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10. सामािजक के्षतर् 
10.1 सामािजक के्षतर्ामध्ये िशक्षण, आरोग्य व पोषण, गहृिनमार्ण, रोजगार, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, सामािजक न्याय, मिहला व बालक याण, 
पाणीपरुवठा व वच्छता आिण पयार्वरण संवधर्न या उपके्षतर्ाचा समावेश होतो. या के्षतर्ातील उपकर्म मानवी भांडवल िनिर्मतीस आिण 
मानव िवकासास हातभार लावतात. या के्षतर्ातील िविवध योजना/कायर्कर्मांच्या अमंलबजावणीमळेु लाभ आिण संधींचे समान िवतरण 
करण्यास सहा यत होते व त्यामळेु शा वत िवकास साध्य करण्यास मदत होते. 

िशक्षण 
10.2   सामािजक पिरवतर्न आिण आिर्थक िवकासात िशक्षण महत्त्वाची भिूमका बजावते. िशक्षण लोकांना कौश ये व ज्ञानाने सक्षम 
करते आिण त्यांची उत्पादकता वाढिवण्यास सहा यभतू ठरून सवार्ंगीण िवकासास चालना देते. शासन राबवत असले या समगर् िशक्षा, 
रा टर्ीय उच्चतर िशक्षा अिभयान इत्यादी योजना/कायर्कर्म शा वत िवकास ध्येय-4 ‘सवार्ंसाठी सवर् समावेशक व समन्यायी दजदार 
िशक्षणाची सिुनि चती करणे आिण आजीवन िशक्षणाच्या संधींना चालना देणे’ साध्य करण्यास मदत करत आहेत. 

रा टर्ीय शैक्षिणक धोरण 2020 
10.3  कदर् शासनाने िद. 29 जलैु, 2020 रोजी रा टर्ीय शैक्षिणक धोरण 2020 मंजरू केले आहे. शा वत िवकास ध्येय 4 मध्ये नमदु लक्ष 
साध्य करण्याकरीता देशातील शालेय तसेच उच्च िशक्षण णालीमध्ये परीवतर्नशील सधुारणा घडवनू आणण्याकरीता मागर् सकुर करणे 
हा धोरणाचा मखु उ ेश आहे. 
रा टर्ीय शैक्षिणक धोरण 2020 ची ठळक वैिश टये 
1. शालेय िशक्षण 

 सन 2030 पयत 100 टक्के  पटसंख्येचे माण साध्य करण्याकरीता पवूर् ाथिमक ते माध्यिमक तरापयत िशक्षणचे 
सावर्ितर्कीकरण 

 खु या शालेय िशक्षण यव थे ारे शाळाबाहय मलुांना मखु्य िशक्षण वाहात आणणे 
 चिलत 10+2 रचना बदलनू तीन ते आठ वष (पायाभतू ट पा), आठ ते 11 वष ( ारंिभक), 11 ते 14 वष (मध्यम) आिण  

14 ते 18 वष (माध्यिमक) वयोगटात अनकुर्मे 5+3+3+4 अशी रचना करणे  
 तीन ते सहा वष वयोगटातील शाळाबाहय बालकांना 12 वषार्च्या शालेय अ यासकर्मांतगर्त समािव ट करुन घेणे 
 इय ा 10 वी व 12 वी  च्या पिरक्षांमध्ये सहजता आणणे 
 पतांकन आराखडा अिंगकारणे आिण सावर्जिनक तसेच खाजगी शाळांच्या  िनयमनासाठी वतंतर् ाधीकरण थापने  
 मलूभतू साक्षरतेवर व अंक ज्ञानावर िवशेष भर देणे 
 इय ा सहावी पासनू इंटनर्िशप सह यवसाय िशक्षण देणे 
 अध्यापनशा तर्ासाठी नवीन व सवर्समावेशक  ‘रा टर्ीय अ यासकर्म व रचना 2021’ तयार करणे 

2. उच्च  िशक्षण 
 सन 2035 पयत उच्च िशक्षणामध्ये  एकूण  पटसंख्येचे माण 50 टक्कयांपयत वाढवणे  
 बहुिवध वेश तसेच थान पयार्य उपल ध असलेले तीन अथवा चार वषार्किरता लविचक अ यासकर्मयकु्त पदवीपवूर् 

तरावरील यापक िशक्षण 
 गणुांक थानांतर सिुवधा उपल ध  करुन देण्याकरीता शैक्षिणक गणुांक बकेँची थापना 
 देशात जागितक दजार्च्या बहुिवध शाखांमध्ये िशक्षण घेण्याची सिुवधा असले या 'शैक्षिणक व संशोधन िव ािपठांची थापना 
 देशामध्ये संशोधन सं कृतीचे संवधर्न व बळकटीकरण करण्याकिरता ‘रा टर्ीय संशोधन फाउंडेशन’ ची िनिर्मती 
 देशातील वै कीय व िवधी िशक्षणा यितिरक्त इतर सवर् शाखांमधील िशक्षणाकरीता ‘भारतील उच्च िशक्षण आयोग’ या 

एकछतर्ी सं थेची थापना 
3. इतर बदल 

 िशक्षण, मू यांकन, िनयोजन आिण शासनामध्ये सधुारणा घडिवण्यासाठी तंतर्ज्ञान वापराच्या क पनांचे मकु्त आदान दान 
करण्याकिरता यासपीठ उपल ध करुन देण्याच्या उ ेशाने ‘रा टर्ीय शैक्षिणक तंतर्ज्ञान मंच’ या  वाय  मंडळाची थापना 

 िव ाथ्यार्ंचे मू यांकन करण्याकिरता ‘परख’ या रा टर्ीय मू यांकन कदर्ाची थापना 
 परदेशी िव ापीठांना देशात कदेर् थापन करण्यासाठी ोत्सािहत करणे 
 नवीन धोरणा अतंगर्त वंिचत देश व घटकांसाठी िवशेष शैक्षिणक िवभाग आिण जडर समावेशाकिरता िनधीची  थापना 

करण्यावर भर 
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ाथिमक िशक्षण  

10.4 ाथिमक िशक्षणासाठी राज्यात िविवध शैक्षिणक उपकर्म राबिवण्यात येतात. ाथिमक (इय ा पिहली ते पाचवी) आिण उच्च 
ाथिमक (इय ा सहावी ते आठवी) िशक्षणाबाबतचे काही महत्त्वाचे िनदशक तक्ता 10.1 मध्ये िदले आहेत तर शैक्षिणक तरिनहाय 
सं था, पटसंख्या व िशक्षकांची संख्या  पिरिश ट 10.1 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.1   ाथिमक (इय ा पिहली ते पाचवी) व उच्च ाथिमक (इय ा सहावी ते आठवी) िशक्षणाबाबतचे काही 
महत्वाचे िनदशक  

                                                                                                                                     (िद. 30 स टबर रोजी) 
िनदशक  2019-20 2020-21 2021-22 

ाथिमक िशक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या (मािहती न दणी केले या)  1,06,491 1,06,338 1,05,848 
गर्ामीण भागातील शाळांची  टक्केवारी  77.2 77.1 75.8 
दर 10 चौ. िकमी मागील  शाळांची/तुक ांची घनता अ) ाथिमक 3.2 3.2 3.2 
 ब) उच्च ाथिमक 1.7 1.7 1.7 
दर हजार मलुांच्या लोकसंख्येमागे (6 ते 11 वष वय) ाथिमक शाळा/ 
तकु ांची संख्या 

 10.1 10.1 10.1 

दर हजार मलुांच्या लोकसंख्येमागे (11 ते 14 वष वय) उच्च ाथिमक 
शाळा/तकु ांची संख्या 

 9.3 9.3 9.3 

वअथर्सहाि य त खाजगी शाळांची एकूण शाळांशी टक्केवारी  21.6 21.6 16.3 
शाळेतील पटसंख्या (लाख)  156.9 153.9 154.2 
पटसंख्येतील मलुींची टक्केवारी  47.0 47.1 47.3 
एकूण पटसंख्या माण अ) ाथिमक 106.3 104.8 106.9 
 ब) उच्च ाथिमक 99.0 99.6 100.4 
सरासरी िव ाथीर्-वगर्खोली माण  (सवर् शाळा)  29 26 28 
िशक्षकांची संख्या (लाख)  5.3 5.1 5.0 
िव ाथीर् -िशक्षक माण  29:1 30:1 31:1 
सिुवधा असले या शाळांची टक्केवारी     
िपण्याचे पाणी   99.3 99.4 99.5 
मलुींकिरता कायर्रत शौचालय   92.9 96.5 96.3 
संरक्षक िंभत    83.7 84.6 88.5 
संगणक   63.3 66.7 63.2 
िद यांगांसाठी उतरता र ता   90.0 92.2 93.1 

    खेळाचे मैदान  85.1 86.8 86.3 
    गंर्थालय  83.9 87.5 89.3 
    िव तु जोडणी  93.5 95.3 98.3 
गळतीचे माण अ) ाथिमक 0.04 1.00 0.00 
 ब) उच्च ाथिमक 1.17 1.53 1.53 
मलुी मलेु असमानता िनदशांक अ) ाथिमक 1.01 1.03 1.05 
 ब) उच्च ाथिमक 0.99 0.99 0.98 
आधार : 1) ाथिमक िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन             2) महारा टर् ाथिमक िशक्षण पिरषद (UDISE+) 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या िशक्षणाचा अिधकार अिधिनयम, 2009 
10.5 बालकांचा मोफत आिण सक्तीच्या िशक्षणाचा अिधकार अिधिनयम, 2009 राज्यात माहे एि ल, 2010 पासनू लाग ूकरण्यात 
आला आहे. या अिधिनयमानसुार बालकांना जवळच्या शाळेत मोफत आिण सक्तीचे पणूर् ाथिमक िशक्षण िमळण्याचा अिधकार आहे. 
या अिधिनयमा अंतगर्त वअथर्सहाि यत खाजगी शाळांमध्ये (अ पसंख्याक शाळा वगळून) एकूण वेश क्षमतेच्या 25 टक्के जागा 
राखीव ठेवण्यात आ या आहेत आिण आिर्थकदृ ा दबुर्ल व वंिचत घटकातील िव ाथ्यार्ंना पवूर् ाथिमक ते इय ा आठवीपयत मोफत 
वेशासह मोफत िशक्षण िदले जाते. िशक्षणाचा अिधकार अिधिनयम लाग ू झा यापासनू माहे नो हबर, 2022 पयत 6.28 लाख 
िव ाथ्यार्ंना शाळेत वेश देण्यात आला. सन 2022-23 मध्ये  माहे नो हबर पयत समुारे 78,790 िव ाथ्यार्ंना या काय ांतगर्त वेश 
िमळाला. 
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10.5.1   या अिधिनयमा अंतगर्त सहा ते 14 वष वयोगटातील त्येक शाळाबा  बालकाला शैक्षिणक वाहात आणण्यासाठी यत्न 
केले जात आहेत. सन 2021-22 मध्ये, एकूण 21,731 शाळाबा  बालकांना मखु्य वाहात आणण्यात आले आिण त्यापैकी  
9,608 बालकांना िवशेष िशक्षण देण्यात आले. सन 2022-23 मध्ये माहे नो हबर पयत 17,818 शाळाबा  बालकांना मखु्य वाहात 
आणण्यात आले असनू, त्यापैकी 10,522 बालकांसाठी िवशेष िशक्षण तािवत आहे. 

माध्यिमक आिण उच्च माध्यिमक िशक्षण 
10.6 माध्यिमक (इय ा नववी ते 10 वी) आिण उच्च माध्यिमक (इय ा 11 वी ते 12 वी) िशक्षणाबाबतचे काही महत्त्वाचे िनदशक 
तक्ता 10.2 मध्ये िदले आहेत तर शैक्षिणक तरिनहाय सं था, पटसंख्या व िशक्षकांची संख्या  पिरिश ट 10.1 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.2   माध्यिमक (इय ा नववी ते 10 वी) व उच्च माध्यिमक (इय ा 11 वी ते 12 वी)  िशक्षणाबाबतचे काही महत्वाचे 
िनदशक  

(िद. 30 स टबर रोजी)   
िनदशक 2019-20 2020-21 2021-22 

माध्यिमक व उच्च माध्यिमक िशक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या (मािहती न दणी केले या) 28,093 28,505 28,612 
गर्ामीण भागातील शाळांचे माण 61.9 61.8 60.0 
दर 10 चौ. िकमी मागील  शाळांची/तुक ांची घनता  (अ)  माध्यिमक 1.8 0.8 0.8 
 (ब)  उच्च  माध्यिमक 0.4 0.4 0.4 
वअथर्सहाि य त  खाजगी शाळांची एकूण शाळांशी टक्केवारी 34.7 26.7 35.1 
शाळेतील पटसंख्या (लाख) 64.8 65.2 66.4 
पटसंख्येतील मलुींची टक्केवारी 46.5 47.0 31.0 
एकूण पटसंख्येचे माण   (अ) माध्यिमक 91.4 92.6 93.7 
 (ब)  उच्च माध्यिमक 87.0 68.2 71.5 
सरासरी िव ाथीर्-वगर्खोली माण  (सवर् शाळा) 44 44 43 
िशक्षकांची संख्या (लाखात) 2.51 2.48 2.49 
िव ाथीर् - िशक्षक माण 26:1 26:1 27:1 
सिुवधा असले या शाळांची टक्केवारी    
        िपण्याचे पाणी 99.8 99.9 99.9 
        मलुींकिरता कायर्रत शौचालय 98.6 98.7 98.1 
        संरक्षक िंभत 93.7 94.3 94.6 
        िद यांगांसाठी उतरता र ता 86.8 87.5 89.4 
        खेळाचे मैदान 95.1 95.3 95.3 
        गंर्थालय 93.0 94.4 95.1 
        िव तु जोडणी 98.8 98.3 99.1 
        संगणक 86.2 88.4 86.1 
        संगणक व इटंरनेट 70.4 73.0 76.5 
गळतीचे माण    (अ)  माध्यिमक  6.4 4.6 10.7 
 (ब)  उच्च  माध्यिमक  4.4 1.4 उ ना 
मलुी मलेु असमानता िनदशांक (अ)  माध्यिमक  0.97 0.97 0.98 
 (ब)  उच्च माध्यिमक 0.99 1.0 0.98 
टीप : उ ना - उपल ध नाही 
आधार :  1) ाथिमक िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन  2) महारा टर् ाथिमक िशक्षण पिरषद (UDISE+) 

वअथर्सहाि यत शाळा  
10.7 महारा टर् वअथर्सहाि यत शाळा ( थापना व िनयमन) अिधिनयम, 2012 राज्यात माहे जानेवारी, 2013 पासनू लाग ूआहे. 
वअथर्सहाि यत शाळांची मंडळ आिण माध्यम िनहाय संख्या तक्ता 10.3 मध्ये िदली आहे. 
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 तक्ता 10.3   वअथर्सहाि य त शाळांची मंडळ व माध्यम िनहाय संख्या 

वषर् 
मंडळ  माध्यम 

राज्य मंडळ सीबीएसई राज्य मंडळ व 
सीबीएसई 

आयसीएसई/आयजीसीएसई/ 
आयबी/ इतर 

एकूण मराठी इंगर्जी उदूर्/िंहदी/बंगाली 

2019-20 4,801 879 20 372 6,072  782 5,184 106 
2020-21 5,030 995 18 381 6,424  819 5,492 113 
2021-22 5,092 1,071 21 393 6,577  823 5,639 115 
सीबीएसई सटर्ल बोडर् ऑफ सेकंडरी एज्यकेुशन                                                  आयसीएसई  इंिडयन सिर्टिफकेट ऑफ सेकंडरी एज्यकेुशन 
आयजीसीएसई इंटरनशॅनल जनरल सिर्टिफकेट ऑफ सेकंडरी एज्यकेुशन                आयबी  इंटरनशॅनल बचॅलरेट 
आधार  :  1) शालेय िशक्षण व कर्ीडा िवभाग, महारा टर् शासन 2) महारा टर् ाथिमक िशक्षण पिरषद 

समगर् िशक्षा  
10.8 िव ाथ्यार्ला दजदार िशक्षण देण्यासाठी सन 2018-19 पासनू समगर् िशक्षा हा यापक कायर्कर्म राज्यात राबिवण्यात येत आहे. शा वत 
िवकास ध्येय-4 मध्ये पिरकि पत के यानसुार शाला पवूर् ते उच्च माध्यिमक तरा पयत सवर्समावेशक आिण समन्यायी िशक्षण 
सिुनि चत करण्यासाठी या कायर्कर्मा अंतगर्त सवर् िशक्षा अिभयान, रा टर्ीय माध्यिमक िशक्षा अिभयान आिण िशक्षक िशक्षण या तीन 
योजना अंतभूर्त आहेत. हा कायर्कर्म शालेय िशक्षणाच्या तरतदुींमध्ये िकमान मानके गाठण्याची सिुनि चती करतो. शालेय िशक्षणातील 
सामािजक आिण िंलग भेद भरून काढणे हा देखील या अिभयानाचा उ ेश आहे. सदर कायर्कर्म यवसायािभमखु िशक्षण आिण 
िव ाथ्यार्ंची अध्ययन फलिन प ी वाढिवण्यास ोत्साहन देतो. सन 2021-22 मध्ये समगर् िशक्षा अंतगर्त ₹ 675.37 कोटी खचर् झाला. 
सन 2022-23 मध्ये माहे ऑक्टोबर पयत ₹ 735.65 कोटी खचर् झाला. 

िद यांग समावेशक िशक्षण कायर्कर्म 

10.9 िवशेष गरजा असले या मलुांना सवर्साधारण यव थेत सवर्साधारण मलुांसोबत दजदार िशक्षण िमळून त्यांची भाविनक उन्नती 
होण्यासाठी तसेच त्यांना समाजात सामावनू घेण्यासाठी राज्यात ‘िद यांग समावेशक िशक्षण’ कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. िवशेष गरजा 
असले या मलुांची ओळख, वै कीयदृ ा मू यांकन, ेलिलिपतील पु तके, च मा, वण यंतेर् व उपकरणे, वाचन िशक्षक इत्यादी 
शैक्षिणक आिण पनुवर्सन सहा य सेवा दान करणे यांचा  समावेश ‘िद यांग समावेशक िशक्षण’ कायर्कर्मामध्ये आहे. ‘िद यांगांसाठी 
सवर्समावेशक िशक्षण’ कायर्कर्माची गती तक्ता 10.4 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.4  िद यांगासाठी सवर्समावेशक िशक्षण कायर्कर्माची गती 
 

शैक्षिणक तर 
2020-21  2021-22  2022-23+ 

लाभाथीर् 
(लाख) 

खचर्  
(` कोटी)  लाभाथीर् 

(लाख) 
खचर् 

(` कोटी)  लाभाथीर् 
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी) 

ाथिमक (1 ली ते 8 वी) 2.51 43.41  2.20 0.32  2.02 0.01 
माध्यिमक (9 वी ते 12 वी) 0.57 0.24  0.57 0.75  0.55 0.01 
आधार : महारा टर् ाथिमक िशक्षण पिरषद                                                                                                                                                + आक्ट बर पयत 

धानमंतर्ी पोषण शक्ती िनमार्ण योजना 
10.10 मध्यान्ह भोजन योजनेचे नामकरण माहे नो हबर, 2022 मध्ये धानमंतर्ी पोषण शक्ती िनमार्ण योजना असे करण्यात आले 
आहे. ाथिमक व उच्च ाथिमक शाळेतील िव ाथ्यार्ंची न दणी व उपि थती वाढवणे आिण त्यांचे पोषण तरात सधुारणा करणे या 
उ ेशाने ही योजना राबिवण्यात येत आहे. या योजनतगर्त िव ाथ्यार्ंना तयार भोजन िदले जाते. धानमंतर्ी पोषण शक्ती िनमार्ण योजनेची 
गती तक्ता 10.5 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.5  धानमंतर्ी पोषण शक्ती िनमार्ण योजनेची गती 
 

इय ा 
2020-21  2021-22  2022-23+ 

लाभाथीर् 
(` लाख) 

खचर् 
(` कोटी)  लाभाथीर् 

(` लाख) 
खचर् 

(` कोटी)  लाभाथीर् 
(` लाख) 

खचर् 
(` कोटी) 

1 ली ते 5 वी 60.70 776  46.12 557  55.20 70 
6 वी ते 8 वी 39.20 635  30.76 371  37.50 47 
आधार : ाथिमक िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                                                            +  ऑक्टोबरपयत 
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रा टर्ीय अध्ययन फलिन प ी पाहणी 2021 
10.11  रा टर्ीय अध्ययन फलिन प ी पाहणी 2021 ही शासकीय शाळा, शासन अनदुािनत शाळा, खाजगी िवना अनदुािनत आिण 
कदर्ीय शाळांमधील इय ा ितसरी, पाचवी, आठवी आिण 10 वी तील िव ाथ्यार्ंच्या अध्ययन फलिन प ीची मािहती िमळिवण्याकिरता 
यापक वरूपातील रा टर्ीय तरावरील मू यांकन आहे. रा टर्ीय अध्ययन फलिन प ी पाहणी 2021  िद. 13 नो हबर 2021 रोजी संपणूर् 
देशात आयोिजत करण्यात आली होती. सवक्षणाचे साधन हणनू भाषा, गिणत, िवज्ञान, पयार्वरण अ यास आिण सामािजक शा तर् 
िवषयांच्या  चाचणी पिु तकांचा वापर करण्यात आला. रा टर्ीय िशक्षण संशोधन आिण िशक्षण पिरषद ारा सक्षमता आधािरत चाचणी 
न अध्ययन फलिन पती ितिंबिबत करतात ज्याचा अलीकडेच कदर् शासनाने  िशक्षण हक्क काय ात समावेश केला आहे. अध्ययन 

फलिन प ीची तर िनहाय िव ाथ्यार्ंची कामिगरी तक्ता 10.6 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.6 अध्ययन फलिन प ीची तर िनहाय िव ाथ्यार्ंची कामिगरी  
(टक्के) 

इय ा िवषय 
कामिगरी तर 

मलूभतू पेक्षा कमी मलूभतू वीण उच्च 
ितसरी भाषा 22 33 30 14 
 गिणत 17 34 34 15 
 पिरसर िवज्ञान  15 33 38 13 
पाचवी भाषा 17 35 36 12 
 गिणत 30 43 22 5 
 पिरसर िवज्ञान  29 34 30 7 
आठवी भाषा 16 43 27 14 
 गिणत 27 51 17 5 
 िवज्ञान  38 36 19 7 
 सामािजक शा तेर् 35 45 13 7 
10 वी आधिुनक भारतीय भाषा 46 41 13 1 

 इंगर्जी 19 15 44 23 
 गिणत 33 51 14 2 
 िवज्ञान  77 17 5 1 
 सामािजक शा तेर् 58 26 14 2 

टीप: आकडेवारी संिक्ष तात िद यामळेु काही िठकानी बेरजा 100 येतीलच असे नाही. 
आधार:  रा टर्ीय अध्ययन फलिन प ी पाहणी -2021 महारा टर् िरपोटर् काडर् 

िशक्षणास ोत्साहन देणाऱ्या योजना 
10.12 मलुांना िशक्षणास ोत्साहन देण्यासाठी आिण पालकांवरील आिर्थक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासन िविवध योजना 
राबवत आहे. मलुांना िशक्षणास ोत्साहन देणाऱ्या िनवडक योजनांची गती तक्ता 10.7 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 10.7   मलुांना िशक्षणास ोत्साहन देणाऱ्या िनवडक योजनांची गती 

 

योजना 
2020-21  2021-22  2022-23 

लाभाथीर्  
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी) 

 
 

लाभाथीर् 
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी)  

अपेिक्षत 
लाभाथीर् 
(लाख) 

अपेिक्षत 
खचर् 

(` कोटी) 
1 ली ते 4 थी इय ेतील गरीब मलुांना मोफत गणवेश व  
लेखन सािहत्य परुिवणे 

- -  0.0 0.0  1.55 1.70 

शासकीय अनदुािनत व िवनाअनदुािनत शाळांमध्ये िशकणाऱ्या 
1 ली ते 10 वी च्या िव ाथ्यार्ंना िशक्षण शु कात सवलत 

- -  0.0 0.00  193.98 20.00 

आिर्थकदृ ा दबुर्ल गटातील 11 वी  व  12 वीत  िशकणाऱ्या 
मलुांना मोफत िशक्षण 

- - 1.36 0.38 1.36 0.50 

आिदवासी िव ाथ्यार्ंना िव ावेतन - -  0.01 0.02  0.01 0.05 
@ कोिवड-19 महामारीच्या ादभुार्वामळेु सन 2020-21 मध्ये योजना राबिवणे शक्य झाले नाही.                                                                       
आधार : ाथिमक िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                                                               
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मलुींच्या िशक्षणास ोत्साहन देणाऱ्या योजना 
10.13 मलुींच्या िशक्षणास ोत्साहन देण्यासाठी शासन उपि थती भ ा योजना, अिह याबाई होळकर योजना (राज्य पिरवहन सेवा 
बसेसमध्ये मोफत वास), अकरावी आिण बारावीत िशकणाऱ्या मलुींना मोफत िशक्षण, क तरुबा गांधी बािलका िव ालय, इत्यादी  
योजना राबवत आहे. मलुींच्या िशक्षणास  ोत्साहन देणाऱ्या िनवडक योजनांची गती तक्ता 10.8 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.8   मलुींच्या िशक्षणास ोत्साहन देणाऱ्या िनवडक योजनांची गती  
 

योजना 

2020-21  2021-22  2022-23 

लाभाथीर्  
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी)  लाभाथीर्  

(लाख) 
खचर् 

(` कोटी)  
अपेिक्षत 
लाभाथीर्  
(लाख) 

अपेिक्ष त  
खचर् 

(` कोटी) 
उपि थती भ ा योजना 0.00@ 0.00@  0.00 0.00  0.00 0.00 
अिह याबाई होळकर योजना 7.91 41.72  7.12 46.17  27.24 155.76 
11 वी आिण 12 वी मध्ये 
िशकणाऱ्या मलुींना मोफत िशक्षण 

0.0@ 0.00@  12.99 1.30  12.99 2.00 

क तरुबा गांधी बािलका िव ालय 0.04 10.72  0.04 9.69  0.04 12.10 
@ कोिवड-19 महामारीमळेु योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही 
आधार: 1) ाथिमक िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन 2) महारा टर् ाथिमक िशक्षण पिरषद 

सैिनकी शाळा 
10.14 राज्यात माहे िडसबर, 2022 पयत 38 अनदुािनत सैिनकी शाळा असनू त्यापैकी चार शाळा केवळ मलुींसाठी आहेत. सन 
2022-23 मध्ये या शाळांमधील पटसंख्या  11,882 आहे. 

कर्ीडा िशक्षण 
10.15 खेळांना ोत्साहन देण्यासाठी आिण खेळाडंुचे कौश य वधर्न करून नैपणु्य िवकिसत करण्यासाठी राज्य शासनाने पणेु येथे 
िशवछतर्पती कर्ीडापीठ थािपत केले आहे. राज्य तरीय मान्यता ा त खेळाडू िंकवा अिधकृत रा टर्ीय कर्ीडा पधार्ंमध्ये सहभागी होणाऱ्या 
खेळाडंूना थेट वेश िदला जातो. राज्य तरावर सहभागी होणाऱ्या िनवडक खेळाडंूना कौश य चाचणी ारे वेश िदला जातो. िनवडले या 
खेळाडंूना 14 खेळांचे आठ ते 10 वषार्ंचे िशक्षण िदले जाते. कर्ीडापीठाच्या अखत्यारीत नऊ कर्ीडा बोिधनी आहेत. माहे िडसबर 2022 
पयत या बोिधनीतील 30 िव ाथ्यार्ंना राज्याच्या िशवछतर्पती कर्ीडा परु काराने सन्मािनत करण्यात आले असनू 81 खेळाडंूनी 
आंतररा टर्ीय पधार्ंमध्ये देशाचे ितिनिधत्व केले आहे. कर्ीडापीठाच्या िव ाथ्यार्ंनी ा त केले या पदकांची संख्या  तक्ता 10.9 मध्ये िदली 
आहे. 
तक्ता 10.9  कर्ीडापीठाच्या िव ाथ्यार्ंनी ा त केले या पदकांची संख्या   
 

वषर् 
एकूण 
िशक्षणाथीर् 

पदक 

आंतररा टर्ीय तर   रा टर्ीय तर    राज्य तर  

सवुणर् रजत कां य एकूण  सवुणर् रजत कां य एकूण  सवुणर् रजत कां य एकूण 

2018-19 545 1 3 3 7  38 38 32 108  148 103 82 333 

2019-20 545 2 1 1 4  22 25 33 80  152 83 69 304 

2020-21 408 - - - -  न - - -  - - - - 

2021-22 484 0 0 1 1  3 6 7 16  52 19 25 96 

2022-23+ 606 1 0 1 2  14 13 39 66  119 36 43 198 

टीप: कोिवड-19 साथीच्या आजारामळेु 2020-21 मध्ये राज्य आिण रा टर्ीय तरावरील पधार्ंचे आयोजन करणे शक्य झाले नाही.                        + िडसबर पयत 
आधार: कर्ीडा आिण यवुक सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन 
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उच्च व तंतर् िशक्षण 
10.16 अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवाल, 2020-21 नसुार राज्यात 42 राज्य िव ापीठे (23 सावर्जिनक, 18 खाजगी व 
एक मकु्त), 21 अिभमत िव ापीठे (12 खाजगी, नऊ शासकीय), सात रा टर्ीय महत्त्वाच्या सं था आिण एक कदर्ीय िव ापीठ आहे. 
अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवालावर आधािरत राज्यातील उच्च िशक्षणाची सांिख्यकी तक्ता 10.10 मध्ये िदली आहे. सन  
2022-23 च्या अ यासकर्माकिरता सं थांची संख्या, त्यांची वेश क्षमता आिण थम वषार्त वेिशत िव ाथ्यार्ंची संख्या पिरिश ट 10.2 ते 
पिरिश ट 10.5 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.10  अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवालावर आधािरत राज्यातील उच्च िशक्षणाची सांिख्यकी 
(30 स टबर रोजी) 

तपशील 2019-20 2020-21 
िव ापीठे (संख्या)  65 71 
महािव ालये (संख्या)  4,494 4,532 
वाय  सं था (संख्या)  2,393 2,153 
उच्च िशक्षणातील  पटसंख्या    

अ) सवर् सं था (लाख)  42.65 45.46 
ब) ि तर्यांची  टक्केवारी  45.75 45.19 

िव ापीठातील  व  इतर  सं थांतील  पटसंख्या    
अ) सवर् सं था (लाख)  9.66 10.88 
ब) ि तर्यांची  टक्केवारी  39.41 41.83 

एकूण  पटसंख्या  माण (18 ते 23  वषर्)    
अ) सवर् वगर्   32.3 34.9 
ब) अनसुिूचत जाती  30.7 33.9 
क) अनसुिूचत जमाती  15.4 16.5 

तर्ी परुुष असमानता िनदशांक (18  ते 23  वषर्)    
अ) सवर् वगर्  0.93 0.92 
ब) अनसुिूचत जाती  1.02 0.96 
क) अनसुिूचत जमाती  0.78 0.78 

सवर् सं थातील िशक्षकांची  संख्या  (लाख)   1.63 1.63 
सवर् सं थातील िव ाथीर्-िशक्षक माण  26 27 

आधार : अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवाल 2020-21, कदर् शासन 

व-िव  सहाि य त िव ापीठे 

10.17 कदर्शासनाकडून करण्यात येत असले या आिर्थक सधुारणांमळेु उच्च िशक्षणाशी संबंिधत धोरणात बदल करण्यात आले 
आिण पायाभतू सिुवधांच्या िवकासाकिरता खाजगी के्षतर्ाचा सहभाग घेण्यास वृ  केले आहे. त्यानसुार, शासनाने राज्यात सव त्कृ ट 
दजार्च्या पायाभतू सिुवधा िनमार्ण करून उच्च िशक्षणाच्या के्षतर्ात वेश, उत्कृ टता, समावेशकता आिण संशोधन वाढिवण्यासाठी खाजगी 
सहभागास ोत्साहन िदले आहे. अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी अहवाल, 2020-21 नसुार राज्यातील 18 कायर्रत व-िव  
सहाि य त िव ापीठांमधील एकूण पटसंख्या 52,032 इतकी असनू त्यापैकी 21,543 िव ािर्थनी आहेत. 

