाठी, 33 शाळा फक्त मलुांसाठी आिण चार सह िशक्षणासाठी आहेत. दोन शाळा िवनाअनदुािनत असनू,  
सन 2012-13 मध्ये या सवर् 42 शाळांमधील पटावरील िव ाथीर् संख्या 16,852 आहे.  

कर्ीडा िशक्षण 

10.12 खेळांना ोत्साहन देण्यासाठी व कर्ीडापटंूचे नैपणु्य िवकिसत करण्यासाठी राज्य शासनाने 1995 मध्ये पणेु येथे 'िशव छतर्पती 

कर्ीडापीठाची' थापना केली.  या कर्ीडापीठाकडून 8 ते 14 वष वयोगटातील िव ाथ्यार्ंकिरता कर्ीडा नैपणु्य चाचण्या घेत या जातात आिण 

17 िविवध खेळांमधील िनवडक िव ाथ्यार्ंना समुारे 8 ते 10 वष  िवशेष िशक्षण िदले जाते.  राज्यात 11 कर्ीडा बोिधनी कायर्रत आहेत. 

आतापयत या बोिधनीच्या 17 िव ाथ्यार्ंनी ‘िशव छतर्पती राज्य कर्ीडा सन्मान’ ा त केला आहे आिण 46 खेळाडंूनी आंतररा टर्ीय 

पधार्ंमध्ये देशाचे ितिनधीत्व केले आहे. शासन दरमहा ित िशक्षणाथीर्  ` 6,000 खचर् करते.  सन 2012-13 मध्ये िनवडले या 

िशक्षणाथ्यार्ंची संख्या 772 इतकी होती. कर्ीडा बोिधनीच्या िव ाथ्यार्ंनी संपािदत केले या यशाचा तपशील तक्ता 10.4 मध्ये िदला 

आहे.  
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आलेख 10.2 : उपल धता िनदशांक
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आलेख 10.3 : पायाभतू  सुिवधा िनदशांक
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आलेख 10.4 : िशक्षक िनदशांक
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आलेख 10.5 : फलिन प ी िनदशांक
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िशक्षण िवकास िनदशांक 
10.13  रा टर्ीय शैक्षिणक िनयोजन व शासन िव ापीठ आिण मानव संसाधन व िवकास मंतर्ालय (शालेय िशक्षण व साक्षरता िवभाग) 
यांच्या माफर् त ाथिमक व उच्च ाथिमक तरांवरील िशक्षण िवकास िनदशांकाची  (िशिविन) पिरगणना करण्यात येते तसेच संपणूर् 
मलूभतू िशक्षणाकिरता केवळ िज हा शैक्षिणक मािहती णाली’ ा मािहतीवर आधािरत असणारा संयकु्त िनदशांक पिरगिणत करण्यात 
येतो.  िशक्षण िवकास िनदशांक हा राज्याच्या िविश ट िनदशकांबरोबरच मलूभतू िशक्षणाचे नवीन पैल ू दशर्िवतो. िशक्षण िवकास 
िनदशांकाची गणना करतांना उपल धता, पायाभतू  सिुवधा, िशक्षक आिण फलिन प ी अशा चार उपिवभागांमध्ये एकितर्त केले या एकूण 
20 िनदशांकांचा वापर करण्यात आला आहे. राज्यामधील ाथिमक व उच्च ाथिमक तराकिरता उपल धता, पायाभतू  सिुवधा, िशक्षक 
आिण फलिन प ी िनदशांक अनकुर्मे आलेख 10.2, 10.3, 10.4 व  10.5 मध्ये दशर्वले आहेत.  

तक्ता 10.4   कर्ीडा बोिधनीच्या िव ाथ्यार्ंनी संपािदत केले या यशाचा तपशील 
 

आंतररा टर्ीय तरावरील पदके रा टर्ीय तरावरील पदके राज्य तरावरील पदके वषर्  एकूण  
िशक्षणाथीर् सवुणर् रजत कां य एकूण सवुणर् रजत कां य एकूण सवुणर् रजत कां य एकूण  

2009-10 590 5 2 1 8 46 38 40 124 229 128 91 448 

2010-11 586 3 2 0 5 67 70 46 183 170 111 90 371 

2011-12 598 1 0 0 1 59 52 48 159 135 103 92 330 

आधार  : कर्ीडा व यवुक सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन     
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 10.14 भारतातील मलूभतू िशक्षण आिण सावर्ितर्क मलूभतू िशक्षणाच्या िदशेने गती ( लशॅ सांिख्यकी 2010-11) अहवालानसुार 

महारा टर् ाथिमक तराकिरता 15 या कर्मांकावर,  उच्च ाथिमक तराकिरता 18 या कर्मांकावर आिण संयकु्त तराकिरता 17 या 

कर्मांकावर असनू िशक्षण िवकास िनदशांक अनकुर्मे 0.70, 0.74 आिण 0.72 आहे. राज्यांकिरता ाथिमक तर, उच्च ाथिमक तर 

आिण संयकु्त तराकिरता सन 2009-10 व 2010-11 करीताचे िशक्षण िवकास िनदशांक पिरिश ट 10.1 मध्ये दशर्िवले आहेत. 

राज्याकिरता मलूभतू  िशक्षणाबाबतचे महत्त्वाचे िनदशक तक्ता 10.5 मध्ये  िदले आहेत. 

 

1तक्ता 10.5    महारा टर्तील  मलूभतू   िशक्षणाबाबतचे  िनदशक 
 

िनदशक 2009-10 2010-11+ 

दर 10 चौ. िक.मी. मागील  शाळांची घनता (अ)   ाथिमक 2.52 2.57 

                                                                          (ब)  उच्च ाथिमक 1.53 1.57 

दर हजार मलूांच्या लोकसंख्येमागे (6 ते 11 वषर्)  ाथिमक शाळा/तकु ांची संख्या 8 8 

दर हजार मलूांच्या लोकसंख्येमागे (11 ते 14 वषर्)  उच्च ाथिमक शाळा/तकु ांची संख्या 8 8 

वगार्तील िव ाथ्यार्चे सरासरी माण     31 31 

सिुवधा असले या शाळांची टक्केवारी   

िपण्याचे पाणी   93.7 92.2 

सामाईक शौचालय    32.5 30.8 

मलुींकिरता शौचालय    69.6 71.5 

संगणक    39.4 40.8 

अपंगासाठी उतरंड    65.4 65.1 

िव तु जोडणी    71.7 74.1 

खाजगी शाळांची एकूण शाळांशी टक्केवारी  28.2 29.0 

आधार  : एलीमटरी एज्यकेुशन इन इंिडया ोगेर्स टुवडर्स यईुई िरपोटर्                                                                                             + 30 स टबर, 2010 रोजी 

 

उच्च व तंतर् िशक्षण 

10.15 उच्च िशक्षणात सवर्साधारण उच्च िशक्षणाबरोबरच कृषी, पशवैु क, वै कीय, औषध िनमार्णशा तर्, अिभयांितर्की, तांितर्क व 

यावसाियक िशक्षण, इत्यािद चा समावेश होतो.  मलूभतू िशक्षणाच्या सावर्ितर्करणाच्या सोबत, उच्च िशक्षणातील संधींचा देखील िव तार 

करण्यासाठी शासन पिर म घेत आहे. राज्यात एकूण 20 िव ापीठे असनू त्यापैकी चार कृषी िव ापीठे, एक आरोग्य िवज्ञान िव ापीठ, 

एक पशवैु क िव ापीठ, एक तंतर्ज्ञान िव ापीठ आिण 13 अन्य सवर्साधारण  िव ापीठे असनू त्यामध्ये केवळ मिहलांसाठी असणारे 

ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी िव ापीठ, मुंबई, अनौपचािरक िशक्षणासाठी असलेले यशवंतराव च हाण मकु्त िव ापीठ, नािशक 

आिण सं कृत भाषेचा अ यास, संशोधन, िवकास व सार करण्यासाठीचे  कवी कुलगरुू कािलदास िव ापीठ, नागपरू यांचा समावेश 

आहे.  या यितिरक्त, राज्यात 21 अिभमत िव ापीठे आहेत.  सन 2011-12 व 2012-13 मधील एकूण सं था, वेशक्षमता व वेश 

िदले या िव ाथ्यार्ंची मािहती तक्ता 10.6 मध्ये िदली आहे.  वषर् 2012-13 ची शाखािनहाय िव ततृ मािहती पिरिश ट 10.2 व 10.3 मध्ये 

िदली आहे.  
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तक्ता 10.6   सं था आिण त्यांची वेशक्षमता 
 

2011-12* 2012-13* 
    िव ाशाखा सं थाची 

संख्या 
वेश क्षमता पटसंख्या सं थाची 

संख्या 
वेश क्षमता पटसंख्या 

 सवर्साधारण िशक्षण $        
 कला, िवज्ञान, वािणज्य आिण िवधी 2,387 120 ित तकुडी 14,45,537 2,387 120 ित तकुडी 15,06,275 
 बी.एड /एम.एड.   468 100 ित तकुडी 32,439 468 100 ित तकुडी 27,680 
    इतर िबगर-कृिष अ यासकर्म (नॉन एआयसीटीई 

अ यासकर्मासह) 
422 100 ित तकुडी 2,90,999 422 100 ित तकुडी 2,95,212 

 तांितर्क िशक्षण @       
 अिभयांितर्की (पदिवका, पदवी, पद यु र) 896 2,89,401 6,22,045 1,004 3,23,533 6,37,061 
 थापत्यशा तर् (पदवी, पद यु र) 61 3,097 5,871 68 3,937 5,921 
 यव थापन शा तर् (एमबीए/एमएमएस  आिण 

पीजीडीएम) 
408 42,165 49,819 508 60,100 51,735 

 हॉटेल यव थापन आिण खा पेय तंतर्ज्ञान 
(पदिवका, पदवी, पद यु र) 

26 1,530 2,707 27 1,554 2,768 

 औषध िनमार्ण शा तर्  (पदिवका, पदवी, पद यु र) 344 25,318 51,654 465 27,198 51,826 
 मा टर इन क यटूर ऍ़ि लकेशन 141 10,875 19,501 145 13,350 21,073 
 औ ािगक िशक्षण सं था 766 1,54,702 1,57,523 766 1,54,710 1,57,523 
 वै कीय िशक्षण ^       
 ॲलोपथीॅ  +  41 3,385 5,191 43 5,692 5,469 
 आयवुिदक 60 3,574 3,286 60 3,651 3,010 
 दंतिचिकत्सा 25 2,420 2,238 29 2,495 2,423 
 होिमयोपथीॅ  45 3,557 3,276 45 3,557 3,408 
 यनुानी 6 335 266 6 335 225 
 डी.एम.एल.टी. 38 661 143 24 383 141 
 िफिजओथेरपी + 41 1,245 715 41 1,245 796 
 ऑक्यपेुशनल थेरपी + 9 190 80 9 190 101 
 ऑिडयोलॉजी अँड पीच लगँ्वेज पथॉलॉजीॅ  + 5 113 68 5 113 73 
 ो थेिटक्स व ऑथ िटक्स  1 34 21 1 34 34 
 बी.एस.सी.पिरचािरका 47 2,910 1,783 47 3,233 2,212 
 पश ुिवज्ञान आिण मत् य िवज्ञान £       
 पशिुवज्ञान शा तर् 6 580 1,323 6 573 1,404 
 दगु्ध तंतर्ज्ञान  2 80 218 2 80 212 
 मत् य िवज्ञान  2 72 137 2 72 153 
 कृषी §       
    कृषी 83 7,349 7,379 89 8,413 8,382 
 फलोत्पादन 16 532 517 19 590 574 
   वने 4 94 84 4 85 84 
 मत् य िवज्ञान 3 73 69 3 77 66 
    कृिष अिभयांितर्की 17 823 790 17 818 795 
  अन्न तंतर्ज्ञान 16 919 862 17 1,136 1,076 
   गहृ िवज्ञान 3 54 33 3 54 36 
   जैव -तंतर्ज्ञान 19 715 612 19 915 794 
   कृिष यवसाय यव थापन 13 575 380 13 615 516 
    काढणी  प चात तंतर्ज्ञान 1 30 19 1 30 21 
आधार :  $   उच्च िशक्षण संचालनालय, पणेु   * अ थायी     
            @   तंतर् िशक्षण संचालनालय आिण यवसाय िशक्षण व िशक्षण संचालनालय, मुंबई                          £   महारा टर् पश ुव मत् यिवज्ञान िव ापीठ , नागपरू            

 ^    महारा टर् आरोग्य िवज्ञान िव ापीठ, नािशक     §    महारा टर् कृषी व संशोधन पिरषद, पणेु   
 +   पद यु र वेश क्षमता वगळून                                                                                
िटप:       1) वेश क्षमता फक्त थम वषार्साठीची आहे.       2) वै कीय िशक्षण आिण  कृषी  या िव ाशाखांसाठी िदलेली पटसंख्या फक्त पिह या वषार्साठीची आहे.  
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आलेख 10.6 : िनवडक आरोग् यिवषयक िनदशक 
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सावर्जिनक आरोग्य 

 10.16 ितबंधक व सवर्समावेशक अशा सगुम व 
परवडण्याजोग्या वै कीय सेवा परुिवण्यासाठी, िवशेषत्वाने वंिचत 
जनतेसाठी, देशात व राज्यात मो ा माणावर आरोग्यसं थांची 
उभारणी करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक रा टर्ीय कायर्कर्म 
आिण राज्य तरीय आरोग्यिवषयक योजना राबिव या जात आहेत.   

10.17 राज्यामध्ये ितर् तरीय सावर्जिनक आरोग्य पायाभतू 
सिुवधा अि तत्वात आहेत. ाथिमक तरावर उप कदर्, ाथिमक 
आरोग्य कदर् व सामाईक आरोग्य कदर् अशा तीन कारच्या 
आरोग्यसेवा सं था कायर्रत आहेत.  ि तीय तरावर िज हा आिण 
उपिज हा रुग्णालये तर ततृीय तरावर नागरी भागातील 
उच्च तरीय तंतर्ज्ञानाने यकु्त रुग्णालयांमाफर् त आरोग्य सेवा 
परुिव या जातात.  राज्य शासनाच्या सावर्जिनक आरोग्य सेवा 
सं थांची संख्या तक्ता 10.7 मध्ये व राज्यात उपल ध असले या 
आरोग्य सिुवधांबाबतची िव ततृ मािलका पिरिश ट 10.4 मध्ये 
िदली आहे. 

10.18 आरोग्यिवषयक िनदशांकात सधुारणा होण्यासाठी 
उपल ध पायाभतू सिुवधा आिण वै कीय सेवा यांची मदत झाली 
आहे. आरोग्यिवषयक िनवडक िनदशकांची िव ततृ मािलका 
पिरिश ट 10.5 मध्ये िदली आहे.   

10.19 सध्या अि तत्वात असलेली आरोग्यकदर्ांची रचना ही त्या भागातील लोकसंख्येवर आधािरत आहे.  गर्ामीण भागातील 
लोकसंख्येच्या घनतेतील तफावतीमळेु आरोग्यसेवांच्या उपल धतेत बराच फरक आढळतो.  त्यामळेु जनगणना 2001 वर आधािरत 
लोकसंख्या, सध्या अि तत्वात असले या आरोग्य सं थांमधील अंतर, भौगोिलक संरचना आिण थािनक लोक ितिनधींनी केले या 
मागण्या िवचारात घेऊन आरोग्य सं था परुिवण्याचा राज्य शासनाने िनणर्य घेतला आहे.  राज्य शासनाने जनगणना 1991 वर आधािरत 
िनयोिजले या 107 ाथिमक आरोग्य कदर्ांचे बांधकाम ाथ याने करण्याचे ठरिवले आहे.  िविवध िज ांत 147 नवीन ाथिमक 
आरोग्य कदेर्, 881 नवीन उपकदेर्, रा टर्ीय व राज्य महामागार्ंवर 42 टर्ॉमा केअर यिुनट, गर्ामीण भागात 30 खाटांची 47 नवीन रुग्णालये 
आिण मिहला व नवजात िशशुंसाठी 15 रुग्णालये थापन करण्याच्या बहृ  आराख ास राज्य शासनाने मान्यता िदली आहे.  गर्ामीण 
रुग्णालयांचा तर उंचावण्याचाही या आराख ात समावेश आहे.  

रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयान 
10.20 आरोग्य सेवा णाली सधुारुन    पिरणामकारक सगुम 
व सहज आरोग्य सिुवधा उपल ध होण्याच्या उ ेशाने भारत 
सरकारने एि ल, 2005 मध्ये रा टर्ीय तरावरील यत्न हणनू 
रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयानाची सरुुवात केली. या 
अिभयानाची मखु्य उि टे पढुील माणे आहेत.  

• अभर्क व माता मतृ्य ुकमी करणे,  

• साथीच्या व साथीचे नसले या रोगांचा ादभुार्व रोखणे,  

• लोकसंख्या ि थर करणे,  

• तर्ी-परुुष व जन्म-मतृ्य ूइ. िवषयक समतोल राखणे,  

• थािनक आरोग्य उपचार पध्दती पनुिर्जिवत करणे 
आिण आयवुद, योग व िनसग पचार, यनुानी, िसध्द व 
होिमओपथीॅ  (आयषु) या प तींना मखु्य वाहात 
आणणे.  

• आरोग्यदायी जीवनमानास ोत्साहन देणे. 

तक्ता 10.7 राज्य शासनाच्या सावर्जिनक आरोग्य सेवा
सं था 

(फे वारी, 2013 अखेर) 
सं थेचा कार संख्या 

 िज हा रुग्णालय 23 
 क्षमतेनसुार उप िज हा रुग्णालय    
 अ) 50 खाटा 56 
 ब) 60 खाटा 1 
 क) 100 खाटा 25 
 ड) 200 खाटा 3 
 तर्ी  रुग्णालय 11 
 अि थरोग   रुग्णालय 1 
 गर्ामीण रुग्णालय  363 
 टर्ॉमा केअर यिुनट 68 
 िवभागीय संदभर्सेवा रुग्णालय 2 
एकूण  रुग्णालय 553 
ाथिमक आरोग्य कदर् 1,811 
उप कदर् 10,580 
आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन 
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10.21 या अिभयानाअतंगर्त सवर् िज हा रुग्णालये, गर्ामीण रुग्णालये/उप िज हा रुग्णालयांचे भारतीय सावर्जिनक आरोग्य 
मानकांनसुार  ेणीवधर्न करणे, इय ा 1 ली ते 12 वी च्या िव ाथ्यार्ंची संपणूर् वै कीय तपासणी करणे, टेिलमेडीसीन क प, "आशा" ची 
(अिधकृत सामिजक आरोग्य कायर्कत्यार्) नेमणकू ही काय केली जातात. या अिभयानाचे महत्त्वाचे घटक खालील माणे   आहेत.  

जनन व बाल आरोग्य कायर्कर्म - दसुरा ट पा 
10.22 या कायर्कर्माचा  उ ेश मातामतृ्य ू माण, अभर्क मतृ्य ूव एकूण जनन दर 
कमी करून त्या ारे बाल आरोग्याचा दजार् वाढिवणे व लोकसंख्या ि थर करणे हा 
आहे. या योजनेअंतगर्त  झाले या खचार्चा तपिशल तक्ता 10.8 मध्ये िदला आहे. 

कुटंुब क याण कायर्कर्म 

10.23 लोकसंख्या ि थर करणे हे कुटंुब क याण कायर्कर्माचे मखु्य उि ट 
आहे.  नसबंदी श तर्िकर्या आिण दोन अपत्यांच्या जन्मात अंतर हे या कायर्कर्माचे 
महत्त्वाचे भाग आहेत.  तांबी, इन्टर्ायटेुरीन साधने (आययडुी), पारंपािरक 
संतित ितबंधक साधने, इत्यादी पध्दतींच्या सारावर जा त भर िदला जातो.  कुटंुब 
क याण कायर्कर्माची गती तक्ता 10.9 मध्ये दशर्िवली आहे.  

तक्ता 10.9   कुटंुब क याण कायर्कर्माचा तपिशल 
(हजारात) 

 नसबंदी   तांबी 
साध्य 

 
वषर् 

 
ल य 

परुुष तर्ी एकूण 
       ल य साध्य 

खचर् 
(` कोटी ) 

2008-09  600 38.1 501.8 540.0 
(90.0) 

450 394.7 
(87.7) 

36.03 

2009-10 650 34.5  499.4 533.9 
(82.1) 

450 381.9 
(84.9) 

39.65 

2010-11 550 24.3 468.0 492.4 
(89.5) 

450 374.1 
(83.1) 

38.31 

2011-12  550 20.3 474.3 494.6 
(89.9) 

450 366.8 
(81.5) 

32.67 

2012-13 + 550 14.9 330.6 345.5 
(62.8) 

450 271.6 
(60.4) 

23.04 

आधार  : राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन           टीप : कंसातील आकडे साध्याची ल याशी  टक्केवारी दशर्िवतात.                   +िडसबरपयत                            

जननी सरुक्षा योजना 

 10.24 गर्ामीण व नागरी भागात सं थांत्मक सतूीला ोत्साहन देऊन 
त्या ारे ज्यांचे वय सतूीपवूर् न दणीच्यावेळी 19 वषार्ंच्या वर आहे अशा दािर  
रेषेखालील, तसेच अनसुिूचत जाती व जमातीच्या कुटंुबांतील लाभाथ्यार्ंमधील 
माता मतृ्य ु माण व अभर्क मतृ्यदूर कमी करणे या उ ेशाने राज्यात 2005-06 
पासनू जननी सरुक्षा योजना राबिवली जात आहे.  सवर् सतूी कुशल दाईंमाफर् त 
होऊन त्या ारे माता मतृ्य ू माण कमी करणे हा या योजनेचा उ ेश आहे. या 
योजनेअतंगर्त सं थेमधील सतुीनंतर सात िदवसांच्या आत गर्ामीण भागातील 
लाभाथ्यार्ंस ` 700 व शहरी भागातील लाभाथ्यार्ंस ` 600 िदले जातात, तर 
कुशल दाईच्या मदतीने घरी सतू होणाऱ्या गर्ामीण तसेच नागरी भागातील 
लाभाथ्यार्ंस (जीिवत अपत्यांची संख्या दोनपयत) ` 500 िदले जातात, 
िसझेिरयन ारे सतुी झाले या लाभाथ्यार्ंना ` 1500 िदले जातात.  राज्यातील 
2004-06 या कालावधीतील माता मतृ्य ू माण 130 वरुन कमी होऊन 2007-
09 मध्ये 104 इतके झाले आहे.  जननी सरुक्षा योजनेतील लाभाथ्यार्ंची संख्या व 
त्या अंतगर्त झालेला खचर् तक्ता 10.10 मध्ये दशर्िवला आहे.    

तक्ता 10.8 जनन व बाल आरोग्य 
कायर्कर्म (दसुरा ट पा) - 
अंतगर्त झाललेा खचर्  

( `कोटी )
वषर्  खचर्  

 2008-09 170.25 

 2009-10 158.97 
 2010-11 214.57 
 2011-12  341.35 
 2012-13 + 210.75 
आधार  : राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन  
+िडसबरपयत                                                                 

तक्ता 10.10   जननी सरुक्षा योजनेचा  
        तपिशल 

( ` कोटी )

वषर् लाभाथ्यार्ंची 
संख्या (लाख) 

झालेला खचर् 
 

2008-09 2.24 24.14 

2009-10 3.48 27.41 

2010-11 3.54 31.82 

2011-12  4.05 35.28 

2012-13 + 2.68 24.41 

आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन     
+िडसबरपयत 
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नवसंजीवनी योजना 

10.25 आिदवासी भागातील माता मतृ्य ू माण आिण अभर्क मतृ्यदुर कमी हावेत या उ ेशाने 15 िज हयांतील आिदवासी 
भागातील 8,419 गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबिवण्यात येत आहे.  या योजनेअंतगर्त वाहन व िनम वै कीय कमर्चा-यांसह वै कीय 
अिधकारी असले या 172 िफरत्या वै कीय पथकांची िनिर्मती करण्यात आली आहे.   ही पथके त्येक गाव व वा ांना भेट देऊन  
कुपोिषत व आजारी बालकांना त्यांच्या घरी वै कीय सेवा उपल ध करण्याकिरता त्यांचा शोध घेतात व आव यकता भास यास आजारी 
बालकांना नजीकच्या वा थ्य कदर्ात दाखलही केले जाते.   

10.26 आिदवासी भागातील गरोदर मिहलांची न दणी, िनयिमत 
आरोग्य तपासणी व आव यक त्या औषधांचा परुवठा हावा या द टीनेृ  
नवसंजीवनी योजनेअंतगर्त माततृ्व अनदुान योजना राबिवण्यात येत आहे.  
या योजनेअंतगर्त सतूीपवूर् आरोग्य तपासणी करीता वै कीय कदर्ाला भेट 
देण्यासाठी त्येक लाभाथ्यार्ला ` 400 रोख व ` 400 ची औषधे 
परुिवण्यात येतात. या योजनेअतंगर्त लाभाथीर् मातांची संख्या आिण 
झालेला खचर् तक्ता 10.11 मध्ये दशर्िवला आहे.  

सावर्ितर्क लसीकरण कायर्कर्म   
10.27 क्षयरोग, घटसपर्, डांग्या खोकला, धनवुार्त, पोिलओ व गोवर यांसारख्या लसीकरणा ारे ितबंध करता येण्याजोग्या 
आजारांमळेु गभर्वती ि या, अभर्के व िविवध वयोगटातील बालके यांच्या मतृ्यूंचे, रोगगर् ततेचे व अपंगत्वाचे माण कमी करणे यासाठी 
उ म दजार्च्या लसीकरण सेवा परुिवणे हा सावर्ितर्क लसीकरण कायर्कर्माचा उ ेश आहे.  लाभाथ्यार्ंची संख्या आिण झालेला खचर् तक्ता 
10.12 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 10.12   सावर्ितर्क लसीकरण कायर्कर्मांतगर्त लाभाथ्यार्ंची संख्या व झालेला खचर् 
                                                                                                (आकडेवारी लाखात) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  +  
लस 

ल य साध्य ल य साध्य ल य साध्य ल य साध्य ल य साध्य 

बीसीजी 19.27 20.70 18.80 19.73 19.23 20.06 19.81 19.97 19.18 14.93 
डीपीटी III  19.27 18.94 18.80 19.51 19.23 19.21 19.81 19.10 19.18 14.06 
पोिलओ  III  19.27 19.46 18.80 19.57 19.23 19.25 19.81 18.95 19.18 14.05 
एचआयबी 19.27 11.63 18.80 15.56 19.23 17.34 19.81 14.55 19.18 15.31 
गोवर 19.27 17.66 18.80 18.80 19.23 18.53 19.81 18.63 19.18 14.04 
डीपीटी (बु टर) 19.74 17.96 19.27 18.24 19.73 18.26 19.04 17.62 18.78 12.63 
पोिलओ (बु टर) 19.74 18.38 19.27 18.33 19.73 18.22 19.04 17.46 18.78 12.61 
डीटी (5 वषर्) 21.50 18.78 21.84 18.12 19.14 16.63 18.78 16.00 19.98 12.63 
टीटी (10 वषर्) 21.50 19.31 21.84 20.58 19.99 20.20 19.93 19.16 20.66 14.67 
टीटी (16 वषर्) 22.81 19.06 23.17 19.82 19.99 19.49 20.72 19.04 21.35 14.78 
टीटी (गरोदर माता) 21.97 21.18 21.30 20.25 21.87 21.11 21.79 17.94 21.10 13.17 
झालेला खचर् (` कोटी ) 11.45 14.74 15.43             15.80 19.72             

आधार  : राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन              + िडसबरपयत     
 

प स पोिलओ कायर्कर्म 

10.28 प स पोिलओ कायर्कर्मांतगर्त पाच वषार्ंखालील 

सवर् मलुांना त डा ारे पोिलओ मातर्ा देण्यात येते.  वषर् 2010-

11 मध्ये पोिलओचे पाच रुग्ण आढळले, तर 2011-12  व 

2012-13  (जानेवारीपयत) मध्ये एकही रुग्ण आढळला नाही.  

या कायर्कर्माचा तपिशल तक्ता 10.13  मध्ये िदला आहे.  

 
 

तक्ता 10.11 माततृ्व अनदुान योजनेअंतगर्त लाभाथीर् 
मातांची संख्या व झालेला खचर्  

( ` कोटी )
वषर् लाभाथीर् माता झालेला खचर् 

2008-09 1,17,137 7.16 
2009-10 59,855 5.01  
2010-11 44,985 3.80  
2011-12  81,496 7.77  
2012-13 + 24,625 1.17 

आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन    + िडसबरपयत 

तक्ता 10.13 प स पोिलओ कायर्कर्माचा तपिशल  
 

वषर् 
मलुांची संख्या  

(लाखात) 
खचर्        

( ` कोटी ) 

2008-09 119.61 31.31 
2009-10 120.08 41.01 
2010-11 120.72  46.68 
2011-12 119.98 15.60 
2012-13+ 120.83 10.00 

आधार  :  राज्य आरोग्य कुटंुब क याण कदर्,महारा टर् शासन          + जानेवारीपयत  
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शालेय आरोग्य कायर्कर्म   
10.29 रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयाना अंतगर्त शालेय आरोग्य कायर्कर्म सवर् िशक्षा अिभयानाशी समन्वय साधनू राबिवला जातो.  
या कायर्कर्मांतगर्त गर्ामीण भागातील सवर् आिण नागरी भागातील महानगरपािलका व नगर पिरषद शाळांमधील 1 ली ते 12वी पयतच्या 
इय ेतील िव ाथ्यार्ंची दरवषीर् आरोग्य तपासणी केली जाते व गरज ू िव ाथ्यार्ंना दय श तर्िकर्येसारख्या मोठया वै कीय सेवा मोफत 
परुिव या जातात.  वषर् 2012-13 मध्ये जानेवारीपयत राज्यातील 74, 335 शाळांमधील अंदाजे 101.32 लाख िव ाथ्यार्ंची तपासणी 
करण्यात आली व त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.  शालेय िव ाथ्यार्ंमध्ये दंतरोग, रक्तक्षय, जंत, रातांधळेपणा, त्वचारोग व डो यांचे 
िवकार इ. आजार सवर्साधारणपणे िदसनू येतात.  शालेय आरोग्य कायर्कर्माची गती  तक्ता 10.14 मध्ये दशर्िवण्यात आली आहे. 

तक्ता 10.14   शालेय आरोग्य कायर्कर्माचा  तपिशल 
  

िव ाथीर् (लाखात) वषर् समािव ट  
शाळा  तपासलेले उपचार केलेले संदभर्सेवेसाठी 

पाठिवलेले 

मोठया  
श तर्िकर्या 

दय श तर्िकर्या 

2008-09 73,989 97.69 23.25 2.55 2,828 1,053 

2009-10 77,500 104.95 24.99 1.51 4,173 1,010 

2010-11 80,998 111.90 20.35 0.95 5,610 1,428 

2011-12  80,632 108.20 17.96 0.74 9,250 2,100 

2012-13+ 74,335 101.32 16.36 0.77 4,403 664 

आधार  : रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयान, महारा टर् शासन                      + जानेवारीपयत                  

जीवनदायी आरोग्य योजना  
10.30 जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतगर्त राज्यात दािर रेषेखालील कुटंुबांना त्यांच्या आवाक्याबाहेरील मोठया श तर्िकर्यांसाठी      
` 1.5 लाख पयत अथर्सहा य परुिवण्यात येते.  तक्ता 10.15 मध्ये जीवनदायी आरोग्य योजनेची गती िदली आहे. 

10.31 राज्याने जीवनदायी आरोग्य योजनेची पनुरर्चना करुन यापक व सवर्समावेशक अशा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजनेची सरुुवात केली.  स ि थतीत गडिचरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापरू, धळेु, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ िज ांमध्ये 
या योजनेची अंमलबजावणी होतआहे.  रा टर्ीय िवमा कंपनीच्या सहयोगाने जलैु, 2012 पासनू या योजनेची अंमलबजावणी सरुु झाली 
असनू या योजनेमध्ये दयरोग, मतुर्िंपड त्यारोपण, मद ूव मणक्याचे आजार तसेच ककर् रोग हे आजार समािव ट केले आहेत.  ही योजना 
रोख रक्कमरिहत वै कीय सिुवधा परुिवण्यासाठी सरुु करण्यात आली आहे.  ित वषीर् लाभाथीर् कुटंुबाचा िव याचा पणूर् ह ता शासन अदा 
करते व दीड लाख रुपये मयार्देपयत हमी िदली जाते.  त्या अंतगर्त 49.03 लाख इतक्या लाभाथ्यार्ंचा समावेश आहे.   
4 जानेवारी, 2013 पयत एकूण 28,241 श तर्िकर्या तसेच 622 आरोग्य िशिबरे घेण्यात आली असनू समुारे ` 82 कोटी इतका एकूण 
खचर् करण्यात आला.   

रा टर्ीय िकटकजन्य रोग िनयंतर्ण कायर्कर्म 
10.32 िहवताप, ह ीरोग, मदजू्वर, डग्यतुाप, िचकनगनुीया, चंडीपरूा, इत्यादी िकटकजन्य रोगांचा ितबंध, रोगिनदान, उपचार व 
िनयंतर्णासाठी राज्यात रा टर्ीय िकटकजन्य रोग िनयंतर्ण कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे.  रा टर्ीय िकटकजन्य रोग िनयंतर्ण कायर्कर्माचा 
तपशील तक्ता 10.16 मध्ये िदला आहे.  

 

तक्ता 10.15   जीवनदायी आरोग्य योजनेची गती  
 

केले या श तर्िकर्या वषर्  

मतुर्िंपड दय मद ू ककर् रोग एकूण 

खचर्  
(` कोटी ) 

2008-09 35 4,510 29 765 5,339 23.45 
2009-10 70 7,205 203 2,345 9,823 42.27 
2010-11  79 9,546 381 3,610 13,616 111.22 
2011-12  113 15,526 501 4,030 20,170 104.06 
2012-13 +   100 12,006 342 3,099 15,547 87.39 

आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन      + जानेवारीपयत 
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तक्ता 10.16   रा टर्ीय िकटकजन्य रोग िनयंतर्ण कायर्कर्माचा तपशील 
 

2008-09 2009-10 2010-11  2011-12    2012-13 +   
 

रोग 
 रुग्ण न दणी  

झालेले 
मतृ्य ू 

रुग्ण न दणी  
झालेले 
मतृ्य ू 

रुग्ण न दणी  
झालेले 
मतृ्य ू 

रुग्ण न दणी  
झालेले 
मतृ्य ू 

रुग्ण न दणी  
झालेले 
मतृ्य ू 

िहवताप 69,003 165 95,653 232 1,46,088 191 85,069 112 44,326 76 

ह ीरोग 6,004 0 5,694 0 4,439 0 4,203 0 2,832 0 

डग्य ूताप 4,073 21 6,950 20 3,746 8 9,126 25 19,868 109 

मदजू्वर 1 0 3 0  7 1 6 0 13 0 

िचकनगिुनया ज्वर 958 0 1,703 0 7,574 0 4,613 0 1,947 0 

एईएस/चंडीपरूा 28 16 88 30 66 32 24 14 72 27 

एकूण झालेला खचर्  
(` कोटी ) 

 
16.61 

 
19.74        

 
  21.13 

 
       24.23 

 
      18.47 

आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन    + नो हबरपयत              

इतर रा टर्ीय कायर्कर्म  
10.33 राज्यात इतर अनेक रा टर्ीय कायर्कर्म राबिवले जात आहेत.  काही कायर्कर्मांची गती खालील माणे. 

1. सधुािरत रा टर्ीय क्षयरोग िनयंतर्ण कायर्कर्म: वषर् 2011 मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे संशयीत रुग्णांची संख्या 158 
होती तर रोगमकु्ततेचे माण 85 टक्के होते.  वषर् 2010 मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे संशयीत रुग्णांची संख्या 156 
होती व रोगमकु्ततेचे माण 85 टक्के होते.  

2. रा टर्ीय अंधत्व िनयंतर्ण कायर्कर्म: 2011-12 मधील मोतीिंबद ू श तर्िकर्यांचे 7.25 लाखांचे उि ट पणूर्त: साध्य 
करण्यात आले.   सन 2012-13 मध्ये 6.51 लाखांपैकी  जानेवारीपयत 95 टक्के उि ट साध्य करण्यात आले. 

3. रा टर्ीय कु ठरोग िनमुर्लन कायर्कर्म : सन 2011-12 मध्ये नवीन व एकूण गर् त रुग्णांची संख्या अनकुर्मे 17,892 व 
12,253 होती.  2012-13 मध्ये नो हबर अखेर नवीन व एकूण गर् त रुग्णांची संख्या अनकुर्मे 12,993 व 13,443 
इतकी होती. 

आयवुद, योग व िनसग पचार, यनुानी, िसध्द आिण होिमओपथीॅ   
10.34 आयवुद, योग व िनसग पचार, यनुानी, िसध्द आिण होमीओपथीॅ  (आयषु) हे रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयानाचे महत्त्वाचे 
घटक आहेत.  'आयषु' च्या पध्दतींना रा टर्ीय आरोग्य सिुवधा परुिवणाऱ्या पध्दतींच्या मखु्य वाहात आणण्यावर अकरा या पंचवािर्षक 
योजनेमध्ये भर देण्यात आला.  आयषुच्या सेवा  23 िज हा रुग्णालये व 238 सामाईक आरोग्य कदर्ामध्ये परुिव या जातात.   

रा टर्ीय एड  िनयंतर्ण कायर्कर्म 
10.35 रा टर्ीय एड  िनयंतर्ण कायर्कर्म हा राज्यात महारा टर् राज्य एड  िनयंतर्ण सं थेमाफर् त राबिवण्यात येतो.  जागतृी मोहीम 
आिण िविश ट गटातील लोकांचे बोधन व तपासणी करणे हे रा टर्ीय एड  िनयंतर्ण कायर्कर्माचे उि ट आहे. त्याकिरता सेक्शअुली 
टर्ान्सिमटेड िडसीज िक्लिनकमधील रोग्यांची व गभर्वती मिहलांच्या रक्ताची नमनुा तपासणी केली जाते.  एचआय ही / एड  िवषयक 
आकडेवारी तक्ता 10.17 मध्ये दशर्िवली आहे.   

तक्ता 10.17  एचआय ही/एड  िवषयक आकडेवारी 
 

िनदशक 2008 2009 2010 2011 2012+ 

जोखीम गटातील तपासणी केले या यक्ती (हजारात) 1,566 2,042 2,467 2,818 1,930 

तीन चाचण्यांवरुन एचआय ही बाधीत (हजारात) 70 72 71 57 37 

एचआय ही बाधीतांचे माण (टक्के) 4.5 3.5 2.9 2.0 2.0 

एड  रुग्ण 11,765 10,130 13,182 10,750 7,832 

एड  ने मतृ्य ू  1,027 1,183 1,574 1,580 1,243 

आधार  :  महारा टर् राज्य एड  िनयंतर्ण सं था + ऑक्टोबर अखेर 
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राज्य रक्त संकर्मण पिरषद 

10.36 राज्यात सरुिक्षत रक्ताचा व त्याच्या घटकांचा परेुसा परुवठा 
वाजवी दरात करणे हे राज्य रक्त संकर्मण पिरषदेचे मखु्य उि ट आहे.  
राज्यात 291 न दणीकृत रक्तपे ा असनू त्यापैकी 78 शासकीय, 12 
रेडकर्ॉस सोसायटी संचिलत, 183 धमर्दाय सं था संचिलत व 18 खाजगी 
रक्तपे ा आहेत.  समुारे 40 टक्के रक्तपे ा मुंबई, ठाणे व पणेु िज ांत 
आहेत. गर्ामीण भागातील 215 रुग्णालयांमध्ये ट याट याने रक्त 
साठवणकू कदेर् उभारण्याचे िनयोिजत आहे.  आतापयत, पिरषदेने 135 
गर्ामीण रुग्णालयांमध्ये रक्त साठवणकू कदेर् थापन केली.  राज्यातील 73 
शासकीय व 12 रेडकर्ॉस संचिलत रक्तपे ांचे संगणकीकरण पणूर् झाले 
आहे.  सन 2000 पासनू सीकल सेल गर् त बालके, थलेॅसेिमया व 
िहमोफेिलयाने पीिडत रूग्णांना मोफत रक्तपरुवठा केला जातो. रा टर्ीय 
एड  िनयंतर्ण सं थेच्या मागर्दशर्क सचूनांनसुार लोकसंख्येच्या एक टक्का 
इतके रक्तसंकलनाचे माण  असले पािहजे.  रक्त संकलनाचा तपिशल 
तक्ता 10.18 मध्ये िदला आहे.   

