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महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2018-19 

ठळक वैिश  े
 

 सन 2018-19 च्या पवूार्नमुानानसुार राज्य अथर् यव थेत 7.5 टक्के वाढ तर देशाच्या अथर् यव थेत 6.8 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे. 

 सन 2018-19 मध्ये कमी पाऊस (सरासरी पावसाच्या 73.6 टक्के) पड याने ‘कृिष व संलग्न काय’ के्षतर्ात 0.4 टक्के वाढ अपेिक्षत 
आहे.  सन 2018-19 मध्ये ‘उ ोग’ व ‘सेवा’ के्षतर्ात अनकुर्मे 6.9 टक्के व 9.2 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे.  

 पवूार्नमुानानसुार सन 2018-19 साठी सांकेितक (‘नॉिमनल’) चाल ूिंकमतीनसुार थलू राज्य उत्पन्न ` 26,60,318 कोटी अपेिक्षत 
आहे, तर वा तिवक (‘िरअल’) (सन 2011-12 च्या ि थर िंकमतीनसुार) थलू राज्य उत्पन्न ` 20,88,835 कोटी अपेिक्षत आहे. 

 पिह या सधुािरत अंदाजानसुार सन 2017-18 चे सांकेितक थलू राज्य उत्पन्न ` 24,11,600 कोटी होते, तर ते सन 2016-17 
मध्ये  ` 21,88,532 कोटी होते.   

 सन 2017-18 चे वा तिवक थलू राज्य उत्पन्न ` 19,42,769 कोटी होते व ते सन 2016-17 साठी ` 18,06,581 कोटी होते. 

 सन 2017-18 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ` 1,76,102 होते तर ते सन 2016-17 मध्ये ` 1,62,005 होते. 

दरडोई राज्य उत्पन्न आिण  सांकेितक थलू राज्य उत्पन्न 
तपशील 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16+++ 2016-17++ 2017-18+ 2018-19$ 

चाल ूिंकमतींनसुार दरडोई 
राज्य उत्पन्न (`) 

99,564 1,11,980 1,25,035 1,32,476 1,46,258 1,62,005 1,76,102 1,91,827 

सांकेितक थलू राज्य 
उत्पन्न (` कोटी) 

12,80,369 14,59,629 16,49,647 17,79,138 19,66,147 21,88,532 24,11,600 26,60,318 

+++ ितसरे सधुािरत अंदाज   ++ दसुरे सधुािरत अंदाज  + पिहले सधुािरत अंदाज   $ पवूार्नमुान         
 

 सांकेितक देशांतगर्त थलू उत्पन्नात राज्याचा िह सा  सवार्िधक (14.4 टक्के) आहे. 
 सन 2017-18 पेक्षा सन 2018-19 च्या  सांकेितक थलू राज्य उत्पन्नात ` 2,48,718 कोटी वाढ अपेिक्षत आहे. 
 सन 2018-19 चे दरडोई उत्पन्न ` 1,91,827 अपेिक्षत असनू ते 2017-18 मध्ये ` 1,76,102 होते (8.9 टक्के जा त) 
 सांकेितक थलू राज्य उत्पन्न सन 2014-15 मध्ये ` 17,79,138 कोटी होते तर 2018-19 मध्ये ते ` 26,60,318 आहे . 
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िनवडक राज्यांचे दरडोई उत्पन्न - 2018-19 

(पायाभतू वषर् 2011-12) 

तपशील आंधर् देश@ कनार्टक मध्य देश महारा टर् तािमळनाडू तेलंगणा उ र देश 

दरडोई राज्य उत्पन्न (`) 1,43,935 2,07,062 90,998 1,91,827 1,86,178 2,06,107 61,351 

@ सन 2017-18 किरता   

जागितक थलू उत्पादनाचे विृ दर - 2019 

तपशील जागितक िवकिसत 
अथर् यव था 

िवकसनशील 
अथर् यव था 

अ प िवकिसत 
अथर् यव था 

अमेरीकेची 
संयकु्त राज्ये जपान चीन भारत$ महारा टर्$ 

थलू उत्पादनाचे 
विृ दर (टक्के) 