रा टर्ीय उच्च र िशक्षा अिभयान  
10.18 अिधक संधी उपल धता, समानता आिण उच्चतम गणुव ा साध्य करण्यासाठी उच्च िशक्षण णाली मध्ये अिधक कायर्क्षमता, 
पारदशर्कता आिण उ रदाियत्व व ितसाद या उ ेशाने रा टर्ीय उच्च र िशक्षा अिभयान सन 2013 पासनू राबिवण्यात येत आहे. माहे 
नो हबर 2022 पयत, एकूण ` 404.10 कोटी खचर् झाला. गणुव ा आिण उत्कृ टता वाढिवण्याच्या घटकांतगर्त, सािवतर्ीबाई फुले पणेु 
िव ापीठाला  ` 100 कोटी आिण 25 वाय  महािव ालयांना त्येकी ` पाच कोटींचे अनदुान मंजरू करण्यात आले आहे. तंतर्ज्ञानाच्या 
िवकास आिण ह तांतरणासाठी सहा राज्य िव ापीठांमध्ये संशोधन आिण नािवन्यपणूर् घटकांतगर्त सहा कदेर् थापन करण्यात आली 
आहेत. अिभयाना अंतगर्त मुंबई येथे डॉ. होमी भाभा राज्य िव ापीठ व हैदर्ाबाद (िंसध) नशॅनल कॉलेिजएट िव ापीठ आिण सातारा येथे 
डॉ. कमर्वीर भाऊराव पाटील क्ल टर िव ापीठ ही समहू िव ापीठे थापन करण्यात आली आहेत. वािशम व नंदरूबार िज हयांमध्ये 
आदशर् पदवी महािव ालये थापन करण्यात येत आहेत. 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी  2022-23 
 

202
राजषीर् छतर्पती शाहू महाराज िशक्षण शु क िश यवृ ी योजना 
10.19 आिर्थकदृ ा मागास वगार्तील (वािर्षक कौटंुिबक उत्पन्न ` आठ लाखांपयत) िव ाथ्यार्ंसाठी  राज्यात राजषीर् छतर्पती शाहू 
महाराज िशक्षण शु क िश यवृ ी योजना राबिवण्यात येत आहे.  राजषीर् छतर्पती शाहू महाराज िशक्षण शु क िश यवृ ी योजनेची गती 
तक्ता 10.11  मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.11   राजषीर् छतर्पती शाहू महाराज िशक्षण शु क िश यवृ ी योजनेची गती 
  

माध्यम वषर् लाभाथ्यार्ंची संख्या खचर् (` कोटी)+ 
उच्च िशक्षण (343 अ यासकर्म) 2020-21 1,67,646 103.20 

2021-22 1,64,603 110.37 
2022-23 उ ना  उ ना 

 

तंतर् िशक्षण (282 अ यासकर्म) 2020-21 2,13,038 754.89 
2021-22 2,26,597 841.22 
2022-23 30,000 63.99 

 

वै िकय िशक्षण व संशोधन (8 अ यासकर्म) 2020-21 15,873 148.90 
2021-22 8,590 42.89 
2022-23 उ ना उ ना 

 

कृिष (30 अ यासकर्म) 2020-21 10,329 13.34 
2021-22 17,890 29.75 
2022-23 12,618 17.15 

 

पशसंुवधर्न, दगु्ध यवसाय िवकास व मत् य यवसाय (6 अ यासकर्म) 2020-21 348 0.75 
2021-22 337 0.83 
2022-23 उ ना उ ना 

टीप :- उ ना - उपल ध नाही                                                                                                                                                                    + जानेवारी पयत 
   आधार: 1) उच्च िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन 2) उच्च आिण तंतर् िशक्षण िवभाग, महारा टर् शासन 
              3) वै कीय िशक्षण आिण संशोधन संचालनालय, महारा टर् शासन 4) महारा टर् कृषी िशक्षण आिण संशोधन पिरषद 
              5) महारा टर् पश ूव मत् य िवज्ञान िव ापीठ 

रा टर्ीय शैक्षिणक धोरण, 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी राज्याने केलेली कायर्वाही  
10.20   राज्याकडून अंमलबजावणीसाठी खालील कायर्वाही करण्यात येत आहे. 

 िद.20 ऑक्ट बर 2022 रोजी रा टर्ीय िशक्षण मंतर्ालय, कदर् शासन यांनी िनगर्िमत केले या ‘रा टर्ीय अ यासकर्म आराखडा’ माणे  
पायाभतू तरासाठीचा राज्य अ यासकर्म आराखडा  िवकसनाचे कामकाज सरुु 

 पवूर् ाथिमक िव ाथ्यार्ंची शाळापवूर् तयारी करुन घेण्यासाठी  ‘पिहले पाऊल’  अंतगर्त दोन मेळावे घेण्यात आले. (यामध्ये 
राज्यातील 13.35 लाख िव ाथीर् व 0.65 लाख शाळांनी सहभाग घेतला) 

 िनपणू भारत अिभयानाचा इय ा पिह याच्या िव ाथ्यार्ंना मखु्य वाहात आणणे आिण पालकांमध्ये जागरुकता िनमार्ण करण्याच्या 
दृ टीने समुारे 0.64 लाख शाळांना याचा फायदा झाला आहे 

 िनपणू भारत अिभयाना अतंगर्त इय ा पिहली  ते पाचवीच्या िव ाथ्यार्ंसाठी पायाभतू संख्याज्ञान व अध्ययन िन प ी िवकसनसाठी 
"करुया मैतर्ी गिणताशी" या कायर्पिु तकांची  मराठी, उदूर्, इगंर्जी, िंहदी, गजुराती, तािमळ, तेलग,ु कन्नड या 8 माध्यमांमध्ये िनिर्मती 
(याचा शासकीय व थािनक वराज्य सं थेतील 40.00 लाख  िव ाथ्यार्ंना व 0.64 लाख शाळांना लाभ) 

 िव ा वेश उपकर्मांतगर्त िशक्षकांसाठी मागर्दशर्क पिु तका व िव ाथ्यार्ंसाठी कायर्पिु तका िवकिसत (याचा 7.13 लाख िव ाथीर् व 
0.62 लाख िशक्षकांना लाभ) 

 अिभयांितर्की िशक्षणामध्ये मराठी भाषेचा वापर सरुु करण्याच्या अनषंुगाने पदिवका अ यासकर्माची मराठी भाषेतील 20 पु तके 
सं थांना उपल ध 

 163 तंतर्िशक्षण महािव ालयांमध्ये मराठीतनू पदिवका अ यासकर्म   
 पदवी  अ यासकर्मातील  88 पु तकांचे  मराठीकरण करण्याचे काम सरुु 
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सावर्जिनक आरोग्य 
10.21 रोगास ितबंध करणे, आयु यमान वाढवणे आिण लोकांचे आरोग्य व कायर्क्षमता वाढवणे अशा आरोग्याशी संबंिधत सवर् 
संघिटत उपकर्मांचे एकतर्ीकरण सावर्जिनक आरोग्य णाली मध्ये आहे. सावर्जिनक आरोग्य सेवांचा उ ेश जनतेला िव वासाहर् , 
जबाबदार, परेुशी, गणुात्मक, ितबंधात्मक आिण उपचारात्मक आरोग्य सेवा दान करणे आहे. गर्ामीण आिण शहरी भागात उपकदेर्, 
ाथिमक आरोग्य कदेर्, सामदुाियक आरोग्य कदेर् आिण शासकीय रुग्णालये यांसह अनेक यंतर्णा उभार या आहेत. सलुभ आिण 
िकफायतशीर आरोग्य सेवा परुवण्यासाठी शासन िविवध आरोग्यिवषयक सेवा योजना व कायर्कर्मांची आखणी करुन अमलबजावणी 
करत आहे. शा वत िवकास ध्येय-3 'सवर् वयोगटातील लोकांसाठी उ म आरोग्याची सिुनि चती करणे आिण चांग या जीवनमानास 
चालना देणे’ अंतगर्त िनि चत केलेली काही उ ी टे राज्याने आधीच साध्य केली आहेत आिण आरोग्यिवषयक िनदशकांत सातत्य राखणे 
व ते सधुारणे यासाठी शासनाकडून सातत्याने यत्न केले जात आहेत. आरोग्य सेवांचे भावी आिण एकाित्मक यव थापन शासनाला 
कोणत्याही महामारी िंकवा साथीच्या रोगाचा सामना करताना उपयकु्त ठरत आहे. 

सावर्जिनक आरोग्य सिुवधा 
10.22 सवर्समावेशक आरोग्यसेवा परुिवण्यासाठी राज्यात 
ितर् तरीय पायाभतू आरोग्य सिुवधा आहेत. उपकदेर्, ाथिमक 
आरोग्य कदेर् व सामिूहक आरोग्य कदेर् यांचा ाथिमक तरामध्ये 
समावेश होतो. ि तीय तरामध्ये उपिज हा रुग्णालये आिण 
िज हा रुग्णालये यांचा समावेश होतो तर ततृीय तरामध्ये 
वै कीय महािव ालयांशी संलग्न असलेली ससुज्ज रुग्णालये व 
सपुर पेशािलटी रुग्णालयांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या 
आरोग्य सिुवधा तक्ता 10.12 मध्ये, राज्यातील उपल ध वै कीय 
सिुवधा (सावर्जिनक, थािनक सं था आिण िव व त सं था 
रुग्णालये) यांची तपशीलवार मािलका पिरिश ट 10.6 आिण 
िज हािनहाय उपल ध वै कीय सिुवधांची मािहती पिरिश ट 10.7 
मध्ये िदली आहे. 

 10.23 उपकदर् तरावर आरोग्यसिुवधा देण्याबरोबरच माता व 
बाल आरोग्यिनगा, कुटंुब क याण, पोषण, लसीकरण, अितसार 
आिण संसगर्जन्य आजार िनयंतर्ण याबाबत समपुदेशन केले जाते. 
आिदवासी के्षतर्ामध्ये 3,000 लोकसंख्येसाठी एक उपकदर् तर 
िबगर आिदवासी गर्ामीण के्षतर्ामध्ये 5,000 लोकसंख्येसाठी एक 
उपकदर् थािपत करावे असा शासकीय िनकष आहे. ाथिमक 
आरोग्य कदर्ात बा रुग्ण िवभाग, सहा खाटांचा आंतररुग्ण 
िवभाग, आपत्कालीन सेवा, श तर्िकर्या, योगशाळा व औषधे या सिुवधा उपल ध असनू कुटंुबिनयोजन सेवा व उपकदर्ाने संदिर्भत 
केले या रुग्णांवर उपचार केले जातात. आिदवासी के्षतर्ातील 20,000 लोकसंख्येकिरता तर िबगर आिदवासी  गर्ामीण के्षतर्ामध्ये  30,000 
लोकसंख्येकिरता एक ाथिमक आरोग्य कदर् थािपत करावे असा शासकीय िनकष आहे. त्याच माणे 80,000 ते 1.20 लाख 
लोकसंख्येचा समावेश असले या चार ते पाच ाथिमक आरोग्य कदर्ांसाठी संदभर् सेवा कदर् हणनू एक सामिूहक आरोग्य कदर् थािपत 
केले जाते.  सामिूहक आरोग्य कदेर्, उप िज हा रुग्णालये आिण िज हा रुग्णालयांमाफर् त अहोरातर् आपत्कालीन आरोग्य सेवा उपल ध 
आहेत. 

धानमंतर्ी आयु मान भारत आरोग्य पायाभतू सिुवधा अिभयान 
10.24 ाथिमक, ि ितय आिण ततृीय तरावर सावर्जिनक आरोग्य सेवांच्या ससुज्जतेची गरज पणूर् हावी यासाठी ऑक्टोबर, 2021 
मध्ये कदर् शासनाने ‘ धानमंतर्ी आयु मान भारत आरोग्य पायाभतू सिुवधा अिभयान’ सरुू केल़े. सावर्ितर्क सवर्समावेशक आरोग्य सेवा 
दान करण्यासाठी तळागाळातील सावर्जिनक आरोग्य सं थांचे बळकटीकरण, मािहती तंतर्ज्ञान सहाि यत रोग देखरेख यंतर्णांचा िव तार 
आिण उभारणी करणे तसेच कोिवड-19 व इतर संसगर्जन्य रोगांवरील संशोधन कायार्ला पािंठबा देणे ही या अिभयानाची मखु्य उि टे 
आहेत. अिभयानअंतगर्त काही घटक खालील माणे आहेत. 

10.12  राज्य शासनाच्या आरोग्य सिुवधा 
 (िद. 31 िडसबर, 2022 रोजी) 

सं थेचा कार संख्या 
उपकदर्   10,740 
ाथिमक आरोग्य कदर्    1,906 
सामिूहक आरोग्य कदर् 363  
ाथिमक आरोग्य पथक 108 
िफरती वै कीय पथक 58 
उपिज हा रुग्णालय 95 
िज हा  रुग्णालय 22 
वै कीय महािव ालयाशी संलग्न रुग्णालय  25 
वै कीय महािव ालयाशी  संलग्न ाथिमक आरोग्य कदर् 5 
सामान्य  रुग्णालय 8 
तर्ी  रुग्णालय 20 
मनोरुग्णालय 4 
कु ठरोग  रुग्णालय 3 
क्षयरोग  रुग्णालय 5 
अि थ यंग रुग्णालय 1 
िवभागीय संदभर् सेवा  रुग्णालय 2  
आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन       
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 सध्या अि तत्वात असले या उपकदेर् व ाथिमक आरोग्य कदेर् यांचे आरोग्यविर्धनी कदर्ांमध्ये रूपांतर करण्याकिरता सिुवधा 

िवकिसत करण्यासाठी सहा य 

 सवर् िज ांमध्ये एकाित्मक सावर्जिनक आरोग्य योगशाळांची थापना करणे 

 राज्य शासकीय वै कीय महािव ालये / िज हा रुग्णालयांमध्ये अत्याव सक सेवा इि पतळ लॉक्स तयार करणे 

10.24.1  आरोग्यविर्धनी कदेर् िव तािरत ेणीच्या सवर्समावेशक ाथिमक आरोग्य सेवा सावर्ितर्क उपल धता परुवतात. सन 2022 पयत 
सवर् उपकदेर् व ाथिमक आरोग्य कदर्ांचे ट याट याने आरोग्यविर्धनी कदर्ांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी राज्य किटब  आहे. सन 2021-22 
मध्ये नािशक, नांदेड, अमरावती आिण रत्नािगरी येथील िज हा रुग्णालयांमध्ये चार सावर्जिनक आरोग्य योगशाळांना मंजरुी देण्यात 
आली. तसेच सन 2021-22 मध्ये नािशकमधील िज हा रुग्णालयांत 100 खाटांचे  एक अत्याव सक सेवा इि पतळ लॉक आिण 
जालना िज हा रुग्णालय तसेच लातरू व चंदर्परू येथील शासकीय वै कीय महािव ालयांत त्येकी 50 खाटांचे तीन अत्याव सक सेवा 
इि पतळ लॉक्स मंजरू झाले. 

10.25  राज्यातील ॲलोपथॅी वै कीय पदवी धारकांना (डॉक्टर) महारा टर् वै कीय पिरषद यांचेकडे न दणी व दर पाच वषार्ंनी 
परवाना नतूनीकरण करावे लागते. माहे िडसबर, 2022 पयत एकूण 1,80,414 (त्यापैकी 86,290 पद यु र) ॲलोपथॅीक डॉक्टरांनी 
न दणी केली होती तर मागील पाच वषार्त 84,154 डॉक्टरांनी त्यांच्या परवान्याचे नतूनीकरण केले आहे. आरोग्य सिुवधांचा िव तार 
करण्यासाठी आिण गर्ामीण तसेच िनम-शहरी भागात डॉक्टरांची कमतरता दरू करण्यासाठी, राज्यात सावर्जिनक-खाजगी भागीदारी 
तत्त्वावर अित िवशेषोपचार सिुवधांसह नवीन वै कीय महािव ालये थापन करण्यात येत आहेत. 

रा टर्ीय आरोग्य अिभयान 
10.26 रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयान आिण रा टर्ीय नागरी आरोग्य अिभयान यांचा समावेश असले या रा टर्ीय आरोग्य 
अिभयानाचा उ ेश आरोग्य यंतर्णांचे तसेच सं था व मानवी संसाधन क्षमतेचे सक्षमीकरण करून सवर्समावेशक आरोग्यसेवा उपल ध 
करुन देणे आहे. गर्ामीण व नागरी भागातील आरोग्य सिुवधांचे बळकटीकरण करणे, संसगर्जन्य व असंसगर्जन्य रोगांचे िनयंतर्ण करणे 
आिण जनन, माता, नवजात िशश,ु बालके व िकशोरवयातील मलुामलुींचे आरोग्य कायर्कर्म राबिवणे हे या अिभयानाचे मखु घटक  
आहेत. वच्छता व आरोग्यिनगा, पोषण आिण सरुिक्षत पेयजल यासारख्या आरोग्याशी िनगडीत सेवांच्या पिरणामकारक एकितर्करणावर 
रा टर्ीय आरोग्य अिभयानात भर िदला आहे.  

 रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयान 
 10.26.1 गर्ामीण जनतेस िवशेषत: मिहला, मलेु व वंिचत घटकांना िकफायतशीर, सलुभ व  दजदार आरोग्यसेवा उपल ध करुन देऊन 
त्यांच्या आरोग्य िवषयक भागिवण्यासाठी रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयान माहे एि ल, 2005 मध्ये सरुु करण्यात आले.  

10.26.1.1 राज्यातील दगुर्म व अितदगुर्म भागातील जनतेसाठी आरोग्यिवषयक सिुवधा परुिवण्याकिरता रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य 
अिभयान अंतगर्त 20 िफरती वै कीय पथके कायर्रत आहेत. वयंसेवी सं था/रुग्ण क याण सिमती या बा थ सं थांमाफर् त या 
पथकां ारे आरोग्यसेवा परुिवण्यात येतात. त्येक िफरत्या वै कीय पथकात एक डॉक्टर, पिरचािरका, रेडीओलॉिज ट, योगशाळा 
सहायक, फामार्िस ट, मदतनीस व चालक यांचा समावेश असतो.  

10.26.1.2 टेिलमेडीसीन सिुवधा 23 िज हा रुग्णालये, 39 उपिज हा रुग्णालये/सामिूहक आरोग्य कदेर्  व सहा वै कीय  
महािव ालयांमध्ये उपल ध आहे. या कायर्कर्मांतगर्त िवशेषज्ञांसह एकूण 13,200  वै कीय अिधकारी (9,484 िनयिमत संवगार्वरील व 
3,716 कंतर्ाटी) गर्ामीण जनतेला आरोग्य सेवा परुिवत आहेत. अिभयानअतंगर्त माहे िडसबर, 2022 पयत 60,918 आशा 
वयंसेिवकांची िनयकु्ती केली आहे. िसकल सेल रोगाचा ादभुार्व असले या 21 िज ांमध्ये िसकल सेल रोग िनयंतर्ण कायर्कर्म 
राबिवण्यात येत आहे. 

10.26.1.3 रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयानअंतगर्त सन 2021-22 मध्ये ` 2,176.20 कोटी तर सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत  
 ` 2205.81 कोटी खचर् झाला. रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयानअतंगर्त भौितक गती तक्ता 10.13 मध्ये िदली आहे. 
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रा टर्ीय नागरी आरोग्य अिभयान  

10.26.2 नागरी भागातील जनतेच्या ामखु्याने 50,000 पेक्षा जा त लोकसंख्या असणारी शहरे/नगरे यातील झोपडप या व इतर 
सीमांतीक घटकांच्या आरोग्य िवषयक भागिवण्यासाठी सन 2013 पासनू राज्यात रा टर्ीय नागरी आरोग्य अिभयान राबिवण्यात येत आहे. 
राज्यातील 95 शहरांचा रा टर्ीय नागरी आरोग्य अिभयानाअंतगर्त समावेश आहे. 

10.26.2.1 रा टर्ीय नागरी आरोग्य अिभयानअंतगर्त माहे िडसबर, 2022 पयत एकूण 686 ाथिमक आरोग्य कदेर् व 10 िफरती वै कीय 
पथके कायर्रत असनू 8,680 आशा वयंसेिवकांची नेमणकू केली आहे. समुारे 10,000 लोकसंख्या असले या व ाथिमक आरोग्य कदेर् 
नसले या झोपडप ीत राहणाऱ्या लोकांना आरोग्य सिुवधा परुिवण्यासाठी 10 महानगरपािलका के्षतर्ात ‘आपला दवाखाना’ नावाने  
100 िचिकत्सालये मंजरू केली आहेत. या अिभयानअंतगर्त सन 2021-22 मध्ये ` 263.83 कोटी खचर् झाले तर सन 2022-23 मध्ये 
िडसबर पयत ` 233.73 कोटी खचर् झाले. 

तक्ता 10.13  रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य अिभयानअंतगर्त भौितक गती 
(संख्या) 

घटक तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
आयषु  उपचार घेतलेले रुग्ण    

    बा रुग्ण िवभाग 23,60,569 28,87,189 27,26,861 
    आंतररुग्ण िवभाग 1,11,832 91,382 60,055 

िफरते वै कीय पथक  उपचार घेतलेले रुग्ण 14,57,766 20,81,279 5,11,028 
जनन, माता, नवजात िशश,ु बालके आिण 
िकशोरवयातील मलुामलुींचे आरोग्य कायर्कर्म  

2,14,063 3,65,479 1,12,959 

योगशाळा तपासणी 7,72,453 11,11,796 1,96,018 
भेटी िदलेली गावे 19,651 30,912 8,972 

टेिलमेडीसीन संदिर्भत केलेले व तज्ञ स  ला िमळालेले रुग् ण 12,786 15,665 17,970 
िसकल सेल आजार िनयंतर्ण कायर्कर्म एकूण तपासण्या 6,97,986 9,53,990 6,85,116 

     बािधत रुग् ण  377 933 1,384 
     वाहक 6,815 10,237 10,865 

उपशमन िनगा (पिॅलॲिट ह  केअर) उपचार घेतलेले रुग्ण  3,947 36,820 22,943 
संदभर् सेवा वाहतकू सिुवधा  गभर्वती मिहला    
 रुग्णालयीन सतुी  3,15,955 5,09,847 4,13,269 
 िनवास  थान ते रुग् णालय 4,39,780 4,45,026 3,46,812 
 रुग् णालय ते रुग् णालय 1,71,543 1,60,061 1,30,280 
 रुग् णालय ते िनवास  थान 4,66,569 4,77,770 3,71,611 
 आजारी नवजात िशश ु    
 िनवास थान ते रुग् णालय 67,379 76,695 61,178 
 रुग्णालय ते रुग् णालय 30,059 30,018 21,172 
 रुग् णालय ते िनवास  थान 80,165 90,802 71,352 
सावर्जिनक खाजगी भािगदारी    
 अ) आरोग् य स  ला संपकर्  कदर्  एकूण कॉ स 5,26,468 6,73,498 6,85,116  
 ब)   अप  मार कायर्कर्म         
          

आयोिजत िशिबरे  1 4 6 
उपचार घेतलेले रुग्ण  88 506 1,551 
िशिबरे (ई. ई. जी. सिुवधा असलेली ) 25 120 214 
ऑक्यपेुशन थेरपी/ िफजीओथेरपी /ि पच थेरपी घेतलेले               23 254 457 

 क) वै कीय व दंत  िशिबरे आयोिजत िशिबरे 31 64 41 
उपचार केलेले रुग् ण 32,582 96,686 6,414 
केले या श तर्िकर्या 2,159 6,132 2,856 

 ड) माहेरघर लाभाथीर् माता 1,461 2,190 1,778 
आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन               ई.ई.जी.  इलेक्टर्ो इन्सेफेलो गर्ाम                                                                       +  िडसबर पयत 
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जनन, माता, नवजात िशश,ु बालके आिण 
िकशोरवयातील मलुामलुींचे आरोग्य कायर्कर्म  
10.26.3 बालकांच्या आरोग्याचा दजार् उंचावनू व लोकसंख्या ि थर 
ठेवनू त्या ारे माता मतृ्यू माण, अभर्क मतृ्यदूर व एकूण जननदर कमी 
करण्यासाठी जनन, माता, नवजात िशश,ु बालके आिण 
िकशोरवयातील मलुामलुींचे आरोग्य कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. 
या कायर्कर्मांतगर्त सन 2021-22 मध्ये ` 322.34 कोटी तर सन 
2022-23 मध्ये िडसबर पयत ` 288.48 कोटी खचर् झाला. िनवडक 
आरोग्य िनदशक तक्ता 10.14 मध्ये व राज्याचे नमनुा न दणी 
पाहणीवर आधािरत जन्मदर, मतृ्यदूर, अभर्क मतृ्यदूर व एकूण 
जननदर यांची मािलका पिरिश ट 10.8 मध्ये िदली आहे.  
 
 

जननी सरुक्षा योजना 

10.26.4 सं थात्मक सतुीस चालना देण्यासाठी आिण 
¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील, अनसुिूचत जाती व अनसुिूचत जमातीच्या 
कुटंुबातील बालमतृ्य ू व माता मतृ्य ू कमी करण्याकरीता जननी 
सरुक्षा योजना राबिवण्यात येत आहे. सवर् सतुी कुशल सतुी 
सेवकांमाफर् त करुन त्या ारे माता मतृ्य ूकमी करणे हे या योजनेचे 
ध्येय आहे. सं थेमध्ये  सतुी  झा यानंतर  सात  िदवसांच्या आत 
लाभाथ्यार्ला गर्ामीण भागात ` 700 व नागरी भागात ` 600 िदले 
जातात. कुशल सतुी सेवकांच्या मदतीने घरी सतु होणाऱ्या 
गर्ामीण व नागरी भागातील लाभाथ्यार्स ` 500 िदले जातात. िसझेिरयन श तर्िकर्ये ारे सतुी झाले या लाभाथ्यार्स झाले या खचार्च्या 
ितपतूीर्पोटी ` 1,500 पयत रक्कम िदली जाते. जननी सरुक्षा योजनेची गती तक्ता 10.15 मध्ये िदली आहे. 

धानमंतर्ी सरुिक्षत माततृ् व अिभयान 
10.26.5 गभर्वती मिहलांना त्येक मिहन्याच्या ठरािवक िदवशी खातर्ीशीर आिण गणुव ापणूर् सतुीपवूर् सेवा िमळावी या उ ेशाने कदर् 
शासनाने धानमंतर्ी सरुिक्षत माततृ्व अिभयानाची सरुुवात केली. रोगिनदान चाचण्या, सोनोगर्ाफी तपासणी, सतुीतज्ञाकडून  शारीिरक व 
उदर तपासणी, अित जोखमीच्या गरोदरपणाचे वेळेवर िनदान आिण तत्पर संदभर्सेवा हे या अिभयानाचे महत्वाचे घटक आहेत. दर 
मिहन्याच्या नऊ तारखेला या सेवा आरोग्यसिुवधा कदर्ात लाभाथ्यार्ंना मोफत िद या जातात. नऊ तारखेला रिववार िंकवा सावर्जिनक सु ी 
असेल तर पढुील कामकाजाच्या िदवशी या सेवा परुिव या जातात. िनयिमत सतुीपवूर् सेवां यितिरक्त या सेवा िद या जातात.  धानमंतर्ी 
सरुिक्षत माततृ्व अिभयानाची गती तक्ता 10.16  मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.14  िनवडक आरोग्य िनदशक 
 

िनदशक 2018 2019 2020 
अभर्क मतृ्यदूर 19 17 16 
नवजात िशश ु मतृ्यदूर 13 13 11 
पाच वषार् खालील बालकांचा मतृ्यदूर 22 21 18 
एकूण जननदर 1.7 1.6 1.5 
 (2016-18) (2017-19) (2018-20) 
माता मतृ्यू माण 46    38 33 
आधार  :  नमनुा न दणी प ती,  भारताचे महािनबंधक यांचे कायार्लय                                                                 

तक्ता 10.15  जननी सरुक्षा योजनेची गती 
 

वषर् लाभाथीर् संख्या (लाख) खचर् (` कोटी) 
2020-21 2.51 43.11 
2021-22 2.08 19.87 
2022-23+ 3.48 37.14 

आधार  :  राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन             +   िडसबरपयत         
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तक्ता 10.16  धानमंतर्ी सरुिक्षत माततृ् व अिभयानाची गती 
 

वषर् 
सतुीपवूर् सेवा 

िमळाले या गभर्वती   
मिहलांची संख्या (लाख) 

दसुऱ्या व ितसऱ्या ितमाहीत पिह यांदा   
सतुीपवूर् सेवा िमळाले या गभर्वती  

मिहलांची संख्या (लाख) 

अित जोखमीच्या 
गरोदरपणाचे िनदान झाले या 
मिहलांची संख्या (लाख) 

खचर् 
(` लाख) 

2020-21 0.72 0.31 0.09 11.97 
2021-22 3.01 1.47 0.32 22.74 
2022-23+ 2.10 0.98 0.30 2.22 

आधार :  राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन                                                               +  िडसबरपयत 

धानमंतर्ी मात ृवंदना योजना  

10.26.6  देशात, बहुसंख्य गभर्वती ि तर्या त्यांच्या 
गरोदरपणाच्या शेवटच्या िदवसांपयत काम करत असतात. 
िशवाय, त्या काम करण्यास शारीिरकदृ ा सक्षम नस या तरीही 
बाळाच्या जन्मानंतर लवकरच त्यांच्या कामावर परत येतात. अशा 
कारच्या कुपोिषत गभर्वती मिहलांच्या पोटी जन्मले या 
बालकांच्या आिण तनदा मातांच्या आरोग्यावर गंभीर पिरणाम 
होतो. माता व बालकांचे आरोग्य सधुारण्यासाठी पोषण 
आहाराच्या महत्त्वास चालना देण्यासाठी राज्यात ‘ धानमंतर्ी मात ृ
वंदना योजना 1 जानेवारी, 2017’ पासनू राबिवण्यात येत आहे. योजनेअंतगर्त, शासकीय आरोग्यसिुवधा कदर्ात न दणी झाले या गभर्वती 
मिहलांना फक्त पिह या िजवंत मलुासाठी  थेट लाभ ह तांतरण वरूपात ` 5,000 रोख िदले जातात. धानमंतर्ी मात ृवंदना योजनेची 
गती तक्ता 10.17 मध्ये िदली आहे. 

नवसंजीवनी  योजना  
10.26.7   राज्यामध्ये 16 िज ांतील 8,419 गावांच्या आिदवासी भागात नवसंजीवनी योजना राबिवण्यात येत आहे. आिदवासी 
लोकांच्या आरोग्याची ि थती सधुारून त्यांचे उत्पादक जीवन वाढवणे आिण आिदवासी भागातील माता मतृ्य ूआिण अभर्क मतृ्य ूकमी 
करणे हा या योजनेचा मखु्य उ ेश आहे. या योजनेमध्ये आरोग्य सेवेची उपल धता, शु  पाणीपरुवठा, पोषक आहाराकिरता परेुसा 
अन्नधान्य परुवठा आिण बालकांवर योग्य व वेळेवर उपचार याची सिुनि चती केली जाते. या योजने अंतगर्त िफरत्या वै कीय पथकांच्या 
भेटी, दाई बैठका, मान्सनूपवूर् ितबंधात्मक उपाय, ती  कमी वजनाची आिण मध्यम ती  कमी वजनाच्या बालकांसाठी आहाराची तरतदू 
आिण पालकांच्या बिुडत मजरुीपोटी नकुसान भरपाई, इत्यादी िविवध उपकर्म राबिवण्यात येतात.  