तक्ता 10.18  रक्त संकलनाचा तपिशल 
(लाख यिुनटमध्ये)

 वषर् रक्तपे ांची 
संख्या  

एकूण  
संकलन 

पैकी 
ऐिच्छकपणे 
केलेले  

2008 256 10.78 8.97 
2009 264 11.50 9.74 
2010 273 12.66 10.86 
2011 282 13.44 11.92 
2012 291 14.41 13.29 

आधार : राज्य रक्त संकर्मण पिरषद, महारा टर् शासन    
 

साथरोग िनयंतर्ण कायर्कर्म 
10.37 या कायर्कर्मांतगर्त ग ॅ टर्ो, कॉलरा, अितसार,  कािवळ आिण िवषमज्वर अशा जलजन्य आजारांचा साथउदेर्क तसेच अचानक 
उदभवणा-या आजारांचे संिनयंतर्ण केले जाते.  या आजारांमळेु होणारी लागण व मतृ्य ूकमी करणे या किरता  ितबंधात्मक उपाय योजना 
के या जातात. (साथउदेर्क व अचानक उदभवणा-या आजारांमळेु होणारी) लागण व मतृ्यूंची  संख्या तक्ता 10.19 मध्ये देण्यात आली आहे. 

 

तक्ता 10.19  साथउदेर्क व अचानक उदभवणा-या आजारांमळेु होणारी लागण व मतृ्यूंची संख्या  
 

आजार 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 + 

   लागण मतृ्य ू        लागण मतृ्य ू      लागण मतृ्य ू    लागण मतृ्य ू    लागण मतृ्य ू

कॉलरा 5,556 0 18,378 25 9,774 0 6,070 2 1,991 0 

गॅ टर्ो 1,70,205 31 2,29,203 59 2,37,502 75 1,30,548 11 1,01,855 14 

अितसार 17,75,190 3 16,23,357 13 17,59,108 19 7,03,361 2 3,68,198 3 

कािवळ 9,735 1 8,181 37 8,715 41 5,529 31 9,495 42 

िवषमज्वर 87,809 0 1,24,528 1 1,18,243 0 68,735 0 51,693 0 

ले टो पायरोिसस 1,331 73 491 40 745 75 454 29 497 14 

एकूण 20,49,826 108  20,04,138 175 21,34,087 210 9,14,697 75 5,33,729 73 

आधार  : राज्य आरोग्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन          + िडसबरपयत                      

मानवी अवयव त्यारोपण अिधिनयम 1994 65तक्ता 10.20   त्यारोपणांची संख्या 

66 त्यारोपण 2011-12 2012-13+ 
69लाइ ह मतुर्िंपड   574  369 
72लाइ ह यकृत  5  2 
75कॅडे हर अवयव त्यारोपण   
76अ) मतुर्िंपड   26  49 
79ब) यकृत   6  19 
82क) फु फुस   0  2 
85केरटॅो लॉ टी नेतर्पटल  2,754  1,852 
आधार  : राज्य आरोग्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन           
+िडसबरपयत                                                                    

10.38 मानवी उपचाराकिरता तसेच मानवी अवयवांची 
यावसाियक िवकर्ी होऊ नये याकिरता मानवी अवयव काढणे, 
जतन करणे, त्यारोपण करणे याकिरता भारत सरकारने 
मानवी अवयव त्यारोपण अिधिनयम 1994 लाग ूकेला आहे. 
राज्यात एका अवयव त्यारोपणाकिरता 95 कदेर्, एकापेक्षा 
जा त अवयवांच्या त्यारोपणाकिरता 1 8 आिण नेतर्दान, 
नेतर्पेढी व केरॉटो ला टीसाठी (नेतर्पटल त्यारोपण) 253 
कदर्ांची न दणी झाली आहे. सन 2011-12 व 2012-13 मध्ये 
करण्यात आले या त्यारोपणांची संख्या तक्ता कर्. 10.20 मध्ये 
देण्यात आली आहे. 
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मिहला व बाल क याण 
मिहला क याण 
10.39 महारा टर् हे 1994 साली  मिहला धोरण तयार करणारे देशातील पिहले राज्य असनू त्या नंतर 2001 साली  ते सधुािरत केले.  
नवीन मिहला धोरण 2013 नकुतेच जाहीर करण्यात आले आहे आिण निजकच्या भिव यात अिंतम धोरण उपल ध होईल. मिहलांसाठी 
काही िविश ट योजना आखनू मिहलांच्या सक्षमीकरणासाठी पाऊले उचलली गेली.   ि तर्यांवर  होणा-या लिगक अत्याचािवरूध्द कायदा 
बळकट करण्यासाठी अिलकडेच भारत सरकारने न्यायमतुीर् वमार् सिमती गठीत केली.  राज्य शासन मिहलांच्या क याणासाठी िविवध 
योजना राबिवत असनू त्या पढुील माणे आहेत. 

• शासिकय मिहला वसितगहेृ : 16 ते 60 वषर् या वयोगटातील िनरा ीत, अनाथ, पिरत्यक्ता, कुमारी माता, पीिडत तथा 
संकटगर् त मिहलांना आ य देण्यासाठी शासिकय वसितगहेृ  थापन करण्यात आली आहेत. राज्यात अशा कारची 
20 शासकीय वसितगहेृ  असनू त्यांची वेशक्षमता  2000 आहे.  “ सधुािरत माहेर योजना ” अतंगर्त मिहलांना 30 
िदवस सं थेत वा त य के यानंतर दरमहा ` 250 इतके अनदुान िदले जाते.    

• संरक्षणगहेृ (मिहला संरक्षणगहृ) : अनैितक यापार ( ितबंध) अिधिनयम, 1956 अन्वये अनैितक यवसायातनू 
पोिलसांनी  सोडवनू आणले या ि तर्यांचे व मलुींचे संरक्षण व त्यांच्या पनुवर्सनासाठी संरक्षणगहेृ थापन करण्यात 
आली आहेत.  राज्यात मुंबई व नागपरू येथे त्येकी एक या माणे दोन संरक्षणगहेृ असनू त्यांची वेशक्षमता 200 आहे.  
तसेच  वयंसेवी सं थांमाफर् त िवना अनदुान तत्वावर 5 संरक्षणगहेृ चालिवण्यात येतात, त्यांची एकूण वेशक्षमता  
215 आहे. 

• वयंसेवी आधारगहेृ : राज्यात सहा िज ांमध्ये नऊ वयंसेवी आधारगहेृ असनू त्यांची वेश शमता 590 इतकी 
आहे.  शासन दरमहा दरडोई ` 950 इतके सहा यक अनदुान देते.   याच्या  िशवाय  “ सधुािरत माहेर योजना ” मधनही  ू
लाभ देण्यात येतात.   

• यावसाियक िशक्षण आयोिजत करण्यासाठी मिहला मंडळाना अथर्सहा य:  या योजनेअंतगर्त वयंसेवी 
सं थांमाफर् त राज्यात एकूण 335 मिहला िशक्षण कदेर् चालिवली जात आहेत. 

• िव ावेतन : आिर्थकद टयाृ  मागास कुटंुबातील मलुींना शासन मान्य सं थेमधन ू यावसाियक िशक्षण घेण्यासाठी 
दरमहा ` 100 (10 मिहन्यांपयत)िव ावेतन िदले जाते. 

• वयंरोजगार :  गरीब, पिरत्यक्ता, अिववािहत माता, पीिडत ि तर्या यांना वत:चा छोटा यवसाय सरुू करण्यासाठी या 
योजनेमधनू लाभाथ्यार्ला ` 500 अथर्सहा य एक रकमी िदले जाते.  

• दािरदर्य रेषेखालील िवधवा ि तर्यांना त्यांच्या मलुींच्या िववाहासाठी अथर्सहा य : या योजनेमधनू दािरदर्य रेषेखालील 

िवधवा तर्ीस ितच्या मलुीच्या िववाहासाठी  ` 2,000 इतके अथर्सहा य िदले जाते. 

• देवदासी पनुवर्सन योजना : देवदासींच्या क याणासाठी राज्य शासनामाफर् त िनवृ ी-वेतन योजना, िववाह अनदुान,  
मलुा-मलुींच्या िशक्षणासाठी सहा य, देवदासींच्या मलुा मलुींकिरता वसितगहृ, इ. योजना राबिव या जात आहेत. 

• समपुदेशन कदर् : कौटंुिबक िंहसा, कलह, फूट, मिहलांवरील अत्याचार, इ. बाबत स ला व मागर्दशर्न करण्याकिरता 
काही पोिलस ठाण्यांमध्ये मिहला समपुदेशन कदेर् थापन केली आहेत. या योजनेअंतगर्त राज्यात अशी 85 समपुदेशन 
कदेर् असनू ती कदर्ास वािर्षक ` 2,35,366 इतका िनधी देण्यात येतो. 

• शभुमंगल सामिूहक िववाह योजना : शेतकरी व शेतमजरु यांच्या आत्महत्त्यांना आळा बसावा हणनू त्यांच्या 
मलुींच्या लग्नासाठी राज्य शासन सामिुहक िववाह योजना राबिवते.  िववाह सोहळा आयोिजत करण्यासाठी वयंसेवी 
सं थेस ित जोडपे ` 2,000 इतकी रक्कम या योजनेखाली िदली जाते.  वधच्या ू विडलांना वधसाठीू  घरगतुी 
उपयोगाच्या व त ूव मंगळसतूर् खरेदी करण्याकिरता ` 10,000 इतकी रक्कम िमळते. 

• हंडा प तीचेु  िनमूर्लन : समाजातील हंुडा थेचे िनमूर्लन करण्यासाठी त्येक िज ात िज हािधकाऱ्यांच्या 
अध्यक्षतेखाली “हंुडा िनमुर्लन सिमती” थापन करण्यात आली असनू, सिमतीच्या कायार्साठी ितवषर्  ` 45,000 
अथर्सहा य देण्यात येते. 

१०.४० मिहला क याण योजनांची कामिगरी  तक्ता १०.२१ मध्ये िदली आहे. 
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10.41 राज्यात  मिहलांसाठी कदर्परु कृत िविश ट योजना राबिवण्यात येत असनू त्या खालील माणे आहेत. 

• नोकरदार मिहलांसाठी वसितगहृ : वािर्षक उत्पन्न ` 16,000 पेक्षा कमी आहे अशा नोकरदार मिहलांसाठी वसितगहृ 
चालिवणाऱ्या वयंसेवी सं थेस या योजनेखाली जिमनीच्या िंकमतीच्या 50 टक्के व इमारतींच्या बांधकाम खचार्च्या 
75 टक्के अनदुान कदर् शासनामाफर् त देण्यात येते.  राज्यात अशी 127 वसितगहेृ असनू त्याची वेश क्षमता 9,172 
इतकी आहे. 

• मिहलांकिरता अ पमदुती िनवास थान :  संकटात सापडले या  मिहलांकिरता एकूण 9,602 इतकी वेश क्षमता 
असलेली 32 िनवास थाने कायर्रत आहेत. 

• िशक्षण व रोजगार कायर्कर्मासाठी आधार ( टेप) : या योजनेचे मखु्य उि ट मिहलांच्या छोटया गटांना चालना 
देणे, वयंरोजगार व कौश य िवकासासाठी िशक्षण देणे आिण रोजगार तथा उत्पन्न िनिर्मतीचे क प सरुू 
करण्यासाठी मागे व पढेु अनबंुध परुिवणे ही आहेत. राज्यात असे 22 क प कायर्रत आहेत. 

• वाधार : या योजनतगर्त संकटात सापडले या मिहलांच्या पनुवर्सनासाठी संरक्षण, संगोपन, िशक्षण आिण 
यावसाियक िशक्षण देण्यासाठी अथर्सहा य देण्यात येते.  वयंसेवी सं थांमाफर् त चालिवण्यात येणा-या एकूण 48 
क पामध्ये 2,500 लाभाथीर् आहेत.   

• उज्वला : मिहलांच्या अनैितक शोषणाच्या यापारास ितबंध करण्यासाठी उज्वला ही सवर्समावेशक योजना असनू या 
योजनेमध्ये पीडीतांची सटुका, पनुवर्सन तसेच कुटंुबाशी पनुिर्मलन करण्यासाठी सहा य करण्यात येते.  या योजनेअंतगर्त 
40 सं था कायर्रत असनू यापैकी 14 िनवासी सं था आहेत. 

िनणर्य िकर्येत सहभाग  
10.42 भारतीय मिहलांनी वातंत्र्य चळवळीत जरी महत्त्वाची भिूमका बजावली असली तरी, वातंत्र्य ा तीनंतरच्या कालखंडात 
मिहलांचा सावर्जिनक जीवनातील सातत्यपणूर् सहभागाच्या वरुपात त्याचे रूपांतर मातर् झाले नाही. भारत सरकारने मिहलांना थािनक 
वराज्य सं थातील लोक ितिनधीत्वामध्ये एक-तिृतयांश आरक्षण देण्याचा िनणर्य घेतला आहे. तथािप, राज्य सरकारने थािनक वराज्य 
सं थातील हे आरक्षण 50 टक्क्यांपयत वाढिवले आहे.  सदर 50 टक्के आरक्षण हे राज्यातील िज हा पिरषदांचे अध्यक्ष, तालकाु  
पंचायतींचे सभापती व गर्ामपंचायतींचे सरपंच या  पदांसाठी देखील लाग ूआहे.  

मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
10.43 कदर् व राज्य परु कृत िविवध िवकास योजना राबिवण्याकरीता, राज्य शासनाने मिहला आिर्थक िवकास महामंडळास 
(मािवम) राज्य तरीय िशखर सं था हणनू घोिषत केले आहे. मािवम वसहाि यत गट, िवि य सं था, वयंसेवी सं था आिण शासनाचे 
संबंिधत िवभाग यांमधील समन्वय सं था हणनूही काम करते.   

10.44 आिर्थक व सामािजक कायार्साठी मिहलांनी एकतर् येण्यासाठी व-सहायता गट हे एक चांगले माध्यम आहे. िडसबर, 2012 
अखेर 12,243 गावांमध्ये 64,226 व-सहाि यत गट होते व त्यामध्ये 8.11 लाख  मिहलांचा सहभाग आहे.  या मिहलांची एकूण बचत 

तक्ता 10.21   मिहला क याण योजना 
(` कोटी) 

2010-11 2011-12  2012-13 + योजना 

लाभाथीर् खचर् लाभाथीर् खचर् लाभाथीर् खचर् 

शासिकय मिहला वसितगृहे / 
वयंसेवी आधार गृहे / संरक्षण गृहे 

1,400 6.36 1,400 6.27 1,300 5.83 

मिहला मंडळांना अथर्सहा य 106 0.46 88 0.19 93 0.20 

िव ावेतन 848 0.90 976 0.05 1,078 0.11 

वयंरोजगार 3,466 0.17 1,592 0.08 3,128 0.16 

िवधवांच्या मुलींच्या िववाहाकिरता 
अथर्सहा य 

529 0.11 271 0.05 149 0.03 

शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना 8,899 10.68 15,867 19.04 416 0.50 

आधार  : आयुक्तालय, मिहला व बालिवकास, महारा टर् शासन                                                        +  िडसबर पयत 
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समुारे ` 190 कोटी होती आिण एकूण अंतगर्त िवतरीत कजर्  ` 527.18 कोटी होते.  व-सहाि यत गटांना िविवध िव ीय सं थांकडून   
` 424.16 कोटी कजर् िमळाले.  योजनािनहाय मिहला व-सहाि यत गटांचा तपशील  तक्ता 10.22 मध्ये िदला आहे.    

बाल क याण योजना 
10.45 योजनाब , संरिचत व िश तबध्द पध्दतीने बालकांचा िवकास होण्यासाठी राज्य शासनाने 2002 मध्ये बालिवकास धोरण 
लाग ूकेले आहे. राज्यातील अनाथ, िनराधार, बेघर व वाममागार्ला लागले या बालकांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 

10.46 बालिवकास धोरणातील उि  े साध्य करण्याकिरता राज्यात बालकांचे संगोपन, त्यांचे संरक्षण व पनुवर्सन करण्याकिरता 
अनेक योजना राबिवण्यात येत असनू महत्त्वाच्या योजनांचा तपिशल खालील माणे आहे. 

• बाल न्याय कायर्कर्म : या कायर्कर्मांतगर्त, राज्य शासना ारे गठीत बाल क याण सिमतीने िशफारस केले या बालकांसाठी 
60 “िनरीक्षण गहेृ”, 1,050 “बालगहेृ” व नऊ “काळजीवाहू वसितगहेृ/राज्यगहेृ” कायर्रत आहेत. या योजनेअंतगर्त सन 
2011-12 मध्ये ` 93.31,  कोटी इतका खचर् झाला असनू, सन 2012-13 मध्ये िडसबर पयत ` 97.73 कोटी इतका खचर् 
झाला आहे. 

• बालसंगोपन योजना : घरापासनू वंिचत असले या गरज ूमलुा-मलुींना सं थेत दाखल करण्याऐवजी पयार्यी कुटंूब उपल ध 
करुन देण्यासाठी राज्यात बालसंगोपन योजना राबिवली जाते. या योजनेअंतगर्त सन 2011-12 मध्ये ` 10 कोटी इतका खचर् 
झाला असनू, सन 2012-13 मध्ये िडसबर पयत ` 7.33 कोटी इतका खचर् झाला आहे. 

तक्ता 10.22 मिहला वसहाि यत गट  
 (31 िडसबर, 2012 पयत) 

 सभासद  योजना 
वसहाि यत 
गट अनसुिूचत 

जाती 
अनसुिूचत 
जमाती 

इतर 
मागासवगीर्य 

अ पसंख्यांक भटक्या 
जमाती  

इतर  एकूण  

वणर्जयंती गर्ाम 
वरोजगार योजना 

8,413 20,428 17,711 28,912 3,768 10,134 21,599 1,02,552 

वयंिसध्दा 2,759 3,449 14,516 9,197 1,926 3,088 5,584 37,760 

मािवम-अनसुिूचत 
जाती उपयोजना 
अंतगर्त िनधीतनू 

16,169 1,83,055 5,760 8,348 3,072 3,890 3,614 2,07,739 

वयंसेवी सं था- 
अनसुिूचत जाती 
उपयोजना अंतगर्त 
िनधीतनू 

3,897 43,972 643 1,087 380 1,034 545 47,661 

मािवम-आिदवासी 
उपयोजना अंतगर्त 
िनधीतनू 

5,780 6,170 61,502 2,149 1,488 903 293 72,505 

रमाई मिहला 
सक्षमीकरण 
योजना 

1,802 3,063 3,598 12,859 600 1,991 1,662 23,773 

कृषी स तक 
योजना 

279 473 508 1,876 129 628 1,906 5,520 

मिहला वावलंबन 
िनधी 

160 156 208 453 321 315 1,305 2,758 

तेजि वनी 21,175 24,314 21,119 82,705 17,244 25,543 83,524 2,54,449 

इतर 3,792 8,103 8,495 22,674 2,197 4,417 9,931 55,817 

एकूण  64,226 2,93,183 1,34,060 1,70,260 31,125 51,943 1,29,963 8,10,534 

आधार : मािवम, महारा टर् शासन.               
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10.47 वरील बाल क याण योजनांचा तपिशल तक्ता कर्.10.23 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 10.23   बाल क याण योजनांचा तपिशल 

(` कोटी) 

2010-11 2011-12 2012-13+ योजना 

लाभाथीर् खचर्       लाभाथीर् खचर्       लाभाथीर् खचर्       

बालन्याय कायर्कर्म   71,866 76.27 76,548 93.31    78,137 97.73 

बाल संगोपन योजना 17,478 9.50 17,783 10.00 14,718 7.33 

आधार  : मिहला व बालिवकास आयुक्तालय, महारा टर् शासन      + िडसबर पयत 

एकाित्मक बाल िवकास सेवा 

10.48 गर्ामीण, आिदवासी व झोपडप ी भागातील शालेयपवूर् बालकांची योग्य वाढ व िवकास साधण्यासाठी, एकाित्मक सेवा 

परुिवणे ही  एकाित्मक बाल िवकास सेवा या योजनेची मखु्य उि टे आहेत. या योजनेअंतगर्त शालेयपवूर् बालके, गभर्वती ि तर्या व तनदा 

मातांचे आरोग्य व पोषण ि थती सधुारण्यासाठी लसीकरण, परूक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, संदभर् सेवा, पोषण व आरोग्य िशक्षण 

आिण शालेय पवूर् िशक्षण अशा मलूभतू सेवा परुिव या जातात. हा कायर्कर्म 97,462 अंगणवा ा, 10,901 िमनी अंगणवा ा आिण  

तालकाु /गट पातळीवर थापन करण्यात आलेले 553 बालिवकास क प यांमाफर् त राबिवला जातो.   

पोषण कायर्कर्म 

10.49 बालके, गभर्वती ि तर्या व तनदा माता यांच्या पोषण िवषयक िकमान गरजा भागिवण्यासाठी व त्यांना आरोग्य सिुवधा 

परुिवण्यासाठी परूक पोषण आहार हा कायर्कर्म एकाित्मक बालिवकास सेवा योजनेअंतगर्त राबिवण्यात येतो.  जागितक आरोग्य 

संघटनेच्या मानकानसुार, सन 2010-11 पासनू बालकांचे सवर्साधारण, साधारण कमी वजनाची व अित कमी वजनाची बालके असे 

वगीर्करण करण्यात आले आहे. पोषण ेणीिनहाय बालकांची टक्केवारी तक्ता 10.24 मध्ये िदली आहे. पोषण आहारावरील खचर् राज्य 

शासनाकडून केला जातो, तर पोषण आहारा यितिरक्त इतर खचार्ची ितपतूीर् ही पणूर्त: कदर् शासनाकडून केली जाते. परूक पोषण आहार 

कायर्कर्मांतगर्त लाभथीर् व खचर् तक्ता 10.25 मध्ये िदला आहे. 

 

तक्ता 10.24 बालकांची (0 ते 5 वष) पोषण ेणीिनहाय 
टक्केवारी 

 

 वषर् के्षतर् 
सवर्साधारण 
बालके 

साधारण 
कमी 

वजनाची 

अित कमी 
वजनाची 

गर्ामीण 84.7 13.4 1.9 

आिदवासी 73.2 22.3 4.5 

नागरी 73.3 24.7 2.0 

2011-12 
 

एकूण 81.2 16.5 2.3 

गर्ामीण 91.4 7.5 1.1 

आिदवासी 80.0 16.8 3.2 

नागरी 75.2 23.1 1.7 

2012-13 + 

एकूण 87.1 11.4 1.5 

आधार  : आयकु्तालय, एकाित्मक बालिवकास सेवा योजना, महारा टर् शासन     

+ नो हबर पयत 

तक्ता 10.25 परूक पोषण आहार कायर्कर्म 
 

के्षतर् वषर् लाभाथीर्  
(लाखात) 

खचर्           
(` कोटी) 

2010-11  62.39 588.00 

2011-12 61.82 874.34 

गर्ामीण 
(आिदवासी 
भागासह) 

2012-13 + 59.95 644.79 

2010-11  13.18 147.00 

2011-12 12.78 191.07 

नागरी 

2012-13 + 12.12 137.57 

आधार  : आयकु्तालय, एकाित्मक बालिवकास सेवा योजना, महारा टर् शासन     

+ नो हबर पयत 
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10.50 एकाित्मक बाल िवकास सेवा योजनेमाफर् त राज्यात राबिव या जाणाऱ्या कदर्परु कृत योजना खालील माणे आहेत. 

• राजीव गांधी िकशोरवयीन मलुींचे सक्षमीकरण (सबला) : ही योजना सन 2011 पासनू िकशोरवयीन मलुींच्या (11 ते 
18 वष वयोगट) सक्षमीकरणासाठी राज्यातील 11 िज ांमध्ये 207 क पांमाफर् त ायोिगक तत्त्वावर राबिवण्यात येत 
आहे.  भारत सरकारकडून ित वषीर् ित क प ` 3.80 लाख परूक पोषण आहार या योजनेच्या इतर कायार्साठी जसे  
िशक्षण व इतर शासकीय खचर् यासाठी परुिवण्यात येतात. परूक पोषण कायर्कर्मांतगर्त समुारे 7,38,646 लाभाथीर् आहेत.  

• इंिदरा गांधी माततृ्व सहयोग योजना : गभर्वती ि तर्या व तनदा माता यांचे आरोग्य व पोषणाचा दजार् सधुारावा या उ ेशाने 
ही योजना भंडारा व अमरावती या दोन िज ांमध्ये सन 2011 पासनू ायोिगक तत्त्वावर राबिवण्यात येत आहे.  लाभधारक 
गभर्वती ि तर्या व तनदा माता यांना तीन ह त्यांमध्ये ` 4,000 रोख रक्कम िदली जाते.  या योजनतगर्त सन 2012-13 मध्ये 
िडसबरपयत 37,500 लाभाथ्यार्ंना लाभ देण्यात आला. 

मिहला व बालकांवरील अत्याचाराचे गनु्हे  
10.51 मिहलांिवरुध्द घडणाऱ्या गनु् ांना  िवशेषत्वेकरून मिहलांवरील अत्याचाराचे गनु्हे समजले जातात. सन 2011 मध्ये 
न्यायालयात एकूण 1.42 लाख करणे ( लंबीत करणांसहीत) न्यायालयीन चौकशीसाठी होती, त्यापैकी 91.8 टक्के करणे 
न्यायालयीन चौकशीसाठी लंबीत होती.  राज्यातील मिहलांिवरोधात घडले या गनु् ांची  आकडेवारी तक्ता 10.26 मध्ये िदली आहे.  

10.52 सामान्यत: बालकांवरील अत्याचार िंकवा ज्या गनु् ात बालक पीिडत असतात असे गनु्हे बालकांवरील अत्याचाराचे गनु्हे 
हणनू संबांधले जातात.  राज्यातील बालकांिवरोधातील गनु् ांची आकडेवारी तक्ता 10.27 मध्ये िदली आहे. 

 

 तक्ता 10.26    राज्यात मिहलांिवरोधात घडलेल ेगनु्हे 
 (संख्या)

अत्याचाराचा कार 2009 2010 2011 

बलात्कार 1,483 1,599 1,701 

अपहरण आिण पळवून नेणे   926 1,124 1,252 

हंुडाबळी 341 393 339 

पती आिण पतीच्या नातेवाईकांकडून झालेले अत्याचार 7,681 7,434 7,136 

िवनयभंग  3,196 3,661 3,794 

लिगक अत्याचार (छेडछाड) 1,099 1,180 1,071 

अनैितक यापार ितबंधक कायदा 271 306 390 

इतर 1,623 1,765 1,526 

एकूण  16,620 17,462 17,209 

आधार  : रा टर्ीय गनु्हे अिभलेख कदर्, भारत सरकार 

तक्ता 10.27   बालकांिवरुध्द घडलेल ेराज्यातील गनु्हे
(संख्या)( 

गनु् ाचा कार 2007 2008 2009 2010 2011 

खनू (एकूण) 213 178 182 214 204 

  1) गभार्तील जीव   2 3 1 3 3 

  2)  इतर  211 175 181 211 201 

बालकांवरील बलात्कार  615 690 612 747 818 

अपहरण आिण पळवून नेणे 590 598 534 749 858 

पिरत्याग  297 274 274 198 189 

इतर  992 969 1,292 1,356 1,293 

एकूण  2,707 2,709 2,894 3,264 3,362 

आधार  : राज्य गनु्हे अिभलेख कदर्,  महारा टर् शासन   
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शेतकरी शेतमजूर आिण मत् य यवसाय खाण व दगडखाण
उत्पादन (घरगतुी व िबगर घरगतुी उ ोग) बांधकाम यापार
वाहतूक, साठवण व दळणवळण इतर िसमांितक कामगार

आलेख 10.7 : कामगारांचे वगीर्करण टक्केवारी
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रोजगार व दािरदर्य  
रोजगार  

10.53 वाढत्या म शक्तीच्या संधींच्या िव तारासाठी, िशक्षणा ारे त्यांच्या ज्ञान व कौश य समधृ्दीसाठी आिण िमळकती 
रोजगारा ारे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन धोरण आखत असते.  सवर्समावेशक वृ ीच्या उ ी टाचे वा तव जाणण्यासाठी समाजाच्या 
सवर् घटकांना रोजगार संधींमध्ये वाढ होणे आव यक आहे.  

10.54  शासनातील व शासनाबाहेरील या दोन्हींमधील िविवध तरावरील िनयोजन, धोरण आखण्यासाठी व िनणर्य घेण्यासाठी  
रोजगार व बेरोजगार यासंबंधीच्या मािहतीची आव यकता असते. रोजगार व बेरोजगार यासंबंधीच्या मािहतीचे मखु्य ोत पढुील माणे 
आहेत. 

• जनगणना  

• रा टर्ीय नमनुा पाहणी (रानपा) कायार्लयाने घेतले या पाहण्या 

• आिर्थक गणना 

• रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्म 

• कारखाना अिधिनयम-1948 खालील न दणीकृत कारखान्यांची अिनवायर् िववरणपतेर् 

जनगणना 

10.55 जनगणना ही िविश ट वेळी देश अथवा देशातील सिुनि चत व िसिमत भाग यातील सवर् यक्तींच्या संबंधातील 
जीवनिवषयक, आिर्थक व सामािजक मािहती गोळा करुन ितचे संकलन, मू यमापन, िव लेषण व काशन िंकवा अन्यथा सारण 
करण्याची िकर्या आहे. जनगणना 2011 वर आधारीत रोजगारिवषयक मािहती अ ाप कािशत हावयाची आहे. तथािप, जनगणना 
1991 व 2001 च्या मािहतीवर आधािरत िव लेषणाची चचार् खाली केलेली आहे. 

10.56 मखु्य कामगारांची एकूण कामगारांशी असलेली टक्केवारी 91.4 टक्क्यावरून कमी होऊन 84.3 टक्के इतकी झाली, याचे 
मखु्य कारण कृिष व संलग्न काय यातील कायर्शक्तीमधील घट हे होते. मखु्य कामगारांचे कृिष व संलग्न काय यातील माण 55.9 
टक्क्यावरुन कमी होऊन 45.1 टक्के इतके झाले, तर कृिष यितिरक्त के्षतर्ातील मखु्य कामगारांचे माण 35.5 टक्क्यावरुन वाढून 
39.2 टक्के इतके झाले. तथािप, सीमांितक कामगारांच्या माणात लक्षणीय वाढ होऊन ते 8.6 टक्क्यावरुन 15.7 टक्के इतके झाले. 
जनगणना 1991 व 2001 मधील कामगारांचे वगीर्करण आलेख 10.7 मध्ये दशर्िवले आहे आिण 2001 च्या जनगणनेनसुार िव ततृ 
आकडेवारी पिरिश  ट 10.6 मध्ये िदली आहे. 
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आलेख 10.8 िविवध आिर्थक गणनांमधील रोजगार
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गर्ामीण नागरी

आिर्थक गणना 
10.57 आिर्थक गणना हणजे देशाच्या भौगोिलक 
सीमांतगर्त सवर् आ थापनांची संपणूर् गणना होय. भारतात 
सहावी आिर्थक गणना घेण्यात येत आहे. राज्यात ही गणना 
घेण्याची  जबाबदारी अथर् व सांिख्यकी  संचालनालयावर असनू  
सदर गणनेचे के्षतर्काम एि ल-जनू, 2013 या कालावधीत 
करण्याचे तािवत आहे.  पाच या व सहा या आिर्थक 
गणनेतील फरक हणजे सहा या आिर्थक गणनेत सामान्य 
शासन, संरक्षण व अिनवायर् सरुक्षा सेवा आ थापनांचा समावेश 
केलेला नाही.  पाच या आिर्थक गणनेत कामाचा संदभर् 
कालावधी शेवटचे वषर्/मोसम असा होता, तर सहा या आिर्थक 
गणनेत तो शेवटचा कामाचा िदवस असा आहे. 

10.58 पाच या आिर्थक गणनेनसुार (2005), राज्यात 
समुारे 1.13 कोटी यक्ती कायर्रत होत्या, त्यापैकी 39.1 टक्के 
गर्ामीण भागात आिण 60.9 टक्के नागरी भागात होत्या. 
कृिषिवषयक आ थापनामधींल रोजगार 9.3 टक्के होता, तर िबगर-कृिष आ थापनांमधील रोजगार 90.7 टक्के होता. राज्यातील एकूण 
रोजगारापैकी व-मालकीच्या आ थापनामध्ये 29.5 टक्के यक्ती कायर्रत होते आिण ज्या अ थापनेमध्ये वेतनी कामगार असतात अशा 
आ थापनामध्ये 71.5 टक्के यक्ती कायर्रत होते. एकूण रोजगारापैकी मिहला रोजगार 17.9 टक्के इतका होता. आिर्थक 
कायर्ि थतीनसुार रोजगाराचा तपशील पिरिश ट 10.7 व 10.8 मध्ये िदला आहे. िविवध आिर्थक गणनांमधील रोजगार आलेख कर्मांक 
10.8 मध्ये दशर्िवला आहे.  

रा टर्ीय नमनुा पाहणी  

10.59 रानपा 68 या फेरीमध्ये (जलैु, 2011-जनू, 2012) 'रोजगार व बेरोजगार' या िवषयावर मािहती गोळा करण्यात आली होती. 
पाहणीच्या अंदाजानसुार चाल ूआठवडयाच्या कायर्ि थतीनसुार गर्ामीण भागातील 15-59 वष या वयोगटातील 59.6 टक्के यक्ती आिण 
नागरी भागातील 50.3 टक्के यक्ती मशक्तीमध्ये होत्या. चाल ूआठव ाच्या कायर्ि थतीनसुार 15-59 वष वयोगटातील यक्तींची 
टक्केवारी तक्ता 10.28 मध्ये िदली आहे.  

10.60 गर्ामीण भागातील 15-59 वष या वयोगटातील समुारे 51 टक्के परुुष व 47 टक्के  ि तर्या घरगतुी  उ ोगात वयंरोजगारी / 
मदतनीस हणनू कायर्रत होत्या. नागरी भागात तत्सम माण अनकुर्मे 34 व 26 टक्के होते.  गर्ामीण भागात िनयिमत कमर्चा-यांचे माण  
ि तर्यांमध्ये परुुषांच्या तलुनेत कमी होते, तर नागरी भागात हेच माण अिधक होते. याउलट गर्ामीण व नागरी या दोन्ही भागात नैिमि क 
मजरुांचे माण ि तर्यांमध्ये परुूषांच्या तलुनेत जा त होते. चाल ूआठवडयाच्या कायर्ि थतीनसुार 15-59 वष वयोगटातील मशक्तीची 
टक्केवारी तक्ता 10.29 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.28   चाल ूआठव ाच्या कायर्ि थतीनसुार 15-59 वष वयोगटातील यक्तींची टक्केवारी 
(अ थायी) 

गर्ामीण  नागरी एकूण चाल ूआठव ाची कायर्ि थती  

परुुष तर्ी एकूण परुुष तर्ी एकूण परुुष तर्ी एकूण 

(i) काम करणारे    80.1 38.7 59.6 77.8 18.9 50.3 79.1 30.5 55.6

(ii)  काम न करणारे परंत ुकामाच्या शोधात 
आिण/िंकवा कामासाठी उपल ध (अथार्त 
बेरोजगार) 

1.7 0.2 0.9 2.4 0.7 1.6 2.0 0.4 1.2

A. एकूण म शक्ती (i  आिण ii) 81.8 38.9 60.5 80.2 19.6 51.9 81.1 30.9 56.8

  B.  मशक्ती बाहेरील  18.2 61.1 39.5 19.8 80.4 48.1 18.9 69.1 43.2

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन   
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10.61 िशिक्षत हणजे ज्या यक्ती माध्यिमक आिण त्यापेक्षा अिधक शैक्षिणक तर पदिवका/ माणपतर् अ यासकर्मासह संपादन 
करत असेल ते िशिक्षत होत. साधारणत: 15 व अिधक वष वय असलेला एखादा यक्ती सदर शैक्षिणक तर संपािदत करू शकतो. 
त्यामळेु िशिक्षतांमधील  िशक्षण हे 15 व अिधक वष वयासाठी मयार्िदत केले आहे. गर्ामीण आिण नागरी या दोन्ही भागात िशिक्षतांमधील 
बेरोजगार हा ज्यांचा शैक्षिणक तर माध्यिमक पेक्षा कमी आहे अशांपेक्षा जा त आहे.  बेरोजगारांमध्ये पदिवका/ माणपतर् धारकांचे माण 
गर्ामीण भागात जा त आहे, तर पदवी धारकांचे नागरी भागात जा त आहे.  चाल ूआठव ाच्या कायर्ि थतीनसुार आिण  शैक्षिणक 
तरानसुार 15 व अिधक वष वयाच्या यक्तींची टक्केवारी  तक्ता 10.30 मध्ये  िदली आहे.  

तक्ता 10.30 15 व अिधक वष वयाच्या यक्तींची चालू आठव ाच्या कायर्ि थती आिण शैक्षिणक तरानसुार टक्केवारी  
(अ थायी) 

गर्ामीण नागरी शैक्षिणक तर 
 रोजगार बेरोजगार मशक्तीबाहेरील रोजगार बेरोजगार मशक्तीबाहेरील 

अिशिक्षत 66.3 0.2 36.5 45.4 0.2 54.4 

औपचािरक िशक्षणािशवाय   िशिक्षत 53.0 0.0 47.0 47.7 0.0 52.3 
साक्षर आिण पवूर् माध्यिमक पयत 61.0 0.7 38.3 49.3 1.2 49.5 
माध्यिमक 56.0 0.9 43.1 47.0 1.5 51.5 
उच्च माध्यिमक 47.1 2.7 50.2 41.5 1.8 56.7 
पदिवका / माणपतर्  62.1 4.7 33.2 68.1 1.9 30.0 
पदवीधर  56.8 1.8 41.4 60.2 3.1 36.7 
पद यु र   आिण त्यावरील 78.1 3.8 18.1 75.0 2.7 22.3 
सवर् 59.6 0.9 39.5 50.3 1.6 48.1 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन   

10.62 रानपाच्या िविवध फेऱ्यांमधील आकडेवारीची तलुना करता, असे िदसनू येते की, ाथिमक के्षतर्ातील रोजगाराचा वाटा सतत 
कमी होत आहे, तर ततृीय  ◌ोतर्ातील रोजगाराचा वाटा वाढत आहे. के्षतर्िनहाय रोजगाराचा वाटा तक्ता 10.31 मध्ये दशर्िवला आहे. 