2.7 1.8 4.1 4.6 2.3 0.8 6.3 6.8^ 7.5^^ 

$ सन 2018-19 किरता  ^ कदर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, भारत सरकार यांचेकडील अ थायी अंदाज       ^^ पवुार्नमुान अंदाज (अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन) 
 

 राज्याच्या गर्ामीण व नागरी भागाचा सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक (पायाभतू वषर्: 2003) एि ल, 2018 ते माचर्, 2019 या 
कालावधीत अनकुर्मे 275.1 व 266.6 होता तर एि ल, 2017 ते माचर्, 2018 या कालावधीत अनकुर्मे 270.4 व 260.0 होता. 
सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांकावर आधािरत एि ल, 2018 ते माचर्, 2019 या कालावधीत वषर्-ते-वषर् चलनवाढीचा दर गर्ामीण 
भागात 1.7 टक्के व नागरी भागात 2.5 टक्के होता, तर एि ल, 2017 ते माचर्, 2018 या कालावधीत तो अनकुर्मे 1.7 टक्के व  
2.0 टक्के होता. 

 माचर्, 2019 पयत अि तत्वात असले या 2.78 कोटी िशधापितर्कांपैकी समुारे 2.42 कोटी िशधापितर्कांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले आहे.   

 मे, 2018 मध्ये राज्याने सवर् रा त भाव दकुानांमध्ये आधार सक्षम सावर्जिनक िवतरण यव था (एईपीडीएस) तसेच संपणूर् राज्यात 
पोटिबिलटी सरुू केली. त्यामळेु लाभाथ्यार्ंना त्यांच्या िनवासी के्षतर्ाखेरीज राज्याच्या इतर कोणत्याही रा त भाव दकुानांमधनू 
अन्नधान्य िमळणे शक्य झाले आहे.  

 या क पांतगर्त, सवर् रा त भाव दकुानांमध्ये ई-पीओएस उपकरणे बसवनू त्यांचे कायार्न्वयन व लाभाथ्यार्ंची बायोमेिटर्क प तीने 
खातरजमा करून सावर्जिनक िवतरण यव थे ारे व तुंचे िवतरण केले जाते. माचर्, 2019 मध्ये समुारे 1.29 कोटी कुटंुबांनी आधार 
आधारीत बायोमेिटर्क माणीकरणासह िशधापितर्केचा वापर केला. 

 राज्याची सन 2018-19 सधुािरत अंदाजानसुार महसलुी जमा ` 2,86,500 कोटी, तर सन 2017-18 किरता ` 2,43,654 कोटी 
आहे.  

 सधुािरत अदंाज 2018-19 नसुार कर महसलू आिण करेतर महसलू अनकुर्मे  ` 2,30,982 कोटी आिण ` 55,518 कोटी आहे.  

 एि ल ते िडसबर,2018 या कालावधीत त्यक्ष महसलुी जमा ` 1,89,995 कोटी (सधुािरत अंदाजाच्या 66.3 टक्के) असनू ती  
सन 2017-18 च्या तत्सम कालावधीच्या तलुनेत 14.5 टक्के अिधक आहे.  

 सधुािरत अदंाज 2018-19 नसुार राज्याचा महसलुी खचर् ` 3,01,460 कोटी असनू सन 2017-18 मध्ये ` 2,41,571  कोटी आहे. 

  ऋणभाराची थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी 
 तपशील 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19# 
ऋणभाराची थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी  16.5 16.5 16.7 16.7 15.6 
एकितर्त िव ीय सधुारणेचा मागर् अंतगर्त घालनू 
िदले या राजकोषीय मयार्दा (टक्के) 24.3 21.9 22.1 22.2 22.3 

# सधुािरत अंदाज 
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 सधुािरत अदंाज 2018-19 नसुार ऋणभार ` 4,14,411 कोटी आहे.  

 सधुािरत अंदाज 2018-19 नसुार भांडवली जमेचा एकूण जमेतील आिण भांडवली खचार्चा एकूण खचार्तील िह सा अनकुर्मे  
16.7 टक्के व 12.6 टक्के आहे.     