10.26.7.1 योजने अंतगर्त, त्येकी एक वै कीय अिधकारी सोबत एक परॅामेिडकल टाफ आिण एक वाहन असलेली 281 िफरती 
वै कीय पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके त्येक आिदवासी गाव व पा ास भेट देऊन कुपोिषत व आजारी बालकांचे 
िनदान करून त्यांच्या घरी आरोग्य सेवा उपल ध करुन देतात. आव यकतेनसुार बालकांना जवळच्या आरोग्य कदर्ात दाखल केले जाते. 
सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत 259 पथके कायर्रत असनू 66,546 गभर्वती मिहला तसेच 6.57 लाख बालके यांची तपासणी 
करण्यात आली व  ` 110.98 लाख खचर् झाला. 

10.26.7.2  गभर्वती मिहला व नवजात बालकांची 100 टक्के न दणी तसेच अित जोखमीचे गरोदरपण, कुपोिषत व आजारी अभर्कांचे 
िनदान करण्यासाठी दाईचंा ज्ञान तर सधुारण्यासाठी ाथिमक आरोग्य कदर् तरावर िनयिमत दाई बैठका आयोिजत करण्यात येतात. सन 
2022-23 मध्ये िडसबर पयत, 3,376 दाई बैठका आयोिजत करण्यात आ या असनू त्यामध्ये 15,444 दाईनंी सहभाग घेतला. 

माततृ्व अनदुान योजना 
10.26.7.3  माततृ्व अनदुान योजना ही नवसंजीवनी योजनेअतंगर्त 
राबिवण्यात येत असनू यामध्ये आिदवासी भागातील गभर्वती 
मिहलांची सतुीपवूर् न दणी, िनयिमत आरोग्य तपासणी व 
आव यक औषधे परुिवणे यासारख्या आरोग्य सेवा परुिव या 
जातात. या योजनेअंतगर्त सतुीपवूर् तपासणीकरीता वै कीय 
कदर्ात जाण्यासाठी ` 400 रोख देण्यात येतात व ` 400 ची 
औषधे मोफत परुिवण्यात येतात. माततृ्व अनदुान योजनेची गती  
तक्ता 10.18 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.17   धानमंतर्ी मात ृवंदना योजनेची गती 
 

वषर् लाभाथीर् संख्या (लाख) खचर् (` कोटी) 
2020-21 5.22 263.91 
2021-22 6.01 248.43 
2022-23+ 4.17 136.94 

आधार :  राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन      +   िडसबरपयत             

तक्ता 10.18  माततृ्व अनदुान योजनेची गती 
 

वषर् लाभाथीर् संख्या खचर् (` कोटी) 
2020-21 55,321 3.12 
2021-22 63,482 3.90 
2022-23+ 17,765 1.02 

आधार :  राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन                 + िडसबरपयत 
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सावर्ितर्क लसीकरण कायर्कर्म 
10.26.8 क्षयरोग, घटसपर्, डांग्या खोकला, धनवुार्त, पोिलओ,  िहमोिफलस इन् लएंुझा टाईप बी, कािवळ-बी, गोवर, इत्यादी  
आजारांमळेु गभर्वती मिहला, अभर्के व िविवध वयोगटातील बालके यांच्या होणाऱ्या मतृ्यचेू, रोगगर् ततेचे व अपंगत्वाचे माण कमी 
करण्यासाठी लसीकरण सेवा परुिवण्याच्या उ ेशाने राज्यामध्ये सावर्ितर्क लसीकरण कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. सावर्ितर्क लसीकरण 
कायर्कर्मअंतगर्त लाभाथ्यार्ंची संख्या तक्ता 10.19 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.19  सावर्ितर्क लसीकरण कायर्कर्मअंतगर्त लाभाथ्यार्ंची संख्या 
 (लाख) 

लस 
2020-21  2021-22  2022-23+ 

ल य साध्य  ल य साध्य  ल य साध्य 
बीसीजी 19.32 18.45  19.32 18.45  19.27 15.48 
पोिलओ  0 19.32 16.40  19.32 17.67  19.27 14.01 
पोिलओ  III  19.32 18.99  19.32 18.99  19.27 14.73 
कािवळ बी - 0 19.32 11.50  19.32 11.50  19.27 10.98 
गोवर व रुबेला 19.32 18.76  19.32 18.76  19.27 15.34 
घटसपर्, डांग्या खोकला, धनवुार्त 
(डीपीटी) - बु टर 

18.94 17.76  18.94 18.09  18.94 14.10 

एफआयपीवी  I 19.32 18.25  19.32 18.83  19.27 14.64 
एफआयपीवी  II 19.32 18.35  19.32 18.53  19.27 14.49 
एफआयपीवी  III@ उ ना उ ना  उ ना उ ना  उ ना 0.02 
पीसीवी  I उ ना उ ना  उ ना उ ना  19.27 12.29 
पीसीवी  II उ ना उ ना  उ ना उ ना  19.27 11.93 
पीसीवी (बु टर) उ ना उ ना  उ ना उ ना  19.27 10.44 
पोिलओ (बु टर) 18.94 17.74  18.94 18.08  18.94 14.11 
डीपीटी (बु टर I)  18.94 17.76  18.94 18.09  18.94 14.10 
िटडी (10 वष) 26.08 12.14  26.08 15.41  21.96 13.07 
िटडी (16 वष) 23.59 11.88  23.59 14.45     23.75 12.58 

    िटडी (गभर्वती मिहला) 21.26 19.17  21.26 20.92  21.20 15.46 
पटावलेॅन्ट 3 19.32 19.02  19.32 19.02  19.27 14.69 
रोटा हायरस 3 19.32 18.54  19.32 18.54  19.27 14.61 
मदजु्वर 2.99 2.63  2.92 2.79  4.45 3.35 
डीपीटी (5 वषर्) 18.94 13.60  18.96 15.74  18.94 13.22 

उ ना - उपल ध नाही                                                                                                                                                                               + िडसबरपयत 
 फ़आयपीवी- ॅ क्शनल डोस ऑफ इनकॅटीवाटेड पोिलओ वकॅ्सीन  पीसीवी पेनमुकॉकॅल कॉन्जगेुट वकॅ्सीन 
आधार :  राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन   @ फ़आयपीवी  III चा अहवाल िडसबर 2022 च्या दसुऱ्या आठव ापासनू सरुू झाला.                

प स पोिलओ कायर्कर्म 
10.26.9 पाच वषार्खालील मलुांना पवूीर् िकतीही वेळा पोिलओ 
डोस िदला असला तरी रा टर्ीय लसीकरणाच्या िदवशी पोिलओ 
डोस देण्यात येतो. राज्याने पोिलओ िवषाणचूा सार िनयंतर्णात 
ठेवण्यात शासन यश वी झाले आहे. प स पोिलओ कायर्कर्माची 
गती तक्ता 10.20 मध्ये िदली आहे. 
रा टर्ीय बाल वा थ्य कायर्कर्म 
10.26.10 जन्माच्या वेळी उ वणारे दोष, मलुांचे आजार, न्यनुता आिण अपंगत्व व िवलंबाने होणारी वाढ या दोषांचे लवकर िनदान 
करून त्यावर उपचार करणे हा रा टर्ीय बाल वा थ्य कायर्कर्माचा उ ेश आहे. अगंणवाडीच्या माध्यमातनू सहा वषार्पयतच्या शालापवूर् 
बालकांची िनयिमतपणे वषार्तनू दोनदा आरोग्य तपासणी करणे हा या कायर्कर्माचा आव यक घटक आहे. शासकीय तसेच शासन 
अनदुािनत शाळेत िशकणाऱ्या सहा ते 18 वष वयोगटातील मलुांची िनयिमत आरोग्य तपासणी केली जाते. या तपासणीत आजाराचे 
िनदान झाले या बालकांना संदभर्सेवा व श तर्िकर्येसह वै कीय उपचार मोफत िदले जातात. रा टर्ीय बाल वा थ्य कायर्कर्माची गती 
तक्ता 10.21 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.20  प स पोिलओ कायर्कर्माची गती  
 

वषर् लसीकरण केले या  
मलुांची  संख्या (लाख) 

खचर्         
(` कोटी) 

2020-21 157.02 12.17 
2021-22 113.70 14.84 
2022-23+ 111.34 5.92 

आधार  :  राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन          +    िडसबरपयत 
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तक्ता 10.21    रा टर्ीय बाल वा थ्य कायर्कर्माची गती 
(संख्या) 

वषर् शाळा/ अंगणवाडी संख्या 
िव ाथीर् (लाख)  केले या  श तर्िकर्या 

आरोग्य तपासणी 
केलेले 

उपचार केलेले संदिर्भत केलेले  
दया 

संबंधीत 
इतर 

2020-21 
    शाळा 18,685 24.12 1.75 0.58  

549 2,955   अंगणवाडी - ट पा 1# 0 0 0 0  
                  - ट पा 2## 6,525 3.34 0.31 0.09  

 

2021-22 
    शाळा 77,328 102.35 7.70 1.86  

2,102 11,963   अंगणवाडी - ट पा 1# 38,839 20.20 1.67 0.45  
                  - ट पा 2## 93,188 55.70 4.40 1.10  

 

2022-23+ 
    शाळा 68,082 94.13 7.97 3.08  

2,967 19,891   अंगणवाडी - ट पा 1# 1,07,052 67.04 4.39 1.31  
                  - ट पा 2## 53,246 32.63 2.68 1.09  

# एि ल ते स टबर         ## ऑक्टोबर ते माचर्                                                                                                                                            + िडसबरपयत 
आधार : राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन 

रा टर्ीय िकटकजन्य रोग िनयंतर्ण कायर्कर्म  
10.26.11 िकटकजन्य रोगांमळेु होणारे मतृ्य ूकमी करण्यासाठी व या रोगांचा ादभुार्व रोखण्यासाठी राज्यात रा टर्ीय िकटकजन्य रोग 
िनयंतर्ण कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. िकटकजन्य रोगिनहाय न दणी झालेले रुग्ण व मतृ्य ूसंख्या तक्ता  10.22  मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 10.22  िकटकजन्य रोगिनहाय न दणी झालेले रुग्ण व मतृ्य ूसंख्या 
(संख्या) 

िकटकजन्य रोग 
2020-21 2021-22  2022-23+ 

रुग्ण 
न दणी 

झालेले मतृ्य ू  
रुग्ण 

न दणी 
झालेले मतृ्य ू

 रुग्ण 
न दणी 

झालेले मतृ्य ू
 िहवताप 13,442 13  19,770 15  13,046 23 
 ह ीरोग 450 0  455 0  422 0 
 डग्य ू 2,782 11  12,741 41  8,179 27 
 मदजु्वर 2 1  0 0  2 0 
 िचकुनगिुनया 700 0  2,504 0  919 0 
 एईएस/चंडीपरुा 8 0  0 0  0 0 
आधार  : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन                                      एईएस : ॲक्यटू एन्सेफॅिलटीस िंसडर्ोम                                       +  िडसबरपयत 

आयवुद, योग व िनसग पचार, यनुानी, िस  आिण होिमओपथॅी 
10.26.12 आयवुद, योग व िनसग पचार, यनुानी, िस  आिण होिमओपथॅी (आयषु) या उपचार प ती िनि चत वै कीय तत्वज्ञानावर 
आधािरत असनू रोग ितबंध व आरोग्य संवधर्नाच्या थािपत संक पनांसह िनरामय जीवनाचे ाितिनधीक मागर् दशर्वतात. योग उपचार 
प तीस आता जागितक तरावर आरोग्याचे तीक मानले जात असनू अनेक देशांनी त्यांच्या आरोग्यसेवेत याचा अंतभार्व केला आहे. 
असंसगर्जन्य रोगांच्या औषधोपचार प ती समोरील वाढती आ हाने, ढासळलेली जीवनशैली, जनुाट आजार, इत्यादींवर आयषु उपचार 
प तीच्या संक पना व सेवा कशा उपयकु्त ठरतील याबाबत मो ा माणात उत्सकुता िदसनू येत आहे. सध्याच्या वै कीय सिुवधांमध्ये 
वाढ करण्याच्या दृ टीने शासनाकडून आयषु उपचार प तीचा समावेश मखु्य आरोग्यसेवा यंतर्णेत करण्यात आला आहे. रा टर्ीय गर्ामीण 
आरोग्य अिभयानअंतगर्त आयषु उपचार प तीच्या सिुवधा ाथिमक आरोग्य कदर्ात तसेच सामिूहक आरोग्य कदर्ात परुिव या जात 
असनू िशिक्षत आयषु तज्ञ िनयकु्त करण्यात आले आहेत. माहे िडसबर, 2022 अखेर राज्यात 76 आयवुिदक महािव ालये व संलग्न 
रुग्णालये, 485 आयवुिदक दवाखाने, सात यनुानी महािव ालये व संलग्न रुग्णालये, 24 यनुानी दवाखाने आिण 56 होिमओपथॅी 
महािव ालये व संलग्न रुग्णालये आहेत. माहे िडसबर, 2022 अखेर 94,002 आयवुिदक डॉक्टरांनी (त्यापैकी 5,043 पद यु र) आिण 
8,394 यनुानी डॉक्टरांनी (त्यापैकी 153 पद यु र) महारा टर् कौिन्सल ऑफ इंिडयन मेिडिसन यांचेकडे न दणी केली तर  
79,734 होिमओपथॅी डॉक्टरांनी (त्यापैकी 2,922 पद यु र) महारा टर् कौिन्सल ऑफ होिमओपथॅीकडे न दणी केली आहे.  
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महारा टर् आपत्कालीन वै कीय सेवा 
10.26.13 महारा टर् आपत्कालीन वै कीय सेवे ारे रुग्णांना नजीकच्या रुग्णालयामध्ये पढुील उपचाराथर् दाखल करण्यासाठी ाथिमक 
आरोग्यसेवेसह जीवरक्षक णालीने ससुज्ज रुग्णवािहका उपल ध करण्यात येतात. ही मोफत आपत्कालीन सेवा 108 या दरूध्वनी 
कर्मांकावर िनरंतर उपल ध आहे.  एकूण 937 रुग्णवािहका कायर्रत असनू त्यापैकी 233 रुग्णवािहका अत्याधिुनक जीवरक्षक णालीने 
ससुज्ज आिण 704 रुग्णवािहका ाथिमक जीवरक्षक णालीने ससुज्ज आहेत. आपत्कालीन ि थितत सेवा परुिवले या रुग्णांची संख्या 
तक्ता 10.23 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.23  आपत्कालीन सेवा परुिवले या रुग्णांची संख्या                                                                  
(संख्या) 

आपत्कालीन  ि थती  2020-21 2021-22 2022-23+ 
रुग्णवािहके मध्ये झालेली सतुी 1,447 1,139 902 
गरोदरपणा 1,06,643 1,24,631 1,31,788 
वै कीय  5,59,914 8,31,846 7,07,218 
अपघात (वाहनांमळेु) 40,283 44,917 22,332 
ाणघातक ह ला 5,977 6,162 5,560 
भाजणे 1,130 1,312 1,766 
दयिवकार  477 4,594 21,762 
पडून अपघात 9,396 9,329 5,160 
िवष ाशन/ िवषबाधा 15,107 16,280 18,642 
मोठी दघुर्टना 1,480 853 172 
बहुिवध आघात 152 11,186 72,421 
इतर          3,17,433@ 1,45,023 1,23,604 

    एकूण 10,59,439 11,97,272 11,11,327 
आधार  :  आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर्     @ कोिवड-19 बािधत रुग्ण समािव ट                                                                      + िडसबर पयत            

रा टर्ीय क्षयरोग िनमूर्लन कायर्कर्म  
10.26.14 रा टर्ीय क्षयरोग कायर्कर्म सन 1962 मध्ये सरुू करण्यात आला. कदर् शासनाने सन 1993 मध्ये, रा टर्ीय क्षयरोग 
कायर्कर्माचे पनुरुज्जीवन करून सधुािरत रा टर्ीय क्षयरोग िनयंतर्ण कायर्कर्म सरुू केला. या कायर्कर्माअतंगर्त डायरेक्टली ऑ झवडर् 
िटर्टमट शॉटर् कोसर् (डॉट्स)  हे धोरण वीकारण्यात आले. सन 2025 पयत भारतातील क्षयरोग िनयंतर्ण आिण िनमूर्लनासाठी ‘नशॅनल 
टॅर्टेिजक लनॅ फॉर ूबरक्यलुोिसस (एनएसपी) 2017-2025’ िस  करण्यात आला आहे. एनएसपी नसुार क्षयरोग िनमूर्लन  

‘िडटेक्ट-टर्ीट-ि हट-िब ड’या चार धोरणात्मक तंभांमध्ये समायोिजत केले आहे. कदर् शासना ारे सन 2012 पासनू सवर् आरोग्य सेवा 
दात्यांकडील सवर् क्षयरुग्ण सिूचत करणे अिनवायर् केले आहे. शासकीय आिण खाजगी आरोग्य सेवा दात्यांसाठी क्षयरूग्ण सिूचत 
करण्याकिरता ‘िनक्षय’  ही वेब-आधािरत क्षयरोग देखरेख णाली िवकिसत केली आहे. क्षयरोग ितबंध आिण िनगा याकिरता क्षयरोग 
करणे सिूचत करण्यासाठी आिण उपचारांचे सातत्यपणूर् पालन आिण उपचार पणूर् होण्याची िनि चती करण्यासाठी खाजगी दात्यांना 
ोत्साहन भ ा िदला जातो.  

10.26.14.1  सन 2021 मध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे संशियत क्षयरोग रुग्णांची संख्या 750 होती व रोग मकु्ततेचे माण 84 टक्के 
होते तर सन 2022 मध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे संशियत क्षयरोग रुग्णांची संख्या 1,552 होती व रोग मकु्ततेचे माण 85 टक्के होते. 
या कायर्कर्मावर सन 2021-22 मध्ये ` 88.23 कोटी  तर सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत  ` 75.83 कोटी खचर् झाला. 

रा टर्ीय अंधत्व िनयंतर्ण कायर्कर्म 
10.26.15 मोतीिंबदचू्या श तर्िकर्या करणे आिण शाळेत जाणाऱ्या मलुांची तपासणी करून दृ टीदोष आढळणाऱ्या िव ाथ्यार्ंना च मा 
परुिवणे या उ ेशाने रा टर्ीय अंधत्व िनयंतर्ण कायर्कर्माची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन 2021-22 एकूण 5.51 लाख मोतीिंबद ू
श तर्िकर्या करण्यात आ या व ` 9.49 कोटी खचर् झाले तर सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयत एकूण 6.28 लाख मोतीिंबद ूश तर्िकर्या 
करण्यात आ या व ` 1.69 कोटी खचर् झाला.  
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रा टर्ीय कु ठरोग िनमूर्लन कायर्कर्म  
10.26.16 कु ठरोगाचे िनमूर्लन करणे (सवर् िज ांमध्ये दर 10,000 लोकसंख्येमागे एक पेक्षाही कमी कु ठरोगी आढळणे), कु ठरोग 
बािधत रुग्णाचे अपंगत्व ितबंध व वै कीय पनुवर्सन तसेच कु ठरोगाबाबतची कलंक भावना कमी करणे ही रा टर्ीय कु ठरोग िनमूर्लन 
कायर्कर्माची उि टे आहेत. सन 2021-22 मध्ये न याने कु ठरोगाची लागण झाले या व कु ठरोगगर् त रुग्णांची संख्या अनकुर्मे  
14,520 व 11,607 होती आिण कु ठरोगाचे माण ित 10 हजार लोकसंख्येमागे 0.89 होते. सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत न याने 
कु ठरोगाची लागण झाले या व कु ठरोगगर् त रुग्णांची संख्या अनकुर्मे 15,945 व 16,090 होती. 

कुटंुब क याण कायर्कर्म 
10.26.17 लोकसंख्या ि थर ठेवणे हे कुटंुब क याण कायर्कर्माचे मखु्य उि ट आहे. नसबंदी आिण दोन अपत्यांच्या जन्मात अंतर 
राखणे हे या कायर्कर्माचे महत्वाचे पैल ूआहेत. मखुावाटे घ्यावयाच्या गो या, तांबी, सतुीप चात तांबी, पारंपिरक संतित ितबंधक साधने 
याबरोबरच काही नवीन गभर्िनरोधनाच्या प तींचा हणजेच इजेंक्टेबल एमपीए, आठवडी सटकर्ोमनॅ गो या, इत्यादी प तींच्या चार व 
सारावर भर िदला जातो. कुटंुब क याण कायर्कर्माची  गती  तक्ता 10.24 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.24  कुटंुब क याण कायर्कर्माची गती  
('000) 

वषर् 
नसबंदी  तांबी 

खचर् 
(` कोटी) ल य 

साध्य  
ल य साध्य 

परुुष  तर्ी   
2020-21 565 5.20 206.50  490 362.00 19.48 
2021-22 565 5.00 274.19  490 422.46 15.03 
2022-23+ 565 7.90 271.40  490 314.70 14.47 

आधार : राज्य कुटंुब क याण कदर्, महारा टर् शासन                                                                                                                                 +   िडसबरपयत 

एकाित्मक महात्मा ज्योितराव फुले जन आरोग्य योजना व आयु मान भारत- धानमंतर्ी जन आरोग्य योजना 
10.27   राज्यामध्ये 1 एि ल 2020 रोजी एकाित्मक महात्मा ज्योितराव फुले जन आरोग्य योजना आिण आयु मान भारत- धानमंतर्ी 
जन आरोग्य ही सधुािरत योजना संपणूर् राज्यात राबिवण्यात येत आहे. या योजने ारे सचूीबध्द रूग्णालयांमाफर् त िनवडक आजारांच्या 
उपचारांसाठी रोख रक्कम िवरहीत दजदार वै कीय सेवा उपल ध करून िदली जाते. ही एकाित्मक योजना िवमा आिण हमी अशा िम  
तत्त्वावर राबिवण्यात येत आहे. यनुायटेड इिंडया इन्शरुन्स कंपनी िलिमटेड लाभाथ्यार्ंना िवमा संरक्षण घटका अंतगर्त आरोग्य िवमा 
संरक्षण दान करते आिण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून हमी तत्त्वावर संरक्षण दान केले जाते. 

10.27.1  महात्मा ज्योितराव फुले जन आरोग्य योजना पणूर्त: राज्य शासनाच्या िव ीय सहा याने राबिवण्यात येणारी एक मखु 
आरोग्य िवमा योजना आहे. या योजने अंतगर्त िपवळे िशधापितर्का धारक कुटंुबे (दािर  रेषेखालील कुटंुबे, अंत्योदय व अन्नपणूार् योजनेचे 
लाभाथीर्), दािर  रेषेवरील केशरी िशधापितर्का धारक कुटंुबे,  शेतकरी आत्महत्यागर् त 14 िज ांतील (औरंगाबाद, जालना, परभणी, 
िंहगोली, बीड, नांदेड, उ मानाबाद, लातरू, अमरावती, अकोला, वािशम, बलुढाणा, यवतमाळ आिण वधार्) शु  िशधापितर्का धारक 
शेतकरी कुटंुबे पातर् आहेत. शासकीय अनाथा मातील मलेु, शासकीय आ मशाळेतील िव ाथीर्, शासकीय मिहला आ मातील सद य 
व शासकीय वृ ा मातील ज्ये ठ नागिरक आिण महारा टर् इमारत आिण इतर बांधकाम कामगार क याणकारी मंडळाकडे न दणीकृत 
बांधकाम कामगार आिण त्यांचे कुटंुब देखील या योजने अंतगर्त पातर् आहेत. या योजनेअतंगर्त लाभाथीर् कुटंुबास रुग्णालयात दाखल 
झा यावर होणाऱ्या खचार्ची पतुर्ता करण्यासाठी ` 1.50 लाख पयत व मतुर्िंपड त्यारोपणासाठी ` 2.50 लाख पयत ितवषर् ितकुटंुब 
आरोग्य िवमा संरक्षण देण्यात येते.  महात्मा ज्योितराव फुले जन आरोग्य योजनेअतंगर्त 34 िनवडक िवशेष सेवा अंतगर्त 996 कारचे 
गंभीर व अिधक खिर्चक श तर्िकर्या/ उपचार व 121 श तर्िकर्या प चात सेवांचा लाभ लाभाथीर् घेऊ शकतात.  

10.27.2   सामािजक, आिर्थक व जातिनहाय जनगणना-2011 नसुार  िनि चत झालेली 83.63 लाख ई-काडर् धारक कुटंुबे आयु मान 
भारत- धानमंतर्ी जन आरोग्य योजनेअतंगर्त सचुीब  रुग्णालयांत लाभ िमळण्यास पातर् आहेत. िडसबर, 2022 पयत एकूण 
83.68 लाख ई-काडर् ययिक्तक लाभाथार्ंना िवतरीत करण्यात आले आहेत. देशांतगर्त नािमकासचूीतील कोणत्याही रुग्णालयात ि तीय 
आिण ततृीय तरावरील उपचाराकिरता ित वषर् ित कुटंुब ` पाच लाखांचे आरोग्य िवमा संरक्षण िदले जाते. धानमंतर्ी जन आरोग्य 
योजनेत समािव ट असलेले लाभाथीर् 1,209 वै कीय उपचार व श तर्िकर्या आिण 183 श तर्िकर्या प चात सेवांचा (महात्मा ज्योितराव 
फुले जन आरोग्य योजने अतंगर्त समािव ट नसले या अितिरक्त 213 वै कीय उपचार व श तर्िकर्या आिण 62 श तर्िकर्या प चात 
सेवांसह) लाभ िमळण्यास पातर्  आहेत.  
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10.27.3   सन 2021-22 मध्ये एकाित्मक योजनेअंतगर्त, एकूण 8.47 लाख श तर्िकर्या आिण उपचार करण्यात आले असनू  
` 1,662.55 कोटी खचर् झाला. सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत 6.25 लाख श तर्िकर्या आिण उपचार करण्यात आले असनू  
` 1,387.19 कोटी खचर् झाला. एकाित्मक महात्मा ज्योितराव फुले जन आरोग्य योजना आिण आयु मान भारत - धानमंतर्ी जन आरोग्य 
योजना अंतगर्त केले या मखु श तर्िकर्या आिण उपचारांची संख्या तक्ता 10.25 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.25   एकाित्मक महात्मा ज्योितराव फुले जन आरोग्य योजना व आयु मान भारत- धानमंतर्ी जन आरोग्य  
                 योजनेअंतगर्त करण्यात आले या मो ा श तर्िकर्या व िदले या उपचारांची आकडेवारी    

 

िवशेष उपचार 

2020-21  2021-22  2022-23+ 
श तर्िकर्या/ 
उपचारांची 
संख्या 

अदा दावे 
रक्कम 

(` कोटी) 

श तर्िकर्या/ 
उपचारांची संख्या 

अदा दावे 
रक्कम 

(` कोटी) 

श तर्िकर्या/ 
 उपचारांची संख्या 

अदा दावे 
रक्कम 

(` कोटी) 
ककर् रोगावरील वै कीय 
उपचार  

1,65,009 82.01  1,98,202 110.00  1,59,416 93.87 

मतूर्िंपड उपचार 81,336 87.56  82,907 120.05  70,895 101.91 
दयिवकार 68,159 241.75  89,782 341.03  85,065 329.27 
फु फुसांच्या आजारावरील 
उपचार 

63,258 57.01  90,581 169.34  12,455 36.89 

तर्ी रोग व सतुी  43,980 19.01  49,772 75.32  5,410 10.22 
बहु आघात 36,834 64.05  48,155 96.41  44,827 86.88 
जनन सं थेिवषयी 
उपचार 

35,936 62.76  46,553 92.22  45,762 88.82 

ककर् रोगावरील रेिडएशन 
थेरेपी 

23,192 105.07  27,036 140.16  20,618 105.85 

बालरोगावरील उपचार 22,015 48.37  38,842 83.37  26,392 59.91 
ककर् रोगावरील श तर्िकर्या 17,363 43.16  22,799 62.74  17,679 49.35 
एकूण 5,57,082 810.75  6,94,629 1,290.64  4,88,519 962.97 
आधार  : राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महारा टर् शासन                                                                                                                            +   िडसबर पयत 

रा टर्ीय एड्स िनयंतर्ण कायर्कर्म 
10.28 रा टर्ीय एड्स िनयंतर्ण कायर्कर्म भावीपणे 
राबिवण्यासाठी राज्यात महारा टर् राज्य एड्स िनयंतर्ण 
सोसायटीची थापना करण्यात आली आहे. जनजागतृी 
मोहीम राबवनू मागर्दशर्न करणे आिण िविश ट गटातील 
लोकांचे बोधन व देखरेख यावर या कायर्कर्माचा भर आहे. 
यामध्ये लिगक संसगर्जन्य रोग िचिकत्सालयातील रुग्णांच्या 
व सतुीपवूर् तपासणीसाठी आले या गभर्वती मिहलांच्या 
रक्ताच्या नमनु्याची तपासणी ारे संिनिरक्षण केले जाते. सन 
2021-22 मध्ये ` 129.84 कोटी खचर् झाला तर सन 
2022-23 मध्ये िडसबर पयत ` 99.83 कोटी खचर् झाला. 
एचआय ही/ एड्सगर् त रुग्णांची मािहती तक्ता 10.26 मध्ये 
िदली आहे.     

राज्य रक्त संकर्मण पिरषद 
10.29 सरुिक्षत रक्ताचा व रक्तघटकांचा परेुसा परुवठा वाजवी दरात करणे हे राज्य रक्त संकर्मण पिरषदेचे मखु्य उि ट आहे.   
सन 2000 पासनू िसकलसेल गर् त बालके तसेच थलेॅसीिमया व िहमोिफिलयाने पीिडत रूग्णांना मोफत रक्तपरुवठा केला जातो. रक्त 
संकलनाबाबतची मािहती तक्ता 10.27 मध्ये िदली आहे. 