राज्य शासनातील रोजगार 
10.63 31 िडसबर, 2012 रोजी राज्य शासनात एकूण 
6,66,728 इतकी मंजरू पदे होती. िरक्त पदांची एकूण मंजरू 
पदांशी टक्केवारी 15.76 टक्के इतकी आहे. राज्य शासकीय 
कमर्चाऱ्यांची  गटिनहाय पदे तक्ता 10.32 मध्ये  िदली आहे. 

तक्ता 10.29   चाल ूआठव ाच्या कायर्ि थतीनसूार 15-59 वष या वयोगटातील कायर्शक्तीची टक्केवारी 
(अ थायी)

गर्ामीण नागरी कायर्शक्तीचा कार 

परुूष तर्ी परुूष तर्ी 

 वयंरोजगार/घरगतुी यवसायात मदतिनस   50.7 46.5 33.5 26.3 
 िनयिमत मजरुी/वेतनावरील 13.6 6.1 54.4 57.5 
 नैिमि क मजरू  35.7 47.4 12.1 16.2 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन  

तक्ता 10.31   के्षतर्िनहाय रोजगाराचा वाटा 
(टक्केवारी) 

के्षतर् 1999-2000 2004-05 2009-10 

ाथिमक 58.1 56.0 51.4 

ि तीय 15.8 15.5 18.0 

ततृीय 26.1 28.5 30.6 

आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन  

तक्ता 10.32  31 िडसबर,2012 रोजी राज्य शासकीय 
 कमर्चा-यांची पदे 

(हजारात) 
गट  पदे 

  मंजरू भरलेली िरक्त 
अ  38.80 28.62 10.18 
ब  54.28 37.77 16.51 
क  476.08 417.25 58.83 
ड  97.57 77.99 19.58 

एकूण  666.73 561.63 105.10 

आधार : सामान्य शासन िवभाग, महारा टर् शासन     

 िटप : आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुणार नाहीत.
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आलेख 10.9 : रोजगार के्षतर् मािहती
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तर्ी
पुरूष

+ िडसबरपयत

कारखान्यातील रोजगार 

10.64 कारखाना अिधिनयम, 1948 अतंगर्त न दणीकृत 
सवर् कारखाने िमळून संघटीत के्षतर् तयार होते. सन 2011 मध्ये, 
एकूण 35.948 कायर्रत असले या कारखान्यातील सरासरी 
दैिनक रोजगार समुारे  18.5 लाख होता, तर मागील वषीर् तो 
समुारे 16.5 लाख होता. या कायर्रत कारखान्यांपैकी 50 िंकवा 
त्यापेक्षा जा त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांचे माण 21 
टक्के इतके होते. सवार्िधक कामगार मलूभतू धात ू व धात ू
उत्पादनांचे उत्पादन (18.5 टक्के) व त्यापाठोपाठ यंतेर् व 
उपकरणे (पिरवहन उपकरणांिशवाय) (13.2 टक्के) या 
कारखान्यांमध्ये कायर्रत होते. राज्यातील उ ोगाच्या 
कारानसुार कारखान्यांतील सरासरी दैिनक रोजगार तक्ता 

10.33 मध्ये िदला आहे आिण महत्वाची औ ोिगक सांिख्यकी 
पिरिश ट 10.9 व 10.10 मध्ये िदली आहे.  

रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्म  
10.65 रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्मांतगर्त सावर्जिनक व 
खाजगी आ थापना व त्यातील रोजगार यांच्याबाबतची मािहती 
रोजगार ि थती बदलाचे संिनयंतर्न करण्यासाठी दर तीन मिहन्यांनी 
गोळा करण्यात येते. ही कदर् परु कृत योजना राज्यात राबिवण्यात 
येते. सदर कायर्कर्मांतगर्त सावर्जिनक के्षतर्ातील आकारमान 
िवचारात न घेता सवर् आ थापना व 10 िंकवा त्यापेक्षा जा त 
कामगार असले या िबगर-कृिष खाजगी के्षतर्ातील आ थापना तर 
बनृ्हमुंबईतील 25 िंकवा त्यापेक्षा जा त कामगार असले या िबगर-
कृिष खाजगी आ थापनांचा समावेश आहे. िद. 31 िडसबर, 2012 
रोजी रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्मानसुार राज्यातील एकूण 
अंदािजत रोजगार 52.3 लाख असनू त्यापैकी 40.5 टक्के इतका 
रोजगार सावर्जिनक के्षतर्ातील आहे. एकूण रोजगारात मिहला 
कमर्चाऱ्यांचे माण 20 टक्के आहे. रोजगार के्षतर् मािहती 
कायर्कर्मांतगर्त रोजगार मािहती आलेख 10.9 मध्ये दशर्िवली आहे. 

रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदेर् 
10.66 बेरोजगार उमेदवारांची न दणी तसेच त्यांना वयंरोजगारासाठी मागर्दशर्न करण्यासाठी त्येक िज ात रोजगार व 
वयंरोजगार मागर्दशर्न कदेर् थापन केली आहेत. राज्यात 35 िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदेर्, सहा िव ािपठ तरीय 
रोजगार व वयंरोजगार कदेर्, आठ अनसुिूचत जमातीकिरता िशक्षण तथा मागर्दशर्न कदेर् आिण शािररीकद ाृ  अपंग यक्तींसाठी एक 
िवशेष कदर् कायर्रत आहेत. 

10.67 रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्ाच्या चाल ू न दवहीत 31 िडसबर, 2012 रोजी न द असले या यक्तींची संख्या 
24.04 लाख होती. सन 2012 मध्ये या कदर्ामध्ये न दणी झाले या यक्तींची संख्या 6.12 लाख इतकी असनू अिधसिूचत 2.59 लाख 
िरक्त पदांपैकी 1.34 लाख यक्तींना रोजगार परुिवण्यात आला.  अिधसिूचत केले या पदावर भरलेली पदे आिण चाल ून दवहीत 
असले या यक्तींच्या शैक्षिणक  पातर्तेनसुार तपशील अनकुर्मे पिरिश ट 10.11 व पिरिश ट 10.12 मध्ये िदला आहे. 

रोजगार ोत्साहनाकिरता कायर्कर्म 
10.68 राज्य शासनामाफर् त खालील रोजगार ोत्साहन कायर्कर्म राबिवण्यात येतात. 

• रोजगार ोत्साहन कायर्कर्म :  िशिक्षत बेरोजगार यक्तीस त्यक्ष कामाचे िशक्षण अथवा इतर ात्यिक्षक िशक्षण देणे. 
• िशकाऊ उमेदवारी िशक्षण कायर्कर्म :  िशकाऊ उमेदवारी वेळी िशक्षण देऊन उ ोगास िशिक्षत मनु यबळ परुिवणे. 
• उ ोजकता िवकास िशक्षण कायर्कर्म :  िशिक्षत बेरोजगार यवुकांना वयंरोजगारासाठी ेरीत व िशिक्षत करणे. 

या योजने अंतगर्त लाभाथ्यार्ंचा तपशील तक्ता 10.34 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 10.33 कारखान्यातील सरासरी दैिनक रोजगाराची 
टक्केवारी 

 

वषर् उ ोग कार 

2008 2009 2010 2011* 

गर्ाहक व त ू 30.0 31.1 29.7 28.4 

पनुिर्नमार्ण व त ू 34.6 35.7 36.3 36.7 

भांडवली व त ू 27.5 25.5 26.0 27.4 

इतर 7.9 7.7  8.0 7.5 

आधार : औ ोिगक सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय, महारा टर् शासन        *अ थायी 
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तक्ता 10.34   िविवध रोजगार ोत्साहन कायर्कर्मांतगर्त लाभाथीर् 
 

कायर्कर्म 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 + 

रोजगार ोत्साहन कायर्कर्म @ 10,995 13,379 19,582 18,956 12,418 

िशकाऊ उमेदवारी िशक्षण कायर्कर्म $ 35,943 37,081 41,207 44,737 46,706 
उ ोजकता िवकास िशक्षण कायर्कर्म # 42,448 43,329 32,886 35,076  17,014 

आधार : @ रोजगार व वयंरोजगार संचालनालय, महारा टर् शासन     +  िडसबर पयत 
              $  यवसाय िशक्षण व िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन     #  उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन 

10.69 राज्य शासनाने उ ोगांना कुशल मनु यबळ उपल ध 
हावे या उ ेशाने सन 2009-10 पासनू राज्यातील सवर् िज ांमध्ये 
रोजगार मेळावे आयोजनास सरुुवात केली आहे. वषर्िनहाय 
आयोिजत रोजगार मेळावे व त्या ारे परुिवण्यात आले या 
रोजगाराचा तपशील तक्ता 10.35 मध्ये देण्यात आला आहे. 

रोजगार िनिर्मती व दािरदर्य िनमूर्लन कायर्कर्म 
10.70 दािरदर्य िनमूर्लन हे िवकासाच्या धोरणाचे महत्वाचे 
उ ी ट आहे. सवर्समावेशक िवकास साध्य करण्यासाठी, िविवध 
दािरदर्य िनमूर्लन व रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म कदर् तसेच राज्य 
शासनामाफर् त राबिवण्यात येत आहेत. ापैकी काही 
कायर्कर्माबाबतची मािहती खाली िदली आहे. 

महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी अिधिनयम 
10.71 राज्यात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता सवर् िज ांमध्ये रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी अिधिनयम हा महात्मा गांधी 
रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी अिधिनयम (मगांरागर्ारोहअ) या नावाने राबिवण्यात येत आहे. ही योजना रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी 
अिधिनयम व पवूीर्ची फक्त महारा टर् शासनातफच राबिवण्यात येणारी देशातील एकमेव रोजगार हमी योजना (रोहयो) यांची एकितर्त 
योजना आहे.ही योजना ितच्या कायदेशीर चौकटीत आिण हक्क यावर आधारीत द टीकोनासह ृ ज्या कुटंुबातील ौढ यक्ती अकुशल 
काम करण्यास इच्छुक आहे, अशा कुटंूबाला आिर्थक वषार्त िकमान 100 िदवस हमीचा रोजगार कदर्ाच्या िनधीतनू आिण 100 पेक्षा जा त 
िदवसावरील मजरूीचा खचर् राज्य शासन उचलनू सरुिक्षत जीवनमानाचा दजार् वाढिवण्याचा उ ेश ठेवते. या योजनेत मिहलांचा 33 टक्के 
सहभाग बंधनकारक आहे. मगांरागर्ारोहअची गती तक्ता 10.36 मध्ये तर कारानसुार कामाची संख्या व त्यावर झालेला खचर् पिरिश ट 
10.13 मध्ये देण्यात आला आहे.  

तक्ता 10.35   आयोिजत रोजगार मेळा यांचा तपशील
(संख्या) 

वषर् रोजगार 
मेळावे 

उपि थत 
उ ोजक 

रोजगार मेळा यात 
उपि थत असलेले 
बेरे◌ाजगार यवुक  

त्यापैकी 
रोजगार 
परुिवलेले 

2009-10 144 उ.ना. 51,283 10,994 

2010-11 190 1,139 89,500 20,908 

2011-12 159 981 63,185 21,767 

2012-13 + 101 635 46,417 15,245 

आधार : रोजगार व वयंरोजगार संचालनालय, महारा टर् शासन             

उ.ना.- उपल ध नाही                 + िडसबर पयत 

तक्ता  10.36   महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी अिधिनयम योजनेची गती 
 

तपशील 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13 + 

कुटंुबांची संख्या      
(i) रोजगाराची मागणी केलेले 9,07,783 5,91,611 4,53,941 14,90,294 12,76,796 
(ii) रोजगार परुिवलेले 9,06,297 5,91,547 4,51,169 14,74,849 12,63,863 

(ii) ची    (i)   शी टक्केवारी 99.8 100.0 99.4 99.0 99.0 
एकूण खचर् (` कोटी)  361.54 321.09 358.12 1,594.73 1,337.26 
पणूर् झाले या कामांची संख्या  10,778 10,613 18,707 26,707 11,386 
रोजगार िदवस (कोटी) 4.2 2.7 2.0 7.43 5.72 
ती कुटंुब सरासरी रोजगार (िदवस) 46 46 44 50 45 
रोजगारामध्ये वाटा (टक्केवारी)      

(i)  अन.ुजाती 16.5 25.6 22.0 6.7 6.5 
(ii) अन.ुजमाती 44.2 33.2 25.6 18.0 12.9 
(iii) मिहला  46.2 33.7 45.9 46.0 44.8 

एक िदवस रोजगार िनिमतीर्ची िंकमत (`) 86 117 179 215 234 

आधार :   नियोजन विभाग (रोहयो ), महारा टर् शासन                        +  िडसबर 2012 पयत 
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रा टर्ीय गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयान ( वणर्जयंती गर्ाम वरोजगार योजना)  
10.72 कदर् शासनाने वणर्जयंती गर्ाम वरोजगार योजनेची पनुरर्चना करुन रा टर्ीय गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयान (रागर्ाजीअ)  
हणनू राबिवण्याचा िनणर्य घेतला आहे.  राज्य शासन सदर योजना 2011 पासनू 'महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयान' वरुपात 
राबिवत आहे. गरीबांसाठी तळागाळातील तरावर बळकट सं थांची िनिर्मती करुन त्या ारे दािरदर्य िनमूर्लन करणे, ज्यामळेु त्यांना समधृ्द 
वयंरोजगाराची संधी व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी िमळण्यास मदत होते, ज्याचा पिरणाम वरुप शा वत आधारावर त्यांच्या उत्पन्नात 
लक्षणीय वाढ होईल, असा या  अिभयानाचा मखु्य उ ेश आहे. सदर योजना कमी मानव िवकास िनदशांक असले या 10 िज ांमध्ये 
रागर्ाजीअ कदर्ीत हणनू तर उवर्रीत िज ात रागर्ाजीअ उपकदर्ीत हणनू राबिवण्यात येत आहे. या योजने अंतगर्त सन 2012-13 मध्ये 
िडसबर, 2012 पयत एकूण 1,417 वैयिक्तक वरोजगारींना ` 6.13 कोटींचे कजर् आिण ` 2.33 कोटींचे अनदुान तर 16,000 
वयंसहायता गटांना ` 45.33 कोटींचे कजर् आिण ` 16.47 कोटींचे अनदुान िवतरीत करण्यात आले. या योजनेची गती पिरिश ट 

10.14 मध्ये दशर्िवली आहे. 

वणर्जयंती शहरी रोजगार योजना 
10.73 वणर्जयंती शहरी रोजगार योजना ही कदर् परु कृत योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहे. वणर्जयंती शहरी रोजगार योजने 
अंतगर्त सन 2011-12 मध्ये 6,708 लाभाथ्यार्ंवर ` 31.76 कोटी खचर् झाला आहे, तर सन 2012-13 मध्ये िडसबर पयत 4,475 
लाभाथ्यार्वर ` 7.51 कोटी खचर् झाला आहे. या योजनेची  गती पिरिश ट 10.14 मध्ये दशर्िवली आहे. 

पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म  
10.74 पंत धान रोजगार िनिर्मती हा कदर् परु कृत कायर्कर्म राज्यामध्ये सन 2008-09 पासनू राबिवण्यात येत आहे. या योजनेची 
उि े खालील माणे आहेत. 

• शहरी भागात होणारे थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपािरक कारागीर / बेरोजगार यवुकांच्या वयंरोजगार उ ोगांची उभारणी 
करुन रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करणे. 

• कारागीरांच्या मजरूी अजर्नाच्या क्षमतेत वाढ करुन रोजागराच्या संधीत वाढ करणे. 

सन 2011-12 मध्ये 2,624 क पांना ` 44.37 कोटी तारण िवतरीत करण्यात आले, ज्या ारे 20,662 रोजगारांची िनिर्मती झाली, तर 
सन 2012-13 मध्ये िडसबर पयत 1,997 क पांना ` 33.52 कोटी तारण िवतरीत करण्यात आले. ज्या ारे 11,985 रोजगारांची 
िनिर्मती झाली . या कायर्कर्माची  गती पिरिश ट 10.14 मध्ये िदली आहे. 

बीज भांडवल योजना  

10.75 उ ोग, सेवा व यापार यासारखे 
वयंरोजगार सरुु करण्याच्या दृ टीने तारण 
भागिवण्यासाठी िवि य सं थाकडून सलुभ कजर् 
परुवनू बेरोजगार यक्तींना  ोत्साहीत करण्यासाठी 
महारा टर् शासना ारा ही योजना राबिवण्यात येते. 
थािनक बेरोजगार यक्ती िंकवा 18 ते 50 
वयोगटातील सातवी उ ीणर् यक्तीचा गट या 
योजनेचा लाभ घेण्यास पातर् आहे. सन 2011-12 
मध्ये एकूण 1,734 क पांना ` 11.61 कोटी इतके 
बीज भांडवल िवतरीत करण्यात आले तर सन 
2012-13 मध्ये िडसबर अखेर एकूण 1,232 
वंरोजगार क पांना रू 8.17 कोटी इतके बीज 
भांडवल िवतरीत करण्यात आले. या योजनेची 
कामिगरी तक्ता 10.37 मध्ये िदली आहे. 

औ ोिगक संबंध 
10.76 सन 2012 मध्ये काम थांबलेली करणे (संप व टाळेबंदी) 27 होती, त्यामळेु 10,047 कामगार भािवत झाले. मागील 
वषार्पासनू चालत असले या काम थांबण्याच्या करणासिहत चाल ूवषार्तील संप व टाळेबंदीमळेु वाया गेले या मनु य िदवसांची संख्या 
23.45 लाख होती. राज्यातील औ ोिगक िववादाबाबतचा तपशील पिरिश ट 10.15 मध्ये िदला आहे.  

तक्ता 10.37   बीज भांडवल योजनेची  गती 
 

उि ट  साध्य  
वषर् क पांची 

संख्या 
िवतरीत 
करावयाचे 
बीज भांडवल   
(` लाखात) 

क पांची 
संख्या 

िवतरीत 
करावयाचे  
बीज भांडवल  
(` लाखात) 

2008-09 1,780 1,116.22 1,641 880.55 

2009-10 1,678 988.73 1,855 963.83 

2010-11 1,028 701.23 1,971 1,096.30 

   2011-12 1,949 1,168.95 1,734 1,161.96 

   2012-13+ 2,225 1,312.70 1,232 817.43 

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन            +  िडसबर पयत  
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दािरदर्य 
10.77 राज्याच्या िनिर्मतीपासनू दािरदर्य िनमूर्लन हे िवकासात्मक 
िनयोजनाचे महत्वाचे उि ट रािहले आहे. रा टर्ीय नमनुा पाहणीच्या 
उपभोग्य बाबींवरील खचार्च्या पंचवािर्षक फेऱ्यातील आकडेवारीच्या 
आधारावर िनयोजन आयोगाकडून दािरदर्याच्या माणाचे अदंाज तयार 
करण्यात येतात. 

10.78 सन 2004-05 साठी राज्यिनहाय दािरदर्य रेषा अंदािजत 
करण्यासाठी तडुलकर सिमतीने अ त्यक्ष िंकमतीचा वापर करुन पध्दती 
िवकिसत केली. सिमतीच्या िशफारशीनसुार सन 2004-05 ची गर्ामीण 
व नागरी दािरदर्य रेषा सन 2009-10 साठी सधुारीत करण्यात आ या 
आहेत . नागरी व गर्ामीण दािरदर्यरेषेचा राज्यातील मािसक दरडोई खचर् 
िवतरणावर उपयोजन करुन िशरिगणती गणुो र तयार करण्यात आले 
आहे. काही मखु राज्यांतील सन 2009-10 साठीच्या राज्यिनहाय 
दािरदर्य रेषा तक्ता 10.38 मध्ये आिण मखु राज्यांचे िशरिगणती 
गणुो र व दािरदर्य रेषेखालील लोकसंख्या तक्ता 10.39 मध्ये िदली 
आहे. 

सामािजक - आिर्थक  व जातीिनहाय गणना-2011 
10.79 भारत सरकारच्या मागर्दशर्क सचूनांनसुार राज्यात सामािजक-आिर्थक व जातीिनहाय गणना - 2011 घेण्यात येत आहे. 
कुटंूबाचा धमर् व जात, िनवास ि थती, रोजगार, आिर्थक वैिश े, कुटंूबाकडील म ा, मालकीची जमीन, शैक्षिणक तर व कुटंूबातील 
सद यांचा यवसाय या बाबतची मािहती या गणनेत गोळा करण्यात येत आहे. काही पवुर्िनधार्रीत वैिश टयांवर आधािरत बेघर कंुटंुब, 
िनराधार/िनराि त, सफाई कामगार, ाचीन आिदवासी गट आिण कायदेशीरिरत्या सटुका झालेले वेठिबगारी असे कुटंुबांचे विर्गकरण केले जाईल. 
गोळा केले या मािहतीवरून वंिचतता गणुांक तयार करून कुटंुबांना गणुानकुर्म िदला जाईल. मह म वंिचत गणुांक असले या कुटंुबाचा दािर  
रेषेखालील यादीत थम समावेश केला जाईल, त्यानंतर त्यापेक्षा कमी गणुांक असले या कुटंुबाचा समावेश केला जाईल. अशा कारे िनयोजन 
आयोगाने िनि चत केले या दािरदर्याच्या अंदाजानसुार कुटंुबांच्या संख्येची मयार्दा (कट-ऑफ रेषा) ओलांडली जात नाही तोपयत त्या सवर् 
कुटंुबांचा समावेश यादीमध्ये केला जाईल. 

10.80 राज्याच्या गर्ामीण भागातील सामािजक  आिर्थक व जातीिनहाय गणना 2011 चे के्षतर्काम पणूर् झाले आहे.  आके्षप िनवारण व 
इतर बाबी यांची िकर्या सरुू असनू याचे िन कषर् गर्ामिवकास िवभाग, महारा टर् शासन यांचेमाफर् त आदशर् यादी कािशत करण्यात येईल.   

तक्ता 10.38 काही मखु राज्यांतील सन 2009-10 
साठीच्या राज्यिनहाय दािरदर्य रेषा #   

 

मािसक दरडोई खचर् ( ` ) राज्य 
गर्ामीण नागरी 

आंधर् देश 693.8 926.4 
िबहार 655.6 775.3 
गजुरात 725.9 951.4 
कनार्टक 629.4 908.0 
केरळ 775.3 830.7 
मध्य देश 631.9 771.7 
महारा टर् 743.7 961.1 
पंजाब 830.0 960.8 
राज थान 755.0 846.0 
तािमळनाडू 639.0 800.8 
उ र देश 663.7 799.9 
पि चम बंगाल 643.2    830.6 
अिखल-भारत 672.8    859.6 
आधार : िनयोजन आयोग, भारत सरकार                                 
# तडुलकर सिमतीच्या अहवालानसुार िसध् दी पतर्क िद.19 माचर्,2012 

तक्ता 10.39   मखु राज्यातील िशरिगणतीचे गणुो र आिण दािरदर्य रेषेखालील यक्तींची संख्या # 
 

िशरिगणतीचे गणुो र यक्तींची संख्या (लाखात) राज्य 
1973-74 1983 1993-94 2004-05# 2009-10# 1973-74 1983 1993-94 2004-05# 2009-10#

आंधर् देश 48.9 28.9 22.2 29.6 21.1 225.7 164.6 154.0 235.1 176.6 
िबहार 61.9 62.2 55.0 54.4 53.5 370.6 462.1 493.4 493.8 543.5 
गजुरात 48.2 32.8 24.2 31.6 23.0 138.4 117.9 105.2 171.4 136.2 
कनार्टक 54.5 38.2 33.2 33.3 23.6 170.7 149.8 156.5 186.5 142.3 
केरळ 59.8 40.4 25.4 19.6 12.0 135.5 106.8 76.4 62.0 39.6 
मध्य देश 61.8 49.8 42.5 48.6 36.7 276.3 278.0 298.5 315.7 261.8 
महारा टर् 53.2 43.4 36.9 38.2 24.5 287.4 290.9 305.2 392.4 270.8 
पंजाब 28.2 16.2 11.8 20.9 15.9 40.5 28.6 25.1 53.6 43.5 
राज थान 46.1 34.5 27.4 34.4 24.8 128.5 126.8 128.5 209.8 167.0 
तािमळनाडू 54.9 51.7 35.0 29.4 17.1 239.5 260.1 202.1 194.1 121.8 
उ र देश 57.1 47.1 40.9 40.9 37.7 535.7 556.7 604.5 730.7 737.9 
पि चम बंगाल 63.4 54.9 35.7 34.2 26.7 299.3 318.7 254.6 288.3 240.3 
अिखल-भारत 54.9 44.5 36.0 37.2 29.8 3,213.4 3,229.0 3,203.7 4,072.2 3,546.8 
आधार : िनयोजन आयोग, भारत सरकार                                 #  तडुलकर सिमतीच्या अहवालानसुार िसध् दी पतर्क िद.19 माचर्,2012 
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गहृिनमार्ण  
 10.81 अन्न व व तर् यांनतर िनवारा ही मानवाची मलूभतू गरज आहे. गहृिनमार्णासंबंधातील सम यांच्या िनवारणाकिरता 
समाजातील गिरब व दबुर्ल घटकांवर लक्ष किदर्त  करून  धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासन पढुाकार घेत आहे. शहरी भागातील 
िनवाऱ्याचा न भावीपणे  सोडिवण्यासाठी राज्य शासनाने महारा टर् गहृिनमार्ण  व के्षतर्िवकास  ािधकरण ( हाडा) आिण शहर व 
औ़ ोिगक िवकास महामंडळ (िसडको) मयार्दीत यांची थापना केली आहे. यािशवाय नागरी भागातील झोपडप ी के्षतर्ात घरे 
बांधण्यासाठी  झोपडप ी पनुवर्सन ािधकरणाची (झोपु ा) थापना करण्यात आली आहे. गर्ामीण  भागातदेखील दािरदर्य रेषेखालील 
कुटंुबे व दबुर्ल घटक यांना दजदार घरे उपल ध करून देण्यासाठी  इंिदरा आवास योजना, राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा योजना, इ. 
गहृिनमार्ण  योजना  राबिवण्यात येत आहेत. 

नागरी गहृिनमार्ण  
महारा टर् गहृिनमार्ण व के्षतर् िवकास  ािधकरण 
10.82 थापनेपासनू माचर्, 2012 अखेरपयत हाडाने एकूण 4,52,467 सदिनकांचे बांधकाम व पनुिर्वकास केला आहे. वगर् 
िनहाय बांधले या सदिनका व मालकीच्या भखंूडाची संख्या आिण त्यावर झालेला खचर् तक्ता 10.40 मध्ये िदला आहे.  

तक्ता  10.40   वगर् िनहाय हाडाकडून बांधण्यात आले या सदिनका व मालकीचे भखंूड  
 

वगर् वषर् 

आिर्थक 
दबुर्ल गट 

अ प 
उत्पन्न गट 

मध्यम 
उत्पन्न गट 

उच्च 
उत्पन्न गट 

इतर 

एकूण   
सदिनका 

भखंूडाची 
संख्या 

खचर्@ 

(` कोटी) 

2007-08 1,538 2,594 689 917 29 5,767  432  266.35 
2008-09 1,570 783 461 216 27 3,057 1,131  490.76 
2009-10 2,561 7,213 433 396 28 10,631 3,172  789.69 
2010-11 3,204 3,829 836 270 105 8,244   1,048  859.33 
2011-12 815 2,941 238 388 122 4,504  794  928.94 
2012-13+ #   2,449 2,443 672 663 105  6,332  512  2,363.98 
आधार : हाडा, मुंबई                         +  िडसबर पयर्त        #   तािवत बांधकाम            @ भखंूडासह 

10.83   सन 2011-12 मध्ये हाडाच्या िविवध गहृिनमार्ण मंडळामाफर् त बांधले या सदिनका व मालकीच्या भखंूडाची मािहती  
तक्ता 10.41 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.41   सन 2011-12 मध्ये िविवध गहृिनमार्ण मंडळामाफर् त बांधले या सदिनका व मालकीचे भखंूड  
       

वगर्  
आिर्थक दबुर्ल गट अ प उत्पन्न गट मध्यम उत्पन्न गट उच्च उत्पन्न गट एकूण 

मंडळ 

सदिनका भखंूड सदिनका भखंूड सदिनका भखंूड सदिनका भखंूड 
इतर 

सदिनका भखंूड 

मुंबई  786 0 2,494 0 108 0 227 0 34 3,649 0 
कोकण  0 0 0 117 0 110 0 39 7 7 266 
पणेु 0 0 384 78 114 20 115 3 39 652 101 
नािशक  0 0 31 96 12 3 40 0 23 106 99 
औरंगाबाद  29 18 30 67 0 40 0 0 5 64 125 
अमरावती 0 0 0 0 4 63 6 34 9 19 97 
नागपरू 0 0 2 30 0 76 0 0 5 7 106 
एकूण  815 18 2,941 388 238 312 388 76 122 4,504 794 

आधार : हाडा , मुंबई    

शहर व औ ोिगक िवकास महामंडळ मयार्िदत  
10.84     शाळा, रुग्णालये, समाज कदर्, इ. सारख्या मलूभतू  सुविधांसह समाजातील सवर् घटकांना घरे देण्याचा महत्वाकांक्षी िवकास 
कायर्कर्म िसडको राबिवत आहे.  पनवेल येथील तािवत नवी मुंबई आंतररा टर्ीय िवमानतळ सभोवतालच्या 10 ते 25 िक.मी. 
पिरघामध्ये येणा-या के्षतर्ासाठी िवशेष िनयोजन ािधकरण हणनू शासनाने िसडकोची िनयकु्ती केली आहे. थापनेपासनू िसडकोने  
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िडसेबर, 2012 पयत एकूण 1,78,128 सदिनका नवी मुंबई, औरंगाबाद, नािशक आिण नांदेड येथे बांध या आहेत. या एकूण 
सदिनकांपैकी 69.4 टक्के सदिनका नवी मुंबईत बांध या असनू त्या खालोखाल 13.8 टक्के नािशकमध्ये तर 12.4 टक्के 
औरंगाबादमध्ये बांध या आहेत.  2012-13  मध्ये  िडसबर, पयत 1,302 सदिनकांचे बांधकाम गतीपथावर असनू त्यावर   ` 109 कोटी 
खचर् झाला आहे. थापनेपासनू  िडसबर, पयत  िसडकोने  राज्यात बाधले या एकूण सदिनकांची   माहिती  तक्ता 10.42 मध्ये िदली आहे 
.    

तक्ता 10.42  िसडको दारे बांधण्यात आले या एकूण सदिनकांची  मािहती  ( थापनेपासनू िडसबर,2012 पयत ) 
 

वगर् 
िठकाण आिर्थक दबुर्ल/ अ प 

उत्पन्न 
मध्यम उत्पन्न उच्च उत्पन्न 

एकूण   
सदिनका 

खचर्  
(` कोटी) 

नवी-मुंबई     60,883 34,423 28,334 1,23,640 1,638 

औरंगाबाद    19,501   2,127      432    22,060     56 

नािशक    21,343   2,619      582    24,544     42 

नांदेड       7,758      126          0      7,884       9 

एकूण  1,09,485 39,295 29,348 1,78,128 1,745 

आधार : िसडको 

जवाहरलाल नेहरु रा टर्ीय शहरी पनुरुत्थान अिभयान  
10.85 जवाहरलाल नेहरु रा टर्ीय शहरी पनुरुत्थान अिभयान (जेएनएनयआुरएम) हा शहर आधिुनकरणाचा मोठा कायर्कर्म आहे. या 
अिभयानातगर्त “शहरी गिरबांकिरता मलूभतू सिुवधा” (बीएसयपुी) व “एकाित्मक गहृिनमार्ण व झोपडप ी िवकास कायर्कर्म” 
(आयएचएसडीपी)  या  दोन योजना  राज्यात हाडामाफर् त राबिवण्यात येत आहेत. 

1)  शहरी गिरबांकिरता मलूभतू सेवा   
10.86 नागरी के्षतर्ातील गरीब लोकांसाठी 
वसाहतीचा िवकास करणे हे या अिभयानाचे उि ट 
आहे. सदर योजनेचा कायर्काळ  माचर्, 2012 पयत 
होता. तथािप, कदर् शासनाने त्याची मदुत  माचर्, 2014 
पयत वाढवली आहे. ही योजना मुंबई, पणेु, नागपरू, 
नािशक व नांदेड या पाच शहरांमध्ये राबिवण्यात येत आहे.  

2) एकाित्मक गहृिनमार्ण व झोपडप ी 
िवकास कायर्कर्म 

10.87 जेएनएनयआुरएम-बीएसयपुी 
कायर्कर्मांतगर्त समािव ट केलेली पाच शहरे वगळून 
इतर शहरांमध्ये ही योजना राबिवण्यात येते. बीएसयपुी 
व आयएचएसडीपी योजनांची गती  तक्ता 10.43 
मध्ये िदली  आहे. 

झोपडप ी पनुवर्सन योजना  
10.88    झोपडप ी पनुवर्सन योजनेअंतगर्त गरीबांना मोठया माणात िनवारा परुिवण्यात आला आहे. झोपडप ी पनुवर्सन 
ािधकरणाने  सरुुवातीपासनू (1995) जानेवारी, 2013 अखेरपयत एकूण 1,328 क पाची कामे पणूर् केली असनू 1,53,635 
झोपडप ीतील कुटंुबांचे  पनुवर्सन  केले  आहे.  

िशवशाही पनुवर्सन क प मयार्िदत  
10.89 झोपडप ी पनुवर्सनाचे काम जलदगतीने होण्याच्या उ ेशाने 1998 मध्ये "िशवशाही पनुवर्सन क प मयार्िदत" ची थापना 
करण्यात आली.  क पाच्या थापनेपासनू नो हेबर, 2012  पयत 10,673 सदिनका असले या 111 इमारती बांधण्यात आ या  
(त्यापैकी 10,119 सदिनका िवतरीत  करण्यात आ या ) व त्यावर  ` 453 कोटी  खचर् झाला.  

तक्ता 10.43 शहरी गिरबांकिरता मलूभतू सेवा आिण एकाित्मक 
गहृिनमार्ण व झोपडप ी िवकास कायर्कर्माची गती 
(िडसबर, 2012 पयत) 

 

तपिशल शहरी गिरबां- 
किरता 

मलूभतू सेवा 

एकाित्मक गहृिनमार्ण 
व झोपडप ी िवकास 

कायर्कर्म 

कदर्  सरकारने मंजरू केलेले क प 
(संख्या) 

62 127 

घरांचे ल य  (संख्या) 1,40,736 1,09,612 

क पाची एकूण िंकमत (` कोटी) 5,838 2,559 

पणूर् झाले या सदिनका (संख्या)       54,479 18,758 

गतीपथावर असले या सदिनका (संख्या) 26,166 17,946 

आधार : हाडा, मुंबई      
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िबडी कामगार घरकुल योजना  
10.90 राज्य शासनामाफर् त िबडी कामगारांसाठी सोलापरू, नािशक, पणेु, को हापरू, नांदेड, औरंगाबाद मधील गारखेडा व 
नागपरूमधील कामठी येथे घरे बांधण्यासाठी ही योजना जलैू, 2001 पासनू राबिवण्यात येत आहे.  या योजनेतगर्त राज्य शासन व कदर् 
शासनाकडून  त्येकी ितघर ` 20,000 एवढे आिर्थक सहा य परुिवण्यात येते. एकूण 19,802 इतकी घरे बांधण्याच्या ल यापैकी,    
िडसेबर, 2012 पयत  12,079 घरे बांधनू झाली आहेत.  या िशवाय हाडाने िबडी कामगारांसाठी 5,598 घरे बांधली  असनू  220 
भखंूडांचे  वाटप केले.  

गर्ामीण गहृिनमार्ण  
इंिदरा आवास योजना 
10.91 इंिदरा आवास योजना राज्यात एि ल, 1989 पासनू गर्ामीण भागातील घरे नसले या दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबांसाठी घरे 
बांधण्यासाठी राबिवली जाते. ही योजना कदर् परु कृत असनू यात कदर् व राज्याचा िह सा 75:25 असा आहे. कदर् शासनाने 1 एि ल, 
2010 पासनू घराच्या बांधकामाची   िंकमत त्येकी  ` 45,000  इतकी  िनि चत केली आहे. तथािप, राज्य शासनाने त्येक  घरांच्या  
बांधकामाची िंकमत  वाढवनू  ती  ` 70,000 इतकी  केली असनू  बांधकामासाठी लागणारी  वाढीव  रक्कम  राज्य शासनातफ  
परुिवण्यात येते.  

10.92 सन  2012-13  या वषार्साठी 1,73,591 घरे बांधण्याचे ल य िनधार्िरत केले असनू त्यासाठी  कदर्  सरकारने ` 587 कोटी 
इतक्या रकमेची अथर्संकि पय तरतदू केली आहे,  तर राज्य शासनाने  ` 592 कोटीची तरतदू केली आहे.  जानेवारी,  2013 अखेरपयत 
51,133 घरांचे बांधकाम पणूर् झाले असनू त्यासाठी  ` 666 कोटी इतका खचर् झाला. वषर् 2011-12 मध्ये 1,53,185 घरे बांधण्यात 
आली असनू त्यासाठी  ` 997 कोटी खचर् झाला.  िवभाग िनहाय  भौितक व आिर्थक गती  तक्ता  10.44 मध्ये िदली आहे.   

तक्ता 10.44   िवभागिनहाय  भौितक व आिर्थक गती                                                            (` कोटी) 
 

2010-11 2011-12*  2012-13 +    िवभाग  
ल य साध्य  खचर् ल य साध्य खचर् ल य साध्य      खचर् 

कोकण  22,854 24,353 165.52 22,324 22,985 150.71 25,726 4,480 87.15 
नािशक 39,849 38,508 274.37 38,927 37,105 241.97 44,632 20,776 191.09 
पणेु  32,670 35,103 227.82 31,913 32,763 202.93 36,776 9,397 134.95 
औरंगाबाद  26,277 27,945 187.42 25,666 24,395 183.93 29,499 9,606 118.01 
अमरावती 14,974 14,030    107.01 14,626 14,075 101.52 16,855 936 47.15 
नागपरू 18,428 18,088 128.88 17,607 21,862 116.09 20,103 5,938 87.24 
एकूण  1,55,052 1,58,027 1,091.02 1,51,063 1,53,185 997.15 1,73,591 51,133 665.59 
आधार : गर्ाम िवकास िवभाग,  महारा टर् शासन    *अ थायी            +  जानेवारी पयर्त                                                          

राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा योजना-1 
10.93 राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा योजना-1 ही राज्यातील, गर्ामीण भागातील दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबासाठी राबिवण्यात येत आहे. 
या योजनेअतंगर्त दािरदर्य रेषेखालील लाभाथ्यार्ंना वत:ची घरे बांधण्यासाठी ` 68,500 इतके अनदुान िदले जाते. ही  योजना  िज हा 
गर्ामीण िवकास यंतर्णेमाफर् त 33 िज हा पिरषदांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअतगर्त सन 2011-12 मध्ये 13,809 घरकुलांसाठी                 
` 94 कोटी व सन 2012-13 मध्ये 24,970 घरकुलांसाठी  ` 169 कोटी इतका िनधी उपल ध करून देण्यात आला आहे.  