 

 राज्यातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या 31 माचर्, 2018 रोजी एकूण ठेवी व थलू कज अनकुर्मे ` 22.89 लाख कोटी व  
` 24.05 लाख कोटी होते. अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांचे 31 माचर्, 2018 रोजी कजर्-ठेवी माण 105.0 टक्के होते तर ते  
31 माचर्, 2017 रोजी 106.3 टक्के होते.  

 ाधान्य के्षतर्ासाठी सन 2018-19 च्या वािर्ष क कजर् योजनतगर्त ‘कृिष व संलग्न काय’ के्षतर्ाचा िह सा 19.7 टक्के आिण ‘एमएसएमई 
(सू म, लघ,ु मध्यम उ ोग, खादी उ ोग)’ के्षतर्ाचा िह सा 56.6 टक्के आहे. 

 धानमंतर्ी जन-धन योजनेअंतगर्त राज्यात 15 मे, 2019 पयत एकूण 2.50 कोटी बकँ खाती उघडण्यात आली असनू त्यामध्ये एकूण 
` 5,890 कोटी ठेवी होत्या.  

 धानमंतर्ी मदुर्ा योजनेअतंगर्त िवतिरत करण्यात येणाऱ्या कजार्मध्ये महारा टर् अगेर्सर राज्यापैकी एक आहे.  सदर योजनेअतंगर्त  
सन 2017-18 मध्ये राज्यात 35.97 लाख लाभाथ्यार्ंना [‘िशश’ु (`  50,000 पयत) अंतगर्त 31.46 लाख, ‘िकशोर’ (` 50,000 
ते ` 5 लाख) अंतगर्त 3.55 लाख व ‘तरुण’ (` 5 लाख ते `  10 लाख) अंतगर्त 0.96 लाख] एकूण `  22,266 कोटी कजर् 
िवतिरत करण्यात आले. सन 2018-19 मध्ये 43.86 लाख (‘िशश’ु अंतगर्त 37.51 लाख, ‘िकशोर’ अंतगर्त 5.10 लाख  
व ‘तरुण’ अंतगर्त 1.25 लाख) लाभाथ्यार्ंना एकूण `  25,742 कोटी कजर् िवतिरत करण्यात आले.   

धानमंतर्ी मदुर्ा योजनेअंतगर्त िवतिरत  कजर् (` कोटी) 
वषर् िशश ु  िकशोर  तरुण  एकूण 

 2016-17 6,909   4,947   5,120   16,976 
 2017-18 7,980  7,343  6,943  22,266 
 2018-19 10,052  8,287  7,403  25,742 
 एकूण 24,941  20,577  19,466  64,984 

 सधुािरत अदंाज 2018-19 नसुार िव ीय तटुीचे थलू राज्य उत्पन्नाशी माण 2.1  टक्के तसेच ऋणभाराचे थलू राज्य उत्पन्नाशी 
माण 15.6 टक्के असनू हे दोन्ही िव ीय िनदशक 14 या िव  आयोगाने घालनू िदले या राजकोषीय मयार्देत आहेत 

 मागील पाच वषार्मध्ये िवकास खचर् 16.2 टक्के चकर्वाढ वािर्षक विृ दराने वाढत आहे 

 सधुािरत अदंाज 2018-19 नसुार िवकास खचार्चे एकूण महसलुी खचार्तील माण 70.7 टक्के आहे  

 सन 2017-18 मध्ये ` 33,894 कोटी तर सन 2018-19 (सधुािरत अंदाज) मध्ये ` 32,789 कोटी अथर्सहा य िदली आहेत   

 देशातील अनसुिूचत वािणिज्यक बकँांच्या एकूण ठेवी व थलू कज यामध्ये राज्यातील बकँांचा िह सा िद. 31 माचर्, 2018  रोजी 
अनकुर्मे 19.9 टक्के व 27.7 टक्के होता 

 ाधान्य के्षतर्ासाठी सन 2018-19 ची राज्याकिरता वािर्ष क कजर् योजना ` 4.35 लाख कोटी असनू ती मागील वषार्पेक्षा  
49.5 टक्के जा त आहे 

 धानमंतर्ी मदुर्ा योजनेअतंगर्त राज्यात सन 2016-17 ते 2018-19 या कालावधीत ` 64,984 कोटी कज िवतिरत करण्यात 
आली 



 

iv 

 सन 2018 मध्ये सरासरी पावसाच्या केवळ 73.6 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील 355 तालकु्यांपैकी (मुबंई शहर व मुंबई उपनगर 
िज ातील तालकेु वगळून) 192 मध्ये अपरुा पाऊस, 138 मध्ये सरासरी आिण 25 तालकु्यांमध्ये अितिरक्त पाऊस पडला. 