 

तक्ता 10.26   एचआय ही/एड्स रुग्णांची संख्या 
('000) 

तपशील  2020 2021 2022 
जोखीम गटातील तपासणी केले या यक्ती 5,166 4,857 6,948 
तीन चाचणी प तीवरुन एचआय ही 
बािधत 

13.4 15 18 

एचआय ही बािधतांचे माण (टक्के)@ 0.26 0.30 0.26 
एड्स रुग्ण 8.20 10.69 12.03 
एड्सने मतृ्य ू 2.20 2.36 2.003 
@  जोखीम गटातील  तपासणी केले या यक्तींशी                                 
आधार : महारा टर् राज्य एड्स िनयंतर्ण सं था                                       
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तक्ता 10.27  रक्त संकलनाबाबतची मािहती 
 

वषर् रक्तपे ा 
(संख्या) 

एकूण  संकलन 
(लाख यिुनट) 

पैकी, वेच्छेने  
रक्तदान केलेले (लाख यिुनट) 

काडर् िवतरीत केले या रुग्णांची संख्या 
िसकलसेल थलेॅसीिमया िहमोिफिलया 

2020 345 15.46 15.31 597 465 99 
2021 354 16.73 16.58 461 725 126 
2022 368 19.28 19.08 421 638 103 

आधार : राज्य रक्त संकर्मण पिरषद, महारा टर् शासन                                                                                                                                

साथरोग िनयंतर्ण कायर्कर्म 
10.30 कॉलरा, गॅ टर्ो, अितसार, इत्यादी जलजन्य आजार यांचा उदेर्क व अधनूमधनू होणारा उ व यांचे संिनयंतर्ण साथरोग िनयंतर्ण 
कायर्कर्माअंतगर्त केले जाते. या आजारांमळेु होणारी लागण व मतृ्य ूकमी करण्याकरीता ितबंधात्मक उपाययोजना के या जातात. जलजन्य 
आजारांमळेु लागण झाले या यक्तींची  व मतृ्यूंची  संख्या तक्ता 10.28 मध्ये िदली आहे.  
तक्ता 10.28  जलजन्य आजारांमळेु लागण  झाले या यक्तींची  व मतृ्यूंची संख्या 

(संख्या) 

आजार 
2020  2021  2022 

लागण झालेले मतृ्य ू  लागण  झालेले मतृ्य ू    लागण  झालेले मतृ्य ू
कॉलरा 71 0  281 0  747 20 
गॅ टर्ो 23,236 0  23,986 0  21,425 0 
अितसार 4,42,295 0  4,02,609 3  3,42,225 5 
संसगर्जन्य कािवळ 1,309 0  2,936 0  2,113 0 
िवषमज्वर 25,548 0  32,425 0  29,730 0 
ले टो पायरोिसस 502 16  347 10  458 18 

आधार :  आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                                                                            

मानवी अवयव त्यारोपण 
10.31 मानवी उपचारांकिरता मानवी अवयव काढणे, जतन 
करणे, त्यारोपण करणे तसेच मानवी अवयवांचे यापारीकरण 
रोखणे याबाबत िनयमन करण्याकिरता कदर् शासनाने मानवी 
अवयव त्यारोपण अिधिनयम, 1994 लाग ूकेला आहे. राज्यात 
िडसबर, 2022 पयत 235 अवयव त्यारोपण कदर्ांची न दणी 
करण्यात आली असनू त्यापैकी एका कारच्या अवयव 
त्यारोपणासाठी 121 कदेर् व एकापेक्षा जा त अवयवांच्या 
त्यारोपणासाठी 114 कदेर् आहेत. या यितिरक्त नेतर्दान, नेतर्पेढी 
व बु बळु त्यारोपणासाठी एकूण 297 कदेर् आहेत. तसेच  
65 कदर्ांची त्यारोपणािशवाय अवयव काढण्याचे हणनू न दणी 
झाली आहे. त्यारोपणांची संख्या तक्ता 10.29 मध्ये िदली आहे.  

कोिवड-19 महामारी 
10.32 कोिवड-19 साथीच्या काळात महारा टर् हे देशातील 
सवार्िधक भािवत राज्यांपैकी एक होते. बािधत रूग्णांवर उपचार 
करण्यासाठी तसेच रोगाचा ादभुार्व रोखण्यासाठी शासनाकडून 
िविवध उपाययोजना करण्यात आ या. कदर् शासनाच्या 
माग र्दशर्क  सूचनांन ुसार  साथीच्या काळात ितर्- तरीय उपचार 
आिण िनगा यंतर्णा थापन करण्यात आली. संपणूर् देशात  
कोिवड-19 लसीकरण मोिहम राबिवण्यात आली. कोिवड-19 
करणांची संख्या, बरे झालेले रुग्ण आिण लसीकरण  याची 
मािहती तक्ता कर्. 10.30 मध्ये देण्यात आली  आहे.  

तक्ता 10.29  त्यारोपणांची संख्या 
 (संख्या) 

त्यारोपण 2020 2021 2022 
जीिवत     
    अ) मतूर्िंपड 150 541 608 
    ब) यकृत 125 209 318 
मतृवत     
   अ)  मतूर्िंपड 35 26 86 
   ब)  यकृत 35 20 64 
   क)  दय 7 8 6 
   ड)  फु फुस 0 0 1 
   ई)  बु बळु  847 1,369 3,238 
आधार  :  आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन              

तक्ता 10.30  कोिवड-19 करणांची संख्या, बरे झालेल े
 रुग्ण आिण लसीकरण यांची मािहती 

(िडसबर, 2022 पयत) 

तपशील संचयी सकारात्मक 
महामारी सरुू झा यापासनू रुग्ण 

एकूण  रुग्ण 81,36,663 
बरे झालेले रुग्ण 79,88,082 
एकूण मतृ्य ू 1,48,417 
एकूण लसीकरण (पिहला डोस) 9,16,50,690 
एकूण लसीकरण (दसुरा डोस) 7,65,65,009 
एकूण लसीकरण (सावधिगरीचा डोस) 94,92,907 
आधार  :  आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन              
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मिहला व बाल िवकास  
10.33 सामािजक व आिर्थकदृ ा सक्षम मिहला आिण उ म पालनपोषण ा त बालके सामािजक व आिर्थक िवकासासाठी 
सहा यभतू ठरतात.  मिहला व बालकांची सरुक्षा आिण क याण यावर शासन लक्ष कदर्ीत करत आहे. 

मिहला िवकास 
10.34  ‘ तर्ी परुुष समानता साध्य करणे आिण सवर् मिहला व मलुींचे सक्षमीकरण करणे’ हे शा वत िवकास ध्येय-5 आहे. मिहलांचा 
शैक्षिणक, आरोग्य, सामािजक व आिर्थक तर उंचावणे आिण मिहलांची सरुक्षा याकिरता शासन िविवध योजना राबिवत आहे. 

िमशन शक्ती 
10.35 मिहलांची सरुक्षा, संरक्षण व सक्षमीकरण याकिरता कदर् शासनाने ‘िमशन शक्ती’ एकाित्मक मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्म  
एकछतर्ी योजनेच्या वरूपात माहे जलैु 2022 मध्ये सरुु केला आहे. मिहलांची सरुक्षा व संरक्षण याकिरता संबल आिण मिहला 
सक्षमीकरणाकिरता सामथ्यर् या िमशन शक्ती च्या दोन उपयोजना आहेत. संबल उपयोजनेमध्ये  वन टॉप सटर, बेटी बचाओ बेटी 
पढाओ, इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. सामथ्यर् उपयोजनेमध्ये  उज्ज्वला गहेृ, वाधारगहेृ व  नोकरी करणाऱ्या मिहलांसाठी वसितगहेृ 
या योजनांचा समावेश आहे.  

10.35.1  सखी वन टॉप सटर: िंहसाचाराने पीिडत मिहलांना एकाच छतर्ाखाली एकाित्मक आधार व सहा य देणे आिण कोणत्याही 
िहसांचारािवरूध्द लढा देण्यासाठी मिहलांना वै कीय, कायदेशीर, मनोवैज्ञािनक व समपुदेशन सहा यासह आपत्कालीन व सवर्साधारण 
ि थतीत तातडीने मदत करणे ही या योजनेची उि टे आहेत. राज्यात 37 सखी वन टॉप सटर आहेत. सन 2021-22 मध्ये  
4,194 मिहलांना तर सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयत 4,027 मिहलांना मदत परुिवण्यात आली. 

10.35.2  बेटी बचाओ बेटी पढाओ: मलुींच्या जीिवताची, सरुिक्षततेची व िशक्षणाची खातर्ी देणे आिण िंलग भेदावर आधारीत िंलग 
िनवड थेचे िनमूर्लन करणे ही या योजनेची उि टे आहेत.  राज्यात ही योजना बालकांमधील मलुामलुींचे दर कमी असले या दहा 
िज ांमध्ये राबिवण्यात येत आहे.  या योजनेअतंगर्त, जन-जागरण मोिहमे ारे मलुींचा जन्मदर वाढिवणे, गभर्वती मिहलांची न दणी, 
मलुींचा जन्म साजरा करणे, आरोग्य िशिबरे आयोिजत करणे, मलुींच्या िशक्षणािवषयी मागर्दशर्न करणे, गु ा- गु ी फलक लावणे, मलेु व 
मलुी यांच्या जन्मांची संख्या असलेले फलक सावर्जिनक िठकाणी लावणे व िज हा तरीय िविवध पधार् राबिवणे असे अनेक उपकर्म 
राबिवण्यात येतात. 

10.35.3  उज्ज्वला गहृ : जन जागतृी िनमार्ण कायर्कर्मामाफर् त मिहला व मलुांची लिगक शोषणासाठी केली जाणारी त करी रोखणे, 
पीिडत मिहलांना सटुकेसाठी व समाजामध्ये पनु्हा सामावनू घेण्यासाठी मदत करणे  आिण अन्न, व तर्, िनवारा, समपुदेशनासह वै कीय 
उपचार, कायदे िवषयक मदत, यावसाियक िशक्षण व मागर्दशर्न यासारख्या ाथिमक गरजा परुवनू त्यांचे पनुवर्सन करणे ही या 
योजनेची उि टे आहेत. माहे िडसबर, 2022 अखेर राज्यात सात उज्ज्वला गहेृ कायर्रत आहेत. सन 2021-22 मध्ये या योजनतगर्त  
131 मिहलांना सहा य करण्यात आले. 

10.35.4  वाधार गहृ : या योजनेअंतगर्त िनराधार, बेघर, िवधवा, पिरत्यक्ता, कौटंुिबक िंहसाचाराच्या बळी असले या, नैसिर्गक 
आप ीमध्ये बेघर झाले या, तरंुुगातनू सटुका झाले या परंत ुकुटंुबांचा आधार नसले या कैदी, कंुटणखान्यांतनू सटुका केले या, इत्यादी 
िबकट पिरि थतीतील मिहलांचे संरक्षण, िनवारा, संगोपन, िशक्षण आिण यावसाियक िशक्षण देऊन पनुवर्सन करण्यात येते. राज्यात 
माहे िडसबर, 2022 अखेर बारा वाधारगहेृ कायर्रत आहेत. या योजनतगर्त सन 2021-22 मध्ये 1,110 मिहलांना सहा य करण्यात 
आले. 

10.35.5 नोकरी करणाऱ्या मिहलांसाठी वसितगहृ : नोकरी करणाऱ्या मिहलांना त्यांच्या मलुांसाठी डे-केअर सटर सिुवधेसह 
सरुिक्षत आिण सोयी कर िनवास थानाची उपल धता करून देणे हा या योजनेचा उ ेश आहे. या योजनेअंतगर्त, महानगरांसाठी  
` 50,000 व इतर िठकाणांसाठी ` 35,000 पेक्षा कमी मािसक उत्पन्न असले या नोकरी करणाऱ्या अिववािहत, िवधवा, घट फोिटत, 
िवभक्त, िववािहत परंत ुज्यांचे पती िंकवा जवळचे कुटंुबीय त्याच भागात राहत नसणाऱ्या आिण नोकरीसाठी िशक्षण सरुु असले या 
मिहलांकिरता वसितगहृ इमारत बांधण्यासाठी िंकवा भाडेतत्वावर घेतले या जागेत वसितगहृ चालिवण्यासाठी अशासकीय सामािजक 
वयंसेवी सं थांना आिर्थक सहा य िदले जाते. वसितगहृातील मिहलांना त्यांच्या िनवासासाठी भाडे आकारले जाते. राज्यात अशी  

65 वसितगहेृ कायर्रत आहेत. सन 2021-22 मध्ये 1,601 मिहलांनी तर 2022-23 मध्ये िडसबरपयत 3,128 मिहलांनी या सिुवधेचा 
लाभ घेतला.  

10.36 राज्यात मिहला कदर्ीत िविवध योजना राबिवण्यात येत आहेत. िनवडक मिहला कदर्ीत योजनांची गती तक्ता 10.31 मध्ये 
िदली आहे. 
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तक्ता 10.31  मिहला कदर्ीत िनवडक योजनांची गती 

(` कोटी) 

योजना 
2021-22  2022-23+ 

लाभाथ्यार्ंची 
संख्या 

खचर्  लाभाथ्यार्ंची 
संख्या 

खचर् 
शासकीय मिहला वसितगहेृ/ मिहला आधार गहेृ/ संरक्षण गहेृ/ राज्य गहेृ 8,933 14.82  7,312 8.22 
मिहला समपुदेशन कदेर् 24,089 4.49  6,612 1.95 
मनोधैयर् योजना 0 0.00  623 12.00 
कौटंुिबक िंहसाचारापासनू मिहलांचे संरक्षण  16,226 27.46  5,376 17.37 

 आधार  : मिहला व बालिवकास आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                                         +िडसबरपयत    

िनणर्य िकर्येत मिहलांचा सहभाग 
10.37 मिहलांना थािनक वराज्य सं थांमध्ये एक-ततृीयांश आरक्षण देण्याचे कदर् शासनाचे िनदश आहेत. राज्य शासनाने हे 
आरक्षण 50 टक्क्यांपयत वाढिवले आहे. राज्यातील थािनक वराज्य सं थांमधील मिहलांसाठीच्या राखीव जागा तक्ता 10.32 मध्ये 
िद या आहेत.  
तक्ता 10.32  राज्यातील थािनक वराज्य सं थांमधील मिहलांसाठी राखीव जागांची मािहती  

(िद. 31 िडसबर, 2022 रोजी)   
थािनक वराज्य सं था (संख्या) एकूण जागा मिहलांसाठी राखीव जागा 

 महानगरपािलका (27) 2,736 1,374 
 नगरपिरषद (244) 5,514 2,834 
 नगरपंचायत (139) 2,363 1,251 
 िज हा पिरषद (34) 2,000 1,008 
 पंचायत सिमती (351) 4,000 2,000 
 गर्ामपंचायत (27,829) 2,40,250   1,33,604 

एकूण 2,56,863 1,42,071 
आधार  :  राज्य िनवडणकू आयोग,  महारा टर् शासन 

10.37.1 सतरा या लोकसभेत (2019-2024) महारा टर्ातील 48 िव मान खासदारांपैकी आठ मिहला खासदार आहेत. राज्यसभेत 
19 िव मान खासदारांपैकी चार मिहला खासदार आहेत. चौदा या महारा टर् िवधानसभेत (2019-2024) िद. 31 जानेवारी, 2023 रोजी 
286 िव मान आमदारांपैकी 25 मिहला आमदार आहेत. महारा टर् िवधान पिरषदेत िद.31 जानेवारी, 2023 रोजी 57 िव मान 
आमदारांपैकी चार मिहला आमदार आहेत. 
मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
10.38 राज्य शासनाने मिहला सक्षमीकरणाच्या िविवध योजना वयंसहा य गटांमाफर् त राबिवण्यासाठी मिहला आिर्थक िवकास 
महामंडळास (मािवम) नोडल सं था हणनू घोिषत केले आहे.  वयंसहा य गटांच्या माध्यमातनू मिहलांचे एकतर्ीकरण, मिहलांचे 
क्षमतावधर्न, मिहलांमध्ये आत्मिव वास वाढिवणे, उ ोजकता िवकास करणे, वयंसहा य गटांच्या फेडरेशन असले या लोकसंचिलत 
संसाधन कदर्ामाफर् त रोजगारांच्या संधी िनमार्ण करणे, समान संधी आिण शासनामध्ये मिहलांचा सहभाग याकिरता ोत्साहन देणे आिण 
वयंसहा य गटांसोबत तळागाळात काम करणाऱ्या सं था िनमार्ण करणे ही मािवमची मखु उि टे आहेत.  वयंसहा य गट, िवि य 
सं था, वयंसेवी सं था आिण शासनाचे संबंिधत िवभाग यांमधील समन्वय सं था हणनू मािवम कायर् करते.  शासन वयंसहा य गटांना 
बाजारपेठ िमळवनू देते, तसेच मिहलांमधील नेततृ्व गणु व शासकीय क्षमता वधृ्दींगत करण्यासाठी िशक्षण आयोजीत करते.सन 
2022-23 मध्ये िडसबरपयत वयंसहा य गटांची एकूण संिचत बचत ` 937.27 कोटी होती तसेच वयंसहा य गटांना िविवध िव ीय 
सं थांकडून एकूण ` 6,640.71 कोटी कजर् ा त झाले आिण त्यांनी एकूण  ` 5,607.68 कोटी अंतगर्त कजर् िवतरीत केले. मिहला 
वयंसहा य गटांची मािहती तक्ता 10.33 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 10.33 मिहला वयंसहा य गटांची मािहती 

(िद. 31 िडसबर, 2022 रोजी)   
तपशील गर्ामीण नागरी एकूण 

मािवम अंतगर्त गावे व शहरे (संख्या) 10,495 259 - 
वंयसहा य गटांची संख्या 99,699 59,712 1,59,411 
सद य संख्या (लाख) 12.98 7.16 20.15 
िव ीय सं थेकडून ा त कज  (आवतीर्) (` कोटी) 4,985.94 1,654.77 6,640.71 
आधार : मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ , महारा टर् शासन                                                            
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10.38.1   लोकसंचिलत संसाधन कदर्: लोकसंचिलत संसाधन कदर् हा सोसायटी अिधिनयम, 1860 अंतगर्त न दणीकृत असलेला गट 
असनू समुारे 25 िकमीच्या पिरघात येणाऱ्या समुारे 20 ते 25 गावांतील 250 ते 300 वयंसहा य गटांचा समहू आहे. मिहलांच्या 
उदरिनवार्हासाठी कौश य िवकास िशक्षण, बकँ जोडणी, उत्पािदत व तूंना बाजारपेठ उपल ध करून देणे यांसारख्या ाथिमक सेवा 
वयंसहा य गटांना परुिवणे हे लोकसंचिलत संसाधन कदर्ांचे कायर् आहे. राज्यात माहे िडसबर 2022 अखेर 295 लोकसंचिलत संसाधन 
कदेर् कायर्रत आहेत. 
10.38.2  तेज ी फायनािन्शअल सिर् हसेस: अित गरीब व कजर्बाजारी मिहलांना कजर्मकु्त करण्यासाठी तेज ी फायनािन्शअल 
सिर् हसेस ही योजना सन 2018-19 पासनू तीन वषार्च्या कालावधीकरीता वयंसहा य गटांमाफर् त राबिवण्यात येत आहे. एक लाख 
मिहलांना ` 10,000 रक्कमेपयत वैयिक्तक कजर्, दहा हजार कजर्िपडीत मिहलांना कजर् परतफेड करण्यासाठी ` 20,000 पयतचे िव ीय 
सहा य व लोकसंचिलत संसाधन कदर्ामाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या 300 मिहला सामािजक उपकर्मांसाठी दोन लाखांपयत खेळते भांडवल 
उपल ध करुन देणे ही या योजनेची उि टे आहेत. या योजनेअतंगर्त िडसबर, 2022 पयत एकूण ` 54.08 कोटी रक्कमेची कज 
िवतिरत करण्यात आली.  
10.38.3  नव तेजि वनी: नव तेजि वनी महारा टर् गर्ामीण मिहला िवकास क प माहे जानेवारी, 2021 मध्ये मंजरू करण्यात आला 
आहे. हा क प इंटरनशॅनल फंड फॉर ॲगर्ीकलचरल डे हलपमटच्या सहा याने गरीब व गरज ू मिहलांना आिर्थकदृ ा सक्षम 
करण्यासाठी राज्यात सरुु करण्यात आला आहे.  या क पात मखु्यत्वे बाजारािभमखु उ ोगांना ोत्साहन, सहा यक सेवा उपल ध करणे 
व सं थात्मक िवकास आिण क प यव थापन यावर लक्ष कदर्ीत केले आहे. या क पा ारे मिहलांच्या नेततृ्वाखालील शेतकरी 
उत्पादक सं था, सू म उ ोजक, लोकसंचिलत संसाधन कदर्ामाफर् त राबिवले जाणारे शेती उपकर्म,िबगरशेती उपकर्म आिण शेतीशी 
संलग्न उपकर्मांना  सहा य करण्यात येते.   
महारा टर् राज्य मिहला आयोग 
10.39 महारा टर् राज्य मिहला आयोग ही एक वैधािनक सं था असनू ती पीिडत मिहलांनी दाखल केले या तकर्ारींवर िनयिमतपणे 
सनुावण्या/ सावर्जिनक सनुावण्या घेते, मोफत कायदे िवषयक सेवा व समपुदेशन परुिवते. व-संरक्षण कायर्कर्म, तर्ी-परुूष 
समानतेिवषयी जागरुकता, कायदेिवषयक साक्षरता, सायबर गनु्हे, कौटंुिबक िंहसाचारापासनू मिहलांचे संरक्षण अिधिनयम, 2005, 
कामाच्या िठकाणी मिहलांचा लिगक छळ ( ितबंध, मनाई आिण िनवारण) अिधिनयम, 2013 यांची अंमलबजावणी, अॅिसड ह याने 
पीिडत मिहलांचे पनुवर्सन, पाळणा घरासाठी मागर्दशर्क तत्त्वे तयार करणे, इत्यादी मिहलांशी िनगडीत िविवध मु ांवर कायर्शाळा, 
िशक्षण कायर्कर्म व चचार्सतेर् या आयोगामाफर् त आयोिजत करण्यात येतात. या उपकर्मांवर सन 2021-22 मध्ये ` 16.63 लाख तर सन 

2022-23 मध्ये जानेवारीपयत ` 16.22 लाख खचर् झाला.  
मिहलांवरील अत्याचार 
10.40 मिहलांवर शारीिरक िंकवा मानिसकिरत्या के या 
जाणाऱ्या त्यक्ष िंकवा अ त्यक्ष कूर्र कृत्यांना ‘मिहलांवरील 
अत्याचार’ असे संबोधले जाते. मिहलांवरील अत्याचारांचे 
न दवलेले गनु्हे तक्ता 10.34 मध्ये िदले आहेत. 
बाल िवकास 
10.41 मलेु भिव यातील मनु यबळ साधन संप ी 
अस यामळेु बालकांचे क याण गरजेचे आहे.  सामािजक 
ि थतीमळेु बालकांमधील असमानता, भेदभाव व अन्याय दरू 
करण्यासाठी योग्य, सधुारणात्मक व ठोस उपाययोजना करणे 
तसेच त्येक बालकास कुटंुबात िंकवा कुटंुबासारख्या 
वातावरणात ेम व िनगा, संरक्षण, सहकायर् व 
बालसंगोपनाचा अिधकार देणे ही राज्य बाल धोरण 2014 ची 
मखु्य उि टे आहेत. बाल िवकासाच्या िविवध योजना राज्यात 
राबिवण्यात येत आहेत. 
एकाित्मक बाल िवकास सेवा 
10.42   गर्ामीण, आिदवासी व झोपडप ी भागातील शाळापवूर् बालकांची योग्य वाढ व िवकास साधण्यासाठी एकाित्मक प तीने सेवा 
परुिवणे हे एकाित्मक बाल िवकास सेवा योजनेचे उि ट आहे. हा कायर्कर्म 553 बाल िवकास क पांमाफर् त 97,475 अंगणवा ा व 
13,011 िमनी अगंणवा ांमध्ये राबिवला जातो. या योजने अतंगर्त सहा वषार्खालील बालके, गभर्वती ि तर्या व तन्यदा माता यांचे 
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. 

तक्ता 10.34  मिहलांवरील अत्याचारांचे राज्यात न दिवललेे गनु्हे 
 (संख्या) 

गनु्हे शीषर् 2020 2021 2022+ 
बलात्कार 4,846 5,954 5,779 
अपहरण व पळवून नेणे   5,254 7,559 7,193 
हंुडाबळी 197 172 144 
पती व नातेवाईकांकडून 
झालेली कूर्र कृत्ये 

6,729 10,095 9,225 

िवनयभंग  12,664 12,945 11,509 
लिगक अत्याचार  1,017 1,287 1,148 
अनैितक यापार  85 95 74 
इतर  1,162 1,419 946 
एकूण 31,954 39,526 36,018 

+ ऑक्टोबरपयत 
आधार  : 1.गनु्हे अन्वेषण िवभाग, महारा टर् शासन                          
 2. िवशेष पोलीस महािनिरक्षक, (मिहला व बाल अपराध ितबंध िवभाग) 
  यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन 
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10.42.1  पोषण कायर्कर्म: परूक पोषण कायर्कर्म हा एकाित्मक बाल िवकास सेवा योजनेअंतगर्त बालके, गभर्वती मिहला आिण 
तन्यदा माता यांच्या िकमान पोषण गरजा भागिवण्यासाठी व त्यांना आरोग्य सेवा परुिवण्यासाठी राबिवला जातो. समाजातील वंिचत 
घटकातील सहा वषार्ंपेक्षा कमी वयाची बालके, गभर्वती मिहला आिण तन्यदा माता यांना पौि टक आहार देणे व त्यांचे आरोग्य सधुारणे 
हे परूक पोषण कायर्कर्माचे उि ट आहे. दगुर्म व संवेदनशील भागातील कुपोषण िनयंितर्त करून अभर्क मतृ्य ूकमी करणे हे सधु्दा या 
योजनेचे एक उि ट आहे. सन 2021-22 मध्ये 79.45 लाख लाभाथ्यार्ंवर ` 2,031.80 कोटी  खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये 
ऑक्टोबरपयत 71.47 लाख लाभाथ्यार्ंवर ` 1,273.95 कोटी खचर् झाला. राज्यातील 0 ते 5 वष वयोगटातील बालकांची पोषण ेणी 
िनहाय टक्केवारी तक्ता 10.35 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.35  राज्यातील 0 ते 5 वष वयोगटातील बालकांची पोषण णेी िनहाय टक्केवारी 
 

वषर् के्षतर् वजन केलेली बालके (संख्या) बालकांची टक्केवारी 
सवर्साधारण  वजनाची मध्यम कमी वजनाची ती  कमी वजनाची 

2020-21 

गर्ामीण 40,71,428 93.1 5.9 1.0 
आिदवासी 8,77,467 80.2 16.0 3.8 
नागरी 11,33,305 86.5 12.2 1.3 
एकूण 60,82,200 90.0 8.5 1.4 

2021-22 
गर्ामीण 40,56,683 93.9 5.2 0.9 
आिदवासी 8,80,538 81.6 14.9 3.5 
नागरी 12,79,046 91.3 7.9 0.9 
एकूण 62,16,267 91.6 7.1 1.2 

2022-23+ 
गर्ामीण 38,88,171 93.8 5.3 0.9 
आिदवासी 8,69,276 81.1 15.1 3.7 
नागरी 12,35,999 91.5 7.8 0.7 
एकूण 59,93,446 91.5 7.2 1.3 

आधार : एकाित्मक बाल िवकास सेवा योजना आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                    + नो हबरपयत 
10.42.2  गर्ाम बाल िवकास कदर्: कुपोषणास आळा घालण्यासाठी एकाित्मक बाल िवकास सेवा कायर्कर्मा अंतगर्त गाव/अगंणवाडी 
तरावर गर्ाम बाल िवकास कदेर् सरुू करण्यात आली आहेत. अितती  कुपोिषत बालकांना मिहनाभर अंगणवाडीत ठेवले जाते. अितती  
कुपोिषत बालकांमधील कुपोषण िनमूर्लनासाठी खास तयार केले या उजार्यकु्त पौ टीक आहारासह वै कीय स ला िदला जातो. 
अंगणवाडीत तीन िनयिमत आहारा सोबत मलुांना िदवसातनू तीन वेळा अितिरक्त आहार िदला जातो तसेच सवर् वै कीय सिुवधा 
परुिव या जातात. या योजनेअंतगर्त, सन 2021-22 मध्ये 18,914 अितती  कुपोिषत बालकांना तर सन 2022-23 मध्ये स टबरपयत 
7,110 अितती  कुपोिषत बालकांना लाभ देण्यात आला.  

10.42.3  पोषण अिभयान: एकाित्मक बालिवकास सेवा योजनेअंतगर्त पोषण अिभयानाची सवर् िज ांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात  
येत आहे. (i) कुपोषणाचे माण सहा टक्क्यांनी कमी करणे, (ii) लहान बालके, िकशोरवयीन मलुी व मिहलांमधील रक्तक्षयाचे माण 
नऊ टक्क्यांनी कमी करणे व (iii) कमी वजनाच्या बालकांचे माण सहा टक्क्यांनी कमी करणे ही या अिभयानाची मखु उि टे आहेत. 
सामदुाियक गतीिशलता आिण लोकसहभागाला चालना देण्यासाठी, सन 2018 पासनू दरवषीर् स टबर मिहना ‘रा टर्ीय पोषण माह’ हणनू 
राज्यात साजरा केला जातो. या अिभयानावर सन 2021-22 मध्ये ` 116.24 कोटी खचर् झाला.  

10.42.4  पवूर् बा याव थेतील संगोपन व िशक्षण:  महारा टर् राज्य शैक्षिणक संशोधन व िशक्षण पिरषदेने बालकांच्या िवकासाच्या 
अव थांवर व वतर्नांवर आधािरत तीन ते सहा वष वयोगटासाठी ‘बालिशक्षणकर्म’ अ यासकर्म िवकिसत केला असनू या अ यासकर्मास 
‘आकार’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘आकार’ बालिशक्षण कायर्कर्मां ारे ऑनलाईन प तीने सवर् अंगणवा ांमधील िव ाथ्यार्ंचे 
शालेयपवूर् उपकर्म पणूर् करण्यात येतात.  सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत 27.05 लाख मलुांना याचा लाभ िमळाला आहे. 

10.42.5  माझी कन्या भाग्य ी: मलुींच्या जन्मदरात वाढ करणे, गभर्िंलग चाचणी रोखणे, मलुींच्या िशक्षणासाठी ोत्साहन व हमी 
देणे आिण मलुींच्या आरोग्याचा दजार् सधुारणे ही या योजनेची उि टे असनू ही योजना मलुी असले या समाजाच्या सवर् घटकांतील व 
वािर्षक उत्पन्न ` 7.50 लाख पयत असणाऱ्या कुटंुबाना लाग ूकरण्यात आली आहे. एका मलुीच्या जन्मानंतर मातेने/िपत्याने कुटंुब 
िनयोजन श तर्िकर्या के यास मलुीच्या नावे ` 50,000 बकेँत मदुत ठेव हणनू गुंतिवण्यात येतात. दोन मलुींच्या जन्मानंतर मातेने/ 
िपत्याने कुटंुब िनयोजन श तर्िकर्या के यास त्येक मलुीच्या नावे ` 25,000 बकेँत मदुत ठेव हणनू गुंतिवण्यात येतात. मलुीच्या 
वयाच्या सहा या व बारा या वषीर् केवळ मु ल रकमेवरील याज काढून घेता येते आिण मलुीच्या वयाची 18 वष पणूर् झा यानंतर पणूर् 
रक्कम (मु ल व याज) देय होते. या योजनेअंतगर्त, सन 2021-22 मध्ये 5,129 लाभाथ्यार्ंवर ` 12.75 कोटी खचर् झाला तर सन 
2022-23 मध्ये नो हबरपयत 2,673 लाभाथ्यार्ंवर ` 3.36 कोटी खचर् झाला. 
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10.42.6 बेबी केअर िकट: ाथिमक आरोग्य कदर् अथवा शासकीय रूग्णालयात सतुी होणाऱ्या मातांना नवजात बालकांसाठी   
` 2,000 पयतच्या बेबी केअर िकट बगॅ उपल ध करून देण्यात येतात. ही योजना कुटंुबातील पिह या बालकासाठी लाग ूआहे. 
सन 2021-22 मध्ये 4.01 लाख बेबी केअर िकट बगॅ तर सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबरपयत 3.40 लाख बेबी केअर िकट बगॅ 
िवतरीत के या. 
10.42.7 िकशोरवयीन मलुींसाठी योजना: कदर् शासनाचा आकांिक्षत िज हा कायर्कर्म राज्यातील चार िज ांमध्ये (गडिचरोली, 
नंदरूबार, उ मानाबाद, वािशम) राबिवण्यात येत आहे. या चार आकांिक्षत िज ांमध्ये सन 2022-23 पासनू सधुािरत िकशोरवयीन 
मलुींसाठी योजना राबिवण्यात येत आहे.  योजनेतील पोषण घटकाअंतगर्त िनवडक िकशोरवयीन मलुींची (14-18 वष) आरोग्य व 
पोषण ि थती सधुारण्यासाठी पोषण सहा य देणे.  तसेच पोषणेतर घटकाअतंगर्त लोह व फॉिलक ॲिसड गोळया परुिवणे, आरोग्य 
तपासणी, संदभर् सेवा, पोषण व आरोग्य  िशक्षण, कौश य िवषयक िशक्षण देणे इत्यादी सधुािरत योजनेचा उ ेश आहे. ित लाभाथीर् ित 
िदन ` 9.50 खचर् (कदर् व राज्य शासन िह सा 50:50 माणे) केला जातो. सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर पयत एकूण  
1,24,779 लाभाथ्यार्ंवर ` चार कोटी खचर् झाला. 
10.42.8  अंगणवाडी द क धोरण : लोकसहभागातनू अंगणवाडीच्या बळकटीकरणासाठी शासन माहे ऑक्टोबर 2022 पासनू 
अंगणवाडी द क धोरण राबिवत आहे. i) कॉप रेट कंपनी व त्यांच्या माफर् त राबिवण्यात येणारा कॉप रेट सोशल िर पॉिन्सिबिलटी 
(सीएसआर) कायर्कर्म, ii) अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं था, िविवध टर् ट, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, इ. iii) यक्ती/कुटंुब/समहू 
यांच्या ारे अंगणवाडी द क घेता येते. अंगणवाडी द क घेणाऱ्या सं थेने पायाभतू सिुवधा व शैक्षिणक सिुवधा, वृ ी संिनयंतर्ण यंतर्ांचा 
परुवठा, िशक्षण व कौश य िवकास कायर्कर्म, आरोग्य तपासणी इत्यादी सिुवधा उपल ध करून देण्यासाठी सहभागी होणे अपेिक्षत 
आहे. िविवध कॉप रेट कंपन्या (सीएसआर कायर्कर्मांतगर्त) आिण अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं थां ारे माहे जानेवारी, 2023 
पयत 3,706 अगंणवा ा द क घेण्यात आ या आहेत. 