सधुािरत राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा योजना-2 

10.94 सधुािरत राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा योजना-2 अंतगर्त दोन वषार्त 
दािरदर्य रेषेवरील परंत ुअ प उत्पन्न गटातील कुटंुबांसाठी 1,25,000 घरे 
बांधण्याचे राज्याने ठरिवले आहे. सदर योजनेतगर्त त्येक घरकुलाची 
िंकमत ` 1,00,000 इतकी िनधार्रीत करण्यात आली आहे.  या 
योजनेअतंगर्त लाभाथ्यार्ंसाठी िज हयातील अगर्णी बकेँकडून  ` 90,000 
कजर् परुिवले जाते व उवर्िरत ` 10,000 लाभाथ्यार्नी भरावयाचे आहे. 
कजार्वरील याज अनदुानाच्या वरुपात राज्य शासनाकडून िदले जाते. 
सधुािरत राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा योजना-2 ची नो हबर, 2012 पयतची 
गती   तक्ता  10.45 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.45 सधुािरत राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा
योजना-2 ची गती                 

(नो हबर, 2012 पयत)  

मंडळ घरकुलांची संख्या  बकँांना िवतिरत  रक्कम 
(` कोटी)  

कोकण  2,204 1.29 
पणेु    615 0.51 
नािशक 11,625 0.76 
औरंगाबाद   5,462 0.07 
अमरावती  4,871 0.27 
नागपरू  1,993 0.29 
एकूण    26,770 3.19 
आधार : हाडा, मुंबई
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पाणी परुवठा आिण वच्छता   

10.95 िनरोगी मानवी जीवनाकिरता िपण्यायोग्य पाण्याची उपल धता व सयुोग्य वच्छता या मलूभतू गरजा आहेत.  िपण्याचे 
पाणी व सयुोग्य वच्छता परुिवण्याकिरता शासनाकडून िविवध योजना राबिव या जात आहेत. जनगणना, 2011 वर आधािरत पाणी 
परुवठा व वच्छतेसंबंधीचे िन कषर् या काशनाच्या Ôलोकसंख्या’ या करणात िदले आहेत. 

पाणी परुवठा 
10.96 राज्यात बरेच मोठे जल ोत आहेत. राज्यातील नदी आिण काल यांची लांबी अंदाजे 16,000 िक.मी. आहे, जी 
भारतातील एकूण लांबीच्या समुारे 8.2 टक्के आहे. राज्यातील जलाशय, तलाव/तळी आिण खारट पाण्याची जलसंपदा अनकुर्मे 2.79, 
0.59 आिण 0.10 लाख हेक्टर असनू ती एकितर्तिरत्या भारताच्या 4.7 टक्के आहे. अप-ुया व अ प माणात झाले या पावसामळेु, 
राज्यातील काही भागात पाण्याची उपल धता ही िंचताजनक झाली आहे, िवशेषत: औरंगाबाद, जालना, बीड, उ मानाबाद, नांदेड, 
अहमदनगर, नािशक, जळगाव, पणेु, सातारा, सांगली, सोलापरू आिण बलुढाणा हे िज हे ती  पाणी टंचाईने गर्ासले आहेत. टंचाईजन्य 
पिरि थती हाताळण्याकिरता राज्याने िविवध उपाययोजना के या आहेत. 

10.97 राज्याने टंचाईगर् त पिरि थती हाताळण्याकिरता सन 
2012-13 मध्ये जानेवारी  पयत  ` 413.98 कोटी िवतरीत केले 
आहेत. यापैकी कोकण िवभागाला ` 7.73 कोटी, पणेु िवभागाला 
` 160.50 कोटी, नािशक िवभागाला ` 66.66 कोटी, औरंगाबाद 
िवभागाला ` 136.61 कोटी, अमरावती िवभागाला ` 29.92 
कोटी व नागपरू िवभागाला ` 12.56 कोटी िनधी िवतरीत केला 
आहे. या यितिरक्त राज्य शासनाने  ` 70 कोटी िनधी व कदर् 
शासनाने ` 5.12 कोटी िनधी  परुिवला आहे. राज्याने टंचाईगर् त 
1,779 गावे आिण 4,709 वाडयांकिरता तात्परुत्या नळ पाणी 
योजना,  कुपनिलका व इतर पाण्याचे ोत पनुिर्जवीत करणे, 
टकँरने पाणी परुवठा करणे इत्यादी सारख्या िविवध उपाययोजना 
के या आहेत. टकँरने करण्यात येणा-या पाणी परुवठयाची          
मािहती  तक्ता 10.46 मध्ये िदली आहे.  

रा टर्ीय गर्ामीण पेयजल कायर्कर्म  

 10.98  ‘भारत िनमार्ण’ हया कायर्कर्मांतगर्त रा टर्ीय गर्ामीण 
पेयजल कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. या कायर्कर्माचा उ ेश गर्ामीण 
भागात िपण्यायोग्य, परेुसे व कायम वरुपी पाणी परुवठा करणे हा 
आहे. सन 2011-12 मध्ये या कायर्कर्मांतगर्त 6,502 गावे/वा ांच्या 
उि टापैकी 6,364 गावे/वा ांची कामे पणूर् झाली असनू त्यावर    
`  1,252.92 कोटी इतका  खचर्  झाला आहे. सन 2012-13 मध्ये या 
योजनेतंगर्त िनधार्रीत केले या 5,940 गावे/वा ांच्या उि टापैकी 
1,686 गावे/वा ांची कामे नो हबर पयत पणूर् झाली आहेत. या  
कायर्कर्माची  वषर्िनहाय  गती तक्ता 10.47 मध्ये िदली आहे.   

पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्म 

10.99 पाणी टंचाई िनमार्ण झाले या गावे/वा ांमध्ये दरवषीर् ऑक्टोबर ते जनू या कालावधीत पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्म 
राबिवला जातो.  सन 2011-12 मध्ये राज्यात पडले या असमान पावसामळेु पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्म ऑग ट, 2012 पयत 
वाढिवला गेला.  या कायर्कर्मावर  ` 201.55 कोटी खचर् झाला. या कायर्कर्मांतगर्त गावे/वा ांची संख्या तक्ता 10.48 मध्ये िदली   
आहे. 

 

तक्ता 10.46   टकँरने करण्यात येणा-या पाणी परुव ाची 
                  4 माचर्, 2013 रोजीची  मािहती                

 (संख्या) 

बािधत 
िवभाग 

गावे वा ा 

कायर्रत 
टकँसर्   

पणेु 550 3,197 760 

नािशक 383 1,134 433 

औरंगाबाद 771 378 999 

अमरावती 75 -- 88 

एकूण 1,779 4,709 2,280 

आधार : पाणी परुवठा िवभाग, महारा टर् शासन                    

तक्ता 10.47   रा टर्ीय गर्ामीण पेयजल कायर्कर्माची 
गती  

हाताळलेली गावे /वा ा 
सन 

ल य साध्य 
खचर्   

(` कोटी ) 
2007-08 14,975 9,785 1,021.12 
2008-09 19,877 19,877 943.64 
2009-10 11,639 7,465 1,033.63 
2010-11 9,745 8,987  1,275.48     
2011-12 6,502 6,364 1,252.92 
2012-13+ 5,940 1,686 428.69 

आधार : पाणी परुवठा िवभाग, महारा टर् शासन                 +नो हबर पयर्त 
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िशवकालीन पाणी साठवण योजना  
10.100 रा टर्ीय गर्ामीण पेयजल कायर्कर्माचा िशवकालीन पाणी साठवण योजना हा घटक असनू पारंपारीक व अपारंपािरक 
उपाययोजनां ारे पाण्याचे संधारण करण्याच्या उ ेशाने पाण्याच्या ोतांचे सक्षमीकरण, छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणकू, 
पावसाचे पाणी अडिवण्यासाठी ड गराळ भागात तलाव बांधणी या सारख्या उपाययोजनां ारे िपण्याचे पाणी सातत्याने उपल ध होण्याच्या 
उ ेशाने राज्यात िशवकालीन पाणी साठवण योजना राबिवण्यात येत आहे. योजनेच्या सरुुवातीपासनू (2002) जानेवारी, 2013 पयत 
10,715 व त्यांची िनवड करुन 27,410 उपाययोजना  िनि चत  करण्यात आ या, त्यापैकी 10,092 व त्यांमध्ये उपाययोजना हाती 
घेत या असनू 9,251 व त्यांमधील 23,462 उपाययोजना पणूर् झा या आहेत व त्यावर एकूण ` 373.40 कोटी  खचर् झाला.    

10.101    पावसाच्या पाण्याची साठवण ही जल संधारणाची पध्दत लोकि य झाली आहे. िशवकालीन पाणी परुवठा योजनेअतंगर्त 
गर्ामीण भागात जानेवारी, 2013 पयत पावसाच्या पाण्याच्या साठवणीसाठी 8,804 बांधकामे करण्यात आली.  त्यापैकी 961 कोकण 
िवभागात, 901 पणेु िवभागात, 257 नािशक िवभागात, 3,004 औरंगाबाद िवभागात, 1,717 अमरावती  िवभागात आिण 1,964 
नागपरू िवभागात बांधकामे झाली आहेत.  

वच्छता  
10.102 वैयिक्तक आिण सामािजक आरोग्याचे संरक्षण व संवधर्नासाठी परेुशा माणात वच्छतेची गरज असनू त्यामळेु सवार्ंना 
उपयकु्त व िति ठत जीवन जगणे शक्य आहे. वच्छतेच्या ि थतीमध्ये सधुारणा करण्यासाठी राज्य शासनकडून िविवध योजना 
राबिवण्यात येत आहेत. 

महारा टर् सजुल आिण िनमर्ल अिभयान  
10.103   महारा टर् सजुल आिण िनमर्ल अिभयानांतगर्त राज्याने पाणी परुवठा व वच्छतेसंदभार्त तांितर्क, आिर्थक व शासकीय 
सधुारणा करण्याच्या द टीने ृ वतंतर् व गणुव ापणूर् सिुवधा सेवा शु क तत्वावर उपल ध केली आहे. पाणी टंचाई व पाण्याच्या वाढत्या 
मागणीवर मात करुन िपण्याच्या पाण्याचा परुवठा व वच्छता िवषयक सिुवधा सवर् नागिरकांना उपल ध करुन देणे हा महारा टर् सजुल 
आिण िनमर्ल अिभयानाचा ाथिमक उ ेश आहे. योजनेच्या सरुवातीपासनू (2008-09) पाणी परुवठा व वच्छतेच्या ` 779.14 कोटी 
इतक्या खचार्च्या 198 कामांना शासकीय मंजरुी देण्यात आली असनू ` 341.34 कोटी िनधी िवतिरत केला आहे. सन 2011-12 मध्ये 
` 131.67 कोटी व सन 2012-13 मध्ये जानेवारी अखेर पयत ` 86.26 कोटी खचर् झाला आहे.    

10.104  ‘महारा टर् गो डन ज्यबुली नागरी दिलत व ती पाणी परुवठा व वच्छता योजना’ ही महारा टर् सजुल आिण िनमर्ल 
अिभयानांतगर्त अनसुिूचत जाती व नवबौध्द घटकांच्या  कुटंुबांना घरगतुी नळजोडणी व वैयिक्तक शौचालय उपल ध करुन देण्याकिरता  
राबिवण्यात येत आहे.  या योजनतगर्त 90 टक्के अनदुान राज्य शासनाकडून व उवर्रीत 10 टक्के  िह सा लाभाथीर् िंकवा नागरी थािनक 
वराज्य सं था यांचा असतो.  नळ जोडणी व शौचालय बांधकामासाठी अनकुर्मे ` 4,000  व ` 12,000 इतके अनदुान िमळण्यास 
लाभाथीर् कुटंुब पातर् आहे. या योजनतगर्त 98 नागरी थािनक वराज्य सं थांच्या ` 135.91 कोटीच्या तावांना मंजरुी  देण्यात आली 
असनू त्यामध्ये 70,000 लाभाथ्यार्ंचा समावेश आहे.   

10.105 गर्ामीण भागातील अनसुिूचत जाती व नवबौध्द घटकातील कुटंुबांना नळ पाणी जोडणी व वैयिक्तक शौचालय उपल ध करुन 
देण्याकिरता नो हबर, 2011 पासनू ‘गर्ामीण दिलत व ती पाणी परुवठा व वच्छता योजना’ सरुु करण्यात आली. या योजनतगर्त सन 
2011-12 मध्ये  ` 48.45 कोटी खचर् झाला.  सन 2012-13 किरता ` 60 कोटीची तरतदू करण्यात आली आहे. 

तक्ता 10.48   पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्मांतगर्त गावे /वा ा                
(संख्या)

गावे  वाडया   उपाययोजना / कामे 

2010-11@ 2011-12+ 2010-11@ 2011-12+ 

नवीन िंवधण िविहरी 829 2,096 676 2,199 
तात्परुत्या नळ पाणी परुवठा योजनेची िवशेष दरुु ती  194 463 26 49 
िंवधण िविहरींची िवशेष दरुु ती  691 1,035 278 1,785 
तात्परुती परुक नळयोजना  69 138 5 44 
टकँर / बैलगाडीने पाण्याचा परुवठा  1,488 1,404 250 4,768 
खाजगी िविहरींचे अिधगर्हण  24 2,182 40 1,859 
िविहरी खोल करणे / गाळ काढणे  0 336 0 122 
बडुक्या िविहरींचे बांधकाम  605 0 741 0 

आधार : पाणी परुवठा िवभाग, महारा टर् शासन   @ ऑक्टो., 2010 ते   स ट., 2011             + ऑक्टो., 2011 ते ऑग ट, 2012 
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िनमर्ल भारत अिभयान  

10.106      'संपणूर् वच्छता अिभयान' या योजनेला एि ल, 2012 पासनू 'िनमर्ल भारत अिभयान' असे संबोधले जात आहे. या 
योजनेतंगर्त वतंतर् शौचालये बांधण्याकिरता दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबांना ोत्साहनपर मदत िदली जाते. आता दािर य रेषेवरील 
अनिुचत जाती/ जमातीतील कुटंुबे, अ प व अत्यअ प भधूारक शेतकरी, घर असलेले भिूमहीन मजरू, शािररीकद टयाृ  अपंग यिक्त, तर्ी 
कुटंुब मखु असलेली कुटंुबे यांच्यासाठी ही योजना लाग ूकेली आहे. ित शौचालय बांधकामाची  िंकमत ` 5,500 (` 6,000 ड गराळ 
व अितदगुर्म भागासाठी) िनधार्िरत केली आहे व त्यातील कदर्शासनाचा वाटा ` 3,200 (` 3,700 ड गराळ व अितदगुर्म भागासाठी), 
राज्य शासनाचा वाटा ` 1,400  व लाभाथ्यार्चे योगदान ` 900 या माणे आहे. या अिभयानातंगर्त नो हबर, 2012 पयत 71.72 लाख 
वतंतर् कौटंुिबक शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.    

10.107 कदर् व राज्य शासन यांचा शाळा व 
अगंणवा ांच्या  शौचालयाच्या खचार्तील िह सा 
70:30 या माणात आहे. ित शौचालयाची  
शाळेकिरता िंकमत ` 35,000 (` 38,500 दगुर्म 
भागासाठी) व अंगणवाडीकिरता ` 8,000  
(` 10,000 दगुर्म भागासाठी) िनधार्िरत केली आहे. 
वगर्िनहाय बांधले या शौचालयाच्या तक्ता 10.49 
मध्ये िदला आहे. 

संत गाडगेबाबा नागरी वच्छता अिभयान 

10.108 राज्यातील सवर्  नागरी थािनक वराज्य सं थामध्ये हे अिभयान  2002-03 पासनू राबिवले जात आहे. या अिभयानामळेु 
पाणीपरुव ाचे बळकटीकरण, मल:िनसारण, घनकचरा यव थापन या के्षतर्ात सातत्याने सधुारणा  होण्यास मदत झाली आहे.  या 
अिभयानांतगर्त  सन 2011-12 मध्ये  ` 6.5 कोटी खचर् झाला आिण सन 2012-13 साठी  ` 6 .5 कोटीची तरतदू करण्यात आली आहे. 

एकाित्मक कमी खचार्ची वच्छता योजना  

 10.109  एकाित्मक कमी खचार्ची वच्छता योजना ही झोपटप ी  व अनािधकृत  वसाहतीसह जेथे शौचकूपे नाहीत  िंकवा कोरडी 
शौचालये आहेत अशा सवर् कुटंुबांना शौचकूप सिुवधा मागणी माणे देणे हा या योजनेचा उ ेश आहे. या योजनेतंगर्त नागरी भागातील 
आिर्थकद टयाृ   मागास गटातील (ज्याचे सवर्  ोतापासनू  मािसक उत्पन्न ` 3,300 पेक्षा कमी आहे ) अशा यक्ती अनदुान िमळण्यास 
पातर् आहेत. शौचकूपांच्या बांधकामाकिरता राज्य व कदर् शासनाकडून अनदुान परुिवले जाते व त्यामध्ये कदर् शासनाकडून 75 टक्के, 
राज्य शासनाकडून 15 टक्के आिण लाभाथ्यार्कडून 10 टक्के िह यांचा सहभाग आहे. या योजनेअंतगर्त कदर् शासनाने 16 नागरी थािनक 
वराज्य सं थांच्या 21 तावांना मान्यता िदलेली आहे व त्या अतंगर्त 39,663 वैयिक्तक शौचालये बांधण्यात येणार असनू त्यापैकी 

18,189 शौचालये बांधण्यात आली आहेत  तर 5,556 शौचालयाचे बांधकाम गतीपथावर आहे. सन 2012-13 साठी  ` 20 कोटींची 
तरतदू करण्यात आली असनू जानेवारी अखेर ` 14.98  कोटी इतका खचर् झाला आहे.  

रा टर्ीय नमनुा पाहणी िन कषर् 

10.110 सामािजक व आिर्थक पैलवूर रा टर्ीय नमनुा पाहणी (रानपा) कायार्लय, भारत सरकार, ितवषीर् रा टर् यापी नमनुा पाहण्या 
घेत असते. कायार्लयीन सांिख्यकी ारे उपल ध होत नाही अशा िविश ट बाबींची मािहती  पाहण्यां ारे संकिलत केली जाते. अथर् व 
सांिख्यकी संचालनालय  िनयमीतपणे वतंतर् नमनुा घेऊन  रा टर्ीय  नमनुा पाहणीमध्ये सहभागी होते.  

10.111         रा टर्ीय नमनुा पाहणी  ची 69 वी फेरी जलैु-िडसबर, 2012 या कालावधीत  घेतली असनू  पाहणीचे मखु्य िवषय  ‘िपण्याचे 
पाणी, आरोग्य, वच्छता आिण घरांची  ि थती’ व ‘झोपडप याचा तपशील (फक्त नागरी भागाकिरता)’ होते.  या पाहणीत  एकूण 9,768 
कुटंुबे (3,936 गर्ामीण व 5,832 नागरी) आिण 214 झोपडप यांचा समावेश करण्यात आला होता. पाहणीत िनवडले या कुटंुबाकडून   
िमळाले या ितसादावर आधािरत मािहती  संकिलत केली आहे. िपण्याचे पाणी, आरोग्य व वच्छता या पाहणीचे काही महत्वाचे 
अ थायी िन कषर् खाली देण्यात आले आहेत.  

10.112  सन 2008-09 (रानपा 65 वी फेरी) च्या तलुनेत गर्ामीण तसेच नागरी भागात  िपण्याच्या पाण्याचा  मखु्य तर्ोत ‘नळ’  
असणा-या कुटंुबांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. िपण्याच्या पाण्याच्या मखु्य ोतानसुार कुटंुबांची टक्केवारी तक्ता 10.50 मध्ये िदली 
आहे.  

तक्ता  10.49 वगर्िनहाय शौचालय बांधकाम 
( संख्या ) 

2012-13+ 
वगर् 2011-12 

ल य साध्य 
दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबासाठी  
वतंतर्  शौचालय 

2,70,101 2,90,091 68,013 

दािरदर्य  रेषेवरील कुटंुबासाठी  
वतंतर्  शौचालय 

2,97,067 4,18,236 62,758 

सावर्जिनक  शौचालय 672 930 458 
अंगणवाडी शौचालय 869 460 654 
आधार : पाणी परुवठा िवभाग, महारा टर् शासन                                       + जानेवारी पयत.        
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आलेख 10.11 : शौचालय सुिवधेनुसार कुटंुबांची
टक्केवारी
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आलेख 10.10 : िपण्याच्या पाण्याच्या िकयेनसुार कुटंुबांची टक्केवारी
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10.113  समुारे 67 टक्के गर्ामीण व 75 टक्के  नागरी भागातील कुटंुबे िपण्याच्या पाण्यावर िकर्या करतात.  कप ाच्या 
सहा याने िपण्याचे पाणी गाळणे या प तीचा वापर गर्ामीण व नागरी भागात जा तीत जा त कुटंुबे करतात. नागरी भागातील 14 टक्के 
कुटंुबे िव तु शु ीकरण प त वापरत अस याचे िदसनू आले.  

 

10.114  समुारे 47 टक्के गर्ामीण  तर 23 टक्के  नागरी भागातील कुटंुबांना नानगहृाची सिुवधा उपल ध न हती.  सामािजक 
वगर्िनहाय नानगहृाच्या सिुवधेनसुार कुटंुबांची टक्केवारी तक्ता 10.51 मध्ये दशर्िवली  आहे.  

  

10.115 इतर िवशेष बाबींची मािहती खालील माणे आहे. 

• समुारे 49 टक्के गर्ामीण  तर पाच टक्के  नागरी  भागातील  कुटंुबांना शौचालयाची सिुवधा उपल ध नाही.  
• कचरा िव हेवाटीची यव था गर्ामीण भागात 68 टक्के आिण नागरी भागात 93 टक्के कुटंुबांना उपल ध. 
• मा या व डासांमळेु 53 टक्के कुटंुबांना जा त माणात तर 38 टक्के कुटंुबांना माफक माणात तर्ास सहन करावा लागतो.  
• समुारे 66 टक्के कुटंुबे मा या व डासांच्या तर्ासापासनू मकु्त होण्याकिरता उपाययोजना करतात. 

तक्ता 10.50  िपण्याच्या पाण्याच्या मखु्य ोतानसुार कुटंुबांची टक्केवारी 
गर्ामीण नागरी 

ोत 
जलैु, 2008– जनू, 2009 जलैु–िडसबर. 2012* जलैु, 2008–जनू, 2009 जलैु–िडसबर .2012*

नळ 58.9 62.8 92.0 93.6 
कूप  निलका /हातपंप 20.3 19.5 3.9 4.4 
संरिक्षत /  असंरिक्षत  िविहरी 18.2 15.3 1.2 0.8 
टाकी/ तलाव ( िपण्यासाठी राखीव) 0.7 0.6 0.5 0.1 
इतर 1.9 1.8 2.5 1.1 
एकूण 100 100 100 100 

आधार: अवसांसं ,महारा टर् शासन                                                                                                                                                                  * अ थायी 

तक्ता 10.51   सामािजक वगर्िनहाय नानगहृांची सिुवधा *
(टक्केवारी)   

सामािजक वगर् 
घराला जोडून 

नानगहृ  
घरापासनू 

अलग नानगहृ 
नानगहृ 
नसलेले 

 गर्ामीण     
अनसुिूचत जमाती 8.6 15.7 75.7 
अनसुिूचत जाती 27.7 19.5 52.8 
इतर मागास वगर् 33.7 24.4 41.9 
इतर 44.2 15.6 40.2 
एकूण 33.2 19.5 47.3 
नागरी    
अनसुिूचत जमाती 47.9 7.8 44.3 
अनसुिूचत जाती 50.4 15.0 34.6 
इतर मागास वगर् 62.8 14.4 22.8 
इतर 73.7 7.2 19.1 
एकूण 67.4 9.9 22.7 
आधार :अवसांसं ,महारा टर् शासन                             * अ थायी    
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पयार्वरण संवधर्न  
10.116 पयार्वरण हे भौितकिरत्या हवा, पाणी आिण जमीन यापासनू ऊजार्वाहक, जमीन आिण वन पती, ाणी व त्यांच्यासाठी परुक 
पोषक पिरसर यासारख्या नैसिर्गक साधनसंप ीपयत पसरले आहे. िवकास कायार्ंच्या िकर्येमधन िनमार्ण होणारे ू उत्सजर्न आिण 
िनरिनरा या पदाथार्ंचे हवा, पाणी व जिमनीमधील िन: सारण यामळेु पयार्वरणावर ताण येत असतो. पथृ्वीतलावरील नंदनवन कायमचे 
न ट होऊ नये या तव हवा, पाणी, जमीन आिण जैव इंधन या सीमीत साधनसंप ीचा जपनू वापर करणे गरजेचे आहे.  नैसिर्गक 
साधनसंप ीचा वेगाने होणारा संख्यात्मक व गणुात्मक ऱ्हास यामळेु त्याचे यव थापन व संवधर्नाची िंचता वाढवणारी आहे.  

10.117 राज्याने पयार्वरणाचे यव थापन, दषूण ितबंध व िनयंतर्ण आिण खालील महत्त्वाच्या काय ांच्या अंमलबजावणीकिरता 
महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाची थापना केली.   

• जल ( ितबंध व िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1974  

• हवा ( ितबंध व िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1981  

• जल ( ितबंध व िनयंतर्ण) उपकर अिधिनयम, 1977 

• पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 

वाय ू दषूण  

10.118 िविवध शैक्षिणक सं थांच्या मदतीने राज्याच्या 17 िज ांतील 77 िठकाणी महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ वायचु्या गणुव ेचे 
संिनयंतर्ण करीत आहे. वाय ू दषूण िनयंितर्त करण्यासाठी कमी गंधक असलेले िडझेल वापरणे, िशसेरहीत पेटर्ोल वापरणे, 
सीएनजी/एलपीजी हे पयार्यी इंधन वापरणे, पीयसुी अिनवायर् करणे, 15 वष झाले या वाहनांवर बंदी घालणे आिण आठ वष पणूर् झाले या 
वाहनांना सीएनजी/एलपीजी वापरण्यासाठी रुपांतिरत करणे अशा उपाय योजना करण्यात येत आहेत.  राज्यात सीएनजी/एलपीजी मध्ये 
रूपांतिरत  करता येण्याजोग्या 31 माचर्, 2012 रोजी एकूण 47 लाख वाहनांपैकी एलपीजी संच बसिवण्यात आले या वाहनांची संख्या 
1.22 लाख तर सीएनजी संच बसिवण्यात आले या वाहनांची संख्या 3.02 लाख होती.  जानेवारी ते िडसबर, 2012 या कालावधीतील 
मखु संिनयंतर्ण थानकांच्या  िनवासी पिरसराच्या के्षतर्ातील वाय ूगणुव ा न दिवलेली मािहती तक्ता 10.52 मध्ये िदली आहे. 

जल दषूण  
10.119 समुारे 80 टक्के मानवी मतृ्यचेू एक महत्त्वाचे कारण पाण्यापासनू उ वणारे रोग हे आहे.  ामखु्याने गर्ामीण भागातील आिण 
नागरी झोपडप ीतील लहान मलुांवर याचा अिन ट पिरणाम होत असतो. महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ हे रा टर्ीय जल गणुव ा 
संिनयंतर्ण कायर्कर्मांतगर्त जागितक पयार्वरण संिनयंतर्ण यंतर्णा (जापसंयं) व भारतीय रा टर्ीय जल ोत िनयंतर्ण (भाराजिन) क प 

तक्ता 10.52   जानेवारी ते  िडसबर, 2012 मधील काही मखु संिनयंतर्ण थानकांच्या पिरसराच्या िनवासी के्षतर्ातील वाय ू
गणुव ा 

 

  हवा दिुषत करणा-या पदाथार्ंची ती ता  
थानक स फरडाय ऑक्साईड (SO2), µg/m3 नायटर्ोजन ऑक्साईड्स (NOx), µg/m3 हवेतील दिूषत कण (आरएसपीएम) 
मयार्दा 80 µg/m3 80 µg/m3 100 µg/m3 
   िकमान कमाल सरासरी िकमान कमाल सरासरी िकमान कमाल  सरासरी 
मुंबई (सायन) 3 50 9.28 4 269 81.02 4 535 124.49 
नवी मुंबई        
(वाशी) 

4 82 22.67 4 290 53.63 18 398 103.04 

पणेु ( वारगेट) 11 45 19.29 14 114 50.12 6 209 81.44 
नािशक (नवीन 
मनपा इमारत) 

18 32 23.96 20 35 26.73 39 231 92.45 

औरंगाबाद (कडा 
कायार्लय) 

7 23 10.10 25 66 33.73 20 129 70.00 

अमरावती (शास. 
अिभ. महािव ा.) 

6 14 10.57 9 16 12.62 52 110 80.40 

नागपरू ( म िनमं  
यांचे ादेिशक 
कायार्लय) 

4 22 9.43 12 91 30.16 15 128 54.68 

आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ                                          µg/m3 : मायकर्ोगर्मॅ / घन मीटर             आरएसपीएम- रेि परेबल स पडेड  पटीर्क्यलेुट मटॅर 
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राबिवत आहे. स :ि थतीत, महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळा ारे 200 िठकाणी भपूृ ठावरील पाण्याचे व 50 िठकाणी भजूलाचे असे 250 
कदर्ाचे संिनयंतर्ण करण्यात येत आहे.  रा टर्ीय जल गणुव ा संिनयंतर्ण कायर्कर्मांतगर्त सन 2010-11 किरता राज्यातील 48 न ांवरील 
िविश ट थानांच्या जल गणुव ेबाबतची  सांिख्यकी तक्ता 10.53 मध्ये  िदली आहे. 

10.120 मंडळाने 'जल व वाय ू दषूण अिधिनयम' मधील तरतदुीनसुार 2011-12 मध्ये िविवध उ ोगांच्या थापना िंकवा 
िव ताराकिरता 15,465 संमती पतेर् िदली आहेत. जल उपकर अिधिनयम, 1977 मधील तरतदुीनसुार मंडळाने िविवध उ ोग व 
थािनक वराज्य सं थांकडून त्यांनी वापर केले या पाण्यापोटी  ` 34.30 कोटी एवढा उपकर वसलू केला आहे.   

10.121 न ा, तलाव आिण तळयांमध्ये वािहत होणारे िकर्या िवरहीत सांडपाणी जल ोत दिूषत करतात.  15 महानगरपािलका 
आिण 17 नगरपिरषदांकडून 31 माचर्, 2011 पयत सांडपाण्यावरील िकर्या आिण िनच-याबाबतची यव था करण्यात आली आहे. 

ध्वनी दषूण  

 10.122 ध्वनी दषूण हे पयार्वरणातील ितसऱ्या 
कर्मांकाचे अितहानीकारक दषूण आहे. ध्वनी दषूण 
( ितबंध आिण िनयंतर्ण) अिधिनयम, 2000 अन्वये के्षतर् 
िनहाय ध्वनी तर माणाच्या मयार्दा तक्ता 10.54 मध्ये 
 िद या आहेत.   

10.123 मंडळाने ध्वनी दषूणाचा भाव 
अ यासण्याकिरता 18  व 19 िडसबर, 2011 रोजी 24 
तासांच्या कालावधीकिरता मखु सहा शहरांमध्ये (मुंबई, 
पणेु, नािशक, औरंगाबाद, नागपरू व को हापरू) पिरसर 
ध्वनी तर संिनयंतर्ण कायर्कर्म आयोिजत केला होता. दोन्ही 
िदवशी त्याच िवभागांमध्ये त्याच कालावधीकिरता 
संिनयंतर्ण करण्यात आले. मािणत मयार्देशी तलुना करता 
18 िडसबर (सु ीचा िदवस) व 19  िडसबर (कामकाजाचा 
िदवस) या दोनही िदवशी सवर् सहा शहरांमध्ये ध्वनी तर 
अनजेु्ञय मयार्देच्या बाहेर अस याचे िनदर्शनास आले.  
मखु  शहरांमधील िनवासी के्षतर्ातील िदवस- रातर्ीचे ध्वनी 
तर तक्ता 10.55 मध्ये िदले आहेत. 

10.124 सणासदुीच्या काळातील ध्वनी दषूण कमी 
करण्याकिरता 125 डेिसब सपेक्षा जा त आवाज 
करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी तसेच ध्विनवधर्क लावणे व 
मो ा आवाजाचे फटाके वाजिवणे यावर वेळेचे बंधन 
घालण्यात आले आहे.   

तक्ता 10.53  सन 2010-11 किरता 48 न ांवरील िविश ट थानांची जल गणुव ा
 

पिरमाणे 
pH मू य जैवरासायिनक ाणवायचूी मागणी (BOD) िवघटीत ाणवाय ू(DO) िफकल  कॉिलफॉमर् 

िव तार थाने िव तार थाने िव तार थाने िव तार थाने 
6.3-6.8 1 2 - 8 30 0-3 2 0-100 25 
6.8-7.3 1 8 - 14 15 3 - 6 27 100-200 12 
7.3-7.8 18 14-20 1 6 - 9 18 200-300 6 
7.8-8.3 28@ 20-26 2 9 आिण 

त्यापेक्षा अिधक 
1 300  आिण 

त्यापेक्षा अिधक 
5 

आधार :सांिख्यकी अहवाल 2010-11,   महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ                          @ िव ताराबाहेरील  pH मू य 13 असलेले थान समािव ट 
pH मू य वगळता उवर्िरत सवर्   पिरमाणे  िमली गर्मॅ / िलटर मध्ये             BOD –बायोकेिमकल  ऑिक्सजन िडमांड          DO – िडझॉ ड  ऑिक्सजन            

तक्ता 10.54 के्षतर् िनहाय ध्वनी तर माणाच्या मयार्दा 
(डेिसब स मध्ये)  

 

मयार्दा के्षतर्  
संकेतांक 

के्षतर्ाचा कार 
िदवस रातर् 

अ औ ोिगक के्षतर् 75 70 
ब वा िणिज्यक  के्षतर् 65 55 
क िनवासी  के्षतर् 55 45 
ड शांतता भाग 50 40 

आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ  

तक्ता 10.55 मखु शहरांमधील िनवासी के्षतर्ातील िदवस- रातर्ीचे 
               ध्वनी तराचे माण ( डेिसब समध्ये)  
 

           िठकाण 18   डिसंेबर,  
2011 

  19  िडसबर, 
2011 

मुंबई (अँटॉप  िहल) 55.9 55.9 

मुंबई  (िशवाजी पाकर् ) 53.8 54.0 

पणेु ( काकडे आंगण) 71.9 53.9 

नािशक (पंिडत कॉलनी) 70.6 74.8 

नािशक  (पवन नगर) 63.1 64.3 

औरंगाबाद (िसडको एन-4) 61.8 62.6 

नागपरू (िशवाजी  नगर) 66.1 65.5 

को हापरू (िज हािधकारी कायार्लय) 63.0 58.6 
आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ 
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औ ोिगक दषूण  

10.125 माचर्, 2012 अखेर महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाच्या कायर्के्षतर्ातील 77,746 कारखान्यांपैकी वाय ू दषूण करणारे     

26 टक्के, जल दषूण करणारे 27 टक्के, धोकादायक टाकाऊ पदाथर् िनमार्ण करणारे सात टक्के तर उवर्िरत इतर दषूण करणारे 

कारखाने होते.   

10.126 महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाच्या कायर्के्षतर्ातील 31 माचर्, 2011 रोजी एकूण 75,080 कारखान्यांपैकी 16 टक्के अितशय 

दिूषत, 21 टक्के साधारणपणे दिूषत तर 63 टक्के अ दिूषत होते.   

10.127 राज्यातील 9,176 कारखान्यांचा समावेश असले या 26 औ ोिगक वसाहतीमध्ये सामाईक सांडपाणी िकर्या संयंतेर् 

कायार्न्वीत करण्यात आली आहेत.  माचर्, 2011 अखेरीस समुारे ित िदवशी 1,947 दशलक्ष  िलटसर् दिूषत दर्व पदाथर् तयार झाले असनू 

त्यापैकी 1,946  दशलक्ष  िलटसर्  ित िदवस इतक्या दिूषत दर्व पदाथार्वर िकर्या करण्यात आली आहे.   

घातक कचरा 

10.128  राज्यात महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाने घातक  

कचरा ि थतीचे संिनयंतर्ण आिण पिरणामकारक यव थापन 

करण्याकिरता  कक्ष तयार केला आहे.  अिलकडच्या 

मािहतीनसुार राज्यामध्ये 5,511 घातक कचरा िनमार्ण करणारे 

कारखाने आहेत.  राज्यात ठाणे िज हयातील तळोजा व महारा टर् 

औ ोिगक िवकास महामंडळाचे ठाणे खाडी िकनारप ीवरील 

औ ोिगक के्षतर्, पणेु िज ातील रांजणगाव आिण नागपरू 

िज ातील बटुीबोरी या िठकाणी घातक टाकाऊ कचऱ्याचे 

यव थापन करण्यासाठी सामाईक सिुवधा असणा-या चार मखु 

केदर्ांची उभारणी करण्यात आली आहे.  वषर्  िनहाय िनमार्ण 

झालेला घातक कचरा तक्ता 10.56 मध्ये दशर्िवण्यात आला आहे.   

10.129 घातक कचऱ्याची योग्य िव हेवाट लावली अथवा नाही याचा मागोवा घेणे शक्य हावे यासाठी घातक कचरा वाहून नेणाऱ्या 
वाहनांमध्ये ग्लोबल पोिजशिंनग िस टम (जीपीएस) राज्याने अिनवायर् केली आहे.  स :ि थतीत 102  घातक कचरा वाहतकूदारांनी ही 
णाली आप या वाहनांवर बसिवली आहे. 

ई-कचरा 

10.130 ई-कचऱ्याचे यव थापन ही जागितक तरावरील  िंचतेची बाब आहे.  मंडळाने पयार्वरणाच्या द टीनेृ  पिरपणूर् तंतर्ज्ञान 

असले या 15 उ ोगांना ई-कचरा पनु: िकर्येसाठी अिधकृत केले असनू त्यांची एकूण पनु: िकर्या/मोडतोड क्षमता ितवषीर्          

20,960 मे. टन इतकी आहे. मंडळाने ितवषीर् 0.5 लक्ष टन एवढा ई-कचरा िनमार्ण होण्याचा अंदाज वतर्िवला आहे आिण मुंबई 

महानगर देश िवकास ािधकरणासोबत देशातील पिहले एकाित्मक ई-कचरा पनु: िकर्या सिुवधा कदर् सावर्जिनक खाजगी  भागीदारी 

तत्त्वावर सरुु करण्याचे िनि चत केले आहे.   

जैव-वै कीय कचरा 

10.131 राज्यात एकूण 35 सामिूहक जैव-वै कीय कचरा यव थापन व िव हेवाट कदेर् कायर्रत असनू त्यापैकी 30 कदेर् भ मीकरण 

पध्दतीवर आधारीत व उवर्रीत कदेर् जिमनीत खोलवर परुण्याच्या प तीवर आधािरत आहेत.  सन 2010-11 मध्ये ित िदवशी सरासरी 

31,205 िकलो इतक्या जैव-वै कीय कच-यावर िकर्या करण्यात आली.   

 
 

तक्ता 10.56   िनमार्ण झाललेा घातक कचरा            
(लाख मे.टन.) 