 कृषी गणना 2015-16 नसुार सरासरी विहती के्षतर्ामध्ये राज्याचा (1.34 हेक्टर) सवर् राज्यांमध्ये अकरावा कर्मांक आहे. अ प व 
अत्य प (2.0 हेक्टर पयत) विहती खातेदारांचे एकूण के्षतर् 92.20 लाख हेक्टर असनू एकूण के्षतर्ाच्या 45.0 टक्के आहे, तर अ प व 
अत्य प विहती खातेदारांची संख्या 121.55 लाख असनू, ती एकूण विहती खातेदारांच्या 79.5 टक्के आहे.    

 सन 2018 च्या खरीप हंगामामध्ये 151.03 लाख हेक्टर के्षतर्ावर पेरणी पणूर् करण्यात आली. गतवषीर्च्या तलुनेत तणृधान्ये आिण 
कडधान्ये यांच्या उत्पादनात अनकुर्मे सहा टक्के व 35 टक्के घट अपेिक्षत असनू तेलिबया, कापसू आिण उसाच्या उत्पादनात 
अनकुर्मे 16 टक्के, 17 टक्के व 10 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे.   

 सन 2018-19 मध्ये र बी िपकांखालील के्षतर् 33.83 लाख हेक्टर असनू मखु्यत्वेकरुन स टबर व ऑक्टोबर, 2018 मध्ये झाले या 
अपऱु्या पावसामळेु ते गतवषीर्च्या तलुनेत 50 टक्के आहे.  

 सन 2018-19 मध्ये फलोत्पादन िपकांखालील के्षतर् 16.43 लाख हेक्टर असनू 224.17 लाख मे. टन उत्पादन अपेिक्षत आहे, तर 
सन 2017-18 मध्ये 17.22 लाख हेक्टर के्षतर्ात 248.53 लाख मे. टन उत्पादन झाले.  

 मो ा, मध्यम व लघ ुपाटबंधारे (राज्य के्षतर्) जलाशयांमध्ये िमळून एकितर्तपणे 15 ऑक्टोबर, 2017 रोजी एकूण उपयकु्त जलसाठा 
27,607 दशलक्ष घनमीटर होता व तो क प आराख ानसुार उपयकु्त जलसाठा क्षमतेच्या 63.1 टक्के होता.    

  ‘जलयकु्त िशवार अिभयान’ अतंगर्त सन 2017-18 मध्ये िनवडण्यात आले या एकूण 5,028 गावांमध्ये 4,763.7 लाख  
घन मीटर जलसा ाच्या िनिर्मती ारे 4,298 गावे पाणी टंचाईमकु्त करण्यात आली. या अिभयानांतगर्त सन 2018-19 मध्ये एकूण 
6,072 गावे िनवडण्यात आली.   

 

 सन 2018-19 मध्ये िव ीय सं थां ारे ` 31,282 कोटी पीक कजर् वाटप करण्यात आले तर सन 2017-18 मध्ये ते   
` 25,322 कोटी होते. सन 2018-19 मध्ये ` 36,632 कोटी रकमेचे कृषी मदुत कजर् वाटप करण्यात आले तर  
सन 2017-18 मध्ये ते ` 25,695 कोटी होते.  

 वािर्षक कजर् योजनतगर्त सन 2018-19 मध्ये ‘कृिष व संलग्न काय’ के्षतर्ासाठी वािर्षक ल य ` 85,464 कोटी होते.   
ाथिमक कृिष सहकारी पतपरुवठा सं थांनी सन 2017-18 मध्ये शेतकऱ्यांना एकूण  ` 14,573 कोटी कजर् िवतिरत केले.    