एकाित्मक बाल संरक्षण योजना  
10.43   िबकट पिरि थतीतील तसेच इतर असरुिक्षत बालकांसाठी शासन व नागरीक यांच्या भागीदारीतनू सरुिक्षत वातावरण िनिर्मती करणे हा 
एकाित्मक बाल संरक्षण योजनेचा उ ेश आहे. खलुी िनवारा गहेृ, िवशेष द क ोत सं था, बाल क याण सिमत्या, बाल न्याय मंडळे, िज हा 
बाल संरक्षण सं था, राज्य बाल संरक्षण सं था, शासकीय/अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं थांची बालगहेृ, िनरीक्षण गहेृ, अनरुक्षण गहेृ, 
इत्यादी कायर्कर्म एकाित्मक बाल संरक्षण या योजनेत समािव ट करण्यात आले आहेत. िविवध कायर्कर्मांची मािहती खालील माणे:  
 िवधी संघषर्गर् त आिण न्याियक चौकशीसाठी पोिलसांनी ता यात घेतलेली मलेु बाल न्याय मंडळांच्या आदेशानसुार िनरीक्षण 

 गहृात दाखल केली जातात. िनरीक्षण गहृास शासनाकडून ित िनवासी दरमहा ` 3,000 सहायक अनदुान  िदले जाते. 
 संगोपन आिण संरक्षणाची गरज असले या 18 वष वयापयतच्या अनाथ, सोडून िदले या, हरवले या, िवशेष काळजीची गरज 

 असले या एच.आय. ही./एड्सबािधत, संकटगर् त आिण अत्याचारीत मलुा/ मलुींना बालगहृांत वेश िदला जातो.  शासनाकडून 
 ित िनवासी दरमहा  ` 3,000 सहायक अनदुान बालगहृांना देण्यात येते. 
 वयाची 18 वष पणूर् झा यानंतर बालगहृातील मलुांना बालगहृ सोडावे लागते. तथािप, वयाच्या 18 या वषीर् िशक्षण िंकवा 

 िशक्षण अपणूर् रािह याने त्यांच्यापैकी काही मलुांचे पणुर्त: पनुवर्सन झालेले नसते. अशा मलुांचे अनरुक्षणगहृांत पनुवर्सन केले 
 जाते. शासनाकडून अनरुक्षण गहृांना ित िनवासी दरमहा ` 2,000  सहायक अनदुान देण्यात येते. 
एकाित्मक बाल संरक्षण योजनेअतंगर्त लाभाथ्यार्ंवर झालेला घटकिनहाय खचर् तक्ता 10.36 मध्ये िदला आहे.  
तक्ता 10.36  एकाित्मक बाल संरक्षण योजनेअंतगर्त लाभाथ्यार्ंवर झाललेा घटकिनहाय खचर् 

(` लाख) 
     घटक सं थांची  संख्या क्षमता 

2021-22  2022-23+ 
लाभाथीर् संख्या खचर्  लाभाथीर् संख्या खचर् 

खलुी िनवारा गहेृ 13 391 283 280.16  267 239.48 
द क सं था 18 207 150 278.44  190 263.70 
शासकीय        

  बालगहेृ 25 2,425 387 1,230.70  392 1,177.12 
  िनरीक्षण गहेृ 12 1,200 91 527.42  87 565.12 
  अनरुक्षण गहेृ 6 600 142 251.86  -- 0.00 

अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं था        
िनरीक्षण गहेृ 40 1,984 819 1,897.72  812 1,310.30 
बाल गहेृ 323 12,887 4,274 0.00  -- 0.00 

एकूण 437 19,694 6,146 4,466.30  1,748 3,555.72 
आधार  : मिहला व बाल िवकास  आयकु्तालय,  महारा टर् शासन                                                                                                                   + जानेवारी पयत      
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कोिवड-19 महामारीमळेु दोन्ही पालक गमावले या बालकांना अथर्सहा य  

10.44  कोिवड-19 महामारीमळेु राज्यातील अनाथ झाले या 0 ते 18 वषर् वयोगटातील बालकांचे पनुवर्सन करणे आिण त्यांच्या 
सवार्ंगीण िवकासाकरीता सहा य करणे हा या योजनेचा उ ेश आहे. पातर् बालकांच्या नावे एकरकमी ` पाच लाख मदुत ठेवीच्या वरुपात 
लाभ देण्यात येतो. माहे जानेवारी, 2023 पयत राज्यात 800 बालकांना अथर्सहा य करण्यात आले आहे.  

 िफरते पथक क प 

10.45  र त्यावर राहणाऱ्या मलुांची काळजी घेण्याच्या दृ टीने आिण  त्यांना िशक्षण व समाजाच्या मखु्य वाहात आणण्यासाठी राज्य 
शासनाने िफरते पथक हा नािवन्यपणूर् क प सरुु केला आहे.   या क पासाठी कदर् शासनाने ` 50 लाख िनधी मंजरू केला आहे. हा 
क प ायोिगक तत्वावर मुबंई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नािशक, पणेु आिण नागपरू या िज ांत सहा मिहन्यांसाठी राज्यात 
राबिवण्यात येत आहे.      

बाल संगोपन योजना: 

10.46  अनाथ, िनराधार, गरज ूव बेघर बालकांना कौटंुिबक जीवन दान करण्यासाठी िज हा मिहला व बालिवकास कायार्लय आिण 
अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं थांमाफर् त ही योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहे. त्येक बालकाला कौटंुिबक वातावरणात 
संगोपन िमळण्याचा हक्क आिण गरज अस याने, बाल संगोपन योजनअंतगर्त थोडया िंकवा वाढीव कालावधीसाठी बालकाला कुटंुब 
उपल ध करुन देण्यात येते. बालकांच्या मलूभतू खचार्ची पतूर्ता करण्यासाठी शासनाकडून अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं थां ारे 
बाल संगोपन करणाऱ्या पालकांना दरमहा ित बालक ` 1,100 अनदुान िदले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या वयंसेवी 
सं थेला गहृभेटी देणे यासह इतर शासकीय खचार्ची पतूर्ता करण्यासाठी दरमहा ित बालक ` 125 सहा यक अनदुान िदले जाते. 
कोिवड-19 महामारीमळेु एक पालक गमावले या बालकांनाही या योजनेअतंगर्त समािव ट करण्यात येते. सन 2021-22 मध्ये 43,042 
बालकांचे तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत 54,717 बालकांचे या योजनेअतंगर्त संगोपन करण्यात आले.   

चाचा नेहरू बाल महोत्सव  

10.47   शासकीय/अशासकीय सामािजक वयंसेवी सं थांमध्ये पनुवर्सनासाठी  दाखल झाले या सवर् मलुांच्या सु त गणुांना  ाधान्याने 
वाव देऊन त्यांच्यात बंधतु्व व संघभावना िनमार्ण हावी यासाठी चाचा नेहरू बाल महोत्सव राज्यात या त्येक िज ात व ादेिशक 
िवभागात दरवषीर् नो हबर मिहन्याच्या दसुऱ्या आठव ात आयोिजत करण्यात येतो. कर्ीडा, खेळ, वक्ततृ्व, इत्यादी पधार् आयोिजत 
के या जातात आिण िवजेत्यांना बक्षीसे िदली जातात. दरवषीर् त्येक िज हयासाठी ` पाच लाख तर त्येक िवभागासाठी  ` 5.82 लाख 
िनधी मंजरू करण्यात येतो. सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत ` 55.74 लाख खचर् झाला.   

बालकांवरील अत्याचार 
10.48 बालकांवरील अत्याचाराचे गनु्हे िंकवा ज्या गनु् ात 
बालके पीिडत असतात त्यांना ‘बालकांवरील अत्याचाराचे गनु्हे’ 
हणनू संबोधले जाते. बालकांवरील अत्याचारांचे राज्यातील 
न दिवलेले गनु्हे तक्ता 10.37 मध्ये िदले आहेत.  

 
 
 
 
 
 
 
 

तक्ता 10.37  बालकांवरील अत्याचारांचे राज्यातील   
  न दिवलेल ेगनु्हे 

 (संख्या) 
गनु्हे शीषर् 2020 2021 2022+ 

खनू  149 146 69 
अभर्क हत्या 10 5 9 
णू हत्या 12 6 3 

बालकांवरील बलात्कार  2,785 3,458 3,266 
अपहरण  व  पळवनू नेणे 7,392 9,555 9,594 
पिरत्याग  119 132 51 
इतर   3,904 3,930 3,844 

एकूण  14,371 17,232 16,836 
                                                                                          + ऑक्टोबरपयत 

आधार  : िवशेष पोलीस महािनिरक्षक, (मिहला व बाल अपराध         
 ितबंध िवभाग) यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन   
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रोजगार व ¤üÖ×¸ü¦ü¶ 
10.49   समाजाच्या सवर्समावेशक आिण संतिुलत आिर्थक िवकासासाठी  रोजगार िनिर्मती व ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनमूर्लन महत्त्वाचे पैल ूआहेत.  
अन्न, व तर् व िनवारा यासारख्या मलूभतू गरजा भागिवण्यासाठी परेु या संसाधनांचा अभाव हणजे ¤üÖ×¸ü¦ü¶. िशक्षणाचा अभाव,  
बेरोजगारी, कुपोषण, इत्यादी सम या ¤üÖ×¸ü¦ü¶ मळेु उ वतात. रोजगारामळेु ¤üÖ×¸ü¦ü¶ कमी होण्यास हातभार लागतो तसेच लोकांच्या 
राहणीमानावर सकारात्मक पिरणाम होताना िदसतो. रोजगार िनिर्मती आिण वयंरोजगाराला ोत्साहन देण्यासाठी शासन िविवध योजना/ 
कायर्कर्म राबिवते.  तसेच यवुकांना सक्षम करण्यासाठी शासन िविवध कौश य िवकास कायर्कर्म राबिवत आहे.  

रोजगार  
10.50 रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करणे हे शासकीय उपकर्मांचे मखु उि ट असते. ‘सवार्ंना पणूर् व उत्पादक रोजगार आिण 
ित ठापवूर्क काम यासाठी ोत्साहन देणे’ हे शा वत िवकास ध्येय-8 आहे. रोजगार िवषयक ि थती दशर्िवणाऱ्या आकडेवारीचे मखु्य 
ोत जनगणना, आिर्थक गणना आिण  िनयतकािलक मबल पाहणी आहेत 
जनगणनेनसुार रोजगाराची ि थती 
10.51 जनगणना 2011 नसुार, राज्यात 4.94 कोटी कामगार होते, त्यापैकी 4.38 कोटी मखु्य कामगार व 0.57 कोटी िसमांितक 
कामगार होते. ि तर्यांचे माण मखु्य कामगारांमध्ये 31.5 टक्के तर िसमांितक कामगारांमध्ये 53.6 टक्के होते. उ ोग कारानसुार 
राज्यातील कामगारांची टक्केवारी तक्ता 10.38 मध्ये व यवसाय कारानसुार राज्यातील कामगारांची टक्केवारी तक्ता 10.39 मध्ये 
िदली आहे.  जनगणना 2011 नसुार कामगारांचे आिर्थक कायार्नसुार वगीर्करण पिरिश ट 10.9 मध्ये िदले आहे. 
तक्ता 10.38  उ ोग कारानसुार राज्यातील कामगारांची टक्केवारी 

   (टक्के) 

उ ोग कार 
जनगणना  2011  जनगणना  2001 

मखु्य सीमांितक  मखु्य सीमांितक 
कृषी व संलग्न काय 52.1 62.8  53.5 77.2 
खाणकाम व दगडकाम 0.3 0.2  0.4 0.2 
व तिूनमार्ण 11.8 7.6  13.1 8.6 
वीज, वाय ूआिण पाणी परुवठा 0.4 0.1  0.5 0.1 
बांधकाम 4.6 5.3  4.1 3.7 
यापार, दरुू ती, वाहतकू व साठवण, दळणवळण 13.7 6.1  14.8 5.2 
िव ीय सेवा आिण थावर मालम ा 1.9 0.6  3.8 1.5 
लोक शासन आिण संरक्षण 5.3 1.8  

 9.8# 3.5# 
इतर 9.9 15.5  
एकूण कामगार 100.0 100.0  100.0 100.0 
आधार : भारताचे महािनबंधक यांचे कायार्लय                                                                                                 # िवभक्त मािहती उपल ध नाही 

तक्ता 10.39  यवसाय कारानसुार राज्यातील कामगारांची टक्केवारी  
   (टक्के) 

यवसाय कार 
जनगणना 2011  जनगणना 2001 

परुुष तर्ी एकूण  परुुष तर्ी एकूण 
लोक ितिनधी, विर ठ अिधकारी आिण यव थापक 9.0 4.2 8.0  4.3 1.7 3.8 
यावसाियक 6.0 7.3 6.3  5.1 6.3 5.3 
तंतर्ज्ञ आिण सहयोगी यावसाियक 6.6 13.4 8.1  6.0 12.1 7.1 
िलिपक 6.4 6.8 6.5  5.9 6.5 6.0 
सेवा कामगार आिण दकुाने व बाजारपेठेतील िवकेर्ते 13.4 8.3 12.3  20.2 12.2 18.8 
कुशल शेतकी आिण मत् य यवसाय कामगार 1.5 1.6 1.5  2.7 5.9 3.3 
कला के्षतर्  आिण संबंिधत यवसायामधील कामगार 17.5 10.7 16.0  22.3 18.9 21.7 
संयंतर्, यंतर्चालक आिण यंतर्ांची जळुवणी करणारे 12.1 2.7 10.0  13.7 3.0 11.8 
ाथिमक यवसाय करणारे 17.8 18.8 18.1  16.3 24.0 17.7 
यावसाियक कारानसुार वगीर्कृत नसलेले कामगार 9.6 26.1 13.2  3.4 9.4 4.5 

आधार : भारताचे महािनबंधक यांचे कायार्लय 
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आिर्थक गणनेनसुार रोजगाराची ि थती  
10.52 सहा या आिर्थक गणनेत (2013) पीक उत्पादन व लागवड, लोक शासन, संरक्षण, अिनवायर् सामािजक सरुक्षा सेवा, घरगतुी 
कामगाराचे मालक हणनू कुटंुबांचे कायर्, िवदेशी संघटना व सं थाचे कायर् तसेच अनिधकृत काय वगळता सवर् आ थापनांचा समावेश 
करण्यात आला होता. पाच या आिण सहा या आिर्थक गणनेनसुार राज्यातील आ थापनांची संख्या व त्यामधील रोजगार  
तक्ता 10.40 मध्ये िदली आहे. सात या आिर्थक गणनेचे (2019) के्षितर्य काम पणूर् झाले असनू मािहती वैधतीकरणाचे काम गतीपथावर 
आहे. 

तक्ता 10.40  पाच या व सहा या आिर्थक गणनेनसुार राज्यातील आ थापनांची संख्या व त्यामधील रोजगार 
(लाख) 

तपिशल पाचवी आिर्थक  गणना-2005@ सहावी आिर्थक  गणना-2013 
एकूण आ थापना 41.53 61.37 
          शेतकी आ थापना 6.04 15.92 
          िबगर शेतकी आ थापना 35.49 45.46 
एकूण आ थापनेतील कायर्रत कामगारांची संख्या 105.27 145.12 
शेतकी आ थापनेतील कायर्रत कामगारांची संख्या 10.51 26.39 
िबगर शेतकी आ थापनेतील कायर्रत कामगारांची संख्या 94.76 118.73 

@ पाच या व सहा या आिर्थक गणनेच्या अथर्पणूर् तलुनेसाठी पाच या आिर्थक गणनेतील लोक शासन, संरक्षण व अिनवायर् सामािजक सरुक्षा सेवा ही काय िवचारात  
 घेण्यात आलेली नाही 
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन 

िनयतकािलक मबल पाहणी नसुार रोजगाराची ि थती  
10.53 रा टर्ीय नमनुा पाहणी कायार्लयामाफर् त दर पाच वषार्ंनी रोजगार आिण बेरोजगारी बाबत पाहणी घेतली जात होती.  
मबलाबाबत वेळोवेळी लागणारी मािहती उपल ध हावी यासाठी परुिवण्यासाठी रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लयाने माहे एि ल, 2017 

पासनू िनयतकािलक मबल पाहणी सरुू केली. या पाहणीतनू म शक्ती सहभाग दर, कामगार लोकसंख्या माण, बेरोजगारी दर हे 
महत्वाचे िनदशक तयार केले जातात. हे िनदशक यिंक्तची सामान्य ि थती (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) आिण चाल ू
आठव ाच्या ि थती वरून अंदािजत केले जातात. 
10.53.1  सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) राज्यासाठी म शक्ती सहभाग दर तक्ता 10.41 मध्ये देण्यात 
आला आहे.  
तक्ता 10.41  सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) म शक्ती सहभाग दर 

(टक्के) 

वयोगट 
गर्ामीण  नागरी  गर्ामीण + नागरी 

परुूष तर्ी यिक्त  परुूष तर्ी यिक्त  परुूष तर्ी यिक्त 
 2018-19 

15-29 वष 57.9 20.6 41.1  57.5 19.7 39.3  57.8 20.2 40.3 
15-59 वष 79.8 42.9 62.1  79.6 24.8 53.0  79.7 35.1 58.2 
15 वष व वरील 74.6 38.5 57.1  72.8 22.1 48.0  73.8 31.6 53.3 
सवर् वयोगट 58.2 30.7 45.0  56.7 17.5 37.6  57.6 25.1 41.9 

 2019-20 
15-29 वष 56.8 24.8 42.4  54.6 22.8 39.4  55.9 23.9 41.1 
15-59 वष 80.8 53.1 67.5  80.1 28.6 54.8  80.5 42.4 62.1 
15 वष व वरील 76.9 48.4 63.0  73.9 25.7 50.1  75.6 38.7 57.5 
सवर् वयोगट 59.1 37.9 48.9  58.1 20.6 39.7  58.7 30.6 45.0 

 2020-21 
15-29 वष 56.5 24.0 41.7  58.2 22.1 40.8  57.2 23.2 41.3 
15-59 वष 80.4 49.3 65.4  80.9 27.7 54.6  80.6 40.2 60.9 
15 वष व वरील 76.8 43.5 60.5  73.4 24.9 49.3  75.4 36.0 56.0 
सवर् वयोगट 59.9 34.4 47.5  57.8 20.0 39.2  59.1 28.7 44.2 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 
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10.53.2  सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) राज्यासाठी कामगार लोकसंख्या माण तक्ता 10.42 मध्ये 
देण्यात आले आहे. 

तक्ता 10.42 सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) कामगार लोकसंख्या माण 
(टक्के) 

वयोगट 
गर्ामीण  नागरी  गर्ामीण + नागरी 

परुूष तर्ी यिक्त  परुूष तर्ी यिक्त  परुूष तर्ी यिक्त 
 2018-19 

15-29 वष 50.1 17.1 35.2  49.5 15.4 33.2  49.8 16.4 34.3 
15-59 वष 75.8 41.4 59.3  75.2 22.2 49.5  75.6 33.1 55.1 
15 वष व वरील 71.2 37.3 54.7  69.0 19.9 44.9  70.3 29.9 50.6 
सवर् वयोगट 55.5 29.7 43.1  53.7 15.6 35.2  54.8 23.7 39.8 

 2019-20 
15-29 वष 51.0 23.3 38.5  48.2 19.2 34.4  49.8 21.5 36.8 
15-59 वष 77.9 52.4 65.7  76.7 26.9 52.2  77.4 41.3 59.9 
15 वष व वरील 74.4 47.8 61.5  70.9 24.3 47.8  72.9 37.7 55.7 
सवर् वयोगट 57.2 37.4 47.7  55.8 19.4 37.9  56.6 29.8 43.6 

 2020-21 
15-29 वष 51.2 22.7 38.2  48.8 18.2 34.1  50.3 20.8 36.5 
15-59 वष 77.7 48.7 63.8  75.8 25.5 50.9  76.9 39.0 58.5 
15 वष व वरील 74.5 43.1 59.1  68.9 23.0 46.2  72.3 35.0 53.9 
सवर् वयोगट 58.2 34.1 46.5  54.2 18.5 36.7  56.6 27.9 42.6 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

10.53.3  सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) राज्यासाठी बेरोजगारी दर तक्ता 10.43 मध्ये देण्यात आले 
आहेत. 

तक्ता 10.43 सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) बेरोजगारी दर   
(टक्के) 

वयोगट 
गर्ामीण  नागरी  गर्ामीण + नागरी 

परुूष तर्ी यिक्त  परुूष तर्ी यिक्त  परुूष तर्ी यिक्त 
 2018-19 

15-29 वष 13.6 17.0 14.4  13.9 21.5 15.7  13.7 19.0 14.9 
15-59 वष 5.1 3.6 4.6  5.4 10.5 6.6  5.2 5.7 5.4 
15 वष व वरील 4.6 3.3 4.2  5.2 10.2 6.3  4.9 5.4 5.0 
सवर् वयोगट 4.6 3.3 4.2  5.2 10.6 6.4  4.9 5.5 5.0 

 2019-20 
15-29 वष 10.2 6.0 9.1  11.7 15.4 12.7  10.8 10.0 10.6 
15-59 वष 3.6 1.3 2.7  4.3 5.9 4.7  3.9 2.6 3.5 
15 वष व वरील 3.2 1.1 2.4  4.0 5.6 4.4  3.5 2.4 3.2 
सवर् वयोगट 3.2 1.1 2.5  4.0 5.6 4.4  3.5 2.4 3.2 

 2020-21 
15-29 वष 9.3 5.5 8.3  16.1 17.6 16.5  12.1 10.4 11.6 
15-59 वष 3.3 1.0 2.5  6.4 7.7 6.7  4.6 3.0 4.1 
15 वष व वरील 2.9 0.9 2.2  6.1 7.4 6.5  4.1 2.7 3.7 
सवर् वयोगट 2.9 0.9 2.2  6.1 7.4 6.5  4.1 2.7 3.7 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 
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10.53.4 सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) िनवडक राज्यांकिरता बेरोजगारी दर तक्ता 10.44 मध्ये िदले 
आहेत. 

तक्ता 10.44   सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) िनवडक राज्यांकिरता बेरोजगारी दर 
(टक्के) 

राज्य 
2018-19  2019-20  2020-21 

गर्ामीण नागरी  गर्ामीण नागरी  गर्ामीण नागरी 
आंधर् देश 4.5 7.3  3.9 6.8  3.3 6.0 
गजुरात 3.2 3.2  1.4 3.0  0.8 4.6 
कनार्टक 2.7 5.1  2.7 6.9  2.1 3.8 
केरळ 8.4 9.7  9.7 10.4  8.9 11.6 
मध्य देश 2.3 7.3  1.7 6.9  1.1 4.7 
महारा टर् 4.2 6.3  2.4 4.4  2.2 6.5 
राज थान  4.6 9.5  3.2 9.0  3.5 10.2 
तेलंगणा 6.6 11.0  5.2 10.2  3.4 7.7 
उ र देश  7.1 10.3  3.1 8.8  3.3 8.0 
अिखल भारत 5.0 7.6  3.9 6.9  3.3 6.7 
आधार :  रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

10.53.5 सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती) राज्यातील काम करणाऱ्या यिंक्तची टक्केवारी  
तक्ता 10.45 मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता 10.45  सामान्य ि थतीनसुार (मखु्य कायर् ि थती + दु यम कायर् ि थती)  काम करणाऱ्या यिंक्तची टक्केवारी   
(टक्के) 

के्षतर् 
2018-19  2019-20  2020-21 

गर्ामीण नागरी गर्ामीण+ 
नागरी 

 गर्ामीण नागरी गर्ामीण+ 
नागरी 

 गर्ामीण नागरी गर्ामीण+ 
नागरी 

कृषी व संलग्न काय 70.4 4.3 45.7  75.1 3.6 49.1  73.2 4.0 49.5 
उ ोग  11.0 30.4 18.3  10.1 28.0 16.6  11.3 32.0 18.4 
सेवा 18.6 65.3 36.0  14.8 68.4 34.3  15.5 64.0 32.1 
सवर् 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

10.53.6 चाल ूआठव ाच्या ि थतीनसुार राज्यातील नागरी भागाकिरता वयोगटिनहाय म शक्ती सहभाग दर तक्ता 10.46 मध्ये 
िदले आहेत. 
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तक्ता 10.46  चालू आठव ाच्या ि थतीनसुार नागरी भागाकिरता वयोगटिनहाय म शक्ती सहभाग दर 
(टक्के) 

कालावधी 
परुूष  तर्ी  यिक्त 

15 ते 29 वष 15 वष व वरील  15 ते 29 वष 15 वष व वरील  15 ते 29 वष 15 वष व वरील 
ऑक्टोबर-िडसबर, 2020 57.3 72.9  21.3 22.6  39.8 47.8 
जानेवारी-माचर्, 2021 58.5 72.9  21.4 22.8  40.6 48.0 
एि ल-जनू, 2021 57.0 71.7  20.5 22.0  39.6 47.1 
जलैु-स टबर, 2021 57.3 73.0  20.0 23.0  39.9 48.6 
ऑक्टोबर-िडसबर, 2021 56.1 73.5  21.1 23.9  39.5 49.4 
जानेवारी-माचर्, 2022 56.7 73.5  22.2 24.6  40.5 49.8 
एि ल-जनू, 2022 57.0 73.7  24.3 25.1  41.5 49.9 
जलैु-स टबर, 2022 58.6 74.6  23.8 26.2  41.9 50.7 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

10.53.7 चाल ूआठव ाच्या ि थतीनसुार राज्यातील नागरी भागाकिरता वयोगटिनहाय कामगार लोकसंख्या माण तक्ता 10.47 
मध्ये िदले आहे. 

तक्ता 10.47  चाल ूआठव ाच्या ि थतीनसुार नागरी भागाकिरता वयोगटिनहाय कामगार लोकसंख्या माण 
(टक्के) 

कालावधी 
परुूष 

 
तर्ी  

 
यिक्त 

15 ते 29 वष 15 वष व वरील 15 ते 29 वष 15 वष व वरील 15 ते 29 वष 15 वष व वरील 
ऑक्टोबर-िडसबर, 2020 23.2 52.2  8.1 22.2  15.6 36.9 
जानेवारी-माचर्, 2021 44.2 64.7  15.7 19.1  30.4 42.0 
एि ल-जनू, 2021 42.6 62.4  14.6 18.3  29.2 40.6 
जलैु-स टबर, 2021 46.7 66.5  16.4 20.8  32.6 44.2 
ऑक्टोबर-िडसबर, 2021 46.1 68.5  17.6 22.2  32.7 45.9 
जानेवारी-माचर्, 2022 47.4 68.6  18.4 22.6  33.8 46.3 
एि ल-जनू, 2022 49.2 69.5  19.5 23.0  35.0 46.8 
जलैु-स टबर, 2022 50.7 70.6  19.1 24.0  35.6 47.6 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

10.53.8 राज्यातील नागरी भागासाठी चाल ूआठव ाच्या ि थतीनसुार वयोगटािनहाय बेरोजगारीचा दर तक्ता 10.48 मध्ये देण्यात 
आला आहे.  

तक्ता 10.48   चाल ूआठव ाच्या ि थतीनसुार वयोगटािनहाय नागरी भागासाठी बेरोजगारी दर  
(टक्के) 

कालावधी 
परुूष  तर्ी  यिक्त 

15 ते 29 वष 15 वष व वरील  15 ते 29 वष 15 वष व वरील  15 ते 29 वष 15 वष व वरील 
ऑक्टोबर-िडसबर, 2020 25.2 12.0  35.9 18.6  28.0 13.6 
जानेवारी-माचर्, 2021 24.5 11.3  26.8 16.2  25.1 12.4 
एि ल-जनू, 2021 25.4 13.0  28.7 16.5  26.2 13.8 
जलैु-स टबर, 2021 18.7 8.9  17.7 9.5  18.4 9.1 
ऑक्टोबर-िडसबर, 2021 17.8 7.1  16.3 7.3  17.4 7.2 
जानेवारी-माचर्, 2022 16.4 6.7  17.3 8.2  16.7 7.0 
एि ल-जनू, 2022 13.8 5.8  19.8 8.2  15.5 6.4 
जलैु-स टबर, 2022 13.5 5.3  19.7 8.2  15.2 6.1 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

10.53.9 चाल ूआठव ाच्या ि थतीनसुार राज्यातील नागरी भागातील 15 वष व त्यावरील वयोगटातील काम करणाऱ्या यिंक्तची 
टक्केवारी तक्ता 10.49 मध्ये देण्यात आली आहे. 
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कारखान्यातील रोजगार  
10.54 माहे ऑक्टोबर, 2022 अखेर कारखाने अिधिनयम 
1948, अंतगर्त न दणीकृत 36,312 कारखाने कायर्रत होते व 
त्यातील सरासरी दैिनक रोजगार समुारे 29.78 लाख होता. एकूण 
कायर्रत कारखान्यांपैकी 50 िंकवा त्यापेक्षा कमी कामगार 
असणाऱ्या कारखान्यांचे माण 71.4 टक्के होते. राज्यातील 
सरासरी दैिनक रोजगाराची टक्केवारी तक्ता 10.50 मध्ये िदली 
आहे.  राज्यातील िविवध उ ोगातील सरासरी दैिनक रोजगार 
पिरिश ट 10.10 मध्ये िदला आहे.  राज्यातील कायर्रत कारखाने 
व त्यातील रोजगार पिरिश ट 10.11 मध्ये िदला आहे.  
रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्मानसुार रोजगार  
10.55  रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्माचा मखु्य उ ेश सावर्जिनक व खाजगी के्षतर्ातील रोजगाराच्या संरचनेबाबतची मािहती उपल ध 
करून रोजगाराच्या तरांतील बदलांबाबतचे संिनिरक्षण करणे आहे. या कायर्कर्मांतगर्त सावर्जिनक व खाजगी के्षतर्ातील आ थापनांची 
संख्या व त्यामधील रोजगार यांची तैर्मािसक आकडेवारी गोळा करण्यात येते. या कायर्कर्मा अंतगर्त बहृन्मुंबई के्षतर्ासाठी 25 िंकवा त्यापेक्षा 
जा त कामगार असले या आ थापनांचा समावेश असनू राज्याच्या इतर भागात 10 िंकवा त्यापेक्षा जा त कामगार असले या 
आ थापनांचा समावेश असतो. िदनांक 30 जनू, 2022 रोजी राज्यातील एकूण रोजगार 80.36 लाख होता, त्यापैकी ि तर्यांचे माण 
28.2 टक्के होते.  एकूण रोजगारापैकी 70.8 टक्के रोजगार खाजगी के्षतर्ातील होता.  रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्मानसुा र रोजगार तक्ता 
10.51 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 10.51  रोजगार के्षतर् मािहती कायर्कर्मानसुार रोजगार 
 ('000) 

वषर् 
सावर्जिनक के्षतर्  खाजगी के्षतर्  एकूण 

परुुष तर्ी एकूण  परुुष तर्ी एकूण  परुुष तर्ी एकूण 
2020 1,663 625 2,288  3,734 1,432 5,166  5,397 2,057 7,454 
2021 1,692 622 2,314  3,943 1,564 5,507  5,636 2,186 7,822 
2022+ 1,707 640 2,347  4,066 1,623 5,689  5,773 2,363 8,036 

आधार : कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                            + जनू पयत 

कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी संघटनेकडे 
न दणीकृत कमर्चारी 
10.56 कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी 20 पेक्षा जा त 
कामगार असले या आ थापनांना लाग ूहोतो. कमर्चारी भिव य 
िनवार्ह िनधीसाठी न द झाले या कमर्चाऱ्यांची संख्या  
तक्ता 10.52 मध्ये िदली आहे.   