कच-याचा कार  वषर्  

जिमनीत 
परुण्याजोगे 

पनु: िकर्या 
करण्याजोगे 

भ मीकरण 
करण्याजोगे 

एकूण 

2009-10 1.25 2.34 0.25 3.84 

2010-11 1.19 0.76 0.23 2.18 

2011-12 3.13 0.99 0.37 4.49 

आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ   
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हवा जल नागरी घनकचरा

जैव-वै कीय कचरा ध्वनी

आलेख 10.12 : 2010-11 मध्ये दषुणाच्या ा त 
तकर्ारींची टक्केवारी

10.132 दषूणाच्या कारानसुार 2010-11 मध्ये दषुणाच्या 
ा त तकर्ारींची टक्केवारी आलेख 10.12 मध्ये दशर्िवण्यात आली 
आहे. 

पयार्वरणिवषयक अनमुती 

10.133 पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 अंतगर्त कदर् 

शासनाने महारा टर् तटीय के्षतर् यव थापन ािधकरण 

(एमसीझेडएमए), राज्य तर पयार्वरण भाव मू यमापन 

ािधकरण व राज्य तर तज्ञ मू यांकन सिमती (एसइएसी) 

पयार्वरणिवषयक मान्यता दान करण्यासाठी गठीत के या आहेत.   

10.134 पयार्वरणिवषयक मान्यतेसाठी ा त झाले या एकूण 

तावांची संख्या लक्षात घेता राज्य शासनाने तावांचे वेगाने 

सं करण करण्यासाठी दोन राज्य तर तज्ञ मू यांकन सिमत्या 

गठीत के या आहेत. वषर् 2008 ते 2011 मध्ये पयार्वरणिवषयक 

मान्यतेसाठी ा त झाले या एकूण 696 तावांपैकी बांधकाम के्षतर्ातनू 466, उ ोग के्षतर्ातनू 114 आिण इतर के्षतर्ातनू (िव तु संयंतर्, 

खाण व दगड खाणकाम, िंसचन इत्यादी) 116 ताव  िवचारात घेण्यात आले. त्यापैकी 607 तावांना मान्यता देण्यात आली असनू 

उवर्िरत अनपुालना तव लंिबत आहेत.   

रा टर्ीय नदी कृती आराखडा 

10.135 देशातील मखु न ांचे दषूण कमी करणे हा रा टर्ीय नदी कृती आराख ाचा मखु्य उ ेश आहे.  रा टर्ीय नदी कृती 

आराखडा कायर्कर्मांतगर्त 70 टक्के िनधी कदर् शासनाकडून व उवर्िरत 30 टक्के िनधी  संबंिधत राज्य शासन / महानगरपािलका / 

नगरपािलका यांचेकडून उपल ध करुन िदला जातो.  या योजनेअतंगर्त त्र्यंबके वर, नािशक, नांदेड व कराड शहरांतील न ांची वच्छता 

करण्याचे काम पार पाडण्यात आले असनू त्यापोटी ` 78.70 कोटी इतका खचर् झाला आहे आिण सांगली, को हापरू व काशा येथील 

न ांच्या वच्छतेचे काम गतीपथावर असनू त्याची अंदािजत रक्कम  ` 93.80 कोटी इतकी आहे.   

रा टर्ीय सरोवर संवधर्न योजना 

10.136 सरोवर हे ताज्या पाण्याचा मखु्य ोत अस याने त्याची अवनती रोखण्यासाठी िनयोजनबध्द, कायम वरुपी आिण शा शधु्द 

यत्न करण्याची गरज आहे. रा टर्ीय सरोवर संवधर्न योजना ही कदर् परु कृत योजना असनू त्यामध्ये कदर् शासनाचा 70 टक्के तर राज्य 

शासनाचा 30 टक्के इतका वाटा आहे.  या योजनेअंतगर्त 14 तलावांचा समावेश करण्यात आला आहे.  त्यापैकी 12 तलावांचे काम पणूर् 

झाले असनू िभवंडीमधील वारलादेवी तलाव आिण सोलापरू मधील िसध्दे वर तलाव यांचे काम गतीपथावर आहे. सवर् तलावांसाठी 

एकूण मंजरू रक्कम ` 26.27 कोटी इतकी असनू ` 22.44 कोटी इतका खचर् झाला आहे.   

राज्य सरोवर संवधर्न योजना 

10.137 अवनती झाले या सरोवरांचे संवधर्न करण्यासाठी राज्य शासन िनधी उपल ध करुन देते. या योजनेअंतगर्त 16 तलावांचा 

समावेश असनू काटोल मधील हनमुान तलावाचे काम पणूर् झाले आहे.  यमाई तलाव-पंढरपरू, शालट तलाव-माथेरान, जयिंसगराव 

तलाव-कागल, देधरगाव तलाव-धळेु, गांधीसागर व सोनेगाव तलाव-नागपरू, पीअर तलाव-नंदरुबार, मोती तलाव-सावंतवाडी आिण 

गणेश तलाव – िमरज, ऐतवाडे खदुर् तलाव - वाळवा, सांगली, कोट तलाव - हपरुी,  विमल तलाव - वसई,   मोतीराम व कावंडल 

तलाव - पेण व पांढराबोडी तलाव - नागपरू येथील कामे गितपथावर आहेत.  सवर् तलावांसाठी एकूण मंजरू रक्कम ` 49.18 कोटी 

इतकी असनू फे वुारी, 2013 अखेर ` 13.62 कोटी इतका खचर् झाला आहे.   
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सामािजक न्याय 
10.138 ‘सामािजक न्याय’ हणजेच समाजातील सवर् घटकांना, िवशेषत: अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमाती, इतर मागास वगर्, 
अ पसंख्यांक, अपंग, जे ठ नागरीक व मादक दर् य दरुुपयोग िपडीत यांना न्या य वागणकू आिण सामािजक लाभांमध्ये समान वाटा 
िमळणे हा होय.  शैक्षिणक तसेच सामािजक व आिर्थक िवकासातील सवर् ट पे व तरांवर दबुर्ल घटकांना समाजातील इतर घटकांच्या 
समान पातळीवर आणण्यासाठी शासनाने िविवध िवकास कायर्कर्म हाती घेतले आहेत.  राज्य शासन अनसुिूचत जातीकिरता ‘अनसुिूचत 
जाती उपयोजना’ व अनसुिूचत जमातीकिरता ‘आिदवासी उपयोजना’ अशा दोन वतंतर् उपयोजना तयार करते.  सवर्साधारण योजना 
अंतगर्त उपल ध करुन िद या जाणा-या िनधी व लाभा यितिरक्त, अनसुिूचत जाती उपयोजना व आिदवासी उपयोजनां ारे त्या 
समदुायातील लोकसंख्येच्या माणात िनधी उपल ध करुन िदला जातो.   

अनसुिूचत जाती उपयोजना  
10.139 12 या पंचवािर्षक योजनेअंतगर्त अनसुिूचत जाती उपयोजनेसाठी ` 28,050 कोटी िनयत यय  िनि चत केला आहे.  या 
िनयत ययाची राज्याच्या पंचवािर्षक योजनेच्या एकूण  िनयत ययाशी टक्केवारी 10.2 इतकी आहे.  सन 2012-13 किरता अनसुिूचत 
जाती उपयोजनेसाठी  `4,590 कोटी इतका िनयत यय उपल ध करुन िदलेला आहे, त्यापैकी राज्य तरीय योजनांकिरता ` 2,990 कोटी     
(60 टक्के) तर िज हा तरीय योजनांकिरता  ` 1,600 कोटी (40 टक्के) इतका िनयत यय आहे. राज्य व िज हा या दोन्ही तरावरील 
सामािजक व सामिुहक सेवांच्या खचार्चा मोठा वाटा आहे.  या के्षतर्ाची िशक्षण, आरोग्य, गहृिनमार्ण, पाणीपरुवठा, मिहला व बालिवकास, 
मागासवगीर्यांचे क याण, इत्यादी मखु उपके्षतेर् आहेत.  सन 2011-12 मध्ये अनसुिूचत जाती उपयोजनेअंतगर्त एकूण 151 योजना  
(75 राज्य तरीय व 76 िज हा तरीय) राबिवण्यात आ या असनू, सन 2012-13 मध्ये एकूण 172 योजनांची (89 राज्य तरीय व  
83 िज हा तरीय) अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  सन 2011-12 मध्ये अनसुिूचत जाती उपयोजनेअंतगर्त एकूण खचार्पैकी 
सामािजक व सामिुहक सेवा या के्षतर्ावर समुारे 88 टक्के खचर् झालेला आहे. अनसुिूचत जाती उपयोजनेअंतगर्त राज्य तरीय व 
िज हा तरीय योजनांचा िनयत यय व खचर् तक्ता 10.57 मध्ये दशर्िवला आहे. 

तक्ता 10.57    अनसुिूचत जाती उपयोजनेअतंगर्त िनयत यय व खचर् 
( ` कोटी ) 

2012-13  के्षतर् 11 या 
पंचवािर्षक  

योजनेतील खचर्* 

12 या  
पंचवािर्षक 
योजनेचा 
िनयत यय 

2011-12   
खचर्  िनयत यय खचर् + िनयत ययाशी  

खचार्ची 
टक्केवारी 

अ) राज्य तरीय योजना 8,860.16 17,826.00 2,252.35 2,990.00 1,041.97 35 

 कृिष व संलग्न सेवा 156.04 519.06 10.35 22.91 1.10 5 

     पाटबंधारे व परू िनयंतर्ण 367.44 0 0 0 0 0 

 उजार् 36.28 0 0 0 0 0 

 उ ोग व खिनजे 92.83 287.55 0 0 0 0 

     सामान्य आिर्थक सेवा 57.00 383.40 0 0 0 0 

     सामािजक व सामिुहक सेवा 8,150.57 16,635.99 2,242.00 2,967.09 1,040.87 35 

ब) िज हा तरीय योजना 4,411.74 10,224.00 859.27 1,600.00 811.98 51 

 कृिष व संलग्न सेवा 753.12 1,620.85 194.94 253.74 147.24 58 

 गर्ाम िवकास 114.73 145.66 126.58 144.09 54.97 48 

 उजार् 158.60 344.73 25.27 53.95 0 0 

 उ ोग व खिनजे 43.84 100.20 6.86 15.69 5.95 38 

 वाहतकू व दळणवळण 83.98 230.78 13.12 36.12 13.21 37 

 सामािजक व सामिुहक सेवा 3,257.47 7,781.78 492.50 1,096.41 590.61 54 

एकूण  (अ+ ब) 13,271.90 28,050.00 3,111.62 4,590.00 1,853.95 40 

आधार : सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभाग, महारा टर् शासन                                                             *    अ थायी                 +     िडसबर पयत           
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आिदवासी उपयोजना 
10.140 राज्यातील आिदवासी लोकसंख्या ही धळेु, नंदरुबार, जळगाव, नािशक, ठाणे या पि चमेकडील ड गरी िज ांमध्ये (सहयादर्ी 
देश) व चंदर्परू, गडिचरोली, भंडारा, ग िदया, नागपरू, अमरावती व यवतमाळ या पवुकडील जंगल या त िज ांमध्ये (ग डवाना देश) 
मोठया माणात किदर्त आहे.  भारत सरकारच्या िनदशानसुार राज्यातील आिदवासी समाजाच्या कदर्ीकरणावर आधािरत 24 एकाित्मक 
आिदवासी िवकास क प, 43 सधुािरत के्षतर् िवकास खंड (माडा) व 24 लघ ुसधुािरत के्षतर् िवकास खंड (िमनीमाडा) / समहु तयार 
करण्यात आले आहेत.  आिदवासी उपयोजनेअंतगर्त ामखु्याने एकाित्मक आिदवासी िवकास क प, माडा के्षतर् व िमनीमाडा / समहु 
के्षतर्ांमध्ये तसेच आिदवासी के्षतर्ाअंतगर्त व के्षतर्ाबाहेर असणाऱ्या आिदवासी समाजाला मलुभतू सोयीसिुवधा उपल ध करुन िद या 
जातात.   

10.141 आिदवासी उपयोजनेकिरता 12 या पंचवािर्षक योजनेअंतगर्त ` 24,475 कोटी इतका िनयत यय िनि चत केलेला असनू 
तो राज्याच्या पंचवािर्षक योजनेच्या एकूण  िनयत ययाच्या 8.9 टक्के आहे.  सन 2012-13 साठी  ` 4,005 कोटी इतका िनयत यय 
उपल ध करुन िदलेला आहे.  आिदवासी उपयोजनेअंतगर्त आिदवासी जनतेस थेट लाभ तसेच वैयिक्तक लाभधारक योजनांचा समावेश 
केलेला आहे.  खावटी कजर्, कन्यादान योजना, िश यवृ ी योजना, वािभमान योजना, नव संजीवन योजना इत्यािद आिदवासी उपयोजने 
अंतगर्त काही मखु योजना आहेत.  सन 2011-12 च्या खचार्त सामािजक व सामिुहक सेवांचा (59 टक्के) त्या खालोखाल वाहतकू व 
दळणवळण (15 टक्के) आिण कृिष व संलग्न सेवा (11 टक्के) यांचा मखु वाटा होता. आिदवासी उपयोजनेवरील िनयत यय व खचर् 
तक्ता 10.58 मध्ये िदला आहे. 

िवमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वगर् आिण िवशेष मागासवगीर्यांचे क याण 
10.142 राज्य शासनामाफर् त िवमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वगर् आिण िवशेष मागास वगर् या समाजघटकांच्या 
क याणाथर् वतंतर् संचालनालय थािपत करण्यात आले. या समाजातील दबुर्ल घटकांच्या िवकासासाठी िविवध िवकास कायर्कर्म 
राबिवण्यात आले.  सन 2011-12 मध्ये  ` 636.68 कोटी िनयत यय उपल ध केला असनू त्यापैकी  ` 514.63 कोटी िनधी खचर् 
झाला.  सन 2012-13  करिता  ` 972.68 कोटी िनयत यय उपल ध करण्यात आला. 

अपंग क याण 
10.143 अपंगांचे सक्षमीकरण होऊन त्यांना समाजाच्या मखु्य वाहात सामावनू घेण्यासाठी त्यांच्या क्षमता ओळखणे, कौश य 
िवकास, समान संधी देणे,  अिधकारांचे रक्षण करणे यासाठी शासनाकडून िविवध योजना राबिव या जातात.  शासन सेवेत िनयकु्ती तसेच 
बढतीमध्ये अपंगांना 3 टक्के आरक्षण िदले जाते.  सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अजर् करण्यास अपंगांसाठी कमाल वयोमयार्दा 45 वषपयत 
 िशिथल करण्यात आली आहे.  

तक्ता 10.58    आिदवासी उपयोजनेअंतगर्त िनयत यय व खचर् 
( ` कोटी ) 

2012-13              के्षतर् 11 या  
पंचवािर्षक  

योजनेतील खचर्* 

12 या  
पंचवािर्षक  
योजनेचा 
िनयत यय 

2011-12   
खचर्  िनयत यय खचर् + िनयत ययाशी  

खचार्ची 
टक्केवारी 

कृिष व संलग्न सेवा 525.59 1,494.97 328.99 255.50 227.54 89 

गर्ाम िवकास 169.27 638.42 167.90 246.84 159.28 65 

पाटबंधारे व परू िनयंतर्ण 916.97 1,606.06 241.58 241.89 95.88 40 

उजार् 203.58 472.21 67.23 80.35 29.54 37 

उ ोग व खिनजे 2.84 4.68 0.26 0.79 0.10 13 

वाहतकू व दळणवळण 1,317.46 2,162.93 470.77 366.53 173.55 47 

सामान्य आिर्थक सेवा 45.12 190.68 5.40 11.32 4.37 39 

सामािजक व सामिुहक सेवा 7,329.22 17,888.55 1,823.73 2,623.78 986.73 38 

इतर कायर्कर्म 20.00 16.50 0 0 0 0 

अिवभािजत िनधी 0 0 0 178.00 0 0 

एकूण 10,530.04 24,474.99 3,105.86 4,005.00 1,676.99 42 

आधार: आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                   *   अ थायी              +  िडसबर पयत          
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अ पसंख्यांक िवकास  
10.144 राज्य शासनामाफर् त अ पसंख्याकांच्या िवकासासाठी  सन 2008 मध्ये वतंतर् अ पसंख्यांक  िवभाग थापन करण्यात आला.  
सन 2011-12 मध्ये िविवध 26 योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ` 275 कोटी इतका िनयत यय उपल ध करुन िदला, त्यामधनू              
` 221.23 कोटी खचर् झाले.  12 या पंचवािर्षक योजनेमध्ये अ पसंख्यांक  िवभागाचे िविवध योजनांकरीता ` 1,685 कोटी इतका 
िनयत यय  िन ि चत केला आहे.  सन 2012-13 मध्ये ` 275 कोटी इतका िनयत यय उपल ध करुन िदला आहे.   

सामािजक न्याय अंतगर्त महत्त्वपणूर् योजना 
संजय गांधी िनराधार अनदुान योजना 
10.145 या योजनेअंतगर्त 65 वषार्खालील िनराधार यक्ती, अनाथ मलेु, सवर् कारचे अपंग,  क्षयरोग, ककर् रोग, एड्स व कु ठरोग 
या सारख्या दधुर्रआजाराने गर् त यक्ती, आत्महत्या केले या शेतकऱ्यांच्या िवधवांसह िनराधार िवधवा, घट फोट िकर्येतील व घट फोट 
झाले या परंत ु पोटगी न िमळणाऱ्या िनराधार मिहला, अत्याचािरत व वे या यवसायातनू मकु्त झाले या मिहला, इ. घटकांना लाभ 
िमळतो.  या योजनेखाली ` 21,000 पयत वािर्षक उत्पन्न असणाऱ्या पातर् कुटंुबातील एका लाभाथ्यार्स ितमहा ` 600 तर दोन िंकवा 
त्यापेक्षा अिधक लाभाथीर् असले या कुटंुबास ितमहा ` 900 इतके आिर्थक सहा य िदले जाते .   

ावणबाळ सेवा राज्य िनवृ ीवेतन योजना  
10.146  या योजनेअंतगर्त 65 वष व त्यावरील िनराधार यिक्त ज्यांचे वािर्षक उत्पन्न ` 21,000 पेक्षा कमी असेल आिण ज्यांचे नांव 
दािरदर्य रेषेखालील पातर् कुटंुबाच्या यादीमध्ये समािव ट नाही अशा यक्तींना राज्य शासनाकडून ितमहा ` 600 िनवृ ीवेतन देण्यात येते.  
तसेच 65 वष व त्यावरील िनराधार यक्ती  ज्यांचे नांव दािरदर्य रेषेखालील पातर् कुटंुबाच्या यादीमध्ये समािव ट आहे अशा 
यक्तींनादेखील राज्य शासनाकडून ितमहा ` 400 िनवृ ीवेतन देण्यात येते.  याच लाभाथ्यार्ंना कदर् शासनाकडून इंिदरा गांधी रा टर्ीय 
वधृ्दापकाळ िनवृ ीवेतन योजनेखाली  ितमहा ` 200 इतके  िनवृ ीवेतन देण्यात येते.  

इंिदरा गांधी रा टर्ीय वधृ्दापकाळ िनवृ ीवेतन योजना 
10.147  या योजनेअतंगर्त दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबातील 65 वष व त्यावरील िनराधार यक्ती पातर् ठरतात.  या यक्तींना ितमहा      
एकूण ` 600 िनवृ ीवेतन देण्यात येते, त्यापैकी कदर् शासनाकडून या योजनेखाली ितमहा ` 200 िनवृ ीवेतन देण्यात येते तसेच राज्य 
शासनाकडून ावणबाळ सेवा राज्य िनवृ ीवेतन योजनेखाली ितमहा ` 400 देण्यात येतात.  

इंिदरा गांधी रा टर्ीय  िवधवा िनवृ ीवेतन योजना 
10.148  इंिदरा गांधी रा टर्ीय  िवधवा िनवृ ीवेतन योजनेअंतगर्त दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबातील 40 ते 64 वष या वयोगटातील 
 िवधवा पातर् असनू लाभाथीर्ंना कदर् शासनाकडून ितमहा ` 200 िनवृ ीवेतन देण्यात येते, तसेच राज्य शासनाकडून संजय गांधी िनराधार 
अनदुान योजनेअतंगर्त ितमहा ` 400 अनदुान देण्यात येते, असे एकूण ितमहा ` 600 इतके िनवृ ीवेतन लाभाथीर्ंस देण्यात येते. 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय  अपंग िनवृ ीवेतन योजना 
10.149  या योजनेअंतगर्त 80 टक्के व अिधक अपंगत्व असले या 18 ते 64 या वयोगटातील  आिण  दािरदर्य रेषेखालील यादीमध्ये 
समािव ट असलेली यिक्त पातर् असनू अशा लाभाथीर्ंस कदर् शासनाकडून इिंदरा गांधी रा टर्ीय  अपंग िनवृ ीवेतन योजनेअंतगर्त ितमहा 
` 200 आिण राज्य शासनाकडून संजय गांधी िनराधार अनदुान योजनेअंतगर्त ितमहा ` 4 00 देण्यात येते, असे एकूण ितमहा  ` 600 
इतके िनवृ ीवेतन लाभाथीर्ंस देण्यात येते. 

रा टर्ीय कुटंुब लाभ योजना 
10.150 या योजनेअंतगर्त दािरदर्य रेषेखालील कुटंुबातील 18 ते 65 वष वयोगटातील मखु कमावत्या यक्तीचा मतृ्य ूझा यास, 
बािधत कुटंुबास एक रकमी ` 10,000 चे सहा य देण्यात येते.  

आम आदमी िवमा योजना 
10.151  ही योजना गर्ामीण भागातील 18 ते 59 वष वयोगटातील, 2.5 एकर  िंसिचत के्षतर् िंकवा 5 एकर कोरडवाहू के्षतर् धारण  करीत 
असले या मजरुांसाठी आहे ज्यांना या योजनेसाठी भिूमहीन गिृहत धरले जाते.  ` 200 इतका ित सद य वािर्षक ह ता भरण्यासाठी राज्य 
व कदर् शासनाकडून त्येकी 50 टक्के अनदुान वरुपात िदले जातात.  ही योजना भारतीय आयिुर्वमा महामंडळामाफर् त राबिवण्यात येते. 
नैसिर्गक मतृ्य ूझा यास आ वािसत रक्कम ` 30,000 इतकी आहे आिण अपघात झा यास शािररीक हानीच्या ती तेनसुार ` 37,500  
ते ` 75,000 च्या दर यान लाभ िमळतो.  यािशवाय, िवमा संरिक्षत मतृ यक्तीच्या  इय ा 9 वी  ते 12 वी पयत िशक्षण घेणाऱ्या दोन 
मलुांना ितमहा त्येकी ` 100 इतकी िश यवृ ी िमळते.  उपरोक्त  योजनांचा तपशील तक्ता 10.59 मध्ये  िदला आहे. 
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नागरी दिलत व ती सधुार योजना   
10.152 मागासवगीर्य व नवबौध्दांची संख्या जा त असले या  नागरी भागांसाठी  राज्य शासन 'नागरी दिलत व ती सधुार योजना'  
1995-96 पासनू राबिवत आहे.  या योजनेअतंगर्त जोडर ता बांधणी, गटारे, िपण्याच्या पाण्यासाठी सिुवधा, दवाखाने, पथिदवे, 
सावर्जिनक वच्छतागहेृ व शौचालये, समाजमंिदर, वाचनालय, यायामशाळा, सां कृितक कदर् इत्यादी िवकास कामे घेतली जातात.  
नागरी दिलत व ती सधुार योजनेअंतगर्त 2011-12 आिण 2012-13 किरता अनकुर्मे ` 177.55 कोटी आिण ` 403.19 कोटी इतकी 
तरतदू करण्यात आलेली आहे.    

आिदवासी यवुक / यवुतींकिरता कौश य  िवकास कायर्कर्म 
10.153 या योजनेअंतगर्त आिदवासी यवुक / यवुतींची िविवध कौश ये व ज्ञानाचा िवकास करुन आिर्थक वधृ्दी आिण सामािजक 
िवकासामध्ये सहभाग करण्याचा अंतभार्व आहे.  आिदवासी यवुक / यवुतींना कृिष व लागवड िवषयक, व तर्ो ोग, मोटार वाहने, 
िकरकोळ यापार, मािहती  तंतर्ज्ञान, आदराितथ्य, मानव संसाधन िवकास व आरोग्य संवधर्न इ. के्षतर्ातील िशक्षण िदले जाईल.  सन 
2012-13 मध्ये ` 30 कोटीची तरतदू करण्यात आली असनू त्या ारे एक लाख यवुक / यवुतींना िशक्षणाचे उि ट ठरिवण्यात आले 
आहे.   

सं थात्मक रचना 
10.154 समाजातील आिर्थकद टयाृ  मागास वगार्च्या आिर्थक िवकासास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने खालील महामंडळांची 
थापना केली असनू त्यांच्यामाफर् त िविवध योजना राबिव या जातात.   

संत रोिहदास चम ोग आिण चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.155  चमर्कार समाजाच्या िवकासासाठी हे महामंडळ थापन करण्यात आले असनू, रा टर्ीय अनसुिूचत जाती िव  आिण िवकास 
महामंडळ (एनएसएफडीसी) अंतगर्त िविवध योजना राबिवण्यासाठी या महामंडळास राज्याची वािहनीकृत यंतर्णा हणनू ािधकृत केले 
आहे.  महामंडळाचे भागभांडवल ` 73.21 कोटी आहे. महामंडळाची मखु्य काय पढुील माणे आहेत.  

•  चम ोगात कायर्रत असणा-यांसाठी कच्च्या मालाचे ापण व परुवठा यांची यव था करणे तसेच त्यांच्या मालाच्या 
उत्पादनासाठी आव यक यव था करणे.  

• देशांतगर्त व िवदेशातील बाजारांमध्ये तयार मालाच्या िवकर्ीसाठी मध्य थ हणनू काम करणे तसेच त्यांना आव यक सहा य 
करणे.  

• उत्पादन आिण पणन याबाबतच्या िशक्षण सिुवधा परुिवणे.  

संत रोिहदास चम ोग आिण चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदत तफ राबिव या जाणा-या महत्त्वाच्या योजनांची गती तक्ता 10.60 
मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 10.59   महत्वाच्या योजनांचा तपशील  
(` कोटी) 

2011-12 2012-13 +  योजनेचे नांव 

लाभाथ्यार्ंची 
संख्या (लाखात) 

खचर् लाभाथ्यार्ंची 

संख्या (लाखात) 
खचर् 

संजय गांधी िनराधार अनदुान योजना   5.80 389.15 5.67 368.13 

ावणबाळ सेवा राज्य िनवृ ीवेतन योजना 12.60 551.73 13.60 589.75 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय वधृ्दापकाळ िनवृ ीवेतन योजना 10.76 252.12 11.00 206.41 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय िवधवा िनवृ ीवेतन योजना 0 0 0.25 3.68 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय अपंग िनवृ ीवेतन योजना 0 0 0.04 0.68 

रा टर्ीय कुटंुब लाभ योजना 0.20 19.50 0.11 10.67 

आम आदमी िवमा योजना 24.00 13.49 33.00 11.64 

आधार: सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                +    जानेवारी पयत 
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लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ मयार्िदत  
10.156 राज्य शासनाने मातंग समाज व 12 उपजातींच्या आिर्थक, शैक्षिणक आिण सामािजक िवकासासाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना केली आहे.  सध्या या महामंडळाचे भाग भांडवल ` 75 कोटी असनू, त्यापैकी राज्य 
शासनाचा िह सा 51 टक्के आिण कदर् शासनाचा िह सा 49 टक्के इतका आहे.   लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ हे 
एनएसएफडीसी ची राज्यासाठी वािहनीकृत यंतर्णा हणनूही काम करते.  या महामंडळाकडील महत्त्वाच्या योजनांची गती तक्ता 10.61 
मध्ये  िदली आहे.  

महात्मा फुले मागासवगीर्य िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.157 अनसुिूचत जाती आिण नवबौध्दांच्या आिर्थक िवकासासाठी राज्य शासनाने महात्मा फुले मागासवगीर्य िवकास महामंडळ 
मयार्िदतची थापना केली.  सध्या या महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल ` 500 कोटी असनू, त्यापैकी राज्य शासनाचा िह सा 51 टक्के 
आिण कदर् शासनाचा िह सा 49 टक्के इतका आहे.   या महामंडळामाफर् त मािर्जन मनी योजना, िवशेष कदर् सहाि यत योजनेअतंगर्त 
योजना व एनएसएफडीसी च्या योजना राबिव या जातात.  महामंडळामाफर् त राबिवले या काही महत्त्वाच्या योजनांची गती तक्ता 10.62 
मध्ये िदली आहे.  
तक्ता 10.62 महात्मा फुल ेमागासवगीर्य िवकास महामंडळ मयार्िदत तफ राबिव या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची गती  

(` लाख) 
2011-12 2012-13 + 

योजनेचे नांव 
लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम  लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम 

बीज भांडवल योजना 1,492 657.66 643 296.16 

पन्नास टक्के अनदुान योजना 3,705 816.42 0 0 

ए  ए  ए  डीसी योजना  @ 3,485 4,721.62 1,478 1,648.44 

आधार : महात्मा फुले मागासवगीर्य िवकास महामंडळ मयार्िदत .                                                                               +     िडसबर पयत   
 @-   मदुत कजर्, मिहला समधृ्दी, सु म पतपरुवठा व शैक्षिणक कजर्.    

तक्ता 10.60 संत रोिहदास चम ोग आिण चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदत तफ राबिव या जाणा-या महत्त्वाच्या  
योजनांची गती   

(` लाख)
2011-12 2012-13 + 

योजनेचे नांव 
लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम 

वीस टक्के  बीज भांडवल  159 14.70 87 7.54 
मदुत कजर्  394 38.40 450 40.00 
पन्नास टक्के अनदुान  563 56.04 194 19.32 
सु म पतपरुवठा 1,248 124.80 1,514 151.40 
मिहला समधृ्दी योजना 758 75.80 133 13.30 
मिहला िकसान योजना  79 7.90 76 7.60 
आधार : संत रोिहदास चम ोग आिण चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                                       +     िडसबर पयत   

तक्ता 10.61 लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ मयार्िदत तफ राबिव या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची
गती 

(` लाख)

2011-12 2012-13 + 
योजनेचे नांव 

लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम  लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम 

बीज भांडवल योजना 846 356.29 580 428.73 

अनदुान योजना 5,440 544.00 354 140.05 

ए  ए  ए  डीसी योजना @ 599 409.45 554 381.28 

आधार : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                                           +     िडसबर पयत   
@-    मदुत कजर्, मिहला समधृ्दी, सु म पतपरुवठा व शैक्षिणक कजर्.    
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शबरी आिदवासी  िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदत 

10.158 आिदवासी समाजाच्या आिर्थक क याणासाठी राज्य शासनाने शबरी आिदवासी िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदतची 
थापना केली आहे.  या महामंडळाचे  ` 200 कोटी इतके भाग भांडवल असनू, त्यात राज्य शासनाचा िह सा 51 टक्के आिण कदर् 
शासनाचा िह सा 49 टक्के आहे.  महामंडळामाफर् त रा टर्ीय आिदवासी  िव  व िवकास महामंडळाच्या (एनएसटीएफडीसी) िविवध 
योजना राबिव या जातात.  महामंडळामाफर् त राबिव या जाणा-या योजनांची गती तक्ता  10.63 मध्ये दशर्िवण्यात आली आहे.  

तक्ता 10.63   शबरी आिदवासी िव  व िवकास महामंडळामाफर् त राबिवले या योजनांची गती 
(` लाख ) 

2010-11 2011-12 
योजनेचे नाव 

लाभाथीर् संख्या िवतिरत कज लाभाथीर् संख्या िवतिरत कज 

एनएसटीएफडीसी योजना 742 475.93 223 461.24 

एनएसटीएफडीसी मिहला सबलीकरण योजना 46 21.35 33 7.04 

शबरी महामंडळाची योजना 147 59.46 49 14.91 

आधार : शबरी आिदवासी  िव  व िवकास महामंडळ  मयार्िदत           

वसंतराव नाईक िवमकु्त जाती व भटक्या जमाती िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.159 िवमकु्त जाती व भटक्या जमातीच्या आिर्थक उन्नतीसाठी व िविवध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक िवमकु्त 
जाती व भटक्या जमाती िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना करण्यात आली आहे.  या महामंडळाचे भागभांडवल  
` 200 कोटी असनू, भरणा केलेले भागभांडवल ` 161.28 कोटी आहे.  या महामंडळामाफर् त बीज भांडवल योजना राबिवली जाते.  
सन 2011-12 मध्ये या योजनेअंतगर्त िवतिरत कजर् ` 7.12 कोटी असनू लाभाथ्यार्ंची संख्या 849 इतकी होती.  सन 2012-13 मध्ये 
( िडसबर पयत) ` 30 कोटी ा त िनधीतनू 1,800 लाभाथीर्ंना  लाभ देण्यात आला.  या महामंडळास रा टर्ीय मागासवगर् व िव ीय 
िवकास महामंडळ (एनबीसीएफडीसी) कडील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील वािहनीकृत यंतर्णा हणनू ािधकृत करण्यात 
आले आहे.  सन 2011-12 मध्ये ` 10 कोटी ा त िनधीमधन ू 5,000 लाभाथ्यार्ंना कजर्  िवतरीत करण्यात आले.  सन 2012-13  
(िडसबर पयत) मध्ये ` 2 कोटी ा त िनधीतनू 620 लाभाथ्यार्ंना कजर्  िवतरीत करण्यात आले.  

महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  आिण िवकास महामंडळ मयार्िदत 

 10.160 राज्यातील इतर मागासवगीर्यांच्या क याणासाठी महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  आिण िवकास महामंडळ मयार्िदतची 
थापना करण्यात आली. या महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल ` 250 कोटी आहे. हे महामंडळ रा टर्ीय मागासवगर् िव  आिण 
िवकास महामंडळाची (एनबीसीएफडीसी) राज्यातील वािहनीकृत यंतर्णा हणनूही कायर् करते. महामंडळामाफर् त राबिवले या महत्त्वाच्या 
योजनांची गती तक्ता 10.64 मध्ये दशर्िवली आहे.  

तक्ता 10.64 महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  आिण िवकास महामंडळ मयार्िदत तफ राबिव या जाणाऱ्या
 महत्त्वाच्या योजनांची गती 

(` लाख)
2011-12 2012-13 + 

योजनेचे नाव 
लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम  लाभाथ्यार्ंची संख्या िवतिरत रक्कम  

वीस टक्के बीज भांडवल 414 160.00 226 86.91 

मदुत कजर् 789 932.69 657 992.37 

मािर्जन मनी  11 22.17 13 23.80 

सु म पतपरुवठा 20 3.80 0 0 

मिहला समधृ्दी  119 9.00 0 0 

विर्णमा 16 8.00 11 6.00 

शैक्षिणक  कजर्  40 14.54 145 40.33 

आधार : महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  आिण िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                             +     िडसबर  पयत   
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महारा टर् राज्य अपंग िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.161 अपंगांना समाजाच्या मखु्य वाहात आणण्यासाठी राज्यात महारा टर् राज्य अपंग िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदत ची 
थापना करण्यात आली आहे.  हे महामंडळ रा टर्ीय अपंग िव  व िवकास महामंडळाची  राज्यासाठी वािहनीकृत यंतर्णा हणनूही कायर् 
करते.  या महामंडळामाफर् त मिहला समधृ्दी, सु म पतपरुवठा, मदुत कजर्, कृिष संजीवनी, इत्यादी योजना राबिव या जातात.  सन  
2011-12 आिण 2012-13 मध्ये ( िडसबर पयत) राज्य शासनाच्या योजनांसाठी ` 111.20 लाखाचे कजर् 556 लाभाथ्यार्ंमध्ये वाटप 
करण्यात आले,  तसेच रा टर्ीय अपंग िव  व िवकास महामंडळाच्या योजनांसाठी  ` 759.33 लाखाचे कजर् 749 लाभाथ्यार्ंमध्ये वाटप 
करण्यात आले. 

मौलाना आझाद अ पसंख्याक आिर्थक िवकास महामंडळ 
10.162 राज्य शासनामाफर् त अ पसंख्याकांच्या क याणासाठी  मौलाना आझाद अ पसंख्याक आिर्थक िवकास महामंडळाची  
थापना करण्यात आली. सदर महामंडळ अ पसंख्याकांना वयंरोजगार, िशक्षण, इत्यादी साठी कजर् परुिवण्याचे काम करते. या 
महामंडळाचे भाग भांडवल ` 250 कोटी आहे. हे महामंडळ  मौलाना आझाद थेट कजर् योजना, उन्नती मदुत कजर्, मिहला समधृ्दी व 
शैक्षिणक कजर् या सारख्या योजना राबिवते.   महामंडळाच्या  थापनेपासनू (2001) िविवध योजनेअतंगर्त 73,952 इतक्या लाभाथ्यार्ंना  
` 347.69 कोटी कजर् मंजरू करण्यात आले, त्यापैकी फे वुारी, 2013 पयत 51,758 लाभाथ्यार्ंना ` 209.75 कोटी कजर् िवतरीत 
करण्यात आले.  