 एि ल, 2018 मध्ये अवकाळी पाऊस व गारिपटीमळेु समुारे 5,094 हेक्टर के्षतर् बािधत झाले होते, त्याकिरता  
िडसबर, 2018 मध्ये ` 8.15 कोटी  नकुसान भरपाई मंजरू करण्यात आली. मे, 2018 मध्ये अवकाळी पाऊस व गारिपटीमळेु समुारे 
1,741 हेक्टर के्षतर् बािधत झाले, त्याकिरता िडसबर, 2018 मध्ये ` 2.93 कोटी नकुसान भरपाई मंजरू करण्यात आली. खरीप 
2018-19 च्या हंगामात 26 िज ातील टंचाई पिरि थतीमळेु एकूण 151 तालकेु बािधत झाले.  त्यापैकी, 112 तालकु्यात ती  व  
39 तालकु्यात मध्यम दु काळ होता. त्यामळेु एकूण 85.76 लाख हेक्टर के्षतर् बािधत झाले. त्यासाठी  ` 4,909.50 कोटी उपल ध 
करुन देण्यात आले.   

 

 सन 2019 मध्ये 33 कोटी वकृ्षारोपणाचे ल य 

 वनाच्छादनाच्या वाढीसाठी महारा टर् हिरत सेनेची थापना व 5 जनू, 2019 पयत समुारे 61  लाख वयंसेवकांची न दणी  

 वनाच्छादनाच्या वाढीसाठी मराठवा ात इको- बटािलयनची थापना  

 बांब ूके्षतर्ाच्या िवकासासाठी महारा टर् बांब ूिवकास मंडळ व महारा टर् बांब ू वतर्न ित ठानाची थापना 
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 सन 2017-18 मध्ये दधुाचे एकूण उत्पादन 111.02 लाख मे. टन होते तर सन 2016-17 मध्ये ते 104.02 लाख मे. टन होते. 
शासकीय व सहकारी दगु्धशाळांचे दैिनक सरासरी दधू संकलन सन 2017-18 मध्ये अनकुर्मे 0.89 लाख िलटर व  
49.16 लाख िलटर होते, तर ते सन 2016-17 मध्ये अनकुर्मे 0.82 लाख िलटर आिण 44.67 लाख िलटर होते. 

 सागरी व गो ा पाण्यातील मत् य उत्पादन (अ थायी) सन 2018-19 मध्ये अनकुर्मे 4.6 लाख मे. टन व 1.3 लाख मे. टन होते. 
सन 2017-18 मध्ये सदर उत्पादन अनकुर्मे 4.75 लाख मे. टन व 1.31 लाख मे. टन होते. 

 यावसाियक सलुभता हणजेच यवसायांकिरता सोपे, जलद व िवनासायास िनयमन होय.  याअंतगर्त कदर् शासनाने िनधार्रीत 
केले या सवर् 372 सधुारणांची  अमंलबजावणी राज्याने केली आहे.  

 शासनाने राज्यात 14 व तर्ो ोग संकुले थापन केली असनू या संकुलांमध्ये एकूण 25,576 रोजगार असलेले 631 घटक कायर्रत 
आहेत. 

 ऑग ट, 1991 ते फे वुारी, 2019 या कालावधीत राज्यात ` 12,86,696 कोटी तािवत गुंतवणकुीच्या एकूण  
20,323 औ ोिगक क पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ` 3,06,825 कोटी (23.8 टक्के) गुंतवणकुीचे 9,098 क प  
(44.8 टक्के) कायार्िन्वत झाले व त्या ारे समुारे 13.23 लाख रोजगार िनिर्मती झाली.  

 एि ल 2000 ते िडसबर 2018 पयत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणकू ` 6,90,323 कोटी असनू ती देशातील एकूण थेट परदेशी 
गुंतवणकुीच्या 30 टक्के आहे. 