 

 

तक्ता 10.49  चालू आठव ाच्या ि थतीनसुार राज्यातील नागरी भागातील 15 वष व त्यावरील वयोगटातील काम  
                करणाऱ्या यिंक्तची टक्केवारी 

(टक्के) 

के्षतर् 
2020-21  2021-22 

एि ल-जनू जलैु-स टबर ऑक्टोबर-िडसबर जानेवारी-माचर्  एि ल-जनू जलैु-स टबर ऑक्टोबर-िडसबर जानेवारी-माचर् 
कृषी व संलग्न काय 4.8 4.3 4.6 4.1  3.8 3.8 3.0 3.3 
उ ोग  25.1 28.5 29.4 30.5  32.0 31.8 31.8 31.0 
सेवा 70.1 67.2 66.0 65.4  64.2 64.4 65.2 65.7 
सवर् 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 

तक्ता 10.50  सरासरी दैिनक रोजगाराची टक्केवारी 
 

उ ोग कार 
वषर् 

2020 2021 2022+
 

गर्ाहक व त ू 24.2 36.8 22.8 
पनुिर्नमाण व त ू 18.9 18.6 20.2 
भांडवली व त ू 10.7 7.8 11.8 
इतर 46.2 36.8 45.2 
एकूण 100.0 100.0 100.0 

आधार : औ ोिगक सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय, महारा टर् शासन 

तक्ता 10.52   कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी साठी न द 
        झाले या कमर्चाऱ्यांची संख्या 

 (लाख) 
       वषर् महारा टर् अिखल भारत 

2018-19 15.76 61.12 
2019-20 17.44 78.58 
2020-21 14.95 77.08 
2021-22 26.45 122.35 
2022-23+ 19.96 94.31 

आधार : कमर्चारी  भिव य  िनवार्ह  िनधी  संघटना  , कदर् शासन                                 # नो हबर पयत      
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राज्य शासनाच्या सेवेमधील कमर्चारी 
10.57 राज्य शासकीय कमर्चाऱ्यांची (सावर्जिनक उपकर्म, 
थािनक सं था वगळून) दरवषीर् एक जलैु या संदभर् िदनांकानसुार 
गणना घेतली जाते.  िद. 1 जलैु, 2022 रोजी राज्य शासनाच्या 
सेवेमध्ये (गट अ ते ड) एकूण 7.23 लाख मंजरू पदे होती व 
त्यापैकी एकूण िरक्त पदे 32.8 टक्के होती. राज्य शासनाच्या 
सेवेमधील कमर्चाऱ्यांची गटिनहाय पदे तक्ता 10.53 मध्ये िदली 
आहेत.  

कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता मागर्दशर्न कदेर् 
10.58 कामाच्या शोधात असणाऱ्या यक्तींना रोजगार व 
वयंरोजगारासाठी समपुदेशन, मागर्दशर्न व मदत करण्यासाठी 
राज्यात कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता मागर्दशर्न कदेर् 
थापन करण्यात आली आहेत.  िद यांग यक्तींसाठी  एका िवशेष 
कदर्ासह राज्यात एकूण 50 कदेर् कायर्रत असनू, त्यापैकी 
36 िज हा तरावर, सहा िव ापीठात आिण आठ आिदवासींकिरता 
आहेत.   

10.58.1  या कदर्ांच्या चाल ून दवहीत ऑक्टोबर, 2022 अखेर न दणीकृत यक्तींची संख्या 58.31 लाख होती. सन 2022 मध्ये 
ऑक्टोबरपयत या कदर्ात न दणी झाले या यक्तींची संख्या 3.48 लाख होती. सन 2022 मध्ये ऑक्टोबरपयत 6.11 लाख अिधसिूचत 
िरक्त जागांपैकी 1.56 लाख जागांवर नेमणकुा करण्यात आ या.  अिधसिूचत िरक्त पदे, भरण्यात आलेली  पदे आिण चाल ून दवहीत 
असले या यक्तींचा शैक्षिणक पातर्तेनसुार तपशील अनकुर्मे पिरिश ट 10.12 व पिरिश ट 10.13 मध्ये िदला आहे.  

रोजगार ोत्साहन कायर्कर्म 
10.59 राज्य शासनामाफर् त रोजगार ोत्साहनाकिरता खालील कायर्कर्म राबिवण्यात येतात. 

 रोजगार ोत्साहन कायर्कर्म : सिुशिक्षत बेरोजगार यक्तींना त्यक्ष कामाचे अथवा इतर ात्यिक्षक िशक्षण देणे  
 िशकाऊ उमेदवारी िशक्षण कायर्कर्म : िशकाऊ उमेदवारांना िशक्षण देऊन उ ोगांना िशिक्षत मनु यबळ परुिवणे 
 उ ोजकता िवकास िशक्षण कायर्कर्म : सिुशिक्षत बेरोजगार यवुकांना वयंरोजगारासाठी ेरीत व िशिक्षत करणे  

रोजगार ोत्साहन कायर्कर्मांतगर्त लाभाथ्यार्ंची संख्या व झालेला खचर् तक्ता 10.54 मध्ये िदला आहे. 
 तक्ता 10.54 रोजगार ोत्साहन कायर्कर्मांतगर्त लाभाथ्यार्ंची संख्या व झाललेा खचर् 

कायर्कर्म लाभाथीर् (संख्या) खचर् (` लाख) 
2020-21 2021-22 2022-23+ 2020-21 2021-22 2022-23+ 

रोजगार ोत्साहन 21,357 24,015 13,050         53.43 186.63 29.53 
िशकाऊ उमेदवारी िशक्षण 34,103 29,468 27,671 1,623.25 1502.58 1,318.78 
उ ोजकता िवकास िशक्षण  0 14,764 27,383 13.05 725.62 1,050.76 

आधार : 1) कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                         +  िडसबरपयत         
            2) यवसाय िशक्षण व िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन  
            3) उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                           

10.60   कुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी व त्या ारे उ ोगांना कुशल मनु यबळ उपल ध हावे या उ ेशाने राज्य शासनामाफर् त 
सन 2009-10 पासनू सवर् िज ांमध्ये रोजगार मेळावे आयोिजत करण्यात येतात. आयोिजत केलेले रोजगार मेळावे व परुिवण्यात 
आलेला रोजगार तक्ता  10.55  मध्ये देण्यात आला आहे. 

तक्ता 10.55  आयोिजत केललेे रोजगार मेळावे व परुिवण्यात आलेला रोजगार 
(संख्या) 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
रोजगार मेळावे 194 202 224 
सहभागी उ ोजक 1,695 1,346 1,877 
रोजगार मेळा यात उपि थत यवुक 2,63,833 93,153 84,317 
परुिवण्यात आलेला रोजगार  28,812 9,595 23,037 

आधार : कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                               + ऑक्टोबरपयत               

तक्ता 10.53 राज्य सेवेमधील कमर्चाऱ्यांची गटिनहाय पदे 
(िद. 1 जुलै, 2022 रोजी ) (लाख) 

गट 
पदे 

मंजरू भरलेली िरक्त 
अ 0.43 0.28 0.16 
ब 0.74 0.44 0.30 
क 4.82 3.48 1.34 
ड 1.24 0.65 0.58 
एकूण  अ ते ड  7.23 4.85 2.37 
इ# - 2.36 - 

#  रोजंदारीवरील, मानधनावर काम करणारे, अंशकालीन व वेतन ेणी लाग ू
 नसलेले कमर्चारी                                                             
टीप : 1) आकडेवारी अ थायी  
        2) आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुणार नाहीत  
आधार : अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन               
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10.61   राज्य शासनाच्या  कौश य िवकास योजनांच्या िनयोजन, समन्वय, अंमलबजावणी तसेच सिनयंतर्ण साठी महारा टर् राज्य 
कौश य िवकास सोसायटी नोडल सं था आहे. या सं थे ारे िविवध िवभागांच्या सवर् कौश य िवकास योजना एकितर्त करुन 
अंमलबजावणी केली जाते.   

 धान मंतर्ी कौश य िवकास योजना - या कदर् परु कृत योजने च्या माध्यमातनू ारे यवुकांना अिधक चांग या उपिजवीकेचे 
साधन उपल ध होण्यासाठी उ ोग संबंिधत िशक्षण देण्यात येते 

 मोद महाजन कौश य व उ ोजकता िवकास अिभयान - ‘कुशल  महारा टर्, रोजगारक्षम महारा टर्’ या ध्येयपतूीर्साठी 
राज्यातील 15 ते 45 वष वयोगटातील यक्तींना कौश य िवकास िशक्षण िदले जाते.   

सन 2022-23 मध्ये अंमलबजावणी केले या  कौश य िवकास िशक्षण योजनांची मािहती तक्ता 10.56 मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता 10.56   सन 2022-23 मध्ये अंमलबजावणी केले या कौश य िवकास िशक्षण योजनांची मािहती 
(िडसबर पयर्त) 

योजना न दणीकृत 
उमेदवार 

िशिक्षत 
उमेदवार 

रोजगारीत / 
वयंरोजगारीत  
उमेदवार 

रोजगारीत / 
वयंरोजगारीत 
उमेदवारांची 
टक्केवारी 

कदर् परु कृत योजना 

 धान मंतर्ी कौश य िवकास योजना 2.0  

i) उ ोगांशी संबंिघत कौश य िशक्षण 69,511 57,887 19,354 27.8 

ii) कृषी क प - सामदुाियक कौश य िशक्षण 3,56,326 2,81,541 ला.ना. ला.ना. 

iii) कृषी क प - वैयिक्तक कौश य िशक्षण 3,720 2,446 0 0 

 धान मंतर्ी कौश य िवकास योजना 3.0     

i) अ प मदुत िशक्षण  7,069 4,408 182 2.6 

ii) िरक्गनायशन ऑफ ायर लिर्नग 7,111 4,642 ला.ना. -- 

iii) कोिवड योद्ध्यांसाठी क टमाइ ड कॅर्श कोसर् 18,958 12,202 -- -- 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - रा टर्ीय नागरी उपजीिवका अिभयान  3,45,899 2,52,250 2,07,119 59.9 

राज्य परु कृत योजना  

मोद महाजन कौश य व उ ोजकता िवकास अिभयान  1,99,429 1,56,420 1,12,192 56.3 

मखु्यमंतर्ी महा-आरोग्य कौश य िशक्षण कायर्कर्म 19,687 16,522 4,496 22.8 

िकमान कौश य िवकास कायर्कर्म 76,825 48,787 20,529 26.7 
आधार :  महारा टर् राज्य कौश य िवकास सोसायटी,  महारा टर् शासन                                                                                                   ला.ना. -  लाग ू नाही 

रोजगार िनिर्मती योजना 

10.62 महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना- महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी  
अिधिनयम-2005  अंतगर्त उपजीिवका सरुके्षत वाढ करण्यासाठी त्येक आिर्थक वषार्त अकुशल काम  करण्यास इच्छुक असणाऱ्या  
ौढ यक्तीच्या त्येक कुटंुबास िकमान 100 िदवसांच्या मजरुीच्या रोजगाराची हमी देण्यात येते. त्येक कुटंुबाच्या 100 िदवसांच्या 
रोजगारावरील खचर् कदर् शासनामाफर् त करण्यात येतो तर 100 िदवसांवरील अितिरक्त रोजगारचा खचर् राज्य शासनामाफर् त केला जातो.  
राज्यातील महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजनेची गती तक्ता 10.57 मध्ये िदली आहे.  कामाच्या वगीर्करणानसुार पणूर् 
कामांची संख्या व त्यावर झालेला खचर् पिरिश ट 10.14 मध्ये देण्यात आला आहे. 
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तक्ता 10.57  महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजनेची राज्यातील गती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
रोजगार परुिवले या कुटंुबांची संख्या (लाख) 16.84 20.36 19.35 

त्यापैकी  कुटंुबांची संख्या (लाख)    
100 िंकवा कमी िदवस  रोजगार परुिवले या 15.50 18.66 18.30 
100 पेक्षा जा त िदवस  रोजगार परुिवले या 1.34 1.70 1.05 

100 पेक्षा जा त िदवस  रोजगार परुिवण्यासाठी आलेला खचर्  (` कोटी) 251.31 257.06 183.50 
रोजगार िनिर्मती (कोटी  मनु य िदवस) 6.79 8.25 6.73 
ित कुटंुब सरासरी रोजगार (िदवस) 40 41 35 
रोजगारातील िह शाची टक्केवारी     
      अनसुिूचत जाती 8.7 8.2 8.1 
      अनसुिूचत जमाती 28.6 24.8 19.6 
      मिहला 42.9 43.6 45.0 
पणूर् झाले या कामांची संख्या 2,61,830 2,30,560 2,89,244 
एकूण खचर् (` कोटी) 1,969.22 2,409.51 2,522.57 
एक िदवसाच्या रोजगार िनिर्मतीचा खचर् (`) 290 292 375 
आधार: िनयोजन िवभाग (रोजगार हमी योजना), महारा टर् शासन                                                                        +  जानेवारी पयत      

10.62.1 िमशन अमतृ सरोवर - वातंत्र्याचा अमतृ महोत्सव साजरा करण्याचा एक भाग हणनू कदर् शासनाने िमशन अमतृ सरोवर 
िदनांक 24 एि ल, 2022 रोजी सरुू केले.  या िमशन ारे देशातील त्येक िज ामधील िकमान 75 जल ोतांचा िवकास व 
पनुरूज्जीवन करण्याचे उ ी ट आहे.  महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या एकितर्करणातनू या िमशनचे 
काम चाल ूआहे. या िमशन अतंगर्त राज्यातील 3,123 जल ोत िनधार्िरत करण्यात आले आहेत व िद. 22 फे वुारी, 2023 पयत त्यापैकी 
929 जल ोताचे काम पणूर् झाले.   
10.63 राज्य िनधी रोजगार हमी योजना - राज्य िनधीतनू ‘मागेल त्याला शेततळे’  योजना आिण ‘नागपरू िवभागात धडक िंसचन 
िवहीर’ योजना  राबिवण्यात येत असनू त्यामधनू अ त्यक्षिरत्या गर्ामीण भागात रोजगार िनिर्मती होते. 

महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयान  
10.64 दीनदयाळ अंत्योदय योजना- रा टर्ीय गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयानांतगर्त महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयान (उमेद) 
राज्य शासनामाफर् त राबिवण्यात येते.  शेती आिण िबगर शेती के्षतर्ातील गरीब जनतेच्या िव मान उपजीिवकेला थैयर् देऊन ोत्सािहत 
करणे या अिभयानाचा मखु्य उ ेश आहे.  गर्ामीण के्षतर्ात बहुतांश गरीब जनतेचा शेती हा उपजीिवकेचा मखु्य ोत अस याने, या 
अिभयानांतगर्त शा वत शेती आिण पशपुालन, लाकूड यितिरक्त इतर वनोत्पज व मत् यपालन या संलग्न कायार्ंवर मखु्य भर िदलेला 
आहे.  महारा टर् राज्य  गर्ामीण  जीवनोन्नती  अिभयानाची  गती  तक्ता  10.58 मध्ये  िदली  आहे.    

तक्ता 10.58  महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनोन्नती अिभयानाची (उमेद) गती 
   

तपिशल 2020-21 2021-22 2022-23+ 
थापन  झालेले वयंसहा यता गट (संख्या) 72,975 77,320 58,423 
वयंसहा यता  गटांतील  सद य  (संख्या) 7,66,238 7,24,191 5,20752 
ा त िनधी (` कोटी) 470.92 231.95 483.42 
खचर् (` कोटी) 371.80 282.48 447.21 
कजर् देण्यात आलेले वयंसहा यता गट (संख्या) 1,31,396 1,93,089 1,64,962 
पत परुवठा (` कोटी) 1,987.77 3,702.65 3,710.00 
आधार : गर्ाम िवकास िवभाग, महारा टर् शासन.                                        +  िडसबर पयत        

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - रा टर्ीय नागरी उपजीिवका अिभयान 
10.65 दीनदयाळ अंत्योदय योजना - रा टर्ीय नागरी उपजीिवका अिभयानाचे उि ट नागरी भागातील गरीब कुटंुबांना वयंरोजगाराच्या 
व कुशल मजरुी रोजगाराच्या संधी उपल ध करून देऊन त्यांचे ¤üÖ×¸ü¦ü¶ व असरुिक्षतता कमी करणे आहे.  हे अिभयान माहे मे, 2017 
पासनू राज्यातील 259 नागरी थािनक सं थांच्या कायर्के्षतर्ात राबिवण्यात येत आहे.  राज्यातील दीनदयाळ अंत्योदय योजना अिभयानाची 
गती तक्ता 10.59 मध्ये देण्यात आली आहे.  
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तक्ता 10.59   राज्यातील दीनदयाळ अतं्योदय योजना - रा टर्ीय नागरी उपजीिवका अिभयानाची गती 
   

                  तपिशल 2020-21 2021-22 2022-23+ 
िवतरीत िनधी      

कदर् शासन (` कोटी)   59.96 100.56 24.83 
राज्य शासन (` कोटी) 38.00 66.13 16.56 

थापन झालेले वयंसहा यता गट (संख्या) 9,773 12,216 6,801 
िफरता िनधी ा त वयंसहा यता गट (संख्या) 6,097 11,425 6,089 
कौश य िशक्षणा ारे रोजगार    

िशक्षण घेतलेले लाभाथीर्  (संख्या) 3,688 2,516 683 
रोजगार/ वयंरोजगार ा त झालेले लाभाथीर् (संख्या) 3,172 641 325 

वयंरोजगार कायर्कर्म    
वैयिक्तक उ ोग लाभाथीर् (संख्या) 3,966 5,343 3,057 
गट उ ोग लाभाथीर् (संख्या) 1,955 2,720 500 

बकँ जोड कायर्कर्म लाभाथीर् (संख्या) 1,07,860 1,43,210 88,400 
आधार : नगर पिरषद शासन संचालनालय, महारा टर् शासन.                                                                                                                  + िडसबरपयत 
 

पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म 
10.66 पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म राज्यामध्ये  सन 2008-09 पासनू राबिवण्यात येत आहे. नागरी भागात होणारे थलांतर 
कमी करण्यासाठी पारंपिरक कारागीर व बेरोजगार यवुकांसाठी वयंरोजगार उ ोगांची उभारणी करुन नवीन रोजगाराच्या संधी िनमार्ण 
करणे व कारािगरांच्या मजरुी िमळिवण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे ही या योजनेची मखु उि टे आहेत. हा 
कायर्कर्म राज्यात खादी आिण गर्ामो ोग आयोग, महारा टर् राज्य खादी आिण गर्ामो ोग मंडळ व िज हा उ ोग कदर्ांमाफर् त राबिवला 
जातो. पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्माची गती तक्ता 10.60 मध्ये देण्यात आली आहे. 
तक्ता 10.60  पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्माची गती  

 

तपिशल 2019-20 2020-21 2021-22+ 
क प (संख्या) 4,303 3,070 2,059 
िवतरीत मािर्जन िनधी  (` कोटी) 108.64 87.21 75.52 
रोजगार िनिर्मती (संख्या) 34,424 24,560 16,472 

आधार : उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                                                                         +िडसबर पयत             

बीज भांडवल योजना  
10.67 बेरोजगार यिंक्तना उ ोग, सेवा व यवसाय यासारखे वयंरोजगार सरुू करण्याकिरता िवि य सं थां ारे परुिवण्यात येणाऱ्या 
कजार्साठी बीज भांडवल परुवनु ोत्सािहत करणे हा या योजनेचा मखु्य उ ेश आहे. राज्यातील बेरोजगार यक्ती िंकवा 18 ते 50 वष 
वयोगटातील सातवी उ ीणर् यक्तींचा गट या योजनेचा लाभ घेण्यास पातर् आहेत. सन 2021-22 मध्ये 286 क पांना ` 4.01 कोटी 
बीज भांडवल िनधी िवतरीत करण्यात आला.  

मखु्यमंतर्ी रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म 
10.68 सू म व लघ ु उ ोगां ारे रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करण्यासाठी राज्य शासन सन 2019 पासनू मखु्यमंतर्ी रोजगार िनिर्मती 
कायर्कर्माची अंमलबजावणी करीत आहे.  या कायर्कर्मांतगर्त क प िंकमतीच्या 15 ते 35 टक्के अथर् सहा य अनदुान हणनू िदले जाते. 
सन 2020-21, 2021-22 आिण 2022-23 (माहे िडसबर पयत) मध्ये या कायर्कर्मांतगर्त अनकुर्मे 7,199, 4,519 आिण  
5,321  क पांना मंजरुी देण्यात आली. 

औ ोिगक संबंध 
10.69 सन 2022  मध्ये कामबंद (संप व टाळेबंदी) झालेली करणे 17 होती ज्यामध्ये 6,363 कामगार बािधत झाले आिण  
18.51 लाख मनु य िदवस वाया गेले.  सन 2021 मध्ये 29 कामबंद (संप व टाळेबंदी) करणांमळेु  6,799  कामगार बािधत झाले 
आिण  18.28 लाख मनु य िदवस वाया गेले. राज्यातील औ ोिगक िववादाबाबतचा तपशील पिरिश ट 10.15 मध्ये िदला आहे. 

कामगार क याण  
10.70 कामगार व त्यांच्या कुटंुिबयांसाठी कामाच्या िठकाणा यितिरक्त क याणकारी योजना राबवनू त्यांच्या सामािजक, सां कृितक, 
शैक्षिणक, आिर्थक आिण मानिसक तरात उन्नती करण्यासाठी महारा टर् कामगार क याण मंडळाची थापना सन 1953 मध्ये करण्यात 
आली.  माहे माचर्, 2022 पयत मंडळाकडे  49.85 लाख कामगारांसह 1.56 लाख आ थापना न दणीकृत आहेत. 
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10.71 इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगार व सेवाशतीर्ंचे िनयमन करण्याच्या उ ेशाने तसेच सरुक्षा, आरोग्य व 
क याणासाठीच्या उपाय योजना करण्याच्या दृ टीने, कदर् शासनाने ‘इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशतीर् िनयमन) 
कायदा, 1996’ पािरत केला आहे. या काय ा अंतगर्त महारा टर् इमारत व इतर बांधकाम कामगार क याणकारी मंडळाची थापना 
करण्यात आली. राज्यात माहे माचर्, 2022 पयत एकूण 33.83 लाख न दणीकृत बांधकाम कामगार होते.  बांधकाम कामगारांकिरता 
िविवध योजना मंडळाकडून राबिव या जातात आिण माहे नो हबर, 2022 पयत लाभाथ्यार्ंची संख्या 66.36 लाख होती. 

10.72 ई- म पोटर्ल-कदर् शासनाच्या म व रोजगार मंतर्ालयाने 
असंघटीत कामगारांना  सामािजक सरुक्षा सेवा देण्याच्या उ ेशाने  
असंघटीत कामगारांचा रा टर्ीय मािहतीकोष तयार करण्यासाठी ई- म 
पोटर्ल िवकिसत केले आहे.  राज्यातनू माहे फे वुारी, 2023 पयत 1.35 
कोटी असंघटीत कामगारांची न दणी ई- म पोटर्लवर झाली असनू 
त्यापैकी 50.9 टक्के ि या आहेत. राज्यातील न दणीकृत असंघटीत 
कामगारांपैकी 57.4 टक्के कामगार 18-40 वष वयोगटातील आहेत 
तर 18-40 वष वयोगटातील 26.1 टक्के कामगार आहेत. ई- म 
पोटर्लवर फे वुारी, 2023 पयत न दणीकृत  राज्यातील कामगारांची 
संख्या तक्ता 10.61 मध्ये िदली आहे. 

10.73 घरेल ू कामगारांना कोणत्याही कामगार काय ा अंतगर्त 
संरक्षण नाही या व तिु थतीचा िवचार करून राज्य शासनाने घरेल ू
कामगारांच्या क याणासाठी महारा टर् घरेल ू कामगार क याण मंडळ 
अिधिनयम, 2008 पािरत केला आहे. राज्यात एकूण 4.85 लाख 
न दणीकृत घरेल ू कामगार आहेत. कोिवड-19 महामारीच्या काळात 
‘ ेक द चेन’ या अिभयानांतगर्त सन 2021-22 मध्ये शासनाने 
राज्यातील न दणीकृत सकर्ीय घरेल ूकामगारांना त्येकी ` 1,500 थेट 
लाभ ह तांतरणा ारे आिर्थक सहा य मंजरू केले.  माहे िडसबर, 2022 
पयत 60,923 घरेल ूकामगारांना लाभ देण्यात आला.   

10.74 धानमंतर्ी मयोगी मान-धन योजना - असंघटीत कामगारांना वृ ापकालीन संरक्षण व सामािजक सरुक्षा देण्यासाठी सन 2019 
मध्ये ही योजना सरुू करण्यात आली. या योजने अंतगर्त 18 ते 40 वष वयोगटातील दरमहा ` 15,000 िंकवा त्यापेक्षा कमी मािसक 
उत्पन्न असलेले आिण अन्य कुठ याही िनवृ ी वेतन योजनेत सहभागी नसलेले असंघटीत कामगार पातर् आहेत.  अशा पातर् कामगारांना 
त्यांच्या वयानसुार दरमहा  ` 55 ते  ` 200 वगर्णी भरून 60 वष वय पणूर् झा यानंतर दर महा  ` 3000 िनवृ ी वेतन िदले जाईल.  
राज्यात या योजनतगर्त 6,03,685  असंघटीत कामगारांची  िद. 31 िडसबर, 2022 पयत  न दणी झालेली आहे. 

बाल कामगार ितबंध 
10.75 बाल कामगार ( ितबंध आिण िनयमन) अिधिनयम 1986 चा उ ेश 14 वषार्ंपेक्षा कमी वयाच्या बालकांना कामगार हणनू 
घेण्यास ितबंध करणे आहे. बालकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आिण मनावर िवपिरत पिरणाम करणाऱ्या 16 यवसाय व  
65 िकर्यांमध्ये बालकांना कामावर ठेवण्यास ा अिधिनयमान्वये ितबंध करण्यात आला आहे.  अिधिनयमातील सन 2016 मिधल 
सधुारणेनसुार ज्या यक्तीने वयाची 14 वष पणूर् केली असनू परंत ू 18 वष पणूर् केलेली नाहीत अशांना िकशोरवयीन संबोधले असनू  
धोकादायक यवसायांमध्ये िकशोरवयीनांना रोजगारास ितबंध केला आहे. घरगतुी उपकर्म आिण िशक्षण कदेर् या अिधिनयमाच्या 
पिरकके्षतनू वगळण्यात आली आहेत. सन 2021 मध्ये 117 ठीकाणी धाडी घालनू 42 बाल कामगार व 70 िकशोरवयीन कामगारांची 
सटुका करण्यात आली आिण 48 करणांमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.  सन 2022 मध्ये 125 िठकाणी  धाडी टाकण्यात 
आ या व तेथनू 24 बाल कामगार व 100 िकशोरवयीन कामगारांची सटुका करण्यात आली आिण 45 कायदेशीर कारवाई करण्यात 
आली.   

¤üÖ×¸ü¦ü¶ 

10.76 ‘सवर् वरूपातील सावर्ितर्क ¤üÖ×¸ü¦ü¶ नािहसे करणे’ हे शा वत िवकास ध्येय-1 आहे. ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनमूर्लन करण्यासाठी 
शासनामाफर् त िविवध योजना/कायर्कर्म राबिवण्यात येतात. तत्कालीन योजना आयोगाकडून कदर् शासनाच्या रा टर्ीय संिख्यकी 
कायार्लया ारे दर पाच वषार्ंनी बहृ  तरावर घेत या जाणाऱ्या ‘कुटंुबाच्या उपभोग्य बाबीवरील खचर्’ या िवषयावरील पाहणीच्या आधारे 
¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषा व ¤üÖ×¸ü¦ü¶Öचे माण यांचे अदंाज तयार करण्यात येतात.  सन 2011-12 साठी तडुलकर सिमतीच्या िशफारशींनसुार तयार 
करण्यात आलेले ¤üÖ×¸ü¦ü¶üÖचे अंदाज सवार्त अिलकडचे उपल ध असलेले अंदाज आहेत. 