 

******* 
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पिरिश ट 10.1 
 

 राज्यिनहाय  संयकु्त िशक्षणाचे िवकास िनदशांक 
सवर् शाळा : सवर् यव थापन  

                                             

अ. राज्य / ाथिमकú तर उच्च ाथिमक तर संयकु्त तर 
कर्. कदर्शािसत देश 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 

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

1 अंदमान  व िनकोबार  0.663 5 0.616 25 0.829 4 0.814 9 0.746 4 0.715 18 

2 आंधर् देश 0.561 17 0.714 14 0.762 12 0.820 8 0.662 14 0.767 9 

3 अरुणाचल देश 0.328 35 0.573 31 0.620 25 0.624 26 0.474 31 0.598 31 

4 आसाम 0.386 31 0.504 35 0.503 32 0.607 27 0.445 32 0.555 33 

5 िबहार 0.375 32 0.523 34 0.466 35 0.502 35 0.421 35 0.512 35 

6 चंिदगड 0.655 7 0.760 6 0.814 5 0.804 11 0.735 6 0.782 8 

7 छ ीसगड 0.439 26 0.618 24 0.558 27 0.604 29 0.498 27 0.611 26 

8 दादरा व नगर हवेली 0.493 22 0.629 22 0.710 19 0.691 20 0.602 20 0.660 22 

9 दमण व िदव  0.612 9 0.744 8 0.782 10 0.852 4 0.697 9 0.798 6 

10 िद ली 0.651 8 0.757 7 0.790 8 0.775 14 0.720 8 0.766 10 

11 गोवा 0.602 11 0.717 12 0.783 9 0.780 13 0.692 10 0.748 12 

12. गजुरात 0.584 13 0.720 10 0.730 18 0.757 16 0.657 15 0.739 14 

13 हिरयाणा 0.590 12 0.714 13 0.770 11 0.809 10 0.680 11 0.761 11 

14 िहमाचल देश 0.567 16 0.698 16 0.741 16 0.781 12 0.654 17 0.739 13 

15 ज म ूव का मीर 0.404 30 0.649 21 0.621 24 0.708 19 0.512 25 0.679 19 

16 झारखंड 0.363 34 0.538 33 0.500 34 0.520 34 0.431 34 0.529 34 

17 कनार्टक 0.569 15 0.719 11 0.743 15 0.746 17 0.656 16 0.732 15 

18 केरळ 0.700 3 0.736 9 0.844 3 0.872 3 0.772 3 0.804 5 

19 लक्षि प 0.704 2 0.803 3 0.887 2 0.895 2 0.795 2 0.849 2 

20 मध्य देश 0.433 27 0.593 30 0.540 28 0.587 32 0.486 30 0.590 32 

21 महारा टर् 0.576 14 0.704 15 0.750 13 0.740 18 0.663 13 0.722 17 

22 मिणपरू 0.411 29 0.556 32 0.627 23 0.684 22 0.519 24 0.620 25 

23 मेघालय 0.365 33 0.601 28 0.501 33 0.598 31 0.433 33 0.600 30 

24 िमझोराम 0.544 19 0.694 17 0.738 17 0.760 15 0.641 18 0.727 16 

25 नागालडँ 0.549 18 0.659 20 0.699 20 0.688 21 0.624 19 0.674 20 

26 ओिरसा 0.468 23 0.606 26 0.524 30 0.606 28 0.496 28 0.606 28 

27 पॉन्डेचरी 0.736 1 0.837 1 0.891 1 0.904 1 0.813 1 0.870 1 

28 पंजाब 0.656 6 0.778 4 0.803 7 0.852 5 0.730 7 0.815 3 

29 राज थान 0.458 25 0.605 27 0.629 22 0.641 25 0.544 22 0.623 24 

30 िसक्कीम 0.608 10 0.764 5 0.748 14 0.825 6 0.678 12 0.795 7 

31 तािमळनाडू 0.677 4 0.808 2 0.811 6 0.822 7 0.744 5 0.815 4 

32 ितर्परुा 0.415 28 0.597 29 0.567 26 0.671 23 0.491 29 0.634 23 

33 उ र देश 0.534 21 0.672 19 0.511 31 0.539 33 0.523 23 0.606 29 

34 उ राखंड 0.538 20 0.675 18 0.636 21 0.664 24 0.587 21 0.670 21 

35 पि चम बंगाल 0.467 24 0.619 23 0.540 29 0.601 30 0.503 26 0.610 27 

आधार -  एलीमटरी एज्यकेुशन इन इंडीया ोगेर्स टुवडर्   यईुई िरपोटर्  (30 स टबर, 2010 रोजी ) 
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पिरिश ट 10.2 
 

राज्यातील वषर् 2012-13 मधील आरोग्य िवज्ञान महािव ालये/सं थांची संख्या व त्यातील वेिशत िव ाथीर्       
 

  शासकीय शासन अनदुािनत िवना अनदुािनत एकूण 

अ.कर्. िव ाशाखा सं था वेिशत 
िव ाथीर् 

सं था वेिशत 
िव ाथीर् 

सं था वेिशत 
िव ाथीर् 

सं था वेिशत 
िव ाथीर् 

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

1. ॲलोपथीॅ          

 1.1  पदवी 19 2,197 1 100 13 1,369 33 3,666 

 1.2  पद यु र 19 1,494 1 65 14 244 34 1,803 

2. आयवुिदक         

 2.1  पदवी 4 220 16 700 41 1,590 61 2,510 

 2.2 पद यु र 3 65 7 77 10 358 20 500 

3. होिमओपथीॅ          

 3.1 पदवी - - - - 44 3,118 44 3,118 

 3.2 पद यु र - - - - 14 290 14 290 

4. यनुानी         

 4.1  पदवी - - 3 110 3 100 6 210 

 4.2  पद यु र - - 1 15 - - 1 15 

5. दंत िचिकत्सा         

 5.1  पदवी 4 240 - - 25 1,835 29 2,075 

 5.2  पद यु र 5 62 - - 16 287 21 349 

   आधार -  महारा टर् आरोग्य िवज्ञान िव ापीठ, नािशक 
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पिरिश ट  10.3 
 

राज्यातील वषर् 2012-13 मधील तंतर्, कला िशक्षणाची महािव ालये/सं थांची संख्या,  
त्यांची वेशक्षमता व वेश िदलेले िव ाथीर् 

 

  शासकीय शासन अनदुािनत िवना अनदुािनत एकूण 
अ.कर्. िव ाशाखा सं था वेश 

क्षमता 
वेश 

िदलेले 
िव ाथीर् 

सं था वेश 
क्षमता 

वेश 
िदलेले 
िव ाथीर् 

सं था वेश 
क्षमता 

वेश 
िदलेले 
िव ाथीर् 

सं था वेश 
क्षमता 

वेश 
िदलेले 
िव ाथीर् 

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

1. अिभयांितर्की             

 1.1 पदिवका 43 19,605 17,868 18 4,530  4,425 381 1,37,932 89,953 442 1,62,067 1,12,246 

 1.2 पदवी 7 2,740  2,884 9 3,129  3,185 344 1,42,365 1,06,846 360 1,48,234 1,12,915 

 1.3 पद यु र 5 858  700 9 1,177  915 188 11,197 10,266 202 13,232 11,881 

2. वा तशुा तर्             

 2.1 पदिवका -  -  - - -  - -  -  - - - - 

 2.2 पदवी 1  60  51 3 167  165 51 3,200 1,918 55 3,427 2,134 

 2.3 पद यु र -  -  - - -  - 13  510  56 13 510 56 
3. यव थापन     

 शा तर् 
            

 3.1 एमएमएस/ 

      एमबीए 

2 240 201 14 1080 917 394 45,885 32,211 410 47,205 33,329 

 3.2 पीजीडीएम - - - 3 235 200 95 12,660 7,438 98 12,895 7,638 
4. हॉटेल  

यव थापन  
            

 व खा पेय 
यव था  
तंतर्ज्ञान 

            

 4.1 पदिवका 2 120  120 - -  - 14  880  521  16 1,000 641 

 4.2 पदवी -  -  - 1 40  24 9  490 303  10 530 327 

 4.2 पद यु र - - - - - - 1 24 13 1 24 13 

5. औषध 
िनमार्णशा तर्  

            

 5.1 पदिवका 4 210  277 20 1,240  1,177 174 10,797 9,738 198 12,247 11,192 

 5.2 पदवी 4 220  212 6 300  291 140 9,320 8,282 150 9,840 8,785 

 5.3 पद यु र 3 82  78 7 362  271 105 4,607 2,610 115 5,051 2,959 

 5.4 फामार्. डी. 2 60 60 - - - - - - 2 60 60 

6. मा टर इन 
कॉ यटुर 
ॲि लकेशन 

2 90  90 8 450  402 135 12,810 8,819 145 13,350 9,311 

7. औ ोिगक      
िशक्षण सं था 

 

416 1,13,766 1,17, 611 -  -   - 350 40,944 39,962 766 1,54,710 1,57,523 

          (पढेु चाल)ू  
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पिरिश ट  10.3 (समा त) 
 

राज्यातील वषर् 2012-13 मधील तंतर्, कला िशक्षणाची महािव ालये/सं थांची संख्या,  
त्यांची वेशक्षमता व वेश िदलेले िव ाथीर् 

            
 शासकीय शासन अनदुािनत / िवना अनदुािनत एकूण 

 

अ.कर्. िव ाशाखा सं था वेश 
क्षमता 

वेश 
िदलेले 
िव ाथीर् 

सं था वेश 
क्षमता 

वेश  
िदलेले  
िव ाथीर् 

सं था वेश  
क्षमता 

वेश  
िदलेले 
िव ाथीर् 

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

8. लिलत कला          

 8.1 पदिवका 3  220  217 203 10,565 4,765 206 10,785  4,982 

  मलूभतू, कला िशक्षक िशक्षण, 
 रेखाकला व रंगकला, उपयोिजत 
 कला, िश पकला व ितमानबंध 
 इंिटिरअर डेकोरेशन, व तर्काम, 
 धातकूाम, मातकाम, ए.एम. व 
 डीप. ए.एड. 

         

 8.2   पदवी 4  1,160  1,153 -- -- -- 4 1,160  1,153 

  रेखाकला व रंगकला, 
 िश पकला, कला व िश प,  
 उपयोिजत कला 

         

 8.3  पद यु र 2  54  54 -- -- -- 2 54  54 

   एम.एफ.ए. (पिंटग),   
  एम.एफ.ए. (उपयोिजत कला) 

         

 
 आधार -  (1)  तंतर्िशक्षण संचालनालय, मुंबई 
      (2)  यवसाय  िशक्षण संचालनालय, मुंबई     
   (3)  कला संचालनालय, मुंबई 
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पिरिश ट 10.4 
 

महारा टर् राज्यातील उपल ध वै कीय सिुवधा 
(सावर्जिनक आिण शासन सहाि यत) 

 

अ. 

कर्. 

 

 

 

 वषर् 
रुग्णालये 

(संख्या ) 
दवाखाने 
(संख्या ) 

ाथिमक 
आरोग्य कदेर् 

(संख्या ) 

ाथिमक 
आरोग्य 
पथके 

 (संख्या ) 

क्षयरोग 
रुग्णालये  
आिण रुग्ण 
िचिकत्सालये 

(संख्या ) 

सं थांतील@@ 

खाटा 

(संख्या ) 

दर लाख @ 

लोकसंख्येमागे 
खाटा 

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

1 1971  299  1,372  388  1  72  43,823  88 

2 1981  530  1,776  454  400  90  71,385  114 

3 1991  768  1,896  1,672  81  1,977 1,09,267  144 

4 2001      981  1,629  1,768  169  2,520 1,01,670  105 

5 2002      964  2,081  1,806  174  2,520  92,106  93 

6 2003  945  2,019  1,807  177  2,520  92,472  92 

7 2004   1,028 $  2,058  1,807  177  2,520  96,464 
$
  93 

8 2005  1,047  2,072  1,809  177  2,520  95,762
$$

  92 

9 2006  1,054  2,072  1,812  177  2,520  95,115
$$

  90 

10 2007  1,099  2,072  1,816  177  2,520  94,603
$$

  88 

11 2008  1,181  2,072  1,816  177  2,520 1,00,249  91 

12 2009  1,178  2,904   1,816  191  2,520  1,08,806  98 

13 2010  1,264  2,924  1,816  191  2,520  1,15,704  102 

14 2011  1,368 3,012 1,816  191  2,520  1,18,116  103 

15 2012  1,393 3,087 1,816  193  2,520  1,19,355  106 

आधार -  राज्य कुटंुब क याण कायार्लय, महारा टर् शासन 
 

     @@  फक्त सावर्जिनक  व शासन सहाि यत रुग्णालयातील खाटांचा समावेश आहे.   खाजगी  रुग्णालयातील खाटांचा समावेश केलेला नाही. 
        @  संबंिधत वषार्च्या मध्याकिरता अंदािजत लोकसंख्येवर आधािरत आहे. 
         $ महारा टर्  आरोग्यसेवा िवकास क पांतगर्त रुग्णालये कायार्िन्वत झा यामळेु संख्या वाढली आहे.  
       $$ बहृन्मुंबई महानगरपािलकेची काही सतूीगहेृ  व राज्यातील काही सतूीप चात दक्षता कदेर् बंद झा यामळेु.  
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पिरिश ट 10.5 
 

महारा टर् राज्याचे नमनुा न दणी पाहणीवर आधािरत जन्मदर, मतृ्यदुर, अभर्कमतृ्यदुर व एकूण जननदर 
  

 जन्मदर मतृ्यदुर अभर्कमतृ्यदुर एकूण जननदर 

वषर् गर्ामीण नागरी एकूण गर्ामीण नागरी एकूण गर्ामीण नागरी एकूण गर्ामीण नागरी एकूण 

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

1971 33.7 29.0 32.2 13.5 9.7 12.3 111 88 105 4.9 3.9 4.6

 (38.9) (30.1) (36.9) (16.4) (9.7) (14.9) (138) (82) (129) (5.4) (4.1) (5.2)

1981 30.4 24.5 28.5 10.6 7.4 9.6 90 49 79 4.0 3.0 3.7

 (35.6) (27.0) (33.9) (13.7) (7.8) (12.5) (119) (62) (110) (4.8) (3.3) (4.5)

1991 * 28.0 22.9 26.2 9.3 6.2 8.2 69 38 60 3.4 2.5 3.0

 (30.9) (24.3) (29.5) (10.6) (7.1) (9.8) (87) (53) (80) (3.9) (2.7) (3.6)

2001 21.1 20.2 20.7 8.5 5.9 7.5 55 28 45 2.6 2.2 2.4

 (27.1) (20.3) (25.4) (9.1) (6.3) (8.4) (72) (42) (66) (3.4) (2.3) (3.1)

2006 19.2 17.5 18.5 7.4 5.8 6.7 42 26 35 2.3 1.8 2.1

 (25.2) (18.8) (23.5) (8.1) (6.0) (7.5) (62) (39) (57) (3.1) (2.0) (2.8)

2007 18.7 17.3 18.1 7.3 5.7 6.6 41 24 34 2.2 1.8 2.0

 (24.7) (18.6) (23.1) (8.0) (6.0) (7.4) (61) (37) (55) (3.0) (2.0) (2.7)

2008 18.4 17.2 17.9 7.4 5.6 6.6 40 23 33 2.1 1.7 2.0

 (24.4) (18.5) (22.8) (8.0) (5.9) (7.4) (58) (36) (53) (2.9) (2.0) (2.6)

2009 18.1 16.9 17.6 7.6 5.5 6.7 37 22 31 2.1 1.7 1.9

 (24.1) (18.3) (22.5) (7.8) (5.8) (7.3) (55) (34) (50) (2.9) (2.0) (2.6)

2010 17.6 16.4 17.1 7.5 5.3 6.5 34 20 28 2.0 1.7 1.9

 (23.7) (18.0) (22.1) (7.7) (5.8) (7.2) (51) (31) (47) 2.8 1.9 2.5

2011 17.3 15.8 16.7 7.3 5.1 6.3 30 17 25 उ.ना. उ.ना. उ.ना.

 (23.3) (17.6) (21.8) (7.6) (5.7) (7.1) (48) (29) (44) उ.ना. उ.ना. उ.ना.

 
     आधार  -  नमनुा न दणी पाहणी पितर्का, महािनबंधक, भारत सरकार, नवी िद ली 

         टीप -  (1)  कंसातील आकडे  भारताकिरता आहेत  (2)    * ज म ूव काि मर वगळून 

                   (3)  जन्मदर व मतृ्यदुर दर हजार लोकसंख्येमागे  (4)   अभर्कमतृ्यदुर दर हजार जीिवत जन्मामागे आहेत 
 

                   उ.ना.  -  उपल ध नाही.                                                                                                                                       
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पिरिश ट 10.6 
 

काम करणाऱ्या लोकांची जनगणना 2001 अनसुार आिर्थक वगर्वारी 
      (हजारात)  

 महारा टर्   भारत  #  काम करणाऱ्यांची 
वगर्वारी 

मखु्यत: / सीमांितक / 
एकूण परुुष ि तर्या एकूण परुुष ि तर्या एकूण 

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

(अ) काम करणारे        

1. शेतकरी  मखु्यत:  6,181  4,001  10,182  78,259  25,367  1,03,626 

  सीमांितक  500  1,132  1,632  7,158  16,529  23,687 

  एकूण  6,681  5,133  11,813  85,416  41,896  1,27,313 

2. शेतमजरू  मखु्यत:  3,942  3,700  7,641  41,119  22,378  63,497 

  सीमांितक  982  2,192  3,174  16,210  27,068  43,278 

  एकूण  4,924  5,891  10,815  57,329  49,446  1,06,775 

3. घरगतुी उ ोग  मखु्यत:  494  316  810  7,509  4,697  12,206 

  सीमांितक  73  206  279  1,235  3,516  4,751 

  एकूण  567  522  1,089  8,744  8,213  16,957 

4. इतर  मखु्यत:  13,800  2,315  16,115  1,13,261  20,415  1,33,676 

  सीमांितक  881  460  1,340  10,264  7,250  17,514 

  एकूण  14,681  2,775  17,455  1,23,525  27,665  1,51,190 

 एकूण (अ)  मखु्यत:  24,416  10,332  34,748  2,40,148  72,857  3,13,005 

  सीमांितक  2,436  3,989  6,425  34,867  54,363  89,230 

  एकूण  26,852  14,321  41,173  2,75,014  1,27,220  4,02,235 

(ब)  काम न करणारे  एकूण  23,549  32,157  55,705  2,57,142  3,69,233  6,26,376 

एकूण  (अ + ब )   50,401  46,478  96,879 5,32,157 4,96,454 10,28,610 

 
 आधार -  1) महािनबंधक व गणना आयकु्त, भारत सरकार, नवी िद ली. 

              2) संचालक, जनगणना कायार्लय, महारा टर्, मुंबई. 

              # मिणपरू राज्यातील सेनापती  िज ातील माओ-मारम, पाओमाटा आिण परुुल हे उपिवभाग वगळून.    
 
          टीप  -   आकडे  संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही. 
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पिरिश ट 10.7 
 

दि टके्षपातृ  आिर्थक गणना 1998 आिण 2005 
            (हजारात)  

गर्ामीण नागरी एकूण  

बाब 1998 2005 शेकडा 
वाढ 

1998 2005 शेकडा 
वाढ 

1998 2005 शेकडा 
वाढ 

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

1. आ थापनांची संख्या          

  (अ)  व-कायर्रत आ थापना 1,295 1,442 11.37 969 1,078 11.25 2,263 2,519 11.32 

  (ब)   िकमान एक यक्ती  मजरुीवर     
 असणाऱ्या आ थापना 

319 668 109.66 652 1,037 59.13 971 1,706 75.72 

  (क) एकूण 1,613 2,110 30.80 1,621 2,115 30.50 3,234 4,225 30.65 

2. काम करणाऱ्या यक्तींची संख्या          

  (अ)  व-कायर्रत आ थापना 2,008 1,923 (-) 4.25 1,305 1,296 (-) 0.71 3,313 3,219 (-) 2.36 

  (ब)  िकमान एक यक्ती  
 मजरुीवर  असणाऱ्या 
 आ थापना 

1,680 2,501 48.89 5,452 5,589 2.52 7,132 8,090 13.44 

  (क)  एकूण 3,688 4,424 19.95 6,757 6,885 1.89 10,445 11,309 8.27 

3. ित आ थापना काम  
    करणाऱ्यांची  सरासरी संख्या 

2.3 2.1 . . 4.2 3.3 . . 3.2 2.7 . . 

4. ित आ थापना (िकमान एक  
     यक्ती मजरुीवर असणाऱ्या) 
  काम करणाऱ्यांची सरासरी संख्या   

5.3 6.6 . . 8.4 5.4 . . 7.4 4.7 . . 

5. एकूण आ थापनांमधील  
     मजरुीवरील  यक्ती 

1,495 2,082 39.26 4,782 4,619 (-) 3.40 6,277 6,701 6.75 

6. मखु वैिश ांनसुार  
    आ थापनांची  संख्या-- 

         

(1)  हंगामी 137 193 40.88 23 47 104.35 160 240 50.00 

(2) पिरसर नसलेले 218 405 85.78 226 316 39.82 444 721 62.39 

(3) शक्ती /इंधन वापरणारे 239 470 96.65 363 644 77.41 602 1,114 85.05 

(4)मालकाचा सामािजक गट          

    (अ)अनसुिूचत जाती 124 148 19.35 100 151 51.00 224 299 33.48 

    (ब) अनसुिूचत जमाती 92 102 10.87 48 85 77.08 140 187 33.57 

(5) मालकीचा कार --          

    (अ) खाजगी 1,472 1,876 27.45 1,568 2,032 29.59 3,040 3,908 28.55 

    (ब) सहकारी    21 30 42.86 12 21 75.00 33 51 54.55 

    (क) शासकीय आिण  
 सावर्जिनक  उपकर्म 

121 204 68.60 40 62 55.00 161 266 65.22 

 
 आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई. 

  टीप -    आकडे संिक्ष तात िद याने  टक्केवारी जळुतीलच असे नाही.    
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पिरिश ट 10.8 
 

मखु उ ोग गटांनसुार आ थापनांची आिण कामगारांची संख्या 
(आिर्थक गणना 2005) 

(हजारात) 
           

आ थापनांची संख्या  कामगारांची संख्या  मजरुीवरील कामगारांची संख्या   
मखु उ ोग गट गर्ामीण नागरी एकूण गर्ामीण नागरी एकूण गर्ामीण नागरी एकूण 

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

1. कृिष  580  24  604  999  52  1,051  175  19  194 

2. खाणकाम व दगड खाणकाम  3  2  5  21  14  35  17  13  30 

3. व तिुनमार्ण   309  385  693  860  1,574  2,434  498  1,144  1,642 

4. वीज, गसॅ आिण पाणी  परुवठा  2  2  4  11  31  42  10  30  40 

5. बांधकाम  23  29  52  43  76  118  17  45  83 

6. मोटार गा ा / मोटार 
 सायकल यांची िवकर्ी,  
    पिररक्षण व दरुु ती 

 25  61  86  54  182  237  27  115  142 

7. घाऊक यापार  42  89  131  83  226  309  38  127  165 

8. िकरकोळ यापार  565  855  1,420  891  1,883  2,574  259  732  990 

9. उपाहारगहेृ आिण हॉटे स  54  86  140  134  336  470  88  237  304 

10. वाहतकू आिण साठवण  58  122  180  113  323  434  55  201  257 

11. टपाल व दरूसंचार  27  50  77  46  180  207  25  110  135 

12. िव ीय सहा य देणाऱ्या सं था  24  30  54  108  258  367  79  238  317 

13. थावर मालम ा आिण  सेवा      50  94  144  96  389  465  42  271  313 

14. सावर्जिनक शासन,         
 संरक्षण, सामािजक सरुक्षा 

 50  22  73  189  592  781  179  586  764 

15. िशक्षण  100  53  153  446  407  853  432  367  799 

16. आरोग्य आिण  सामािजक        
   कायर्                               

 37  60  97  92  286  357  63  204  267 

17. इतर सामािजक व    
 वैयिक्तक सेवा कायर् 

 162  150  312  240  333  573  99  180  279 

18. इतर काय (उ लेख न       
    केलेले उ ोग गट) 

नगण्य नगण्य नगण्य नगण्य नगण्य नगण्य नगण्य नगण्य नगण्य 

 एकूण ...  2,110  2,115  4,225  4,424  6,885  11,309  2,082  4,619 6,701 

 
    आधार  - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई .                                      
     टीप - तंभ कर्मांक  5 ते 10 मधील आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही.  
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महारा टर् राज्यातील िविवध उ ोगांतील रोजगार 
 (शंभरात) 

 

सरासरी दैिनक रोजगार 
अ.कर्. उ ोग गट 

1961 1971 1981 1991 2001 2006 2010 2011* 

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

(अ) गर्ाहक व तू उ ोग 5,103 5,020 5,168 4,535 4,533 4,225 4,894 5,259

1. खा  उत्पादने, पेये व 
तंबाखचूी उत्पादने 

902 921 965 1,330 1,662 1,542 1,926 2,067 

2. व तर्ो ोग (पिरधान 
करण्याची  व तेर् धरुन) 

3,691 3,516 3,554 2,527 2,167 1,892 2,045 2,177 

3. लाकूड व लाकडाची 
उत्पादने 

109 75 75 152 154 167 197 238 

4. कागद, कागदाची 
उत्पादने, मदुर्ण व काशन 
इत्यािद 

390 494 549 491 525 593 693 739 

5. कातडी कमावणे व 
चाम ाची उत्पादने 

11 14 25 35 25 31 33 38 

(ब) पनुिनमार्ण व तू उ ोग 1,297 2,435 3,193 3,421 3,462 4,105 5,976 6,795

6. रसायने व  रासायिनक 
उत्पादने 

340 760 1,059 1,215 1,299 1,455 1,663 1,816 

7. पेटर्ोिलयम, रबर, 
लाि टक यांची उत्पादने 

174 349 421 482 535 656 949 1,087 

8. अधात ूखिनज उत्पादने 284 402 403 423 317 322 411 467 

9. मलूभतू धात,ू धातचूी 
उत्पादने 

499 924 1,310 1,301 1,311 1,672 2,954 3,425 

(क)  भांडवली व तू उ ोग 1,220 2,110 2,898 2,712 3,140 3,440 4,288 5,064

10. यंतेर् व यंतर्सामगर्ी  (पिरवहन
सामगर्ी वगळून) 

594 1,322 1,786 1,614 1,720 1,784 2,096 2,436 

11. पिरवहन सामगर्ी 469 608 903 867 1,025 959 1,492 1,785 

12. इतर व तिुनमार्ण उ ोग 157 180 209 231 395 697 700 843 

(ड) इतर 256 412 663 1,016 870 1,038 1,320 1,385

 एकूण 7,873 9,977 11,922 11,684 12,005 12,808 16,478 18,503

 आधार - औ ोिगक  सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई.  
  

 टीप  -  (1) आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुणार नाहीत. 

      (2) 1974 पासनू िवडी कारखान्यांची न द यातनू काढून वेग या अिधिनयमात करण्यात आली. 

 *   अ थायी 
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पिरिश ट 10.10 
 

महारा टर् राज्यातील चालू कारखाने व त्यांतील रोजगार 
 

 रोजगार (हजारात) 

वषर् बाब ** शक्तीवर चालणारे कारखाने िबगर शक्तीवर चालणारे कारखाने सवर् कारखाने 
  50 पेक्षा 

कमी 
कामगार 
कामावर 
असलेले 

50 िंकवा 
अिधक 
कामगार 
कामावर 
असलेले 

शक्तीवर 
चालणारे  
एकूण 
कारखाने  

50 पेक्षा 
कमी 

कामगार 
कामावर 
असलेले 

50 िंकवा 
अिधक 
कामगार 
कामावर 
असलेले 

िबगर 
शक्तीवर 
चालणारे  
एकूण 
कारखाने  

50 पेक्षा 
कमी 

कामगार 
कामावर 
असलेले 

50 िंकवा 
अिधक 
कामगार 
कामावर 
असलेले 

एकूण सवर्  
कारखाने  

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

1961 कारखाने 5,097 1,781 6,878 1,004  351 1,355 6,101 2,132 8,233 

 रोजगार 99 626 725 21  41 63 120 667 787 

1971 कारखाने 6,341 2,701 9,042 856  343 1,199 7,197 3,044 10,241 

 रोजगार 123 824 947 15  36 51 138 860 998 

1981 कारखाने 10,238 3,132 13,370 3,154  70 3,224 13,392 3,202 16,594 

 रोजगार 183 983 1,166 20  6 26 203 989 1,192 

1991 कारखाने 13,139 3,199 16,338 7,743  38 7,781 20,882 3,237 24,119 

 रोजगार 215 910 1,124 40  4 44 254 914 1,169 

2001 कारखाने 15,977 3,929 19,906 8,393  25 8,418 24,370 3,954 28,324 

 रोजगार 266 891 1,157 42  2 44 308 893 1,201 

2006 कारखाने 17,325 5,213 22,538 8,140  19 8,159 25,465 5,232 30,697 

 रोजगार 330 909 1,239 40  2 42 370 911 1,281 

2008 कारखाने 19,542 4,786 24,328 8,376  14 8,390 27,918 4,800 32,718 

 रोजगार 361 987 1,348 43  2 44 404 988 1,392 

2009 कारखाने 18,668 6,112 24,780 9,263 17 9,280 27,931 6,129 34,060 

 रोजगार 345 1,103 1,448 50 2 52 395 1,105 1,500 

2010 कारखाने 19,173 6,517 25,690 9,183 15 9,198 28,356 6,532 34,888 

 रोजगार 363 1,231 1,594 52 1 53 415 1,233 1,647 

2011* कारखाने 19,436 7,432 26,868 9,053 27 9,080 28,489 7,459 35,948 

 रोजगार 367 1,429 1,796 51 3 54 418 1,432 1,850 
 

आधार  - औ ोिगक सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय, महारा टर् शासन, मुंबई.   
      

टीप  -    (1)  रोजगारात पतर् न पाठिवणाऱ्या कारखान्यांतील दैिनक सरासरी रोजगारांचा समावेश आहे. 

   (2)  वरील आकडे 1948 च्या कारखाना अिधिनयमांखाली येणाऱ्या कारखान्यासंबंधीचे आहेत.  

   (3)  ''िबगर  शक्तीवर  चालणारे  कारखाने '' यामध्ये  कारखाना अिधिनयम, 1948 च्या िवभाग 85 खाली न दिवले या शक्तीवर चालणाऱ्या लहान    
    कारखान्यांचा समावेश आहे. 

   (4)  रोजगाराचे आकडे संिक्ष तात िलिह यामळेु काही िठकाणी बेरजा जळुणार नाहीत. 
 

*  अ थायी           **  कारखाने - चाल ूकारखान्यांची संख्या                               रोजगार - रोजगारांची दैिनक सरासरी  

1974 पासनू िवडी कारखान्यांची न द यातनू काढून वेग या अिधिनयमाखाली समािव ट करण्यात आली आहे. 
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पिरिश ट 10.11 
 

राज्यातील रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्ांमध्ये न दणी झाले या यक्तींची संख्या,  
अिधसिूचत केलेली िरक्त पदे व भरलेली पदे 

                                                                           
                     (हजारात) 
 

वषर् संदभर् वषार्त न दणी 
झाले या  

यक्तींची संख्या 

अिधसिूचत केले या 
िरक्त पदांची संख्या 

संदभर् वषार्त भरले या 
पदांची संख्या 

वषर् अखेरीस चाल ू
न दवहीत असले या 
यक्तींची संख्या 

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

1991 591.8 64.8 30.3 3,159.8 

1993 599.7 55.4 24.1 3,349.6 

1994 635.8 52.1 24.7 3,439.2 

1995 720.1 49.7 18.7 3,634.3 

1997 692.8 47.4 22.9 3,933.1 

1998 729.3 37.9 16.8 4,109.6 

1999 861.1 50.9 16.2 4,183.8 

2000 750.8 43.9 18.1 4,348.8 

2001 623.2 32.3 12.5 4,419.7 

2002 622.7 30.9 9.5 4,203.3 

2003 819.1 59.6 16.4 4,044.1 

2004 880.3 43.4 15.1 4,105.7 

2005 645.2 44.2 13.9 4,000.3 

2006 608.1 68.3 14.8 3,608.5 

2007 616.7 97.5 9.2 3,213.8 

2008 721.5 99.2 11.8 3,007.2 

2009 698.3 176.6 17.2 2,875.9 

2010 892.9 378.8 353.9 2,682.4 

2011 747.5 346.2 191.0 2,596.2 

2012 612.3 259.2 134.2 2,404.0 

 
 आधार -  रोजगार व वयंरोजगार संचालनालय, महारा टर् शासन, नवी मुंबई. 
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पिरिश ट  10.12 

 

रोजगार व वयंरोजगार मागर्दशर्न कदर्ांच्या चालू न दवहीत 31 िडसबर, 2012 अखेर असले या यक्तींची संख्या 
 
अ. 
कर्. 

शैक्षिणक पातर्ता यक्ती पैकी ि तर्या ि तर्यांची 
टक्केवारी 

एकूण बेरजेशी 
यक्तींची 
टक्केवारी 

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

1. माध्यिमक शालांत परीके्षपेक्षा कमी (िनरक्षर धरुन )  2,32,151  78,346 33.7  9.7 

2. माध्यिमक शालांत परीक्षा  उ ीणर्  5,43,555  1,09,091 20.1  22.6 

3. उच्च माध्यिमक शालांत परीक्षा उ ीणर्  8,61,041  2,20,487 25.6  35.7 

4. औ. .सं. िशिक्षत व िशकाऊ उमेदवार   2,00,787  22,122 11.0  8.4 

5. पदिवकाधारक     

 5.1  अिभयांितर्की / तंतर्ज्ञान  49,018  9,827 20.0  2.0 

 5.2  वै कीय, डी.एम.एल.टी. व फामर्सी  8,627  1,697 19.7  0.4 

 5.3  इतर  69,231  15,167 21.9  2.9  

 एकूण  (5.1 ते 5.3)  1,26,876  26,671 21.0  5.3 

6. पदवीधर      

 6.1  अिभयांितर्की / तंतर्ज्ञान  15,944  4,025 25.2  0.7 

 6.2  वै कीय  4,607  1,298 28.2  0.2 

 6.3  इतर  3,69,983  1,19,966 32.4  15.4 

 एकूण  (6.1 ते 6.3)  3,90,534  1,25,289 32.1  16.3 

7. पद यु र पदवीधर     

 7.1  अिभयांितर्की / तंतर्ज्ञान  538  174 32.3  नगण्य 

 7.2  वै कीय  91  41 45.1  नगण्य 

 7.3  इतर  48,440  17,950 37.1  2.0 

 एकूण  (7.1 ते 7.3)  49,069  18,165 37.0  2.0 

 एकूण  बेरीज  24,04,013  6,00,171 25.0  100.0 

 
 आधार - रोजगार व वयंरोजगार संचालनालय, महारा टर् शासन, नवी मुंबई  
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पिरिश ट 10.13 
 

महारा टर् राज्यात  महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजनेखाली   
घेण्यात आलेली कारानसुार कामे व त्यावरील खचर् 

 

          (` लाखात) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13 + 
अ. 
कर्. 

कामाचा 
कार 

कामांची 
संख्या 

खचर् कामांची 
संख्या 

खचर् कामांची 
संख्या 

खचर् कामांची 
संख्या 

खचर् कामांची 
संख्या 

खचर् 

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

1 गर्ामीण 
बारमाही 
जोड र ते 

351 1,072.97 356 1,352.42 366 951.91 2049 6,470.09 880 1,703.82 

2 परूिनयंतर्ण 
व परू 
संरक्षण 

18 51.09 346 239.40 115 295.61 101 221.45 17 1.00 

3 जलसंधारण 
व 
जलसंवधर्न/ 
जलभरणा 

7,362 10,531.76 7,305 7,038.25 16,412 4,560.83 15,082 8,944.84 3,412 2,180.38 

4 दु काळ 
ितबंधक 
काम 

678 319.31 602 606.26 692 1,236.50 2,315 939.20 2,150 391.31 

5 लघ ुव सू म 
जलिंसचन 4 3.4 40 47.81 10 1.19 104 170.77 81 47.88 

6 अनसुिूचत 
जाती / 
जमाती  व 
नवीन 
भधूारकांना 
िंसचन 
सिुवधा 

353 275.75 611 680.29 260 566.54 627 976.49 904 496.77 

7 पारंपािरक 
जल तर्ोतांचे 
नतुनीकरण 

518 488.53 552 836.83 422 972.64 2,319 1,320.85 1,542 300.99 

8 भिूवकास / 
शेतीिवकास 1,486 1,644.05 801 1,001.86 430 276.67 2,611 1,068.22 1,880 300.79 

9 कदर् 
शासनाने 
अिधसिूचत 
केलेली 
मान्यता ा त 
इतर कामे 

8 17.34 0 0.00 0 0.24 1,497 457.30 508 50.75 

 एकूण 10,778 14,404.20 10,613 11,803.12 18,707 8,862.13 26,705 20,569.21 11,374 5,473.69

आधार - िनयोजन िवभाग, महारा टर् शासन, मुंबई 
टीप -    +  िडसबरपयत 
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पिरिश ट 10.14 
 

महारा टर् राज्यात राबिवण्यात येणाऱ्या कदर् परु कृत रोजगार कायर्कर्मांची  गती 
 

 रोजगार कायर्कर्म 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13 + 
 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) 

1. वणर्जयंती गर्ाम वरोजगार योजना      
 1.1  सहा यीत वसहा य गट(संख्या) 11,587 12,650 14,381 14,415 1,568 
 1.2 एकूण वरोजगारी (संख्या) 1,44,442 1,52,654 1,74,156 1,64,196 17,417 
  अ) वसहा य गट वरोजगारी (संख्या) 1,24,330 1,32,755 1,50,091 1,49,309 16,000 
  ब) वैयिक्तक वरोजगारी (संख्या) 20,112 19,899 24,065 14,887 1,417 
 1.3 वरोजगारींना एकूण अनदुान (` कोटी) 134.16 147.42 165.43 160.38 18.80 
  अ) वसहा य गट वरोजगारी (` कोटी) 111.96 123.12 137.25 138.06 16.47 
  ब) वैयिक्तक वरोजगारी (` कोटी) 22.21 24.30 28.18 22.32 2.33 
 1.4 वरोजगारींना एकूण कजर् (` कोटी) 263.69 300.89 370.30 403.50 51.46 
  अ) वसहा य गट वरोजगारी (` कोटी) 211.27 242.42 298.33 342.83 45.33 
  ब) वैयिक्तक वरोजगारी (` कोटी) 52.42 58.47 71.97 60.67 6.13 
 1.5 एकूण खचर् (` कोटी) 214.65 231.87 252.76 250.28 46.49 

2. वणर्जयंती शहरी रोजगार योजना        
 2.1 उपल ध िनधी      
  अ) कदर् शासन (` कोटी) 89.98 80.76 90.29 103.04 51.36 
  ब) राज्य शासन (` कोटी) 29.90 26.93 30.10 33.32 0.00 
 2.2 शहरी वयंरोजगार कायर्कर्म      

  अ) ल य (लाभधारकांची संख्या) 23,121 4,527 4,527 9,979 39,000 

  ब) साध्य (लाभधारकांची संख्या) 5,935 6,074 7,449 6,708 4,475 

  क) झालेला खचर् (` कोटी) 3.41 9.96 15.21 31.76 7.51 

 2.3 िशक्षण      

  अ) ल य ( िशक्षणाथीर्ंची संख्या) 28,902 36,203 36,203 39,770 2,20,000 

  ब) साध्य ( िशक्षणाथीर्ंची संख्या) 55,523 40,693 38,669 56,168 27,913 

  क) झालेला खचर् (` कोटी) 12.32 13.03 17.15 1.6 1.26 

 2.4 शहरी वेतनी रोजगार कायर्कर्म      

  अ) ल य (लाख मनु यिदवस) --- --- --- --- 13.92 

  ब) साध्य (रोजगार िनिर्मती लाख मनु यिदवस) 5.57 5.40 5.37 3.9 0.89 

  क) झालेला खचर् (` कोटी) 18.68 18.13 16.58 11.46 3.90 

3. पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म       

  अ) मंजरू कजर् (` कोटी) 18.54 36.68 55.33 44.37 33.52 

  ब) क पांची संख्या 1,573 3,413 3,898 2,624 1,997 

  क) लाभधारक संख्या (िनिर्मत रोजगार) 13,303 31,494 31,752 20,622 11,985 
 

आधार -  (1) गर्ामिवकास िवभाग, महारा टर् शासन, मुंबई 
  (2) नगरपिरषद शासन संचालनालय, मुंबई 
  (3) उ ोग संचालनालय, मुंबई 

          +  िडसबरअखेरपयत            
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पिरिश ट  10.15 
 

महारा टर् राज्यातील औ ोिगक िववाद ** 
 

  (भाग घेतलेले कामगार हजारात व वाया गेलेले मिदन लाखात) 
 

बाब 1961 1971 1981 1991 2001 2006 2010 2011 2012 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. कापड िगरण्या --          

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   34 156 66 10 12 6 1 7 5 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 172 3,197 564 61 86 17 1 26 19 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 0.36 9.70 47.36 237 4.53 0.94 1.08 1.73 2.43 

2. अिभयांितर्की कारखाने  --      

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   57 211 119 59 28 7 4 8 8 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 122 469 412 110 65 20 9 71 47 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 1.07 5.64 16.21 14.46 25.79 2.89 16.09 12.90 12.57 

3. संकीणर् --      

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   183 323 451 148 19 10 11 18 14 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 541 841 1,031 423 85 38 30 38 35 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 4.33 5.18 31.49 29.66 15.90 7.02 9.06 7.80 8.45 

4. एकूण --      

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   274 690 636 217 59 23 16 33 27 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 834 4,507 2,007 594 237 75 40 135 100 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 5.76 20.53 95.05 46.49 52.31 10.85 27.13 22.43 23.45 

 
 आधार - कामगार आयकु्त, महारा टर् शासन, मुंबई  
 
 टीप -  (1) बाब कर्मांक 4 (ब) व 4 (क) समोरील आकडे संिक्ष तात िद याने त्यक्ष बेरजेशी जळुतीलच असे नाही.   