 माचर्, 2019 अखेर राज्यात एकूण ` 1,60,016 कोटी गुंतवणकू व 57.51 लाख रोजगार क्षमतेच्या 9.86 लाख सू म, लघ ुव 
मध्यम उपकर्मांनी (8.58 लाख सू म, 1.23 लाख लघ ुव 0.05 लाख मध्यम उपकर्म) उ ोग आधार कर्मांक ा त केले आहेत. 

 वािर्षक उ ोग पाहणी 2016-17 नसुार थलू मू यविृ त (` 2,42,152 कोटी) राज्य अगर् थानी आहे व देशाच्या थलू मू यविृ त 
राज्याचा िह सा 17.7 टक्के आहे. 

 िद ली-मुंबई औ ोिगक मािर्गकेचा एक भाग हणनु ‘कामावर चालत जाणे’ (वॉक टू वकर् ) या संक पनेवर आधािरत सिुनयोिजत 
आिण हिरत माटर् औ ोिगक शहर अशा राज्यातील 10,000 एकर के्षतर्ात औरंगाबाद औ ोिगक शहराचा (ऑिरक) िवकास केला 
जात आहे. गुंतवणकुदारांना ऑिरकमधील समुारे 35 भखंूड वाटप करण्यात आले आहेत.  

 

 राज्यास जागितक गुंतवणकू, उत्पादन व तांितर्क कदर् बनिवणे हे  महारा टर् औ ोिगक धोरण 2019 चे ि हजन आहे  

 िफनटेक धोरण घोिषत करणारे महारा टर् हे देशातील पिहले राज्य असनू मुंबई महानगर देशात जागितक िफनटेक संकुल थापन 
करण्यात येईल 

 नािवन्यपणूर् उ ोग आधारीत अथर् यव था िनमार्ण करणे व राज्यात सवर्तर् उ ोजकतेचे वातावरण िनमार्ण करणे या दृ टीकोनातनू 
‘महारा टर् राज्य नािवन्यपणूर् टाटर्-अप धोरण 2018’ आखण्यात आले आहे 

 राज्यात जनू, 2018 व जानेवारी, 2019 मध्ये महारा टर् टाटर्-अप स ताहाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 2,500 पेक्षा  
जा त टाटर्-अ स सहभागी झाले असनू पिह या 48 टाटर्-अ सना त्यांच्या नव क पनांना राज्यात राबिवण्यासाठी शासनाकडून 
कायार्देश ा त झाले. टाटर्-अप इंिडया पोटर्लवर िडसबर, 2018 पयत न दिवण्यात आले या 14,600 टाटर्-अ स पैकी  
2,587 टाटर्-अ स राज्यामधनू असनू ते सवर् राज्यांमध्ये सवार्िधक  आहेत 

 सन 2018-19 मध्ये राज्यातील थेट िवदेशी गुंतवणकू ` 80,013 कोटी होती 
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 राज्यात 31 माचर्, 2018 रोजी समुारे 5.17 कोटी सभासद असले या 1.98 लाख सहकारी सं था होत्या. त्यापैकी 11 टक्के कृिष 
पतपरुवठा, 10 टक्के िबगर-कृिष पतपरुवठा तर 79 टक्के इतर कायार्त गुंतले या सं था होत्या. एकूण सहकारी सं थांपैकी  
18.1 टक्के सं था तो ात होत्या, त्यापैकी कृिष पतपरुवठा सं थांचे माण 33.1 टक्के होते. 

 सन 2018-19 मध्ये एकूण 1,14,199 दशलक्ष यिुनट  वीज िनिर्मती झाली असनू सन 2018-19 स टबरपयत राज्यातील एकूण 
िवजेचा वापर 45,174 दशलक्ष यिुनट  होता.      

 महािवतरणची सन 2017-18 मध्ये 17,412 मेगावटॅ िवजेची सरासरी कमाल मागणी होती व 194 मेगावटॅ वीज िश लक होती.  
सन 2018-19 मध्ये नो हबरपयत 18,504 मेगावटॅ िवजेची सरासरी कमाल मागणी होती व 226 मेगावटॅ वीज िश लक होती.   

 सन 2017-18 मध्ये महापारेषणची पारेषण हानी, महािवतरणची िवतरण हानी आिण ‘एकितर्त तांितर्क व यावसाियक’ हानी 
अनकुर्मे 3.3 टक्के, 13.9 टक्के व 17.4 टक्के होती.  