तक्ता 10.61  यवसाय के्षतर्िनहाय ई- म पोटर्लवर 
     न दणीकृत कामगारांची संख्या 

(लाख) 
यवसाय के्षतर् संख्या 

कृषी 74.34 
बांधकाम 10.51 
घरेल ूकामगार 6.90 
चम ोग 6.82 
व तर्ो ोग 6.70 
वाहने व वाहतकू 5.36 
भांडवली व त ूव उत्पादन 2.66 
शासन 2.46 
पयर्टन व आदराितथ्य 1.73 
इलेक्टर्ािनक 1.68 
आरोग्यसेवा 1.68 
स दयर् व िनरोगीपणा 1.18 
िशक्षण 1.03 
िकरकोळ यापार 0.93 
इतर 9.82 

आधार: म व रोजगार मंतर्ालय,  कदर् शासन         
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10.76.1 सन 2011-12 साठी देश तरावर गर्ामीण भागासाठी दरडोई दरमहा खचर् ` 816 आिण नागरी भागासाठी दरडोई दरमहा  
` 1,000 अशी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ü रेषा िनि चत करण्यात आली.  राज्यातील गर्ामीण भागासाठी दरडोई दरमहा  ` 967 आिण नागरी भागासाठी 
दरडोई दरमहा ` 1,126 अशी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषा िनि चत करण्यात आली. राज्यात ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील लोकांचे माण गर्ामीण भागासाठी 
24.2 टक्के तर नागरी भागासाठी 9.1 टक्के होते. िनवडक राज्यातील सन 2011-12 साठी राज्यिनहाय ¤üÖ×¸ü¦ü¶रेषा आिण ¤üÖ×¸ü¦ü¶ü 
रेषेखालील लोकांचे माण  तक्ता 10.62 मध्ये िदले आहे. 
तक्ता 10.62 िनवडक राज्यातील सन 2011-12 साठी ¤üÖ×¸ü¦ü¶रेषा आिण ¤üÖ×¸ü¦ü¶ü रेषेखालील लोकांचे माण        
 

राज्य 
¤üÖ×¸ü¦ü¶ü रेषा (दरडोई दरमहा `)  ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील लोकांचे माण 
गर्ामीण नागरी  गर्ामीण नागरी एकूण 

आंधर् देश  860 1,009  11.0 5.8 9.2 
िबहार 778 923  34.1 31.2 33.7 
गजुरात 932 1,152  21.5 10.1 16.7 
कनार्टक  902 1,089  24.5 15.3 20.9 
केरळ 1,018 987  9.1 5.0 7.1 
मध्य देश 771 897  35.7 21.0 31.7 
महारा टर् 967 1,126  24.2 9.1 17.4 
पंजाब 1,054 1,155  7.7 9.2 8.3 
राज थान 905 1,002  16.1 10.7 14.7 
तामीळनाडू 880 937  15.8 6.5 11.3 
उ र देश 768 941  30.4 26.1 29.4 
पि चम बंगाल 783 981  22.5 14.7 20.0 
अिखल-भारत    816 1,000  25.7 13.7 21.9 

आधार :  तत्कालीन िनयोजन आयोग, कदर् शासन     

बहुआयामी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनदशांक   ü 
10.77   बहुआयामी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ मोजमाप प तीमध्ये एकमेकांवर अवलंबनू असणाऱ्या व ¤üÖ×¸ü¦ü¶üÖस कारणीभतू असणाऱ्या िविवध 
बाबींचा अंतभार्व केला जातो ज्यांचा आिर्थक बाबींवरुन करण्यात येणारे ü¤üÖ×¸ü¦ü¶üÖचे मोजमाप प तीमध्ये समावेश नाही. बहुआयामी 
¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनदशांक मध्ये आरोग्य, िशक्षण आिण राहणीमानाचा दजार् हे तीन समान भार असलेले आयाम आहेत. बहुआयामी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ 
िनदशांकाच्या त्येक िनदशकानसुार बहुआयामी गरीब व वंिचत लोकसंख्येची टक्केवारी तक्ता 10.63 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.63 बहुआयामी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनदशांकाच्या त्येक िनदशकांनसुार बहुआयामी गरीब व वंिचत लोकसंख्येची टक्केवारी 
(टक्के) 

आयाम िनदशक महारा टर् अिखल भारत 
आरोग्य पोषण 12.4 19.9 

बाल व िकशोर मतृ्य ू 0.8 1.9 
माता आरोग्य 7.1 14.7 

    
िशक्षण शालेय िशक्षणाची वष 4.3 10.7 

शालेय उपि थती 3.0 5.2 
    
राहणीमानाचा दजार् वयंपाकाचे इंधन 12.5 23.1 

वच्छता 12.5 21.3 
िपण्याचे पाणी 5.3 5.5 
वीज 3.1 8.3 
गहृिनमार्ण 10.1 20.6 
मालम ा 6.7 8.9 
बकँ खाते 3.8 5.4 

बहुआयामी गरीब लोकसंख्या  14.9 25.0 
बहुआयामी ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िनदशांक  0.065 0.118 
आधार :  नीती आयोग, कदर् शासन   
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गहृिनमार्ण 
10.78  िनवारा ही मानवाच्या मलूभतू गरजांपैकी एक गरज आहे. सन 2030 पयर्त सवार्ंसाठी पयार् त, सरुिक्षत आिण परवडणारी घरे 
आिण मलूभतू सेवा िमळण्याची आिण झोपडपट् ांचा दजार् वाढ करण्याची सिुनि चती करणे हे शा वत िवकास ध्येय 11 अंतगर्त एक 
ल य आहे. लोकसंख्या वाढ आिण  वाढत्या नागरीकरणामळेु शहरी भागात झोपडपट् ांचा िव तार होत आहे. झोपडपट् ांचे पनुवर्सन 
आिण शहरी भागात घरे उपल ध करुन देणे हे मोठे आ हान आहे. परवडणारी घरे उपल ध करुन देण्यासाठी शासन िविवध योजना 
राबिवत आहे. राज्यातील थावर संपदा के्षतर्ाचे िनयमन करण्यासाठी महारा टर् थावर संपदा िनयामक ािधकरण (महारेरा) ची थापना 
करण्यात आली आहे. 

नागरी गहृिनमार्ण 
10.79   महारा टर् गहृिनमार्ण व के्षतर्िवकास ािधकरण ( हाडा) आिण शहर व औ ोिगक िवकास महामंडळ मयार्िदत (िसडको) या शहरी 
भागात िकफायतशीर दरात घरे बांधणाऱ्या राज्य सं था आहेत. झोपडप ी पनुवर्सन ािधकरण ही शहरी भागातील झोपडपट् ांचे 
पनुिर्वकास करणारी राज्य सं था आहे.  

धानमंतर्ी आवास योजना (नागरी) 

10.79.1 ‘ धानमंतर्ी आवास योजना (नागरी) - सवार्ंसाठी घरे’ या कदर्शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतगर्त सन 2022 पयत सवर् पातर् 
नागरी कुटंुबांना मलूभतू सिुवधांसह पक्की घरे उपल ध करुन िदली जाणार आहेत.  नागरी भागातील अत्य प उत्पन्न गट, अ प उत्पन्न 
गट, मध्यम उत्पन्न गट व झोपडप ीवािसयांच्या घरांची कमतरता दरू करणे या योजनेचा उ ेश आहे. मिहला सक्षमीकरणाला ोत्साहन 
देण्यासाठी या योजनेत मिहला सद याच्या नावावर िंकवा संयकु्त नावाने मिहलेचे नाव थम असले या घरांची मालकी देण्यावर भर 
देण्यात येतो. या योजनेअतंगर्त राज्याने 391 शहरांमध्ये 19.40 लाख घरे बांधण्याचे उि ट िनि चत केले आहे. धानमंतर्ी आवास योजना 
(नागरी) अंतगर्त गहृ क पांना गती देण्याकिरता राज्य शासनाने महारा टर् गहृिनमार्ण िवकास महामंडळाची थापना केली आहे. या 
योजनेअतंगर्त गहृ क पांना िनवासी के्षतर्ासाठी 2.5 चटई के्षतर्फळ आिण हिरत िंकवा ना-िवकास के्षतर्ासाठी एक चटई के्षतर्फळ िनधार्िरत 
करण्यात आले आहे. या योजनेअंतगर्त घरकुलांचे बांधकाम हाडा व िसडको यांचेमाफर् त तसेच वैयिक्तकिरत्या करण्यात येते. या योजने 
अंतगर्त माहे िडसबर, 2022 पयत 14.91 लाख घरकुलांचा समावेश असले या एकूण 1,530 क पांना मान्यता देण्यात आली असनू 
त्यापैकी 6.90 लाख घरकुलांचे बांधकाम पणूर् झाले आहे. 

महारा टर् गहृिनमार्ण व के्षतर्िवकास ािधकरण 

10.79.2 मुंबई तसेच राज्याच्या काही भागात िकफायतशीर दरात घरे उपल ध करुन देण्याकिरता राज्य शासनाने सन 1977 मध्ये 
हाडाची थापना केली. थापनेपासनू नो हबर, 2022 पयत हाडाने एकूण 4,93,743 िनवासी सदिनका/घरकुले (पनुिर्वकासासह) 
बांध या आहेत. हाडाकडून बांधण्यात आले या सदिनका/घरकुले तक्ता 10.64 मध्ये आिण िविवध उत्पन्न गटांसाठी सधुािरत  उत्पन्न 
मयार्दा व चटई के्षतर् तक्ता 10.65 मध्ये िदले आहे.  

तक्ता 10.64  हाडाकडून बांधण्यात आले या सदिनका/घरकुले 
                                                                                                                                                                                               (संख्या) 

वषर् अत्य प 
उत्पन्न गट 

अ प उत्पन्न 
गट 

मध्यम  
उत्पन्न गट 

उच्च उत्पन्न 
गट 

सदिनका एकूण संकर्मण 
िशिबरे 

खचर्         
(` कोटी) 

 2020-21   1,110      0       0      0  53  1,163      278  389.32 

 2021-22    1,831     62       256      0  2,122  4,271  0        752.66 

  2022-23+     6,935     984  659           14  0  8,592      53 1,873.84 
आधार: हाडा                                                                                                                                                                                       +  नो हबरपयत      
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तक्ता 10.65 िविवध उत्पन्न गटांसाठी सधुािरत उत्पन्न मयार्दा व चटई के्षतर्  

उत्पन्न गट 

सधुािरत कमाल उत्पन्न मयार्दा (` वािर्षक) 

अनजेु्ञय के्षतर्फळ 
(चटई के्षतर्फळ) 

मुंबई महानगर के्षतर् (एमएमआर), पणेु महानगर के्षतर् 
(पीएमआरडीए), नागपरू महानगर के्षतर् (एनएमआरडीए), 
नागपरू सधुार न्यास देश (एनआयटी)  तसेच 10 

लाखापेक्षा जा त लोकसंख्या असले या थािनक वराज्य 
सं था अंतगर्त के्षतर् 

उवर्िरत महारा टर्ातील 
थािनक वराज्य सं था 

अंतगर्त के्षतर् 

अत्य प उत्पन्न गट (इड यएूस) ` 6.00 लाख पयत ` 4.50 लाख पयत 30 चौ.मीटर पयत 

अ प उत्पन्न गट (एलआयजी) ` 9.00 लाख पयत ` 7.50 लाख पयत 60 चौ. मीटर पयत 

मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) ` 12.00 लाख पयत ` 12.00 लाख पयत 160 चौ. मीटर पयत 

उच्च उत्पन्न गट (एचआयजी) कमाल मयार्दा नाही कमाल मयार्दा नाही 200 चौ. मीटर पयत 
  
 आधार : गहृिनमार्ण िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                                                             

10.79.3 सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत हाडाच्या िविवध मंडळांमाफर् त बांधण्यात आले या सदिनका/घरकुले यांचा तपशील 
तक्ता 10.66 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 10.66  हाडाच्या िविवध मंडळांमाफर् त बांधण्यात आले या सदिनका/घरकुले 
(सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत) (संख्या) 

हाडा मंडळ अत्य प 
उत्पन्न गट 

अ प उत्पन्न 
गट 

मध्यम उत्पन्न 
गट 

उच्च उत्पन्न 
गट 

सदिनका एकूण संकर्मण 
िशिबरे 

खचर्         
(` कोटी) 

मुंबई 2,292 736 290 14 0 3,332 53 236.36 
कोकण 3,421 176 0 0 0 3,597 0 370.66 
नािशक 42 0 0 0 0 42 0 10.25 
पणेु 636 0 352 0 0 988 0 444.42 
औरंगाबाद 432 0 0 0 0 432 0 28.52 
अमरावती 0 0 6 0 0 6 0 394.66 
नागपरू 112 72 11 0 0 195 0 388.97 

  एकूण 6,935 984 659 14 0 8,592 53 1873.84 
आधार : हाडा                                                                                                                                                                                           
शहर व औ ोिगक िवकास महामंडळ मयार्िदत  
10.79.4 शहर व औ ोिगक िवकास महामंडळ मयार्िदत (िसडको) हे राज्यात िनयोजनब  गहृिनमार्ण िवकास कायर्कर्म राबिवत आहे. 
थापनेपासनू (1970) िडसबर, 2022 पयत िसडकोने एकूण 1,98,542 सदिनका/घरकुले बांधली आहेत व 51,786 सदिनका/घरकुले 
यांचे बांधकाम गतीपथावर आहे.  थापनेपासनू  िडसबर, 2022 पयत िसडकोने बांधण्यात आले या सदिनका/घरकुले यांचा तपशील 
तक्ता कर्. 10.67 मध्ये िदला आहे. 
10.79.5 धानमंतर्ी आवास योजना (नागरी) अंतगर्त िसडकोने अत्य प उत्पन्न गट  आिण अ प उत्पन्न गट यांचेकिरता सन  
2020-21 पयर्त 15,432 सदिनका बांधले या असनू िडसबर 2024 पयत 89,868 सदिनका बांधण्याचे उि ट िनि चत केले आहे.  

तक्ता 10.67  िसडकोने बांधले या सदिनका/घरकुले    
( थापनेपासनू िडसबर, 2022 पयत) (संख्या) 

शहर 
अत्य प/अ प 
उत्पन्न गट 

अत्य प/अ प 
उत्पन्न गट 

(पीएमएवाय अंतगर्त) 

मध्यम 
उत्पन्न गट 

उच्च 
उत्पन्न गट 

एकूण खचर्  
(` कोटी) 

नवी मबुई 64,641 15,432 35,245 28,736 1,44,054 3,579 
नािशक 21,343 0 2,619 582 24,544 42 
औरंगाबाद 19,501 0 2,127 432 22,060 56 
नांदेड 7,758 0 126 0 7,884 9 
एकूण 1,13,243 15,432 40,117 29,750 1,98,542    3,686 
आधार : िसडको  
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झोपडप ी पनुवर्सन योजना 
10.79.6   झोपडप ी पनुवर्सन ािधकरण यांचेकडून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेअंतगर्त झोपडप ीत राहणाऱ्या 
कुटंुबांना सदिनका परुिवण्यात येत आहेत. योजनेच्या सरुुवातीपासनू (1995) िडसबर, 2022 पयत एकूण 2,231 क प पणूर् झाले 
आहेत आिण झोपडप ीत राहणाऱ्या 2,45,295 कुटंुबांचे सदिनकांमध्ये पनुवर्सन करण्यात आले आहे.  

गर्ामीण गहृिनमार्ण 
10.80 शासन गर्ामीण गहृिनमार्णासाठी धानमंतर्ी आवास योजना (गर्ामीण), राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा सधुािरत योजना-2, रमाई 
आवास योजना, शबरी आिदवासी घरकुल योजना, यशवंतराव च हाण मकु्त वसाहत/वैयिक्तक घरकुल योजना, पंडीत दीनदयाळ 
उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथर्सहा य योजना, इत्यादी िविवध योजना शासन राबिवत आहे. 

धानमंतर्ी आवास योजना (गर्ामीण) 

10.80.1  या योजनेअंतगर्त गर्ामीण भागातील बेघर व भिूमहीन 
लाभाथ्यार्ंना 269 चौ. फूट के्षतर्फळाचे घरकुल बांधण्यासाठी 
` 1.20 लाख तर नक्षलगर् त व ड गरी भागातील लाभाथ्यार्ंना 
` 1.30 लाख अनदुान देण्यात येते. योजनेच्या सरुुवातीपासनू 
(2016) िडसबर, 2022 पयत एकूण  14,16,309 घरकुलांना 
मंजरुी देण्यात आली असनू त्यापैकी 9,27,504 घरकुलांचे 
बांधकाम पणूर् झाले आहे. धानमंतर्ी आवास (गर्ामीण) योजनेची 
गती तक्ता 10.68 मध्ये िदली आहे. 

राजीव गांधी गर्ामीण िनवारा सधुािरत योजना-2 
10.80.2  दािरदर्य रेषेवरील परंत ुअ प उत्पन्न गटातील लाभाथ्यार्ंना घर बांधण्याकिरता ही योजना राबिवण्यात येते. या योजनेअंतगर्त 
ित घरकुल ` एक लाख िंकमत िनधार्िरत करण्यात आली असनू त्यापैकी िज ातील अगर्णी बकेँकडून ` 90,000 कजर् परुिवले जाते व 
उवर्िरत ` 10,000 लाभाथ्यार्ने खचर् करावयाचे आहेत. कजार्वरील याज राज्य शासनाकडून अनदुानाच्या वरुपात िदले जाते. या 
योजनेअतंगर्त नो हबर, 2022 पयत ` 88.93 कोटी याजाची रक्कम हाडामाफर् त अगर्णी बकँांना िवतिरत करण्यात आली आहे.  

रमाई आवास योजना 
10.81 राज्यातील अनसुिूचत जाती व नवबौध्द घटकांतील बेघर िंकवा कच्चे घर असले या कुटंुबांकिरता रमाई आवास योजना 
राबिवण्यात येते. या योजनेअंतगर्त 269 चौ. फूट के्षतर्फळाचे घरकुल बांधण्यासाठी गर्ामीण भागातील सवर् साधारण के्षतर्ात लाभाथ्यार्ला 
` 1.32 लाख तर नक्षलगर् त व ड गरी भागात लाभाथ्यार्ला ` 1.42 लाख आिण नागरी भागात लाभाथ्यार्ला 323 चौ. फूट के्षतर्फळाचे 
घरकुल बांधण्यासाठी ` 2.50 लाख अनदुान देण्यात येते. रमाई आवास योजनेची गती तक्ता 10.69 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.68  धानमंतर्ी आवास (गर्ामीण) योजनेची गती 
 

वषर् 
घरकुले (संख्या) खचर् 

(` कोटी) ल य साध्य 
2020-21 2,85,841 1,93,908 2,601.65 

2021-22    3,91,921 66,360  1,469.79 
आधार : गर्ाम िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                     

तक्ता 10.69  रमाई आवास योजनेची गती  
 

वषर् 

घरकुले (संख्या) 
 
 

खचर् (` कोटी) 
ल य 

 
मंजरू 

गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी गर्ामीण नागरी 

2019-20 93,370 18,185  90,066 9,006  300 60 

2020-21 0 0  0 657  1,000 20 

2021-22 1,17,871 22,676  63,533 14,461  562.50 75 

2022-23+ 0 0  0 0  262.50 105.50 
आधार : सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                      + िडसबरपयत    
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शबरी आिदवासी घरकुल योजना 

10.82 राज्यातील अनसुिूचत जमातीतील बेघर िंकवा कच्चे घर असले या कुटंुबांकिरता शबरी आिदवासी घरकुल योजना राबिवण्यात 
येते. या योजनेअंतगर्त 269 चौ. फूट के्षतर्फळाचे घरकुल बांधण्यासाठी गर्ामीण भागातील लाभाथ्यार्ला सवर् साधारण के्षतर्ात 
` 1.32 लाख तर नक्षलगर् त व ड गरी भागात ` 1.42 लाख आिण नागरी भागातील लाभाथ्यार्ला 269 चौ. फूट के्षतर्फळाचे घरकुल 
बांधण्यासाठी  ` 2.50 लाख अनदुान देण्यात येते. शबरी अिदवासी घरकुल योजनेची गती तक्ता 10.70 मध्ये िदली आहे. 

यशवंतराव च हाण मकु्त वसाहत/वैयिक्तक घरकुल योजना  

10.83  यशवंतराव च हाण मकु्त वसाहत/वैयिक्तक घरकुल योजना िवमकु्त जाती आिण भटक्या जमातीतील बेघर िंकवा कच्चे घर 
असले या कुटंुबांकिरता राबिवण्यात येते. या योजनेअंतगर्त 269 चौ. फूट के्षतर्फळाचे घरकुल बांधण्यासाठी ` 1.20 लाखापेक्षा कमी 
वािर्षक उत्पन्न असणाऱ्या गर्ामीण भागातील लाभाथ्यार्ला सवर् साधारण के्षतर्ात ` 1.20 लाख तर नक्षलगर् त व ड गरी भागात  
` 1.30 लाख अनदुान देण्यात येते. सन 2022-23 या वषार्साठी िडसबरपयत एकूण 3,109 घरकुलांना मंजरुी देण्यात आली असनू  
` 10.56 कोटी खचर् झाला. 

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथर्सहा य योजना  

10.84 धानमंतर्ी आवास योजना (गर्ामीण) व राज्याच्या अन्य गर्ामीण घरकुल योजनेअतंगर्त पातर् परंत ुजागेअभावी घरकुलाच्या 
लाभापासनू वंिचत असले या ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील लाभाथ्यार्ंसाठी ‘पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथर्सहा य योजना’ 
राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअंतगर्त 500 चौ. फूट जागा खरेदीसाठी ` 50,000 मयार्देपयत अथर्सहा य देण्यात येते. योजनेच्या 
सरुुवातीपासनू (2017)  िडसबर, 2022 पयत 26,018 लाभाथ्यार्ंना अथर्सहा य देण्यात आले आहे.  

महारा टर् थावर संपदा िनयामक ािधकरण  

10.85 थावर संपदा (िविनयम आिण िवकास) अिधिनयम, 2016 काय ाअंतगर्त राज्य शासनाने थावर संपदा के्षतर्ाचे िनयमन 
करण्यासाठी महारा टर् थावर संपदा िनयामक ािधकरण (महारेरा) ची थापना केली असनू त्यामध्ये पारदशर्कता, िव ीय िश त, नागिरक 
किदर्तता, उ रदाियत्व आिण सलोखा व अधर्-न्याियक यंतर्णे ारे तकर्ारींचे जलदगतीने िनराकरण या बाबी अंतभूर्त आहेत.  
माहे जानेवारी, 2023 पयत महारेराकडे एकूण 39,106 क पांची न दणी करण्यात आली. महारेराकडे 19,215 तकर्ारी ा त झा या 
असनू त्यापैकी  13,006 तकर्ारींचा िनपटारा करण्यात आला. 

 

 

तक्ता 10.70  शबरी आिदवासी घरकुल योजनेची गती 
  

वषर् 
घरकुले (संख्या) 

खचर् (` कोटी) 
ल य मंजरू 

2019-20 38,153 37,645                 135.11 

2020-21 0 0 297.23 

2021-22 18,544 16,910 150.39 

2022-23+ 24,075 943 147.00 
आधार : आिदवासी  िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                     +  नो हबरपयत       
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पाणी परुवठा व वच्छता 
10.86  िनरामय मानवी जीवनाकिरता परेुसे व वच्छ िपण्याच्या पाण्याची उपल धता आिण वच्छतेच्या मलूभतू सिुवधांची 
उपल धता असणे आव यक आहे. ‘सवार्ंसाठी पाणी व वच्छता यांची उपल धता व शा वत यव थापन यांची सिुनि चती करणे’ हे 
शा वत िवकास ध्येय आहे. सरुिक्षत िपण्याचे पाणी परुिवण्यासाठी व सयुोग्य वच्छता सिुवधा उपल ध करून देण्यासाठी शासन िविवध 
योजना/कायर्कर्म राबिवत आहे.  
पाणी परुवठा  
10.87 गर्ामीण व नागरी भागातील सवर् कुटंुबाना िनयिमत आिण सवर् सोयीच्या िठकाणी परेुसा व वच्छ पाणी परुिवण्यासाठी शासन 
िविवध योजना थािनक वराज्य सं थामाफर् त राबिवत आहे. 

जल जीवन अिभयान 
10.88  ‘हर घर नल से जल’ हे उि ट समोर ठेवनू कदर् शासनाने रा टर्ीय गर्ामीण पेयजल कायर्कर्म माहे स टबर, 2020 पासनू जल 
जीवन अिभयानामध्ये रुपांतरीत केला आहे. गर्ामीण भागातील त्येक कुटंुबास वैयिक्तक नळ जोडणी ारे दरडोई िकमान 55 िलटर 
ितिदन गणुव ापणूर् पाण्याचा परुवठा करणे हे जल जीवन अिभयानाचे मखु्य उि ट आहे. या अिभयाना अंतगर्त सन 2024 पयर्त 
गर्ामीण भागातील त्येक कुटंुब, शाळा, गर्ामपंचायत इमारत, आरोग्य कदेर्, सामदुाियक इमारत इत्यादींना वैयिक्तक नळ जोडणी 
परुिवण्यात येणार आहे. जल जीवन अिभयाना अंतगर्त मखु घटक खालील माणे: 

 त्येक कुटंुबास नळ जोडणी देण्यासाठी गावात अंतगर्त नळपाणी परुवठा पायाभतू सिुवधांचा िवकास करणे 

 दीघर्कालीन शा वत पाणी परुवठा यव थेसाठी िपण्याच्या पाण्याच्या िव वासाहायर् ोतांचा िवकास आिण/िंकवा िव मान 
ोतांमध्ये वाढ करणे 

 त्येक गर्ामीण कुटंुबास पाणी परुवठयासाठी आव यक असेल ितथे मो ा माणात पाणी वहन, कर्ीया संयंतेर् आिण िवतरण 
जाळे थािपत करणे 

 पाण्याच्या गणुव ेची सम या असले या िठकाणी पाण्यातील दिूषत घटक काढून टाकण्यासाठी तंतर्ज्ञानाचा वापर करणे 

 िकमान 55 लीटर दरडोई ितिदन मानकानसुार पाणी परुवठयासाठी पणुर् झाले या आिण गतीपथावर असले या   
योजनांतगर्त वैयिक्तक नळजोडण्यांची पनुज डणी करणे 

10.88.1 राज्यात जल जीवन अिभयानावर सन 2021-22 मध्ये ` 2,855.66 कोटी  खचर् झाला. जल जीवन अिभयानाची भौितक 
गती तक्ता 10.71  मध्ये िदली आहे. 

मखु्यमंतर्ी गर्ामीण पेयजल कायर्कर्म 

10.89 पाणी परुव ात सधुारणा करुन परेुसे व शु  िपण्याचे 
पाणी उपल ध करुन देण्याकिरता गर्ामीण भागामध्ये ‘मखु्यमंतर्ी 
गर्ामीण पेयजल कायर्कर्म’ राज्यात राबिवण्यात आला. या 
कायर्कर्माचा कालावधी सन 2016-17 ते 2019-20 होता. या 
कायर्कर्मा अंतगर्त ` 602.06 कोटी रकमेच्या 743 नवीन नळ 
पाणी परुवठा योजनांना मंजरुी देण्यात आली होती. 
गतीपथावरील पाणीपरुवठा योजनांची कामे पणूर् करण्याकिरता 
या कायर्कर्मास सन 2022-23 पयत मदुत वाढ देण्यात आली आहे. माहे ऑक्टोबर, 2022 पयत 536 पाणीपरुवठा योजना पणूर् झा या 
आहेत. बंद असले या 30 ादेिशक नळ पाणी परुवठा योजना पनुरुज्जीिवत करण्यासाठी ` 124.78 कोटी रकमेस मंजरुी िमळाली 
असनू त्यापैकी 16 योजना पणूर् झा या आहेत.  

पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्म 
10.90 पाणी टंचाईगर् त गावे व वा ांमध्ये दरवषीर् ऑक्टोबर ते जनू या कालावधीत पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्म राबिवण्यात येतो. 
पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्मा अतंगर्त िवभागिनहाय िवतरीत िनधी तक्ता 10.72 मध्ये िदला आहे.  
  

तक्ता 10.71 जल जीवन अिभयानाची भौितक गती 
(21 फे वुारी, 2023 रोजी ) 

कार एकूण संख्या नळ जोडणी  संख्या 
कुटंुब 1,46,73,208 1,07,34,140 
शाळा 85,317 79,274 
अंगणवाडी 91,267 86,238 
आधार : जल जीवन अिभयान, भारत सरकार 



237  

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 
 

तक्ता 10.72  पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्मा अंतगर्त िवभागिनहाय िवतरीत िनधी  
(` कोटी) 

िवभाग 2021-22 2022-23+ 

 कोकण 12.16 14.28 
 नािशक 8.68 3.31 
 पणेु 9.45 9.48 
औरंगाबाद 2.00 16.28 
अमरावती 18.73 13.52 
 नागपरू 15.11 14.42 
एकूण@    72.27   73.38 

 @ महारा टर् जीवन ािधकरणास िवतिरत केले या िनधीसह                                                                                                                        + ऑक्टोबरपयत 
आधार : पाणी परुवठा व वच्छता िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                                        

 10.90.1  टंचाईगर् त गावे व वा ांमधील टंचाईची पिरि थती हाताळण्याकरीता राज्याने तात्परुत्या नळ पाणी परुवठा योजना, 
कूपनिलका व इतर पाण्याच्या ोतांचे पनुरुज्जीवन, टकँरने पाणी परुवठा, इत्यादी िविवध उपाययोजना हाती घेत या आहेत. पाणी टंचाई 
िनवारण कायर्कर्मा अंतगर्त समािव ट असलेली गावे व वा ा यांची संख्या तक्ता 10.73 मध्ये िदली  आहे. 

जल वराज्य-2 कायर्कर्म  
10.91 जागितक बकँ अथर्सहाि यत जल वराज्य-2 कायर्कर्म राज्यात जानेवारी, 2014 ते स टबर, 2020 या कालावधीत त्येक 
िवभागातील दोन िज ांमध्ये राबिवण्यात आला आिण या कायर्कर्मास स टबर, 2022 पयत मु तवाढ देण्यात आली. या कायर्कर्मा 
अंतगर्त शहरालगतच्या भागात 60 नळपाणी परुवठा योजना राबिवण्यात आ या. पाणी टंचाईगर् त भागात आिण पाण्याची गणुव ा 
खालावले या के्षतर्ात िनध क व सरुिक्षत पाण्याचा परुवठा हावा यासाठी 80 सामिुहक साठवण टाक्या आिण 66 जल शु ीकरण संयंतेर् 
थािपत करण्यात आली. या कायर्कर्मा अंतगर्त जागितक बकेँकडून ` 557 कोटी  कजर्रूपी अथर्सहा य ा त झाले असनू राज्याचा 
िह सा ` 191 कोटी होता. 

अटल भजूल योजना  
10.92 शा वत भजूल यव थापन सलुभ करण्याच्या उ ेशाने जागितक बकँ अथर्सहाि यत अटल भजूल योजना राज्यामध्ये सन 
2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत राबिवण्यात येत आहे. या योजने अंतगर्त राज्यातील अितशोिषत, शोिषत आिण अंशतः शोिषत 
पाणलोट के्षतर् / गट असले या 13 िज ांमधील 38 तालकु्यातील 1,443 गावांची िनवड करण्यात आली  आहे. या योजनेमध्ये 
सामिूहक सहभाग, मागणी यव थापन आिण स ि थतीत कायार्िन्वत असले या कदर् व राज्य तरावर स ि थतीत सरुु असले या 
योजनांचे अिभसरण व पयार्याने भजूल पातळी सधुारण्यावर िवशेष भर देण्यात आला आहे. सन 2021-22 मध्ये ` 30.82 कोटी  िनधी 
खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर पयर्त  ` 41.24 कोटी खचर् झाला.  

तक्ता 10.73  पाणी टंचाई िनवारण कायर्कर्मा अंतगर्त समािव ट असलेली गावे व वा ा 
(संख्या) 

कामाचे वरूप 
गावे वा ा 

2020-21@ 2021-22$ 2020-21@ 2021-22$ 

नवीन िंवधण िविहरी 1,228 1,428 597 821 

तात्परुत्या नळ पाणी परुवठा - िवशेष दरुु ती 1,266 575 298 110 

िंवधण िविहरींची िवशेष दरुु ती 1,074 1,458 183 151 

तात्परुती परूक नळ जोडणी 182 116 46 31 

टकँर/बैलगाडीने पाण्याचा परुवठा 557 560 895 1,302 

खाजगी िविहरींचे अिधगर्हण 1,890 2,037 266 261 

िविहरी खोलीकरण/गाळ काढणे 54 286 4 10 
आधार : पाणी परुवठा व वच्छता िवभाग,  महारा टर् शासन                                @ ऑक्टोबर, 2020 ते स टबर,2021        $ ऑक्टोबर, 2021 ते जनू, 2022 
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अटल पनुरुज्जीवन व नागरी पिरवतर्न अिभयान  

10.93 राज्यात अटल पनुरुज्जीवन व नागरी पिरवतर्न अिभयानाची (अमतृ) अंमलबजावणी सन 2015-16 पासनू करण्यात येत 
आहे. शहरांतील पाणी परुवठा व मलिन:सारणाच्या पायाभतू सिुवधांच्या िवकासासाठी िनधी उपल ध करून देणे हा या अिभयानाचा उ ेश 
आहे. त्येक कुटंुबास खातर्ीशीर पाणीपरुवठयासाठी नळ जोडणी आिण सांडपाणी यव था यांची सिुनि चती करणे हे अिभयानाचे एक 
उि ट आहे. या अिभयाना अंतगर्त राज्यातील 44 शहरे समािव ट असनू त्यात नागरी भागातील 76 टक्के जनतेचा समावेश आहे. या 
अिभयाना अंतगर्त कदर् शासनाने राज्याला ` 7,759 कोटींचे अनदुान मंजरू केले आहे. 