  (2) ** राज्य औ ोिगक संबंध यंतर्णेखालील. 
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11.  मानव िवकास 

11.1 िवकासाची  िकर्या ही आिर्थक वधृ्दी, समाज क याण व दािरदर्य  िनमूर्लन यामध्ये  यापक माणात सधुारणा करण्याची 
सातत्यपणूर् कर्ीया आहे. िवकासाच्या लाभांमध्ये व संधींमध्ये समान वाटा, िनवासासाठी सयुोग्य वातावरण तसेच समाजातील गरीब व 
तळागाळातील वगार्चे सक्षमीकरण यावर िवकासाचे यश अवलंबनू असनू, त्याचे रुपांतर मानव िवकासात होते.  ही संक पना अशा 
वातावरण िनिर्मतीबाबत आहे, ज्यामध्ये यक्तींना त्यांच्या पणूर् क्षमता िवकिसत करता येतील, ज्यामळेु त्यांच्या गरजा व इच्छेनसुार 
सजर्नशील व फलदायी आयु य जगता येईल, तसेच समाज क याणाकिरता िनणर्य िकर्येत सहभागी होता येईल. मानव िवकास मापनाशी 
िनगडीत महत्वाचे घटक कालानरुुप सातत्याने  िवकिसत होत असतात.    

भारतातील मानव िवकास िनदशांक 
11.2  भारत सरकारने 2001 मध्ये पिहला ‘रा टर्ीय मानव िवकास अहवाल’ िसध्द केला. या मािलकेतील दसुरा अहवाल ‘भारत 
मानव िवकास अहवाल- 2011’ हा वषर् 2011 मध्ये  िसध्द झाला. आिर्थक वधृ्दीसाठी व दािरदर्याचे माण कमी करण्यासाठी मानवी 
भांडवलाचा व मानवी कायार्चा आिर्थक कायार्त वाढता ह तक्षेप हे महत्वाचे  घटक अस याचे भारत मानव िवकास अहवालात समथर्न 
केले आहे. देशातील मखु्य राज्यांमध्ये मानव िवकास िनदशांकात केरळ पिह या कर्मांकावर असनू त्या खालोखाल पंजाब व महारा टर्ाचा 
कर्मांक आहे. 
11.3  मानव िवकास मापनासाठी रा टर्ीय मानव िवकास अहवाल, 2011 मध्ये आरोग्य िनदशांक, शैक्षिणक िनदशांक व उत्पन्न 
िनदशांक हे तीन िनदशांक तयार करण्यात आले आहेत. 
 

• जन्माच्या वेळेची आयुर्मयार्दा, जे आरोग्यदायी दीघार्यचेु ितक व लोकांच्या आरोग्याचे यापक िनदशक आहे, ते वापरुन 
आरोग्य िनदशांक तयार केला आहे.       

• ‘समायोजीत िशक्षणाची सरासरी वष’ आिण ‘सात वष व अिधक वयाच्या लोकसंख्येचे साक्षरता माण’ वापरुन शैक्षिणक 
िनदशांक तयार केला आहे. 

• त्येक राज्यासाठी सरासरी दरडोई खचर् (1999-2000 च्या  िंकमतीनसुार) व उपभोग्य बाबींवरील खचार्च्या असमानतेबाबतचा  
िगनी  सहगणुांक वापरुन  उत्पन्न   िनदशांक तयार केला आहे. 

आधार – भारत मानव िवकास अहवाल, 2011 

तक्ता 11.1 भारतातील काही िनवडक राज्यांचे मानव िवकास िनदशांक  
 

राज्य 

मानव  िवकास  िनदशांक, 1999-2000 मानव  िवकास  िनदशांक, 2007-08 

आरोग्य 
िनदशांक 
2000 

उत्पन्न 
 िनदशांक   
1999- 
2000 

शैक्षिणक 
िनदशांक 
1999- 
2000 

मािविन 
1999- 
2000 

आरोग्य 
िनदशांक 
2008 

उत्पन्न 
 िनदशांक 

2007-08

शैक्षिणक 
िनदशांक 

2007-08 

मािविन  
2007-08 

आंधर् देश 0.521 0.197 0.385 0.368 0.580 0.287 0.553 0.473 
िबहार 0.506 0.100 0.271 0.292 0.563 0.127 0.409 0.367 
गजुरात 0.562 0.323 0.512 0.466 0.633 0.371 0.577 0.527 
हिरयाणा 0.576 0.417 0.512 0.501 0.627 0.408 0.622 0.552 
कनार्टक 0.567 0.260 0.468 0.432 0.627 0.326 0.605 0.519 
केरळ 0.782 0.458 0.789 0.677 0.817 0.629 0.924 0.790 
मध्य देश 0.363 0.127 0.365 0.285 0.430 0.173 0.522 0.375 
महारा टर् 0.601 0.297 0.606 0.501 0.650 0.351 0.715 0.572 
पंजाब 0.632 0.455 0.542 0.543 0.667 0.495 0.654 0.605 
तािमळनाडू 0.586 0.285 0.570 0.480 0.637 0.355 0.719 0.570 
उ र देश 0.398 0.179 0.371 0.316 0.473 0.175 0.492 0.380 
पि चम 
बंगाल 

0.600 0.210 0.455 0.422 0.650 0.252 0.575 0.492 

भारत 0.497 0.223 0.442 0.387 0.563 0.271 0.568 0.467 
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ज्या राज्यांची आरोग्य व शैक्षिणक िन प ी चांगली होती अशांचे दरडोई उत्पन्नही अिधक होते, पिरणामी  मानव  िवकास 
िनदशांकही उच्चतम अस याचे िनदर्शनास आले. तक्ता 11.1 मध्ये भारतातील काही िनवडक राज्यांसाठी मानव  िवकास िनदशांक 
(मािविन) दशर्िवला आहे.    

राज्य मानव िवकास अहवाल 
11.4 राज्याने आपला पिहला मानव िवकास अहवाल खालील िनदशकांचा वापर करुन 2002 मध्ये कािशत केला आहे.   

• अभर्क मतृ्य ूदराच्या वरुपात आयमुार्न. 

• साक्षरता दर व िशक्षणाची सरासरी वष यानसुार ज्ञानाजर्न. 

• दरडोई िज हा उत्पन्नानसुार आिर्थक साध्यता. 

त्येक िज ासाठी वंिचतता िनदशांक पध्दत वापरुन मानव िवकास िनदशांक पिरगिणत करण्यात आले आहेत.  राज्याचा 
मानव िवकास िनदशांक 0.58 होता.  गडिचरोली िज ाचा मािविन सवार्ंत कमी (0.21) होता.  राज्याचा दसुरा मानव िवकास अहवाल 
तयार करण्याचे काम यशदा, पणेु यांच्याकडे सोपिवले आहे.  

महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्म 
11.5 महारा टर् मानव िवकास अहवालानसुार  िनि चत केले या 12 अितमागास िज ांचा मािविन उंचिवण्यासाठी शासनाने जनू, 
2006 मध्ये “महारा टर्ü मानव िवकास िमशन” ची थापना केली.  
11.6 राज्य शासनाने मानव िवकासासाठी तालकुा हा घटक  िवचारात घेऊन मानव िवकासाचा पाया अिधक िव ततृ करण्याचे 
 िनि चत केले आहे.  त्यासाठी 125 तालकेु िनवडण्यात आले आहेत.  या तालकु्यांमध्ये मानव िवकासाचे कायर्कर्म राबिवण्यासाठी 
शासनाने सन 2011-12 साठी एकूण ` 425 कोटीची (` 375 कोटी सवर्साधारण योजनेतनू व ` 50 कोटी अनसुिूचत जाती 
उपयोजनेतंगर्त) तरतदू केली असनू, त्यापैकी ` 255 कोटी खचर् झाले आहेत. सन 2012-13 साठी एकूण ` 359 कोटीची  
(` 354 कोटी सवर्साधारण योजनेतनू व ` 5 कोटी अनसुिूचत जाती उपयोजनेतंगर्त) तरतदू केली असनू, त्यापैकी (जानेवारी, 2013 
अखेरपयत) ` 68 कोटी खचर् झाले आहेत.   

11.7  िविवध योजनांची अंमलबजावणी करण्याकिरता त्येक तालकु्याची  वैिश े  िवचारात घेऊन वतंतर् कृती आराखडा तयार 
करण्यात आला आहे. महारा टर् मानव िवकास आयकु्तालयामाफर् त हे कायर्कर्म िनवडक तालकु्यांमध्ये राबिवण्यात येणार आहेत.  
राबिवण्यात येणाऱ्या  िविवध कायर्कर्मांची भौितक गती (जानेवारी, 2013 पयत) खाली देण्यात येत आहे.   

• इय ा 10 वी व 12 वी मध्ये अनु ीणर् झाले या  िव ाथ्यार्साठी  िवशेष िशकवणीवगर् सरुु करण्यात आले आहेत. सन 
2012-13 मध्ये या वगार्ंत वेश घेतले या एकूण 47,015  िव ाथ्यार्ंपैकी 31,045 िव ाथीर् पिरके्षस बसले व 6,912 िव ाथीर् 
उ ीणर् झाले. 

• गावातील माध्यिमक शाळांमध्ये न याने सरुु झाले या 2,472 अ यािसकांसाठी सौर िदवे, फिर्नचर व  पु तके परुिवण्यात 
आली आहेत.   

• गर्ामीण भागातील मलुींना गावापासनू शाळेपयत वास करण्यासाठी समुारे 625 बसेस उपल ध करुन िद या आहेत. 4,935 
गावांमधील समुारे 70,347 मलुी 1,928 शाळांमध्ये ये-जा करतात. 

• अनदुािनत / शासकीय माध्यिमक / उच्च माध्यिमक शाळांमधील मान्यता िमळाले या एकूण 3,435 योगशाळांपैकी 3,322 
योगशाळांना सािहत्ये परुिवण्यात आली. 

• तालकुा तरावर 113 बालभवन िवज्ञानकदेर् थािपत करण्यात आली. 

• क तरुबा गांधी बािलका िव ालयाची या ती इय ा 10 वी पयत वाढिवण्यात आली असनू, अशा 31 शाळांच्या बांधकामासाठी   
मान्यता देण्यात आली.   

• सन 2012-13 मध्ये 615 ाथिमक आरोग्य कदर्ांमाफर् त 12,084 िशबीरे आयोिजत करण्यात आली होती.  त्यापैकी गभर्वती 
मिहला, माता व 0 ते 6 मिहने वयोगटातील बालके असे एकूण  7,92,642 लाभाथ्यार्ंची आरोग्य तपासणी करण्यात येऊन 
औषधे परुिवण्यात आली.   

• सन 2012-13 मध्ये अनसुिूचत जाती / जमाती व दािरदर्य रेषेखालील 79,057 बाळंत मिहलांना बडुीत मजरुी देण्यात आली.  
• सन 2012-13 मध्ये गर्ामीण भागातील समुारे 16,407 यवुकांना वयं रोजगाराकिरता यवसाय कौश य  िशक्षण  देण्यात 

आले असनू या यितिरक्त 11,752 यवुकांना िशक्षण देण्यात येत आहे. 
• वयं सहा यता गटांच्या माध्यमातनू परसबाग योजना राबिवण्यासाठी सन 2012-13 मध्ये एकूण 17,137 लाभाथ्यार्ंना 

आव यक सािहत्याचे वाटप करण्यात आले. 
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सह तर्कातील  िवकास उ ी टे 
11.8 सह तर्कातील उि टांबाबतच्या जािहरना यामध्ये ि वकृत  आठ िवकास उि टे 2015 पयत साध्य करावयाची आहेत.  
भारताशी िनगडीत आठ उि टे त्यांच्या 12 कालमयार्दीत ल यांसह तक्ता 11.2 मध्ये िदली आहेत.   

 

11.9 सांिख्यकी व कायर्कर्म अमलंबजावणी मंतर्ालय, भारत सरकार यांनी सह तर्कातील  िवकास उि टांची रा टर्ीय तरावरील 
पिरि थतीचे मू यांकन करण्यासाठी अहवालाची मािलका  िसध्द केली आहे. सह तर्कातील  िवकास उि टांच्या  िनदशकांचे सांिख्यकीय 
मापन  करण्यासाठी रा टर्ीय पाहण्या, गणना व शासकीय  अिभलेख यांचा वापर करण्यात आला आहे. िनदशकांची स : ि थती, त्यांच्या 
िनधार्िरत ल यांसह व 2015 पयत अपेिक्षत साध्यांसह तक्ता 11.3 मध्ये िदली आहे. तक्ता 11.4 मध्ये इतर काही  िनदशकांच्या  ि थतीतील 
बदल दशर्िवला आहे. 

आधार : भारत देशाचा सह तर्कातील िवकास उि टांबाबतचा अहवाल, 2011  

 

तक्ता 11.2  भारताशी  िनगडीत सह तर्कातील िवकास उ ी टांची त्यांच्या 12 कालमयार्दीत ल यांसह आठ उ ी टे 
  

  उि ट ल य 

  1 अित दािरदर्य व उपासमारी िनमूर्लन 1990 ते 2015 दर यान रा टर्ीय दािरदर्य रेषेखालील लोकांचे माण िन यावर आणणे.  

1990 ते 2015 दर यान उपासमारीने िपडीत लोकांचे माण िन यावर आणणे. 

  2 ाथिमक िशक्षणाचे सावर्ितर्करण साधणे 2015 पयत सवर् मलेु ाथिमक िशक्षणाचा संपणूर् पा कर्म पणूर् करतील याची खातरजमा करणे. 

  3 तर्ी-परुुष समानता आिण मिहला 
सक्षमीकरणास ोत्साहन 

ाथिमक व माध्यिमक िशक्षणातील ी-परुुष िवषमता िवशेषत: 2005 पयत व िशक्षणाच्या सवर् 
तरावरुन तर्ी-पुरूष िवषमता 2015 पयत दरू करणे.  

  4 बाल-मतृ्य ूकमी करणे 1990 ते 2015 दर यान पाच वषार्खालील बाल-मतृ्यदूराचे माण दोन-तिृतयांशाने कमी करणे. 

  5 माता वा थ्य सधुारणे  1990 ते 2015 दर यान माता मतृ्यदुर तीन चतथुार्शांने कमी करणे 

  6 एचआय ही / एड , मलेिरया आिण 
इतर आजारांशी लढा देणे 

2015 पयत िनमूर्लन करणे व एचआय ही  / एड  चे संसगर् ितकूल करणे.  

2015 पयत िनमूर्लन करणे व मलेिरया आिण इतर मखु आजारांचा संसगर् ितकूल करणे. 

  7 पयार्वरणाचा समतोल सातत्याने राखणे  

 

देशाच्या धोरणांमध्ये व कायर्कर्मामध्ये शा वत िवकासाची तत्वे एकरुप करणे आिण पयार्वरण 
 िवषयक संसाधनांची होणारी हानी ितकूल करणे. 

2015 पयत शधु्द िपण्याचे पाणी व मलूभतू वच्छता सिुवधा सातत्याने उपल ध नसले या 
लोकांचे माण िन यावर आणणे.  

2020 पयत झोपडप ीत राहणाऱ्या िकमान 100 दशलक्ष लोकांच्या जीवनात लक्षणीय सधुारणा 
घडवनू आणणे. 

   8 िवकासासाठी जागितक तरावर 
भागीदारी िनमार्ण करणे 

खाजगी के्षतर्ाच्या सहकायार्ने नवीन तंतर्ज्ञानाचे, िवशेषत: मािहती व दळणवळण के्षतर्ाचे लाभ 
जनतेला उपल ध करणे.  

तक्ता 11.3  राज्यासाठी सह तर्कातील िवकास उि टांबाबतचे िनदशक, ल ये व अपेिक्षत साध्ये

िनदशक संदभर्
कालावधी 

स :
ि थती 

ल य  
2015 

अपेिक्षत साध्य
2015 

दािरदर्याचे अंदाज   (टक्के) 2009-10 24.5 25.4 21.6 

अपऱु्या  वजनाची  मलेु (3 वषार्खालील) (टक्के) 2005-06 32.7 26.1 25.4 

िन वळ पटसंख्येचे  माण ( ाथिमक)  2009-10 100.0 100.0 100.0 

पाच वषार्खालील मतृ्य ूदर  2010 33.0 24.9 28.5 

अभर्क मतृ्य ूदर 2010 28.0 19.3 25.3 

गोवर लसीकरण केले या एका वषार्च्या मलुांची टक्केवारी  (12-23 मिहने) 2009 91.2 100.0 96.0 

माता मतृ्य ूदर ( ित 1,00,000 जीिवत  जन्मामागे मतृ्य)ू 2007-09 104.0 58.6 77.1 
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आधार : भारत देशाचा सह तर्कातील िवकास उि टांबाबतचा अहवाल, 2011 

बारा या पंचवािर्षक योजनेतील मानव िवकास 
11.10 मानव िवकासावर व जीवन शैलीवर,  िवशेषत: वंिचत गटांच्या, पिरणाम करणारी सामािजक के्षतेर् िवकिसत करण्यावर बारा या 
पंचवािर्षक योजनेमध्ये िवशेष भर देण्यात आला आहे.  खाजगी के्षतर्ातनू साधनसंप ी आकिर्षत करणे तािवत आहे,  जेणेकरुन बारा या 
पंचवािर्षक योजनेच्या शेवटी भौितक व आिर्थक दृ टया िवकासाचे ध्येय साध्य करण्याची खातर्ी  िनमार्ण होईल. सावर्जिनक व खाजगी 
भागीदारीच्या पध्दती अंतगर्त कदर् सरकारने 2,500 आदशर् शाळा बांधण्यासाठी मान्यता  िदली असनू 3,000 औ ोिगक िशक्षण सं था 
बांधण्याचा ताव िवचाराधीन आहे. 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्ता 11.4  राज्याच्या सह तर्कातील िवकास ध्येयाच्या इतर िनदशकांची  स : ि थती 

िनदशक संदभर् कालावधी संदभर्  कालावधीतील
   स :ि थती 

 

 सरुुवातीची शेवटची
िनत्य कायर्ि थतीनसुार  ( मखु + दु यम) िबगर कृिष के्षतर्ातील वेतन रोजगारामध्ये मिहलांची 
टक्केवारी  

2004-05 ते 
2009-10 

20.7 16.4 

कुशल दाईने हाताळले या सतुीचे माण  1992-93  ते 
2007-08 

53.1 49.9 

एड  मळेु झालेले अंदािजत मतृ्य ू  2006 ते 2009 51,750 36,771 
15 ते 24 वयोगटातील एच.आय. ही. बाधीत गरोदर ि तर्या (टक्के) 2004 ते 2008 0.86 0.53 
िहवताप आपात 2006 ते 2010 0.32 0.86 

मतृ्य ू ित 100 िहवताप बािधत रुग्ण  0.24 0.14 
सधुािरत रा टर्ीय क्षयरोग िनयंतर्ण योजना –  
एकूण रोगी 

न दणीकृत  2005 ते 2010 1,44,564 1,36,135 
मतृ झालेले  6,936 4,016 

एकूण भौगोिलक के्षतर्ांशी जंगल या त के्षतर्ाची टक्केवारी 1995 ते 2007 20.75 20.13 
सधुािरत वच्छता सिुवधा उपल ध असले या कुटंुबांचे माण (टक्के) 2005-06 ते 

2008-09 
52.9 61.6 

िपण्याच्या पाण्याचे सधुािरत तर्ोतांची उपल धता असण्या-या कुटंुबांचे माण (टक्के) 2005-06 ते 
2008-09 

92.7 90.3 
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याख्या सचूी 
 

देशांतगर्त थलू उत्पन्न : कोणत्याही भौगोिलक सीमांिकत के्षतर्ातील िविश ट कालावधीमध्ये (साधारणपणे एक वषर्) िनमार्ण 
झाले या सवर् व त ूव सेवांचे (ि रुक्ती टाळून) चलनाच्या वरुपात केलेले मोजमाप. सवर्साधारणपणे भौगोिलक के्षतर् हणजे 
देश. जर भौगोिलक के्षतर् राज्य असेल तर त्यास थलू राज्य उत्पन्न आिण जर  भौगोिलक के्षतर् िज हा असेल तर त्यास थलू 
िज हा उत्पन्न असे संबोधले जाते. 
 

िन वळ उत्पन्नाची जसे देशांतगर्त िन वळ उत्पन्न, िन वळ राज्य उत्पन्न व िन वळ िज हा उत्पन्न पिरगणना करतांना 
संबंिधत थलू उत्पन्नातनू ि थर भांडवलाचा घसारा वजा करण्यात येतो.   
 

थलू रा टर्ीय उत्पन्न : देशांतगर्त थलू उत्पन्नात िवदेश यवहारातील देवाण-घेवणातील फरकाचा समावेश करुन थलू 
रा टर्ीय उत्पन्न पिरगिणत करण्यात येते. 
 

िन वळ रा टर्ीय उत्पन्न : थलू रा टर्ीय उत्पन्न मधन ि थर भांडवलाचा घसारा वजा करुन िन वळ रा टर्ीय उत्पन्न पिरगिणत ू
करण्यात येते. 
 

दरडोई उत्पन्न (रा टर्ीय दरडोई उत्पन्न, राज्य दरडोई उत्पन्न आिण िज हा दरडोई उत्पन्न) हे संबंिधत भौगोिलक के्षतर्ाच्या 
िन वळ उत्पन्नाला मध्यावधी लोकसंख्येने भागनू पिरगिणत करण्यात येते.  
 

आगाऊ अंदाज हणजे उपल ध अनरुुप िनदशांक वापरुन केलेले अंदाज. 
  
 
 
नाममातर् थलू राज्य उत्पन्न िंकवा देशांतगर्त थलू उत्पन्न = नाममातर् थलू राज्य उत्पन्न िंकवा देशांतगर्त थलू उत्पन्न 
चाल ूिंकमतीनसुार मोजले जाते.  
 

वा तिवक थलू राज्य उत्पन्न िंकवा देशांतगर्त थलू उत्पन्न = वा तिवक थलू राज्य  उत्पन्न िंकवा देशांतगर्त थलू 
उत्पन्न ि थर िंकमतीनसुार मोजले जाते. ि थर िंकमती हणजे एका िविश ट वषार्च्या िंकमती असनू त्या वषार्ला पायाभतू वषर् 
संबोधले जाते.  
 

गर्ामीण िव तुीकरण (िव तुीकरण केलेले खेडे) : ज्या खे ात (1) व ती असले या भागात तसेच दिलत व ती/ वाडी 
अि तत्वात अस यास तेथे िवतरण रोिहतर् आिण िवतरण तारमागर् यांसारख्या पायाभतू सोयी के या असतील, (अक्षय ऊजार् 
तर्ोता ारा िव तुीकरणासाठी िवतरण रोिहतर्ाची आव यकता असेलच असे नाही); (2) शाळा, पंचायत कायार्लय, आरोग्य 
कदेर्, दवाखाने, समाजमंिदर यांसारख्या सावर्जिनक िठकाणी वीज परुिवली असेल; (3) कुटंुबांच्या एकूण संख्येपैकी 
वीजपरुवठा केले या कुटंुबांची संख्या िकमान 10 टक्के एवढी असेल; त्या खे ास िव तुीकरण झालेले खेडे घोिषत  
करता येईल.  
 

 (उजार् मंतर्ालय, भारत सरकारने गर्ामीण िव तुीकरण धोरण 2006 अंतगर्त िनि चत केलेली याख्या)  
 

वाहन उत्पादकता : ित वाहनाने वाहतकू केलेले ितिदन सरासरी िक. मी. 

चालक वाहक उत्पादकता : चालक व वाहकांचे िक. मी. मध्ये ितिदन सरासरी काम. 

लोड फॅक्टर टक्के : त्यक्ष वासी उत्पन्न भािगले अपेिक्षत वासी उत्पन्न गिुणले  शंभर. 

काग  बथर् (जहाजी माल धक्का) : जहाजावरील मालाची चढ-उतार करण्यासाठी जहाज नांगरले जाते असे नेमनू िदलेले थळ.  

शैक्षिणकद ाृ   मागास गट : शैक्षिणकद ाृ  मागास गट हणजे ज्या गटाचा गर्ामीण तर्ी साक्षरता दर हा रा टर्ीय साक्षरता 
दरापेक्षा कमी  असनू तर्ी-परुुष साक्षरतेतील दरी रा टर्ीय साक्षरता दरापेक्षा जा त असते. 

िवशेष गरजा असलेली मलेु : िवशेष गरजा असलेली मलेु हणजे द टीदोषृ , वणदोष, हालचालदोष, आकलनदोष, 
सेरे ल पा सी िंकवा मतीमंदत्व यांसारख्या रोगाने िपडीत असलेली सवर् मलेु होय. 

 

थलू  राज्य  उत्पन्न  िंकवा  देशांतगर्त   थलू  उत्पन्न  संकोचक 
नाममातर् थलू राज्य उत्पन्न िंकवा देशांतगर्त  थलू उत्पन्न
वा तिवक थलू राज्य उत्पन्न िंकवा देशांतगर्त  थलू उत्पन्न

100
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एकूण वेश माण :  

‘कú’ वगार्तील ‘ट’ वषार्किरता शाळेतील पटावरील िव ाथ्यार्ंच्या संख्येला  ‘अ’ वयोगटातील ‘क’ या वगार्करीता 
संबंिधत वयोगटातील मलुांच्या संख्येने भागले असता एकूण वेश माण िमळते .     

                       ट 
क, अ 

 एकूण वेश माण =                  X 100  
                      प ट 

अ
 

तर्ी-परुुष असमानता िनदशांक : 
मलुींच्या एकूण वेशाचे माण  

तर्ी-परुुष असमानता िनदशांक    =  
                                          मलुांच्या एकूण वेशाचे माण 
 

िशक्षण िवकास िनदशांक पिरगिणत करण्याकरीता वापरलेले चल : 
घटक िनदशक  

सेवा न परुिवण्यात आले या व त्यांची टक्केवारी (वषर् 2002-03 पासनू सरुु केले या नवीन शाळांना (शासकीय) 
अनसुरुन सधुािरत केलेले) 
दर हजार मलुांच्या संख्येमागे शाळांची उपल धता  

उपल धता 

ाथिमक शाळांचे उच्च ाथिमक शाळांशी/तकु ांशी माण (फक्त उच्च ाथिमक तराकरीता)  
िव ाथीर्-वगर्खो या यांचे माण 40 पेक्षा जा त असले या शाळा  
िपण्याच्या पाण्याची सिुवधा असले या शाळा  
सामाियक वच्छतागहेृ असले या शाळा  

पायाभतू सिुवधा 

मलुींसाठी वतंतर् वच्छतागहेृ असले या शाळा 
िशिक्षका असले या शाळांची टक्केवारी (दोन िंकवा अिधक िशक्षक असले या शाळांमध्ये)  
िव ाथीर्-िशक्षक यांचे माण 40 पेक्षा जा त असले या शाळा 
दोनपेक्षा कमी िशक्षक असले या शाळांची टक्केवारी ( 15 पेक्षा जा त िव ाथीर् असले या शाळांमध्ये)  
(फक्त ाथिमक शाळा) 
तीनपेक्षा कमी िशक्षक असले या शाळांची टक्केवारी (उच्च ाथिमक शाळा/तकु ा) 

िशक्षक 

यावसाियक पातर्ता नसलेले िशक्षक  
एकूण वेश माण - सवर्  
अनसुिूचत जातींच्या मलुांचा सहभाग : अनसुिूचत जाती लोकसंख्येची टक्केवारी (2001  जनगणनेनसुार)- 
अनसुिूचत जाती पटसंख्या टक्केवारी 
अनसुिूचत जमातींच्या मलुांचा सहभाग : अनसुिूचत जमाती लोकसंख्येची टक्केवारी (2001 जनगणनेनसुार)- 
अनसुिूचत जमाती पटसंख्या टक्केवारी 
वेिशत तर्ी-परुुष असमानता िनदशांक 
नापासांचे माण  
गळतीचे माण 
शाळा सोडले या मलुांचे पिह या वगार्तील पटसंख्येशी माण (फक्त ाथिमक तराकरीता) 

फलिन प ी 

ाथिमक तरामधनू उच्च ाथिमक तरामध्ये संकर्मण दर (फक्त उच्च ाथिमक तराकरीता)  

जन्म दर : दर हजार यक्तींमागे त्या वषार्तील िजिवत जन्मांची संख्या 

मतृ्य ूदर : दर हजार यक्तींमागे त्या वषार्तील मतृ्यूंची संख्या 

अभर्क मतृ्य ूदर : दर हजार िजिवत जन्मांमागे अभर्कांच्या (एक वषर् िंकवा त्यापेक्षा लहान) मतृ्यूंची संख्या  
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नवजात मतृ्य ूदर :  चाल ूवषार्तील िजिवत जन्मांमागे 28 िदवसांपेक्षा कमी वय असले या नवजात िशशुंच्या मतृ्यूंची संख्या  

माता मतृ्य ू: गरोदर पणात िंकवा सतुीप चात अ प कालावधीत सतुीमळेु झाले या ि तर्च्या मतृ्यसू माता मतृ्य ूअसे हणतात.    

माता मतृ्य ूदर : एक लाख िजिवत जन्मांमागे माता मतृ्यूंची संख्या.  माता मतृ्य ूदराचा आरोग्य िवषयक सेवांच्या दजार्चे 
पिरमाण हणनू उपयोग केला जातो. 

एकूण जनन दर : तर्ीच्या जीवनकालावधीत तर्ीला होणारी सरासरी िजिवत मलेु 

मखु्य कामगार : गणनेपवूीर्च्या वषार्मध्ये 183 िदवस िंकवा त्यापेक्षा जा त  िदवस काम केले या कामगारांना मखु्य कामगार 
असे हणतात. 

सीमांितक कामगार : गणनेपवूीर्च्या वषार्मध्ये 183 िदवसांपेक्षा कमी िदवस काम केले या कामगारांना सीमांितक कामगार 
असे हणतात. 

चालू आठव ाची कायर्ि थती : एखा ा यक्तीची पाहणीच्या िदनांकाच्या मागील सात िदवसांतील कायर्ि थती. 

गर्ाहक व तू :  वत:च्या व कुटुबांच्या वापरासाठी गर्ाहकांनी खरेदी केले या व त.ू  

पनु:िनमार्ण व तू : दसुऱ्या व त ूतयार करण्याकिरता वापरात येणाऱ्या व त.ू 

भांडवली व तू : व त ूतयार करण्यात येणारी यंतेर्, इत्यािद. 

सवर्साधारण राज्य मानव िवकास िनदशांक मापनासाठी वापरण्यात आलेले सतूर् (भारत मानव िवकास  
अहवाल, 2011) : 
 
िनदशांक  =   त्यक्ष मू य – िकमान मू य  

 कमाल मू य – िकमान मू य 
 

आरोग्य िनदशांक =  जन्मवेळेचे अपेिक्षत आयमुार्न – िकमान (जन्मवेळेचे अपेिक्षत आयमुार्न) 
                                              जन्मवेळेचे अपेिक्षत आयमुार्नाचा िव तार 
 

िशक्षण िनदशांक = 1/3 * (साक्षरता िनदशांक) + 2/3 * (समायोिजत िशक्षणाची सरासरी वष ) 
 

जेथे साक्षरता िनदशांक = 7 वष व अिधक वयाच्या लोकांचे साक्षरता दर 
 

समायोिजत िशक्षणाची सरासरी वष = 7 वष व अिधक वयाच्या लोकांची िशक्षणाची सरासरी वष, 6 ते 17 या शाळेत  
जाणा-या वयातील शाळा सोडले या मलुांना समायोिजत केलेले 
 

उत्पन्न िनदशांक  =     मािसक दरडोई खचर् (1-ग) -  मािसक दरडोई खचर् िकमान (1-ग) 
       मािसक दरडोई खचर् कमाल (1-ग) - मािसक दरडोई खचर् िकमान  (1-ग) 
 

जेथे ग -  मािसक दरडोई खचार्च्या असमानतेचा िगनी सगणुांक 

मानव िवकास िनदशांक - आरोग्य िनदशांक, शैक्ष िणक िनदशांक व उत्पन्न िनदशांक यांची सवर्साधारण सरासरी. 
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राज्य मानव िवकास िनदशांक मापनासाठी पध्दती ( राज्य मानव िवकास अहवाल, 2002) : 

त्येक िनदशांकांसाठी  िविश ट देशाची वंिचतता खालील सतुर्ाने पिरगणीत करण्यात येते. 

 िनदशांक  (क, ख) =  [मह म ख  क्ष (क, ख) – क्ष (क, ख)] / िव तार (क) 

जेथे 

 िनदशांक  (क, ख) -  ख देशाची क चलनासाठीची वंिचतता  िनदशक 

 मह म ख  क्ष (क, ख)  -  िविवध देशांमधील सवार्िधक क्ष (क, ख) 

 क्ष (क, ख)  -   क चलाचे ख देशासाठीचे मू य 

  िव तार (क)  -  क चलाचा िव तार 

त्येक ख देशाची सरासरी वंिचतता िनदशक – िनदशांक (ख)  त्या देशाच्या त्येक चलासाठीचा वंिचतता  िनदशकांची 
सरासरी.   

ख देशासाठीचा मानव िवकास िनदशांक  -  मानव िवकास िनदशांक (ख)   -  1 – िनदशांक (ख)    

 

 

* * * * *  
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क. भारतातील राज्यांचे िनवडक सामािजक व आिर्थक िनदशक 
 

राज्य 

 
 

भौगोिलक के्षतर् 
(लाख 

चौ.िक.मी.) 
 
 

लोकसंख्या 
(लाख) 

लोकसंख्येची 
घनता  
( ित 

चौ.िक.मी.) 

नागरी 
लोकसंख्येची 

एकूण 
लोकसंख्येशी 
टक्केवारी 

राज्याच्या 
लोकसंख्येची 
भारताच्या 
लोकसंख्येशी 
टक्केवारी 

लोकसंख्येतील   
दशवषीर्य 
वाढ 

(टक्के) 

तर्ी -परुुष 
माण 

बालकांमधील  
तर्ी-परुुष माण 

(0-6 वषर् वयोगट) 

संदभर् वषर् िंकवा 
िदनांक 

(2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2001-11) (2011) (2011) 

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

आंधर् देश 2.75 846.66 308 33.49 7.00 11.10 992  943 

अरुणाचल देश 0.84 13.83 17 22.67 0.11 25.92 920  960 

आसाम 0.78 311.69 397 14.08 2.58 16.93 954  957 

िबहार 0.94 1,038.05 1,102 11.30 8.58 25.07 916  933 

झारखंड 0.80 329.66 414 24.05 2.72 22.34 947  943 

िद ली  0.01 167.53 11,297 97.50 1.38 20.96 866  866 

गोवा 0.04 14.58 394 62.17 0.12 8.17 968  920 

गजुरात 1.96 603.84 308 42.58 4.99 19.17 918  886 

हिरयाणा 0.44 253.53 573 34.79 2.09 19.90 877  830 

िहमाचल देश 0.56 68.57 123 10.04 0.57 12.81 974  906 

ज म ूव का मीर 2.22 125.49 124 27.21 1.04 23.71 883  859 

कनार्टक 1.92 611.31 319 38.57 5.05 15.67 968  943 

केरळ 0.39 333.88 859 47.72 2.76 4.86 1,084  959 

मध्य देश 3.08 725.98 236 27.63 6.00 20.30 930  912 

छ ीसगड 1.35 255.40 189 23.24 2.11 22.59 991  964 

महारा टर् 3.08 1,123.73 365 45.23 9.29 15.99 925  883 
मिणपरू 0.22 27.22 122 30.21 0.22 18.65 987  934 

मेघालय 0.22 29.64 132 20.08 0.24 27.82 986  970 

िमझोराम 0.21 10.91 52 51.51 0.09 22.78 975  971 

नागालडँ 0.17 19.81 119 28.97 0.16 -0.47 931  944 

ओिडशा 1.56 419.47 269 16.68 3.47 13.97 978  934 

पंजाब 0.50 277.04 550 37.49 2.29 13.73 893  846 

राज थान 3.42 686.21 201 24.89 5.67 21.44 926  883 

िसक्कीम 0.07 6.08 86 24.97 0.05 12.36 889  944 

तामीळनाडू 1.30 721.39 555 48.45 5.96 15.60 995  946 

ितर्परूा 0.10 36.71 350 26.18 0.30 14.75 961  953 

उ र देश 2.41 1,995.81 828 22.28 16.49 20.09 908  899 

उ राखंड 0.53 101.17 189 30.55 0.84 19.17 963  886 

पि चम बंगाल 0.89 913.48 1,029 31.89 7.55 13.93 947  950 

भारत $ 32.87 12,101.93 382 31.16 100.00 17.64 940  914 
  

$ कदर्शािसत देश धरुन           
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भारतातील राज्यांचे िनवडक सामािजक व आिर्थक िनदशक 
 

एकूण कुटंुबे  
(लाख) 

तर्ी कुटंुब मखु  
असलेली  
कुटंुबे  

(लाख) 

 
िपण्याच्या  

वच्छ पाण्याची  
सिुवधा उपल ध  
असले या  
कुटंुबांची 
टक्केवारी 

अनसुिुचत जाती 
व अनसुिूचत 
जमातीच्या 
लोकसंख्येची 

एकूण 
लोकसंख्येशी 
टक्केवारी 

मखु्यत: काम 
करणाऱ्यांची 

एकूण 
लोकसंख्येशी 
टक्केवारी 

कृिष िवषयक 
काम 

करणाऱ्यांची 
एकूण काम 
करणाऱ्यांशी 
टक्केवारी  

काम करणाऱ्या 
ि तर्यांचा 
सहभाग दर  

ि तर्यांचे 
लग्नाच्या वेळेचे 

सरासरी 
वय 

संपणूर् 
लसीकरण   
झाले या 
बालकांची 
टक्केवारी 

(2011) (2011) (2011) (2001) (2001) (2001) (2001) (2008) (2007-08) 

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

210.25 27.71 90.5 22.78 38.11 62.16 35.11 19.6 67.1 

2.62 0.29 78.6 64.79 37.80 61.74 36.54 उ.ना. उ.ना. 

63.67 7.43 69.9 19.26 26.69 52.36 20.71 20.7 50.9 

189.41 14.06 94.0 16.64 25.37 77.25 18.84 19.5 41.4 

61.82 5.31 60.1 38.14 23.92 66.68 26.41 20.5 54.1 

33.41 3.50 95.0 16.92 31.17 1.17 9.37 22.1 67.6 

3.23 0.65 85.7 1.81 31.56 16.49 22.36 उ.ना. 89.8 

121.82 10.91 90.3 21.85 33.60 51.58 27.91 21.0 54.9 

47.18 4.49 93.8 19.35 29.52 51.29 27.22 20.1 59.6 

14.77 2.70 93.7 28.74 32.31 68.47 43.67 22.1 82.3 

20.15 1.59 76.8 18.50 25.72 48.96 22.45 23.3 62.5 

131.80 19.65 87.5 22.76 36.64 55.71 31.98 20.3 76.7 

77.16 17.50 33.5 10.95 25.87 22.80 15.38 22.8 79.5 

149.68 12.03 78.0 35.44 31.65 71.49 33.21 21.4 36.2 

56.23 6.26 86.3 43.37 33.86 76.47 40.04 20.2 59.3 

238.31 25.13 83.4 19.05 35.87 54.96 30.81 20.9 69.1 
5.07 0.68 45.4 36.98 30.43 52.19 39.02 उ.ना. उ.ना. 