 माचर्, 2018 अखेर सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील र त्यांची लांबी समुारे 3.04 लाख िकमी 
होती.   

 मुंबई व नागपरू यांना जोडणारा ‘महारा टर् समृ ी महामागर्’ हा आठ पदरी (701 िकमी लांब व 120 मीटर रंुद) दर्तुगती महामागर् 
तािवत असनू या महामागार्मळेु सदर अंतर आठ तासात गाठता येईल. या क पाचा एकूण अपेिक्षत खचर् ` 55,335.32 कोटी 

आहे. या महामागार्साठी एकूण 9,599.99 हेक्टर जमीन आव यक असनू 8,259.87 हेक्टर (86 टक्के) भसंूपादन झाले आहे.   

 राज्यातील र त्यावरील वाहनांची संख्या 1 जानेवारी, 2019 रोजी 349 लाख ( ित लाख लोकसंख्येमागे 28,380  वाहने आिण  
ित िकमी र त्यामागे 115 वाहने) होती, तर 1 जानेवारी, 2018 रोजी 322 लाख ( ित लाख लोकसंख्येमागे 26,191  वाहने आिण 
ित िकमी र त्यामागे 106 वाहने) होती. 

 नागपरू मेटर्ो अंतगर्त खापरी ते िसताबडीर् दर यान वासी वाहतकू माचर्, 2019 पासनू सरुु झाली आहे.   

 सन 2017-18 मध्ये मोठी बंदरे व लहान बंदरे यांच्या माफर् त झालेली एकितर्त मालवाहतकू 1,661.99 लाख मे. टन होती, तर ती 
मागील वषीर् 1,600.93 लाख मे. टन होती.  

 सन 2017-18 मध्ये राज्यातील िवमानतळांवरून झालेली देशांतगर्त व आतंररा टर्ीय मालवाहतकू अनकुर्मे  
3.11 लाख मे. टन व 6.49 लाख मे. टन होती तर सन 2016-17 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 2.79 लाख मे. टन व  
5.48 लाख मे. टन होती. सन 2017-18 मध्ये देशांतगर्त व आंतररा टर्ीय िवमानतळांवरून झालेली वासी वाहतकू अनकुर्मे 
453.28 लाख व 138.29 लाख होती तर सन 2016-17 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 415.05 लाख व 126.10 लाख होती.  

 नवी मुंबई आंतररा टर्ीय िवमानतळ (अंदािजत िंकमत ` 15,149 कोटी)  िवकिसत करण्यात येत आहे 
 मखु्यमंतर्ी गर्ामसडक योजनतगर्त र त्यांनी न जोडले या व त्यांना जोडणे व गर्ामीण र त्यांचा दजार् सधुारणे यासाठी एिशयन 

डे हलपमट बकेँने ` 3,750 कोटी कजर् राज्य शासनास मंजरू केले आहे  
 मुंबई मेटर्ो रेल क पांतगर्त दिहसर-चारकोप-वांदेर्-मानखदुर् (` 17,396 कोटी), कुलाबा-वांदेर्-िस झ (` 23,136 कोटी),  

वडाळा-कासारवडवली-गायमखु (` 15,498 कोटी), ठाणे-िभवंडी-क याण (` 8,416.5 कोटी), लोखंडवाला-जोगे वरी-कांजरुमागर्  
(` 6,716 कोटी ) व अंधेरी ते दिहसर-िमरा भाईदंर (` 12,815 कोटी ) चे काम गतीपथावर आहे 

 नागपरू मेटर्ो (अदंािजत िंकमत ` 8,680 कोटी ) व पणेु मेटर्ो रे वे क प (अदंािजत िंकमत ` 11,420 कोटी) यांचे काम 
गतीपथावर आहे.  नागपरू मेटर्ोने माचर्, 2019 पासनू वासी वाहतकू सरुु केली आहे  

 वासी वाहतकू सकुर हावी व नवी मुंबईची झपा ाने वाढ हावी यासाठी मुंबई टर्ान्स हाबर्र िंलक क प (अंदािजत िंकमत  
` 17,843 कोटी) तािवत आहे 
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 महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाने सन 2017-18 मध्ये ती िदवस सरासरी 16,424 बसेसमधनू 55.72 लाख िकमी 
वास करुन 66.98 लाख वासी वाहतकू केली आहे. 

 िडसबर, 2018 अखेर राज्यात एकूण दरूध्वनी जोडण्यांची व मणध्वनी जोडण्यांची संख्या अनकुर्मे 45.10 लाख व  
1,325.50 लाख होती. 

 सन 2017-18 मध्ये एकूण 1,06,546 ाथिमक (इय ा 1 ली ते 8 वी) शाळा आहेत व त्यातील पटावरील िव ाथ्यार्ंची संख्या 
159.12 लाख आहे. सन 2017-18 मध्ये माध्यिमक व उच्च माध्यिमक (इय ा 9 वी ते 12 वी) 26,857 शाळा आहेत व त्यातील 
पटावरील िव ाथ्यार्ंची संख्या 66.48 लाख आहे. 

 अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवालानसुार सन 2017-18 मधील उच्च िशक्षणातील पटसंख्या 41.31 लाख होती.  
सन 2017-18 किरता उच्च िशक्षणातील तर्ी-परुुष असमानता िनदशांक 0.91 होता. 

 वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण) अंतगर्त राज्यातील सवर् 34 िज हे, 351 पंचायत सिमती आिण 27,667 गर्ाम पंचायती  
18 एि ल, 2018 रोजी खलुी हागणदारीमकु्त हणनू घोिषत करण्यात आली आहेत.  

 वच्छ भारत अिभयान (नागरी) अंतगर्त राज्यातील 384 शहरे 1 ऑक्टोबर, 2017 रोजी खलुी हागणदारीमकु्त हणनू घोिषत 
करण्यात आली असनू त्यापैकी 142 शहरे खलुी हागणदारीमकु्त+ झाली आहेत. 

 महात्मा ज्योितबा फुले जन आरोग्य योजनतगर्त सन 2018-19 मध्ये एकूण 5.51 लाख श तर्िकर्या व उपचार करण्यात आले व 
त्यावर ` 1,089.03 कोटी खचर् झाला, तर सन 2017-18 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 4.95 लाख व ` 1,006.72 कोटी 
होती.   

 महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्म राज्यातील अितमागास 125 तालकु्यांमधील गर्ामीण भाग व त्या भागातील ‘क’ वगर् 
नगरपािलकांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. ¤üÖ×¸ü¦ü¶üÖची सम या हाताळण्यासाठी उपिजिवकेच्या संधी ाधान्याने िनमार्ण करण्यावर भर 
देऊन कायर्वाही करण्यासाठी संयकु्त रा टर् िवकास कायर्कर्म यांच्या सहकायार्ने ाथ याने 27 तालकु्यांसाठी ‘दािर¦ü¶ कमी 
करण्यासाठी कृतीकक्ष’ थापन करण्यात आला आहे. 

* * * * * 

 सन 2017 मध्ये अभर्क मतृ्यदूर 19 होता 

 सन 2016 मध्ये पाच वषार्खालील अभर्क मतृ्यदूर, नवजात िशश ुमतृ्यदूर व एकूण जनन दर हे अनकुर्मे 21, 13 व 1.8 होते  

 सन 2014-16 मध्ये माता मतृ्यू माण 61 होते   

 शा वत िवकास ध्येयांतगर्त पाच वषार्खालील बालकांचा मतृ्यदूर व माता मतृ्य ू माण याकरीता िनि चत करण्यात आलेली ल ये 
राज्याने साध्य केली आहेत 

 महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयानांतगर्त सन 2018-19 मध्ये एकूण 90,741 वसहा यता गटांना ` 1,373.27 कोटी 
पतपरुवठा करण्यात आला 

 राज्यात तीन रा टर्ीय िवधी िव ापीठे थापन झाली आहेत 

 राज्यात पिहले समहू िव ापीठ मुंबई येथे थापन झाले आहे  