5.38 1.17 44.7 86.42 32.65 65.84 35.15 उ.ना. 33.7 

2.21 0.34 60.4 94.49 40.79 60.60 47.54 उ.ना. 54.5 

4.00 0.48 53.8 89.15 35.38 68.38 38.06 उ.ना. उ.ना. 

96.61 10.19 75.3 38.66 26.05 64.77 24.66 20.5 62.4 

54.10 6.73 97.6 28.85 32.17 38.95 19.05 22.2 79.9 

125.81 8.82 78.1 29.72 30.86 65.91 33.49 19.8 48.8 

1.28 0.15 85.3 25.62 39.36 56.36 38.57 उ.ना. 77.8 

184.93 25.89 92.5 20.04 38.07 49.33 31.54 21.9 81.8 

8.43 1.08 67.5 48.42 28.52 50.83 21.08 उ.ना. 38.5 

329.24 27.34 95.1 21.21 23.67 65.89 16.54 20.2 30.3 

19.97 3.42 92.2 20.89 27.36 58.38 27.33 उ.ना. 62.9 

200.67 22.38 92.2 28.51 28.72 44.15 18.32 20.2 75.8 

2466.93 268.84 85.5 24.40 30.43 58.20 25.63 20.6 54.1 
  

उ.ना.  -  उपल ध नाही 
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भारतातील राज्यांचे िनवडक सामािजक व आिर्थक िनदशक 
मानव िवकासाबाबतचे मलूभतू िनदशक 

साक्षरतेची टक्केवारी †† 
जन्माच्या वेळेची आयमुर्यार्दा 

(वष) 
राज्य 

परुुष  ि तर्या एकूण  परुुष ि तर्या 
जन्म दर 

मतृ्य ु 
दर 

अभर्क 
मतृ्य ूदर 

@ 

चाल ूिंकमतीनसुार 
दरडोई 

उत्पन्न * (`)  

मानव 
िवकास 
िनदशांक  

 

संदभर् वषर् िंकवा 
िदनांक 

(2011) (2011) (2011) (2011-15) (2011-15) (2011) (2011) (2011) (2011-12) (2011) 

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

आंधर् देश 75.56 59.74 67.66 66.9 70.9 17.5 7.5 43 71,480 0.473 

अरुणाचल देश 73.69 59.57 66.95 उ.ना. उ.ना. 19.8 5.8 32 62,213 उ.ना. 

आसाम 78.81 67.27 73.18 63.6 64.8 22.8 8.0 55 33,633 0.444 

िबहार 73.39 53.33 63.82 68.6 68.7 27.7 6.7 44 23,435 0.367 

झारखंड 78.45 56.21 67.63 67.5 66.0 25.0 6.9 39 35,652 0.376 

िद ली  91.03 80.93 86.34 72.2 75.8 17.5 4.3 28 1,75,812 0.750 

गोवा 92.81 81.84 87.40 उ.ना. उ.ना. 13.3 6.7 11 1,92,652 0.617 

गजुरात 87.23 70.73 79.31 69.2 72.5 21.3 6.7 41 89,668 0.527 

हिरयाणा 85.38 66.77 76.64 68.9 71.3 21.8 6.5 44 1,08,859 0.552 

िहमाचल देश 90.83 76.60 83.78 70.8 74.3 16.5 6.7 38 74,899 0.652 

ज म ूव का मीर 78.26 58.01 68.74 66.5 69.3 17.8 5.5 41 42,220 0.529 

कनार्टक 82.85 68.13 75.60 68.0 72.3 18.8 7.1 35 68,374 0.519 

केरळ 96.02 91.98 93.91 73.2 77.6 15.2 7.0 12 83,725 0.790 

मध्य देश 80.53 60.02 70.63 64.5 65.3 26.9 8.2 59 38,669 0.375 

छ ीसगड 81.45 60.59 71.04 63.0 66.0 24.9 7.9 48 46,573 0.358 

महारा टर् 89.82 75.48 82.91 68.9 72.5 16.7 6.3 25 95,339 0.572 
मिणपरू 86.49 73.17 79.85 उ.ना. उ.ना. 14.4 4.1 11 32,284 उ.ना. 

मेघालय 77.17 73.78 75.48 उ.ना. उ.ना. 24.1 7.8 52 52,971 उ.ना.  

िमझोराम 93.72 89.40 91.58 उ.ना. उ.ना. 16.6 4.4 34 उ.ना. उ.ना. 

नागालडँ 83.29 76.69 80.11 उ.ना. उ.ना. 16.1 3.3 21 56,638 उ.ना. 

ओिडशा 82.40 64.36 73.45 64.3 67.3 20.1 8.5 57 46,150 0.362 

पंजाब 81.48 71.34 76.68 69.7 72.8 16.2 6.8 30 74,606 0.605 

राज थान 80.51 52.66 67.06 67.6 70.7 26.2 6.7 52 47,506 0.434 

िसक्कीम 87.29 76.43 82.20 उ.ना. उ.ना. 17.6 5.6 26 1,21,440 उ.ना.  

तामीळनाडू 86.81 73.86 80.33 68.6 71.8 15.9 7.4 22 84,496 0.570 

ितर्परूा 92.18 83.15 87.75 उ.ना. उ.ना. 14.3 5.0 29 50,750 उ.ना.  

उ र देश 79.24 59.26 69.72 66.0 66.9 27.8 7.9 57 30,052 0.380 

उ राखंड 88.33 70.70 79.63 66.0 69.5 18.9 6.2 36 82,193 0.490 

पि चम बंगाल 82.67 71.16 77.08 69.2 72.1 16.3 6.2 32 54,830 0.492 

भारत $ 82.14 65.46 74.04 67.3 69.6 21.8 7.1 44 61,564 0.467 
 
 

$ कदर्शािसत देश धरुन            * अ थायी            उ.ना.  -  उपल ध नाही    
†† साक्षरतेची टक्केवारी  सात वष व त्यापेक्षा अिधक वयाच्या लोकसंख्येची आहे.   
@ छो ा राज्यांचे व कदर्शािसत देशांचे अभर्क मतृ्य ुदर हे 2009-11 या तीन वषार्च्या कालावधीवर आधािरत आहेत. 
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िव िवषयक िनदशक 

राज्याची 
दरडोई 

महसलूी जमा 
(`) 

एकूण 
महसलूी 
जमेतील 
राज्याच्या 
वत:च्या कर 
महसलूाचा 
िह सा  
(टक्के) 

किदर्य 
करांतील 

दरडोई िह सा 
(`) 

कदर्ाकडून 
ा त दरडोई 
अनदुान 

(`) 

एकूण खचार्तील 
िवकास खचार्चा 

िह सा 
(टक्के) 

योजनांतगर्त 
खचार्ची 
एकूण 
खचार्शी 
टक्केवारी 

वािर्षक 
योजनेच्या 

िनयत ययाची 
राज्यांतगर्त 
थलू उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

महसलूी  
तटू (+) / 

आिधक्य (-) 
ची 

राज्यांतगर्त 
थलू 

उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

िव ीय  
तटू (+) / 

आिधक्य (-) 
ची 

राज्यांतगर्त 
थलू 

उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

राज्य 
शासनाच्या 
थिकत 

दाियत्वांची 
राज्यांतगर्त 

थलू 
उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

(2012-13) (2012-13) (2012-13) (2012-13)  (2012-13) (2012-13)  (2011-12) (2011-12) (2011-12) (31-3-2012)   

(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

13,591 56.5 2,555 1,740 71.0 37.4 6.4 -0.1 2.6 22.6 

51,582 4.4 7,832 38,133 52.6 58.3 34.2 -19.8 16.9 38.4 

12,083 21.3 3,533 4,864 62.8 38.6 7.8 -0.3 3.9 22.8 

6,820 23.1 3,320 1,611 65.4 41.5 8.5 -0.3 5.1 27.2 

10,084 26.9 2,643 3,492 71.7 50.6 9.4 -0.5 3.0 26.4 

14,922 90.8 उ.ना. 1,000 67.6 45.4 4.8 -1.2 1.0 9.4 

38,062 45.9 4,548 2,491 72.7 44.1 7.5 0.3 4.1 23.5 

12,596 67.5 1,532 1,439 64.7 41.2 6.2 -0.3 2.1 25.8 

14,303 63.9 1,218 2,096 68.0 34.7 6.6 0.8 2.5 17.4 

23,702 31.0 3,438 10,023 57.9 19.2 5.2 -0.7 2.8 44.0 

25,059 18.1 3,548 15,202 60.0 25.0 10.4 -4.8 5.9 55.5 

13,491 63.6 2,168 2,211 66.6 39.6 8.3 -0.7 2.8 22.0 

13,777 66.7 2,032 1,551 55.0 19.3 3.7 1.7 3.5 28.9 

9,445 40.5 2,918 1,712 66.5 38.0 7.3 -2.5 2.5 25.4 

12,665 38.8 3,023 2,567 76.1 56.8 12.3 -1.6 2.8 13.1 

11,879 68.2 1,367 1,460 64.0 29.5 3.5 0.2 1.7 21.4 
31,075 4.3 5,453 22,735 66.1 48.5 27.0 -3.5 16.2 62.9 

26,152 10.3 4,646 17,048 77.4 58.3 17.2 -4.0 2.6 30.0 

46,921 4.0 7,918 34,800 71.6 47.4 उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 

28,472 4.4 3,799 22,533 53.4 35.7 13.8 -6.0 5.8 48.4 

10,612 35.6 3,263 2,312 61.5 34.0 5.4 -1.4 0.9 21.0 

13,509 62.7 1,491 1,676 53.9 20.4 4.6 2.2 3.9 33.5 

9,084 42.5 2,548 1,390 66.6 31.1 7.5 -0.1 2.1 29.1 

76,886 7.3 11,557 43,178 61.6 49.1 16.7 -9.9 3.6 30.6 

14,769 71.0 2,207 1,183 61.6 37.1 3.7 -0.1 2.6 20.2 

19,441 12.4 3,747 12,788 54.3 41.1 8.3 -6.9 2.0 31.9 

7,700 39.1 2,885 1,119 57.4 29.6 6.2 -1.2 2.7 35.9 

15,895 37.0 3,334 5,488 62.5 33.4 8.2 -0.2 2.9 26.6 

8,451 40.7 2,421 2,233 55.6 27.7 4.1 3.2 4.0 39.2 

  - - - - - - - - - - 

   उ.ना. -  उपल ध नाही   
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अनसुिूचत वािणिज्यक बकँा ित हेक्टर उत्पादन (िकलोगर्मॅ) 

राज्य 
दर लाख 

लोकसंख्येमागे 
बकँ 

कायार्लयांची 
संख्या 

दरडोई  
ठेवी  
(`) 

दरडोई 
पतपरुवठा  

(`) 

पतपरुव ाचे 
ठेवीशी  
माण 

(टक्के) 

ाधान्य  के्षतर्ाच्या
पतपरुव ाचा 

एकूण  
पतपरुव ा- 
मधील िह सा 

(टक्के) 

एकूण 
तणृधान्ये

एकूण 
कडधान्ये 

एकूण 
अन्नधान्ये 

एकूण 
तेलिबया 

कापसू 
(रुई) 

ऊस 
(टन) 

संदभर् वषर् िंकवा 
िदनांक (31-03-2012) (31-03-2012) (31-03-2012)  (31-03-2012)   (31-03-2012) तैर्वािर्षक सरासरी (2007-08 ते 2009-10) 

(1) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 

आंधर् देश 9.3 40,566 44,765 110.4 42.8 3,204 787 2,551 947 387 78 

अरुणाचल देश 7.3 48,758 10,962 22.5 38.0 1,361 1,037 1,351 945 - 20 

आसाम 5.1 21,798 8,134 37.3 52.6 1,575 564 1,530 530 142 38 

िबहार 4.5 14,271 4,156 29.1 71.9 1,688 818 1,614 1,005 - 41 

झारखंड 6.6 27,871 9,372 33.6 53.3 1,765 723 1,586 556 - 49 

िद ली  14.0 3,61,554 3,44,658 95.3 12.4 3,601 - 3,612 833 - - 

गोवा 26.5 2,01,825 58,354 28.9 40.7 2,325 1,042 2,092 2,139 - 52 

गजुरात 8.8 51,189 35,694 69.7 41.3 1,878 775 1,662 1,357 586 74 

हिरयाणा 11.1 56,743 57,937 102.1 34.1 3,493 780 3,397 1,529 630 64 

िहमाचल देश 16.6 56,056 20,833 37.2 70.2 1,692 844 1,658 348 - 23 

ज म ूव का मीर 9.1 41,784 14,316 34.3 60.0 1,696 473 1,655 793 - - 

कनार्टक 11.3 68,591 48,518 70.7 35.7 1,901 483 1,479 580 309 86 

केरळ 13.7 57,633 43,539 75.5 50.6 2,433 850 2,379 722 210 114 

मध्य देश 6.3 23,036 13,167 57.2 60.1 1,424 763 1,174 1,073 231 42 

छ ीसगड 6.2 28,032 14,993 53.5 42.3 1,202 590 1,096 549 - 2 

महारा टर् 7.9 1,39,572 1,21,543 87.1 19.4 1,224 662 1,063 952 304 82 
मिणपरू 3.5 17,092 5,141 30.1 63.2 2,243 491 2,106 833 - 20 

मेघालय 8.7 42,376 10,714 25.3 33.9 1,820 850 1,783 679 170 - 

िमझोराम 10.2 33,736 12,853 38.1 73.9 715 1,117 742 667 - 9 

नागालडँ 4.4 25,664 6,871 26.8 48.4 1,597 1,147 1,542 960 - 42 

ओिडशा 7.8 30,512 14,316 46.9 48.6 1,590 463 1,415 601 416 58 

पंजाब 14.8 62,340 50,875 81.6 49.4 4,223 870 4,210 1,298 693 60 

राज थान 6.9 22,061 19,886 90.1 46.3 1,413 367 1,125 1,077 369 57 

िसक्कीम 14.2 66,992 21,459 32.0 63.8 1,494 949 1,411 830 - - 

तामीळनाडू 10.7 59,117 68,673 116.2 37.2 2,703 331 2,275 1,807 363 105 

ितर्परूा 7.0 28,597 8,940 31.3 65.9 2,595 738 2,545 750 238 48 

उ र देश 5.7 21,284 9,373 44.0 58.7 2,468 793 2,269 825 235 56 

उ राखंड 13.9 56,262 20,037 35.6 68.4 1,831 707 1,760 1,035 - 58 

पि चम बंगाल 6.4 41,860 26,317 62.9 30.5 2,565 775 2,514 963 404 79 

भारत $ 8.0 51,106 39,909 78.1 31.7 2,136 638 1,855 1,026 424 68 
$ कदर्शािसत  देश  धरुन                                   
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@ कृषी आयकु्तालय, महारा टर् शासन 

+ मालकी व िवधीचा दजार् लक्षात न घेता 10 टक्क्यांपेक्षा  जा त  झाडांच्या छताच्या घनतेसहीत एक हेक्टरपेक्षा जा त जमीन (फळबाग, बांब ूव पाम समािव ट). 
++ िकमान नकाशाच्या क्षेतर्ापेक्षा (1 हे.) कमी व वन क्षेतर्ा यितिरक्त अिभिलखीत वनके्षतर्ाबाहेरील झाडांचे प े. 

 

दरडोई 
अन्नधान्यांचे 
उत्पादन  
(िक.गर्.ॅ) 

दर हेक्टर 
िपकांखालील 
के्षतर्ामागे खतांचा 

वापर  
(िक.गर्.ॅ)  

एकूण िंसिचत 
के्षतर्ाची 

िपकाखालील 
एकूण के्षतर्ाशी 
टक्केवारी 

ित शेतकरी 
िन वळ पेरणी 
के्षतर् (हेक्टर) 

िन वळ पेरणी  
के्षतर्ाची एकूण  
भौगोिलक  
के्षतर्ाशी  
टक्केवारी 

िपकांची  
सघनता 

वनांनी        
आच्छादले या  
के्षतर्ाची + 
एकूण  

भौगोिलक के्षतर्ाशी  
टक्केवारी 

झाडांनी 
आच्छादले या 
के्षतर्ाची ++ 
एकूण  

भौगोिलक के्षतर्ाशी 
टक्केवारी 

(2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2011) (2011) 

(50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) 

182.8 243.7 45.9 1.3 36.3 125.7 16.9 2.6 

253.1 3.0 20.3 0.8 2.5 130.2 80.5 0.7 

149.2 59.1 5.5 0.8 35.8 145.8 35.3 2.0 

105.9 174.9 61.7 0.7 56.6 140.5 7.3 2.5 

69.7 119.6 11.1 0.3 15.7 111.9 28.8 3.7 

7.1 51.1 73.9 0.6 14.8 209.1 11.9 8.1 

65.1 56.9 23.8 2.6 35.7 121.2 59.9 7.7 

99.5 161.6 44.3 1.8 52.6 108.1 7.5 4.0 

618.0 213.5 87.3 1.2 80.3 178.9 3.6 3.2 

151.7 57.1 20.2 0.3 9.7 172.0 26.4 1.1 

114.2 97.5 41.9 0.5 3.3 155.8 10.1 2.9 

187.1 159.9 31.8 1.5 54.2 123.7 18.9 3.0 

17.9 99.2 17.0 2.9 53.5 128.4 44.5 7.1 

226.9 77.6 33.5 1.4 48.6 143.0 25.2 2.3 

206.0 96.6 26.7 1.1 34.6 118.7 41.2 2.9 

113.9 135.6 17.9@ 1.5 56.5 129.9 16.5 3.0 
140.7 51.7 22.3 0.6 10.4 100.0 76.5 0.9 

92.7 11.0 22.0 0.6 12.6 118.7 77.0 2.6 

62.8 44.5 8.1 0.5 5.8 100.0 90.7 0.9 

160.0 1.9 17.5 0.7 21.8 134.6 80.3 1.9 

187.7 57.0 35.1 1.3 35.8 163.4 31.4 2.8 

989.4 236.9 98.0 2.0 82.6 189.4 3.5 3.4 

186.2 49.4 33.6 1.3 49.6 128.1 4.7 2.4 

194.4 0.0 12.5 0.6 10.9 187.0 47.3 0.4 

112.4 214.8 58.1 1.0 37.6 113.9 18.2 3.6 

182.2 46.0 34.3 0.9 26.7 110.4 76.1 1.8 

220.6 172.1 76.3 0.7 68.9 149.3 6.0 3.1 

184.4 133.2 48.6 0.5 13.9 157.4 45.8 1.2 

178.2 172.6 58.0 0.9 59.2 181.3 14.6 2.6 

187.0 137.8 45.0 1.1 42.6 137.3 21.1 2.8 
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वािर्षक उ ोग पाहणी 
रोजगार असले या 
यक्तींची टक्केवारी # 

बेरोजगारीचा  
दर @ 

मशक्ती  
सहभाग दर # 

राज्य 

कारखान्यांची 
संख्या 

कामगार 
(‘000) 

ित कामगार 
थलू  

उत्पादन  
(` ‘000) 

ित कामगार 
िन वळ 
मू यवृ ी   
 (` ‘000)  

गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी 

एकूण संघिटत 
क्षेतर्ाच्या 

रोजगारामधील 
मिहला 

रोजगारांची 
टक्केवारी 

संदभर् वषर् िंकवा 
िदनांक (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009-10) (2009) 

(1) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) 

आंधर् देश 17,153 942 2,490 416 52 36 1.2 3.1 52.7 37.5 21.8 

अरुणाचल देश उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 40 30 1.3 3.4 40.9 31.3 उ.ना. 

आसाम 2,247 126 2,916 403 37 32 3.9 5.2 38.3 33.9 33.3 

िबहार 1,918 73 3,847 316 28 25 2.0 7.3 28.9 27.2 5.2 

झारखंड 2,032 105 6,396 1,439 33 29 3.9 6.3 34.6 31.3 7.5 

िद ली  2,878 84 3,865 445 30 33 1.7 2.6 30.6 34.2 15.7 

गोवा 520 39 7,569 1,450 34 33 4.7 4.1 35.6 34.6 17.1 

गजुरात 15,576 891 7,216 1011 46 37 0.8 1.8 46.2 37.7 14.7 

हिरयाणा 4,640 464 3,821 603 40 36 1.8 2.5 40.3 37.0 17.1 

िहमाचल देश 1,545 100 5,032 1,382 51 36 1.6 4.9 52.0 37.7 15.6 

ज म ूव का मीर 626 44 2,988 595 43 35 2.5 6.0 44.2 36.9 10.7 

कनार्टक 8,541 584 3,993 628 50 38 0.5 2.7 49.9 39.3 32.7 

केरळ 5,907 315 4,928 228 38 36 7.5 7.3 41.4 39.1 40.1 

मध्य देश 3,523 209 4,153 734 43 33 0.7 2.9 42.9 33.5 13.8 

छ ीसगड 1,976 116 5,828 1,142 44 31 0.6 2.9 44.5 32.2 13.9 

महारा टर् 19,457 1,063 5,873 1,109 49 38 0.6 3.2 49.1 39.2 16.8 

मिणपरू 85 3 516 50 36 32 3.8 4.8 37.5 33.1 24.1 

मेघालय 100 5 4,484 989 48 33 0.4 5.1 48.2 35.1 30.7 

िमझोराम उ.ना. उ.ना. उ.ना. उ.ना. 51 40 1.3 2.8 51.2 41.5 26.4 

नागालडँ 90 3 1,078 508 41 29 10.6 9.2 46.0 32.3 23.4 

ओिडशा 2,052 188 3,497 788 41 35 3.0 4.2 42.3 36.5 15.3 

पंजाब 10,262 454 2,587 324 39 37 2.6 4.8 40.1 38.3 21.3 

राज थान 6,811 308 3,523 658 44 32 0.4 2.2 43.7 33.0 17.4 

िसक्कीम 46 5 6,428 3,495 44 40 4.3 0.0 46.2 39.9 उ.ना. 

तामीळनाडू 26,790 1,542 2,437 384 50 38 1.5 3.2 50.9 39.5 33.7 

ितर्परूा 407 26 395 87 39 33 9.2 17.1 42.9 39.4 22.1 

उ र देश 11,015 591 3,820 524 34 30 1.0 2.9 34.8 30.9 11.6 

उ राखंड 2,344 189 4,199 938 43 34 1.6 2.9 43.8 34.6 14.3 

पि चम बंगाल 6,818 466 3,369 414 39 37 1.9 4.0 39.9 38.6 12.5 

भारत $ 1,58,877 9,158 4,076 647 41 35 1.6 3.4 41.4 36.2 19.9 
$ कदर्शािसत  देश  धरुन            उ.ना. -  उपल ध नाही    
  # रा टर्ीय नमनुा पाहणी, 66 वी फेरी  (2009-10) वर आधािरत, किदर्य नमनुा.  एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी [िनत्य कायर्ि थती (मखु्य + गौण) एकूण     
@ नमनुा पाहणी, 66 वी फेरी  (2009-10) वर आधािरत, किदर्य नमनुा.  एकूण मशक्तीशी टक्केवारी [िनत्य कायर्ि थती   (मखु्य + गौण) एकूण] 
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आिर्थक गणना वािर्षक दरडोई वीजेचा वापर * (िकलो वटॅ तास) 

चकर्वाढ वािर्षक 
वृ ीदर दर लाख 

लोकसंख्येमागे 
आ थापनांची 

संख्या 

दर लाख 
लोकसंख्येमागे 
आ थापनां-
मधील 

रोजगारांची   
संख्या 

आ थापना रोजगार 

दर लाख 
लोकसंख्येमागे  
िवजेची थािपत 

क्षमता *  
(मे.व.ॅ) 

दरडोई िव तु 
िनिर्मती * 
(िकलो वटॅ 
तास) 

एकूण घरगतुी  औ ोिगक कृिष 

(2005) (2005) (1998-2005) (31-03-2011) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11)) (2010-11) 

(69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) 

4,996 14,002 4.68 5.87 14.37 697.70 758.16 172.20 244.13 222.65 

2,395 9,199 4.80 4.61 6.85 180.55 292.68 96.36 86.26 0.00 

3,416 7,667 7.49 0.09 1.51 61.29 113.78 43.87 37.03 0.84 

1,358 2,516 2.31 0.23 0.58 7.53 57.44 21.95 18.39 4.00 

1,694 3,974 3.02 -0.53 5.11 181.93 468.74 76.35 338.64 2.24 

4,766 22,367 1.43 0.23 7.81 251.44 1,156.16 544.82 163.60 1.95 

4,901 15,209 0.37 0.80 5.35 197.21 1,588.69 377.14 912.02 11.43 

4,443 11,171 3.44 2.08 21.71 1063.46 920.16 159.70 420.26 227.23 

3,641 9,803 6.61 5.35 16.39 767.63 950.34 197.65 264.46 328.28 

4,184 10,304 2.49 1.93 19.65 712.45 930.02 189.36 568.65 5.19 

2,825 6,535 6.03 6.82 8.71 366.68 346.58 107.71 70.03 16.99 

4,542 11,352 4.14 2.73 16.61 639.57 672.45 136.09 180.26 229.11 

8,395 17,164 8.69 5.86 7.36 224.58 422.92 201.46 116.61 6.98 

2,617 6,001 1.23 0.19 6.58 268.78 353.12 78.83 87.81 94.94 

2,808 6,675 2.64 1.89 14.69 1121.44 506.01 117.74 223.71 80.43 

4,055 10,853 3.89 1.14 16.78# 740.95$ 780.00@ 174.50@ 307.20@ 145.10@ 
4,189 9,443 3.83 2.34 1.87 6.68 111.11 62.30 5.52 0.20 

3,328 9,694 5.69 3.98 6.38 202.48 371.25 115.51 185.42 0.14 

5,303 11,856 9.71 4.68 8.10 102.12 237.56 174.40 1.88 0.12 

1,694 8,341 2.70 0.04 1.55 35.87 128.96 83.03 6.23 0.00 

4,705 9,526 3.39 2.61 8.97 228.43 322.64 88.42 168.26 4.34 

4,154 10,473 5.91 3.67 18.73 1027.14 1,167.16 287.30 388.39 361.43 

3,164 6,938 3.61 2.81 9.89 453.23 503.36 97.67 137.83 196.38 

3,227 11,415 5.79 5.33 8.58 216.60 553.48 172.79 243.18 0.00 

6,821 15,481 8.44 4.92 17.46 649.34 932.82 240.73 349.28 187.79 

5,571 11,344 8.88 5.32 4.61 198.43 158.01 80.78 25.42 10.43 

2,204 4,466 5.16 2.34 2.91 135.28 219.42 85.87 59.29 38.57 

3,534 8,020 6.05 4.23 17.78 726.89 733.80 150.29 424.87 29.95 

4,929 11,761 3.82 1.94 8.07 386.39 365.74 99.84 172.74 20.23 

3,776 9,109 4.69 2.78 14.48 720.96 520.15 130.93 189.71 106.55 
 

* अ थायी      # महारा टर् राज्य िव तु िनिर्मती कंपनी िल.(महािनिर्मती),  टाटा पॉवर , िरलायन्स इन् ा टर्क्चर,  आर.जी.पी.पी.एल. , जे.ए .ड य.ू एनजीर्, ड य.ूपी.सी.एल., 
डी.एल.एच.पी., महाऊजार्,    $   महारा टर् राज्य िव तु िनिर्मती कंपनी िल. (महािनिर्मती) , टाटा पॉवर ,  िरलायन्स इन् ा टर्क्चर, महाऊजार्,     @  महारा टर् राज्य िव तु िवतरण कंपनी 
िल. (महािवतरण), टाटा पॉवर, िरलायन्स इन् ा टर्क्चर, बे ट   
 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2012-13 
 
  

 

238 

भारतातील राज्यांचे िनवडक सामािजक व आिर्थक िनदशक 
 

दरूध्वनीची घनता  

 
 

राज्य गर्ामीण  
िव तुी-
करणाची 
टक्केवारी* 

दर लाख 
लोकसंख्येमागे  

मोटर  
वाहनांची  
संख्या  

ित शंभर  
चौ.िक.मी.  
के्षतर्ामागे  
एकूण 
र त्यांची  
लांबी  

(िक.मी.) 

ित शंभर  
चौ.िक.मी. 
 के्षतर्ामागे  
लोहमागार्ची  
लांबी  

(िक.मी.) तारी िबनतारी 

एकूण खिनज 
उत्पादनाच्या 
िंकमतीमधील 
राज्याचा 
िह सा  

दर हजार 
लोकसंख्येमागे 
ाथिमक व 
माध्यिमक 
शाळांमधील 
पटांवरील 
िव ाथ्यार्ंची 
संख्या* 

संदभर् वषर् िंकवा 
िदनांक (2010-11) (31-3-2011) (31-3-2011) (2011-12) (30-9-2012) (30-9-2012) (2011-12) (2010-11) 

(1) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) 

आंधर् देश 100.00 12,035 87 1.91 2.66 78.67 6.86 153 

अरुणाचल देश 58.40 10,454 26 नगण्य उ.ना. उ.ना. 0.20 279 

आसाम 90.93 5,076 308 3.13 0.64 48.11 6.82 162 

िबहार 77.50 2,575 139 3.82 0.43 46.30 0.01 225 

झारखंड 88.46 9,444 30 2.56 उ.ना. उ.ना. 13.64 240 

िद ली  100.00 43,142 उ.ना. 12.36 15.21 217.45 0.00 184 

गोवा 100.00 54,199 287 4.74 उ.ना. उ.ना. 4.55 133 

गजुरात 99.80 21,518 80 2.68 2.93 86.92 8.69 186 

हिरयाणा 100.00 21,208 94 3.51 2.22 79.42 0.00 167 

िहमाचल देश 99.53 9,068 86 0.53 4.32 101.58 0.08 190 

ज म ूव का मीर 98.24 7,387 12 0.12 1.69 56.82 0.00 193 

कनार्टक 99.95 16,245 147 1.74 4.08 92.71 2.50 170 

केरळ 100.00 18,186 518 2.70 8.96 95.19 0.03 146 

मध्य देश 97.10 10,132 64 1.61 1.13 53.79 7.00 244 

छ ीसगड 97.13 10,830 70 0.88 उ.ना. उ.ना. 10.46 219 

महारा टर् 99.77 15,514 133 1.94 4.76 87.33 4.00 171 
मिणपरू 86.30 7,,587 86 0.01 उ.ना. उ.ना. 0.00 247 

मेघालय 66.45 5,929 53 0.00 उ.ना. उ.ना. 1.78 280 

िमझोराम 88.12 8,492 47 0.01 उ.ना. उ.ना. 0.00 247 

नागालडँ 67.76 13,766 206 0.08 उ.ना. उ.ना. 0.00 153 

ओिडशा 76.48 7,958 166 1.59 0.96 61.56 17.74 182 

पंजाब 100.00 19,038 167 4.28 4.73 101.58 0.00 163 

राज थान 95.05 11,638 71 1.70 1.60 71.12 11.63 206 

िसक्कीम 94.44 6,382 65 0.00 उ.ना. उ.ना 0.00 208 

तामीळनाडू 100.00 21,678 148 3.03 4.54 111.83 2.97 173 

ितर्परूा 66.32 5,112 322 1.44 उ.ना. उ.ना. 0.16 201 

उ र देश 88.27 6,658 162 3.65 0.86 58.23 1.03 229 

उ राखंड 98.93 9,857 92 0.64 उ.ना. उ.ना. 0.02 210 

पि चम बंगाल 99.52 3,569 337 4.51 1.92 77.14 2.09 156 

भारत $ 92.13 11,723 114 1.99 2.55 74.49 100.00 193 

$ कदर्शािसत देश धरुन       * अ थायी              उ.ना. -  उपल ध नाही             
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थलू पटसंख्येचे माण* 
पटसंख्येतील िंलग समानता 

िनदशांक* 
िव ाथीर्-िशक्षक माण* 

वगर् 1 ते 8  
(6-13 वष वयोगट) 

मलेु मलुी एकूण 

 वगर्  
1 ते 8  

वगर्  
1 ते 12  

ाथिमक  
शाळा 

माध्यिमक 
शाळा 

उच्च  
माध्यिमक 
शाळा 

(2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) 

(87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) 

92.2 91.8 92.0 1.00      0.99 31 26 32 

155.7 148.2 152.0 0.95 0.96 22 21 27 

83.0 85.1 84.0 1.03 1.00 28 25 12 

106.9 98.5 102.9 0.92 0.90 76 68 39 

120.6 121.5 121.0 1.01 1.00 73@ 55@ 47@ 

120.0 120.2 120.1 1.00 0.99 39 34 32 

104.0 98.0 101.0 0.94 0.95 25 19 21 

108.2 106.1 107.2 0.98 0.94 35** 33 52 

87.5 94.2 90.5 1.08 1.08 51 26 25 

111.7 110.1 111.0 0.99 0.98 15 24 24 

103.9 104.5 104.2 1.01 0.99 23 14 14 

100.2 98.3 99.3 0.98 0.99 17 21 37 

97.1 95.2 96.2 0.98 1.00 23 25 26 

119.8 125.6 122.6 1.05 0.97 38 39 21 

112.2 106.6 109.4 0.95 0.94 29 39 23 

101.5 98.3 100.0 0.97 0.95 29 32 40 
158.7 151.1 155.0 0.95 0.94 30 28 25 

150.8 156.3 153.6 1.04 1.04 57 11 13 

155.6 145.8 150.7 0.94 0.95 20 13 15 

85.4 85.4 85.4 1.00 1.01 20 24 31 

105.0 104.6 104.8 1.00 0.98 33 23 16 

104.1 101.9 103.1 0.98 0.98 26 23 28 

103.0 95.2 99.3 0.93 0.86 46 22 30 

121.7 126.0 123.8 1.04 1.04 14 8 15 

111.8 112.2 112.0 1.00 1.02 27 35 42 

116.0 114.7 115.4 0.99 0.98 15 21 21 

109.3 109.6 109.5 1.00 0.96 79 69 46 

105.9 109.8 107.8 1.04 1.02 24 17 15 

88.7 91.5 90.1 1.03 1.02 45 46 46 

104.9 103.7 104.3 0.99 0.96 43 30 34 
 
 * अ थायी         @   वषर्  2009-10     **  ाथिमक व उच्च ाथिमक शाळा समािव ट  
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गळतीचे माण * 

वगर् 1 ते 5 वगर् 1 ते 8 वगर् 1 ते 10 राज्य 

मलेु मलुी मलेु मलुी मलेु मलुी 

 
संदभर् वषर् िंकवा िदनांक (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) (2010-11) 

(1) (95) (96) (97) (98) (99) (100) 

आंधर् देश 18.1 16.7 33.0 32.7 45.8 46.6 

अरुणाचल देश 43.8 42.1 51.7 49.1 62.3 61.0 

आसाम 33.2 26.4 49.8 58.2 76.8 78.1 

िबहार 39.2 30.7 58.5 58.0 64.4 58.9 

झारखंड 31.0 25.6 48.4 41.2 70.6 68.1 

िद ली  3.7 8.5 -- -- 19.7 26.3 

गोवा -- 2.4 -- -- 29.3 26.9 

गजुरात 36.9 6.6 44.6 49.4 61.1 52.4 

हिरयाणा 9.8 8.9 5.3 3.9 21.2 16.0 

िहमाचल देश 3.9 3.6 -- -- 15.2 17.0 

ज म ूव का मीर 9.8 6.8 7.8 4.0 47.1 38.9 

कनार्टक 9.2 8.5 20.1 21.5 44.5 42.1 

केरळ -- -- -- -- -- -- 

मध्य देश 33.5 25.0 34.0 27.0 44.3 59.3 

छ ीसगड 29.7 32.2 47.7 49.0 58.4 57.5 

महारा टर् 21.4 19.0 24.5 27.4 36.5 40.0 
मिणपरू 46.1 45.3 51.7 53.9 45.7 44.8 

मेघालय 61.0 55.7 72.5 68.3 78.0 76.7 

िमझोराम 37.1 38.7 37.5 35.7 55.0 52.3 

नागालडँ 40.1 39.8 45.2 45.6 75.8 74.4 

ओिडशा 11.0 2.4 54.4 55.6 67.2 59.7 

पंजाब -- -- -- -- 30.2 30.7 

राज थान 49.9 51.5 49.2 58.1 68.2 69.0 

िसक्कीम 24.9 11.0 50.6 34.3 72.4 67.1 

तामीळनाडू -- -- 7.8 8.2 28.2 23.6 

ितर्परूा 31.9 30.3 50.2 45.9 59.1 57.5 

उ र देश 33.5 34.8 49.3 50.2 29.8 14.4 

उ राखंड 33.5 32,2 33.7 29.3 31.8 41.3 

पि चम बंगाल 29.8 27.0 50.4 47.7 64.9 63.5 

भारत $ 28.7 25.1 40.3 41.0 50.4 47.9 
  
          

   $ कदर्शािसत देश धरुन                 * अ थायी         
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ाथिमक व  
उच्च ाथिमक 
तरावरील संयकु्त  
शैक्षिणक िवकास 

िनदशांक 

िशक्षकांची ित शाळा 
सरासरी संख्या * 

तर्ी िशक्षकांची 
टक्केवारी * 

मिहलांवरील  
अत्याचार 
(संख्या) 

बालकांवरील  
अत्याचार 
(संख्या) 

दर लाख  
लोकसंख्येमागे  
रा त भाव धान्य / 
िशधावाटप  

दकुानांची संख्या 

दािर  रेषेखालील 
लोकसंख्येची  
टक्केवारी  

(2010-11) (2011-12) (2011-12) (2011) (2011) (31-12-2012) (2009-10) 

(101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) 

0.767          5.33 47.00 28,246 2,213 52 21.1 

0.598 4.33 38.56 171 35 123 25.9 

0.555 3.85 31.83 11,503 236 116 37.9 

0.512 5.03 39.88 10,231 2,233 44 53.5 

0.529 3.72 31.66 3,132 85 45 39.1 

0.766 16.41 75.32 5,234 4,250 13 14.2 

0.748 5.60 78.79 127 75 27 8.7 

0.739 6.67 54.69 8,815 1,131 28 23.0 

0.761 6.85 49.48 5,491 280 37 20.1 

0.739 3.75 44.87 997 260 65 9.5 

0.679 5.04 44.29 3,146 25 41 9.4 

0.732 5.46 52.81 9,594 334 34 23.6 

0.804 11.81 77.34 11,288 1,452 40 12.0 

0.590 3.16 41.16 16,599 4,383 28 36.7 

0.611 3.80 38.28 4,219 1,782 41 48.7 

0.722 5.42 45.21 15,728 3,362 45 24.5 
0.620 7.00 45.02 247 87 92 47.1 

0.600 3.19 53.18 269 104 159 17.1 

0.727 6.33 44.27 167 54 120 21.1 

0.674 6.49 45.71 38 20 62 20.9 

0.606 3.97 38.45 9,433 315 73 37.0 

0.815 6.88 71.06 2,641 622 51 15.9 

0.623 4.33 30.65 19,888 1,491 33 24.8 

0.795 9.29 49.89 55 29 226 13.1 

0.815 6.00 78.08 6,940 925 49 17.1 

0.634 7.14 26.88 1,358 102 45 17.4 

0.606 3.62 40.08 22,639 5,500 35 37.7 

0.670 3.21 49.06 996 83 86 18.0 

0.610 5.75 41.04 29,133 1,450 22 26.7 

-- 4.74 46.27 2,28,650 33,098 42 29.8 
* अ थायी         
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