10.93.1 या अिभयाना अतंगर्त राज्यातील 34 शहरांमधील ` 4,313 कोटी रकमेचे 38 पाणीपरुवठा क प मंजरू असनू त्यापैकी माहे 
जानेवारी, 2023 पयर्त 13 शहरांमधील एकूण ` 931 कोटी रकमेचे 14 क प पणूर् झाले आहेत.  
10.93.2 शासनाने एकूण ` 3,267 कोटी रक्कमेचे 30 मलिन:सारण क प मंजरू केले आहेत. त्यापैकी माहे जानेवारी, 2023 पयत 
तीन शहरांमधील एकूण ` 316 कोटी रकमेचे चार क प क प पणूर् झाले आहेत. 

10.93.3   शासनाने एकूण ` 179 कोटी रकमेचे 128 हिरतके्षतर् (अमतृवन) क प मंजरू केले आहेत. त्यापैकी जानेवारी, 2023 पयत 
एकूण  ` 176 कोटी रकमेचे 126 क प कायार्िन्वत झाले असनू उवर्िरत क पांची कामे गतीपथावर आहेत. 

10.94 अमतृ 2.0 अिभयान सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीमध्ये राज्यातील सवर् नागरी थािनक वराज्य सं थामध्ये 
राबिवण्यात येणार आहे. सवर् शहरातील घरांना नळजोडणी देऊन पाणी परुव ाच्या बाबतीत 100 टक्के वयंपणूर् करणे, जल ोत 
पनुरुज्जीवन व शहरातील मोक या जागेमध्ये उ ाने व हिरतके्षतर् िवकिसत करणे आिण 44 अमतृ शहरांमध्ये 100 टक्के मल िकर्या व 
मलिनः सारण जोडणी देणे िह या योजनेची मखु उि टे आहेत. या अिभयाना अतंगर्त 192 क पांना कदर् शासनाने मान्यता िदली आहे 
असनू त्यापैकी 84 क पांना राज्य शासनाची शासकीय मान्यता ा त झाली आहे.       

महारा टर् सवुणर्जयंती नगरोत्थान महाअिभयान 
10.95 राज्यातील महानगरपािलका (ड वगर्), नगरपिरषदा आिण नगरपंचायती या नागरी थािनक वराज्य सं थामध्ये पायाभतू     
सिुवधांचा िवकास व िव तार िनिर्मती करण्याच्या उ ेशाने महारा टर् सवुणर्जयंती नगरोत्थान महाअिभयान सन 2010 पासनू राबिवण्यात 
येत आहे. योजनेच्या सरुवातीपासनू माहे िडसबर, 2022 पयत या अिभयाना अंतगर्त ` 15,732 कोटी रकमेचे 265 क प मंजरू 
आहेत.   

वच्छता 
10.96 घन आिण दर्व कचऱ्याचे यव थापन, मानवी मलमतूर्ाची सरुिक्षतिरत्या िव हेवाट, शौचालयाचा योग्य वापर, आिण 
उघ ावर शौच टाळणे यामळेु पयार्वरण राखण्यास मदत होते आिण मानवी आरोग्याचे रक्षण होते. वच्छतेच्या सिुवधा परुिवण्यासाठी 
राज्यात िविवध योजना राबिव या जात आहेत. 

वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण) 
10.97  राज्यात िद.2 ऑक्टोबर, 2014 पासनू वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण) राबिवण्यात येत आहे. गर्ामीण भागात वच्छता 
राखणे, उघडयावर शौच करण्याच्या सवयीस ितबंध करणे, कुटंुबांसाठी वैयिक्तक शौचालये बांधणे व त्यांच्या वापरात सातत्य राखणे ही 
या अिभयानाची उि टे आहेत. या अिभयानामध्ये त्येक कुटंुबांसाठी शौचालय  सिुवधा उपल ध करून देणे आिण देश खलुी हागणदारी 
मकु्त (ओडीएफ) व कचरा मकु्त करणे आिण कायर्क्षम घनकचरा यव थापन पध्दतीचा अवलंब करणे यावर भर देण्यात आला. या 
अिभयाना अंतगर्त मखु्यत्वे घनकचरा व सांडपाण्याचे यव थापन करण्यासाठी गर्ामपंचायतींना लोकसंख्येच्या िनकषानसुार त्यक्ष 
अनदुान देण्यात येते. 
10.97.1 वच्छ भारत अिभयानाच्या (गर्ामीण) पिह या ट यात (िद. 2 ऑक्टोबर, 2014 ते िद. 31 माचर्, 2020) अंतगर्त राज्याने   
34 िज ांमधील, 351 पंचायत सिमती आिण 27,668 गर्ामपंचायतींमध्ये 100 टक्के वच्छतेचे ल य साध्य केले व   
िद. 18 एि ल, 2018 रोजी राज्यातील गर्ामीण महारा टर्ास खलुी हागणदारी मकु्त (ओडीएफ) हणनू घोिषत करण्यात आले.  

10.97.2   वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण)-2 सन 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत राबिवण्यात येत आहे. घन कचरा आिण 
सांडपाणी यव थापन यांसारख्या उपकर्मां ारे गर्ामीण भागातील वच्छतेचा तर सधुारणे व गावांना खलुी हागणदारी मकु्त (ओडीएफ)+ 
बनिवणे आिण गावांची खलुी  हागणदारी मकु्तता ि थती सातत्याने राखणे हा या अिभयानाचा मखु्य उ ेश आहे . 
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10.97.3 वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण)-2 अंतगर्त लिॅ टक कचरा यव थापन अंतगर्त 21 क पांना शासकीय मान्यता िमळाली 
असनू त्यापैकी एका क पाचे काम सरुू झाले आहे. गोबरधन क प अंतगर्त राज्याने 36 क पांचे उि ट ठेवले असनू 34 क पांना 
शासकीय मान्यता िमळाली असनू त्यापैकी 5 क प सरुू करण्यात आले आहेत.  

10.97.4 वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण)-2 अंतगर्त सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबरपयत, ` 61.57 कोटी खचर् झाला.  

वच्छ भारत अिभयान (नागरी) 
10.98     राज्यातील सवर् शहरे ओडीएफ करणे, आरोग्यदायी वच्छतेच्या सवयीतील बदल सिुनि चत करून घनकचऱ्याचे व 
मलिन:सारणाचे शा तर्ोक्त प तीने यव थापन करणे हे या अिभयानाची उि टे आहेत. वच्छ भारत अिभयानाच्या धतीर्वर शासनाने 
वच्छ महारा टर् अिभयानाला  सरुूवात केली. िद. 2 ऑक्टोबर, 2017 रोजी नागरी महारा टर् हे ओडीएफ हणनू घोिषत करण्यात  
आले आहे. माहे नो हबर, 2022 पयत राज्यातील 396 शहरांपैकी 107 शहरे ओडीएफ, 86 शहरे ओडीएफ + आहेत,  
199 शहरे ओडीएफ ++, आिण चार शहरे वॉटर + झाले आहेत. शहरांमध्ये िनमार्ण होणाऱ्या मै यावर िकर्या करण्याकिरता 
राज्य तरावर धोरण राबिवणारे महारा टर् हे अगर्णी राज्य आहे.  शासनाने एकूण 311 नागरी थािनक वराज्य सं थांमध्ये मैला िकर्या कदेर् 
उभारण्यास मान्यता िदली आहे. त्यापैकी  215 शहरात क प पणूर् झाले असनू त्यक्ष वापरास सरुूवात झाली आहे. तसेच राज्यामध्ये 
7,15,314 वैयिक्तक शौचालये, 55,326 सीट्स सावर्जिनक शौचालये व 1,04,954 सीट्स सामदुाियक शौचालये बांधण्यात आली 
आहेत. 

10.98.1 वच्छ भारत अिभयानाच्या (नागरी) 2.0 धतीर्वर राज्यातील सवर् नागरी थािनक वराज्य सं थांमध्ये वच्छ महारा टर् 
अिभयान (नागरी) 2.0 राबिवले जाणार आहे. या अिभयानाचा कालावधी िद. 2 ऑक्टोबर, 2021 ते िद. 1 ऑक्टोबर, 2026 हा आहे. या 
अिभयानाचा मखु्य उ ेश “कचरा मकु्त शहरे” हा आहे. या अिभयाना अंतगर्त 358 नागरी थािनक वराज्य सं थांमध्ये ित िदन  
1,656 दशलक्ष िलटसर् क्षमतेचे मल:िनसारण िकर्या, 1823 िक.मी. नाला जोडणे व वाळिवणे, 479 मैल उपसागाडी आिण  
10,056  िक.मी. मलजल वािहनी ऑक्टोबर, 2026 पयत उभारण्यात येणार आहेत. 

वच्छ सवक्षण (नागरी)-2022 
10.99 रा टर्ीय तरावर आयोिजत वच्छ सवक्षण (नागरी)-2022 मध्ये देशातील 62 कटक मंडळांसह एकूण 4,355 शहरांनी भाग 
घेतला व त्यापैकी 400 सहभागी शहरे राज्यातील होती. राज्याला ततृीय सव त्कृ ट कामिगरी करणारे राज्य हणनू घोिषत करण्यात आले 
व राज्यातील 20 शहरांना रा टर्ीय परु कार ा त झाला. देशातील पिह या 100 अमतृ शहरांमध्ये राज्यातील 17 शहरांचा समावेश होता. 
पिह या 100 िबगर अमतृ शहरांमध्ये राज्यातील 40 शहरांचा समावेश होता. राज्यातील एकूण 141 नागरी थािनक वराज्य सं थांना 
टार रेिंटग माणपतर् िमळाली आहेत. नवी मुंबई महानगर पािलकेला पाच टार रेिंटगआहे. 79 शहरांना तीन टार आिण 61 शहरांना 
एक टार माणपतर् िमळाले आहे. राज्यातील नऊ शहरांना वच्छ सवक्षण 2022 लीग पिरतोिषक िमळाले आहेत.  

घनकचरा यव थापन (नागरी) 

10.100 राज्यात दररोज सरासरी 24,023 मे. टन कचरा िनमार्ण होतो, त्यापैकी 99.9 टक्के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. 
गोळा के या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 99.6 टक्के कचरा हा ओ या व सकु्या वरूपात िवलगीकृत केला जातो. गोळा के या जाणाऱ्या 
कचऱ्यापैकी 87.2 टक्के कचऱ्यावर िकर्या केली जाते.  

10.100.1 िवलगीकरण केले या ओ या कचऱ्यावर शा तर्ोक्त पध्दतीने िकर्या करून कंपो ट खताची िनिर्मती केली जात असनू 
त्याच्या िवकर्ी व िवपणनासाठी राज्याने ‘हिरत महािसटी कंपो ट’ डँची न दणी केली आहे. राज्यातील एकूण 141 शहरांना कंपो ट 
खताच्या िवकर्ीसाठी ‘हिरत महािसटी कंपो ट’ डँ वापरण्यास परवानगी िदली आहे.  
महारा टर् सजुल आिण िनमर्ल अिभयान 
10.101 पाणी टंचाई व पाण्याच्या वाढत्या मागणीवर मात करुन िपण्याचा पाण्याचा परुवठा व वच्छता िवषयक सिुवधा सवर् 
नागिरकांना उपल ध करुन देणे हा अिभयानाचा उ ेश आहे. शासनाने अिभयाना अंतगर्त तांितर्क, आिर्थक व शासकीय सधुारणा 
करण्याच्या उ ेशाने फायदेशीर सेवा शु क अंतगर्त पाणी परुवठा व वच्छता किरता दजदार सेवा सरुु केली आहे. अिभयानाच्या 
सरुूवातीपासनू (2008-09) ते ऑक्टोबर, 2022 पयत पाणी परुवठा व मलिन:सारणाच्या 258 कामांना शासकीय मंजरुी देण्यात 
आली आिण ` 937.58 कोटी खचर् झाला. सन 2021-22 मध्ये ` 9.60 कोटी  िनधी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर 
पयर्त  ` 3.36 कोटी खचर् झाला.  
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पयार्वरण संवधर्न 
10.102 पयार्वरण संवधर्न हा शा वत िवकासाचा महत्त्वाचा पैल ूआहे. औ ोिगकीकरण, शहरीकरण, जागितक तापमान वाढ, जंगलतोड, 
इत्यादीं घटक पयार्वरणाच्या ऱ्हासास कारणीभतू आहेत. हवामान बदलामळेु होणाऱ्या पिरणामांवर उपाययोजना करण्याकरीता राज्य 
शासनाने सवर् समावेशक कृित आराख ासह धोरणे िनि चत केली आहेत. महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळामाफर् त  शासन िविवध पयार्वरण 
िवषयक काय ांची राज्यात अंमलबजावणी करत आहे.  
हवा दषूण 
10.103 हवेचे दषूण ही आरोग्य आिण पयार्वरण िवषयक गंभीर सम या असनू, त्यामळेु दय व फु फुसाचे आजार तसेच फु फुस व 
वसनासंबंधी संसगर् यांसारखे आजार उ वतात. वाहनांमधनू तसेच उ ोगांमधनू होणारे वाय ूउत्सजर्न, बांधकामे, र त्यावरील रहदारीमळेु 
वारंवार वातावरणात तरंगणारे धिूलकण आिण उघ ावर जाळला जाणारा कचरा हे हवेच्या दषूणास मखु्यत्वे कारणीभतू आहेत. हवेचे 
दषूण ितबंिधत, िनयंितर्त व कमी करण्यासाठी राज्यात हवा ( ितबंध व दषूण िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1981 ची अमंलबजावणी करण्यात 
येत आहे. रा टर्ीय हवा गणुव ा सिनयंतर्ण उपकर्मांतगर्त महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळातफ राज्यातील 27 शहरांमधील 102 थानांवर 
िनरंतर हवा गणुव ा मू यांकन प ती ारे िनयिमतपणे हवा दषूणाचे मू यांकन केले जाते. िनवडक िनयंतर्ण कदर्ात सन 2021-22 मध्ये 
न दिवलेली पिरसर हवा गणुव ा तक्ता 10.74 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 10.74  िनवडक सिनयंतर्ण कदर्ात सन 2021-22 मध्ये न दिवलेली पिरसर हवा गणुव ा 
  

िनयंतर्ण कदर् 

हवा दषूकांची घनता 
स फर डायऑक्साईड 

(SO2) 
 नायटर्ोजन ऑक्साईड्स 

(NOx) 
 वसन वण दिूषत कण 

(RSPM) 
मयार्दा  50 µg/m3  मयार्दा 40 µg/m3  मयार्दा  60 µg/m3 

िकमान कमाल  िकमान कमाल  िकमान कमाल 
मुंबई - सायन 4 30  15 49  45 180 
मुंबई - कुलार् पवूर् 4 183  14 170  20 349 
मुंबई - िवलेपाल 4 47  9 192  26 345 
नवी मुंबई - महापे 4 77  9 176  35 302 
पणेु - वारगेट 6 37  12 151  31 332 
पणेु - भोसरी 6 72  19 102  74 223 
नािशक - मनपा इमारत 4 8  10 40  27 71 
नािशक - एमआयडीसी सातपरू 4 8  14 36  25 68 
औरंगाबाद - कडा कायार्लय 5 36  24 67  53 129 
औरंगाबाद - एमआयडीसी वाळूज 4 65  9 35  22 236 
अमरावती - शासकीय अिभयांितर्की महािव ालय 6 16  9 20  29 82 
अमरावती - एमआयडीसी अमरावती 4 23  9 22  18 90 
नागपरू - िसिवल लाईन्स 4 30  9 55  4 225 
नागपरू - िंहगणा रोड 4 22  9 54  15 257 
 आधार : महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ                                                                                                                         µg/m3 मायकर्ोगर्ाम ित घन मीटर 

10.104 िडझेल, पेटर्ोल व नैसिर्गक वाय ूयांसारख्या जीवा म इंधनांच्या 
ज्वलनाने काबर्न डायऑक्साईड वाय ूमो ा माणात उत्सिर्जत होतो. 
हवा दषूण िनयंतर्णात ठेवण्यासाठी शासना ारे अ प माणात गंधक 
असलेले िडझेल, िशसेरिहत पेटर्ोल, एलपीजी/ सीएनजी यांचा पयार्यी 
इंधन हणनू वापर, दषूण िनयंतर्ण माणपतर् अिनवायर् करणे, 15 वष 
जनु्या वाहनांवर बंदी घालणे व आठ वष जनुी वाहने एलपीजी/सीएनजी 
मध्ये रुपांतिरत करणे, िवजेवर चालणाऱ्या वाहनांना ोत्साहन देणे अशा 
काही महत्वाच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सन  
2021-22 मध्ये एकूण न दणीकृत वाहनांपैकी 4.82 टक्के वाहने 
एलपीजी/सीएनजी  व 2.32 टक्के वाहने िवजेवर चालणारी होती तर 
सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत न दणीकृत वाहनांपैकी 7.40 टक्के 
वाहने एलपीजी/सीएनजी व 6.16 टक्के वाहने िवजेवर चालणारी 
आहेत. राज्यातील एलपीजी/ सीएनजी व िवजेवर चालणाऱ्या वषर्िनहाय 
न दणीकृत वाहनांची संख्या तक्ता 10.75 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 10.75  राज्यातील एलपीजी/सीएनजी व िवजेवर  
                चालणारी वषर्िनहाय न दणीकृत वाहने 

                                                                                             (संख्या) 

वषर् एकूण 

त्यापैकी 
एलपीजी 
सीएनजीवर 
चालणारी 

िवजेवर 
चालणारी 

2018-19 25,38,833 1,35,988 4,958 
2019-20 23,83,477 1,01,211 5,050 
2020-21 17,28,688 64,871 7,544 
2021-22 18,86,597 91,020 43,722 
2022-23+ 16,35,216 1,20,931 1,00,750 

          + िडसबर पयत 
आधार :  पिरवहन आयकु्त कायार्लय, महारा टर् शासन       
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जल दषूण 
10.105 घरगतुी वापराचे सांडपाणी, उ ोगांचे सांडपाणी, गर्ामीण भागामध्ये खते आिण कीटकनाशकांच्या वापराने दिूषत झालेले पाणी 
इत्यादी जल दषूणास मखु्यत्वे कारणीभतू आहेत. यामळेु मानवामध्ये िविवध जलजन्य रोग उ वतात आिण जल ोत व भजूलाचे दषूण 
होते. राज्यात जल दषूण ितबंध व िनयंतर्णासाठी तसेच जल गणुव ा राखण्यासाठी िंकवा पवूर्वत करण्यासाठी जल ( ितबंध व दषूण 
िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1974 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. रा टर्ीय जल गणुव ा संिनयंतर्ण कायर्कर्म महारा टर् दषूण िनयंतर्ण 
मंडळाकडून राबिवण्यात येत असनू या कायर्कर्मा अंतगर्त िनयिमतपणे भपूृ ठावरील (यामध्ये न ांवर 155, समदुर्/खा ांवर  
34, ना यांवर 10, धरणावर एक) तसेच भपूृ ठाखालील (यामध्ये 24 कूप निलका, 24 िविहरी, एक हातपंप, एक निलका िवहीर) अशा 
एकूण 250 जल गणुव ा संिनयंतर्ण कदर्ात पाण्याचे नमनेु तपासले जातात. भपूृ ठावरील पाण्याच्या नमनु्याचे दरमहा गणुव ेशी िनगडीत 
नऊ मखु्य बाबी व 19 सामान्य बाबींचे आिण भजूल नमनु्याचे धात ूव िकटकनाशकांचे अंश शोधण्यासाठी सहामाही गणुव ा संिनयंतर्ण 
केले जाते. सन 2021-22 या कालावधीतील राज्यातील 56 न ांच्या 156 कदर्ांवरील जल गणुव ा तक्ता 10.76 मध्ये िदली आहे. 
जानेवारी ते स टबर, 2022 या कालावधीची राज्यातील भपूृ ठावरील िनवडक न ांवरील संिनयंतर्ण कदर्ांतील जल गणुव ा तक्ता 
10.77 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 10.76  सन 2021-22 या कालावधीतील राज्यातील 56 न ांच्या 156 कदर्ांवरील जल गणुव ा 
 

बाब 

साम ु (pH मू य )  जैव-रासायिनक ाणवायचूी मागणी  िवरघळलेला ाणवाय ू  िफकल  कॉिलफॉमर् 

6.0 ते 9.0#  3  िम गर्/ॅिल# पेक्षा कमी  4 िम गर्/ॅिल# पेक्षा जा त  एमपीएन/100 िम िल# 

िव तार थाने  िव तार थाने  िव तार थाने  िव तार थाने 

अनजेु्ञय 
मयार्देपेक्षा कमी 

0  अनजेु्ञय 
मयार्देपेक्षा कमी 

0  अनजेु्ञय मयार्देपेक्षा 
कमी 

1  अनजेु्ञय 
मयार्देपेक्षा कमी 

0 

अनजेु्ञय मयार्देत 156  अनजेु्ञय मयार्देत 27  अनजेु्ञय मयार्देत 155  अनजेु्ञय मयार्देत 155 

अनजेु्ञय 
मयार्देपेक्षा जा त 

0  अनजेु्ञय 
मयार्देपेक्षा जा त 

129  अनजेु्ञय मयार्देपेक्षा 
जा त 

0  अनजेु्ञय 
मयार्देपेक्षा जा त 

1 

िमगर्/ॅिल   िमिलगर्मॅ / िलटर                         #  कदर्ीय दषूण िनयंतर्ण मंडळाचे जल गणुव ेचे िनकष, वगर् क                                   एमपीएन   मो ट ो याबल नंबर 
आधार : महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ                        
 
 

तक्ता 10.77  जानेवारी ते स टबर, 2022 या कालावधीतील भपूृ ठावरील िनवडक न ांवरील संिनयंतर्ण कदर्ातील जल गणुव ा
 

संिनयंतर्ण कदर्  pH 
मू य 

िवरघळलेला 
ाणवाय ू 

(िम गर्/ॅिल) 

बी.ओ.डी.      
(िम गर्/ॅिल) 

सी.ओ.डी.      
(िम गर्/ॅिल) 

नायटेर्ट       
(िम गर्/ॅिल) 

िफकल कॉलीफामर् 
(िम गर्/ॅिल) 

कृ णा नदी वरील राजापरू बंधारा 7.64 6.41 2.00 18.36 2.06 5.60 
गोदावरी नदी वरील जायकवाडी 
धरण - पैठण 

8.38 6.88 3.20 12.44 1.08 4.00            

मळुा-मठुा नदी वरील मुंढवा पलू 7.54 4.70 8.38 31.97 2.94 22.00 
कन्हान नदी वरील मेससर् िवदभर् पेपर 
िम सच्या उतारावर 

8.24 5.89 4.01 14.27 1.69        23.91 

पणुार् नदी वरील धपेु वर येथे 
मलकापरू वॉटर वक्सर् च्या वरील 
बाजसू 

7.90 5.65 4.30 17.00 1.23 24.50 

दारणा नदी वरील दारणा धरण - 
अ वली 

7.67 5.92 3.26 18.67 0.44 5.22 

सािवतर्ी नदी वरील मठुावली गाव 7.52 6.52 2.03 29.56 1.66 6.11 
िमठी नदी वरील बांदर्ा, मुंबई 
नजीकच्या पलुाजवळ 

7.18 2.10 45.22 97.78 5.26   2,741.11 

आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ                                 बी.ओ.डी. जैव-रासायिनक ाणवायचूी मागणी                   सी.ओ.डी.   रासायिनक ाणवायचूी मागणी 
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सांडपाणी िकर्या  
10.106 सांडपाणी िकर्ये ारे सांडपाण्यातील दिूषत 
पदाथर् काढून टाकून सभोवतालच्या वातावरणात अथवा 
पुनवार्परासाठीच्या  यंतर्णेमध्ये सोडण्यासाठी योग्य अशा 
पाण्याची िनिर्मती करुन जल दषूण ितबंिधत केले 
जाते. राज्यातील 41 नागरी थािनक वराज्य सं थांमध्ये 
143 सांडपाणी िकर्या कदेर् (एसटीपी) असनू त्यांची 
थािपत क्षमता 7,800 दशल  ा िलटर ितिदन आहे. 
सन 2021-22 मध्ये एकूण िनमार्ण झाले या 
सांडपाण्यापैकी 51.5 टक्के पाण्यावर िकर्या करण्यात 
आली. राज्यातील नागरी थािनक वराज्य सं थांच्या 
क्षेतर्ातील सन 2021-22 मधील सांडपाणी िनिर्मती व 
िकर्या याबाबतची मािहती  तक्ता  10.78 मध्ये  िदली 
आहे.  

घन कचरा यव थापन 

10.107 घन कचऱ्यामध्ये घरगतुी घन कचरा, बांधकाम व पाडले या बांधकामाचा मलबा, औ ोिगक घन कचरा, डेर्नेज मलबा आिण 
िनवासी व वािणिज्यक संकुलातील घन कचरा यांचा समावेश होतो. राज्यात िनमार्ण होणाऱ्या घनकचऱ्यावर महानगरपािलका अथवा 
नगरपािलका व  कटकमंडळांनी  परुिवले या  56 सामाईक सिुवधा िकर्या कदर्ांवर िकर्या करण्यात येते. सन 2021 मध्ये एकूण िनिर्मत 
घन कचऱ्यापैकी 84.9 टक्के घन कचऱ्यावर दर िदवशी िकर्या करण्यात आली.  घन कचऱ्यावर िकर्या करण्यासाठी 368 थािनक 
वराज्य सं थांमध्ये 437 कंपोिं टग क प, 94 थािनक वराज्य सं थांमध्ये 133 गांडूळखत क प, 38 थािनक वराज्य सं थांमध्ये 

53 बायोगसॅ क प, 12 थािनक वराज्य सं थांमध्ये 19 आर. डी. एफ. (िर यजू्ड िडराइ ड यएूल) क प आिण कचऱ्यापासनू वीज 
िनिर्मती - 4 मेगा वटॅचा 1 क प कायर्रत आहे. राज्यातील सन 2021 मधील घनकचरा िनिर्मती व िकर्या तक्ता 10.79 मध्ये  
िदली आहे. 

 

ध्वनी दषूण   
10.108 ध्वनी दषूण हे ामखु्याने औ ोिगक उपकर्म, बांधकाम उपकर्म, र ते वाहतकू, रे वे आिण िवमानांचे संचालन यामळेु होते 
आिण त्यातनू बिहरेपणा, भयगंड इत्यादींसारख्या आरोग्याच्या सम या उ वतात. ध्वनी दषूणाचा भाव जाणनू घेण्यासाठी महारा टर् 
दषूण िनयंतर्ण मंडळामाफर् त मखु शहरांमध्ये ितवषीर् पिरसर ध्वनी तर िनयंतर्ण कायर्कर्म आयोिजत केला जातो. िनवासी, 
यावसाियक आिण शांतता के्षतर्ाचा समावेश असले या िविवध िठकाणी आवाजाची पातळी मोजली जाते. ध्वनी दषूण (िनयमन व 
िनयंतर्ण) िनयम, 2000 नसुार िनवासी भागाकिरता ध्वनी तर मयार्दा माणक िदवसा 55 डेिसबल व रातर्ी 45 डेिसबल आहे. िनवडक 
शहरांतील सन 2021 व सन 2022 मधील िदवाळी दर यान िदवसा व रातर्ीचे ध्वनी तराचे माण तक्ता  10.80 मध्ये िदले आहे.  

तक्ता 10.78   राज्यातील नागरी थािनक सं थांच्या के्षतर्ातील  
       सन 2021-22 मधील सांडपाणी िनिर्मती व िकर्या 
 

थािनक सं था 
मािहती 
देणाऱ्या 

थािनक सं था 

सांडपाणी 
िनिर्मती 

(दशलक्ष िलटर 
ितिदन) 

िकर्या 
(दशलक्ष िलटर 

ितिदन) 
महानगर पािलका 27 6,507 4,010 
नगर पािलका    
अ वगर् 18 292 70 
ब वगर्  70 423 51 
क वगर्  150 159 44 

नगर पंचायत 131 774 29 
कटक मंडळे 7 42 15 
एकूण 403 8,197 4,219 

आधार  :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ  

तक्ता 10.79   राज्यातील सन 2021 मधील घनकचरा िनिर्मती व िकर्या 
 

थािनक सं था मािहती देणाऱ्या सं था 
घनकचरा 

िनिर्मती 
(मे.टन ितिदन) 

िकर्या 
( मे.टन ितिदन) 

महानगर पािलका 27 19,480 16,586 
नगर पािलका    

अ वगर् 18 1,040 886 
ब वगर्  70 1,280 1,083 
क वगर्  150 1,088 940 

नगर पंचायत 131 494 355 
कटक मंडळे 7 148 131 

एकूण 403 23,530 19,981 
आधार  :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ  



243 
 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

 

तक्ता 10.80    िनवडक शहरांतील सन 2021 व 2022 मधील िदवाळी दर यान िदवस-रातर्ीचे ध्वनी तराचे माण   
(डेिसबल) 

िठकाण 
24 ऑक्टो. 2022     4 नो हबर, 2021  26 ऑक्टो. 2022     6 नो हबर, 2021 
िदवसा रातर्ी  िदवसा रातर्ी  िदवसा रातर्ी  िदवसा रातर्ी 

मुंबई (िशवाजी पाकर् -दादर) 82.0 77.9  81.0 76.7  79.9 68.4  69.2 64.6 
मुंबई (चबरू) 83.6 64.1  75.9 60.1  83.5 72.1  71.9 57.9 
ठाणे (गोखले रोड) 70.0 69.2  71.8 64.6  70.1 69.2  69.3 50.6 
ठाणे (वागळे इ टेट) 76.0 66.5  68.6 59.6  72.4. 65.4  71.0 51.9 
पणेु ( वारगेट) 86.9 74.1  81.1 69.0  79.7 63.1  82.7 63.1 
पणेु (ल मी रोड) 87.7 76.2  80.9 74.7  81.7 61.0  76.9 60.4 
नािशक (मखु्य बस थानक ) 79.6 78.2  71.0 69.9  71.1 67.3  70.6 65.7 
नािशक  (बीटको पॉईंट) 77.7 70.2  71.0 67.7  70.3 66.4  67.8 65.6 
औरंगाबाद (िसटी चौक) 73.6 61.3  61.9 60.7  68.5 51.5  64.6 57.9 
नांदेड - वाघाळा  (गणेश नगर) 58.2 57.3  62.4 54.6  69.2 50.6  64.9 54.1 
नागपरू  (सदर) 72.5 68.1  71.6 65.0  65.8 61.3  66.6 55.6 
चंदर्परू (जटपरूा गेट) 76.2 72.6  61.6 54.3  67.0 63.3  70.4 60.4 
अमरावती  (राजकमल चौक) 77.2 76.5  74.7 71.7  74.2 64.4  72.8 69.0 
अकोला (िज हािधकारी कायार्लय) 70.4 59.6  73.0 59.6  71.4 56.4  69.2 59.1 
आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ 

कारखान्यांमळेु होणारे दषूण  
10.109 सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाच्या कायर्कके्षत एकूण 1,07,197 कारखाने होते.  
10.109.1 सन 2021-22 मध्ये महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाने जल ( ितबंध व दषूण िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1974 च्या कलम 
33अ व हवा ( ितबंध व दषूण िनयंतर्ण) अिधिनयम, 1981 च्या कलम 31अ अंतगर्त 1,235 कारखान्यांना िनदश िदले आहेत. महारा टर् 
दषूण िनयंतर्ण मंडळाने दषूणास कारणीभतू ठरणाऱ्या कारखान्यांवर 1,450 करणे न्यायालयात दाखल केली असनू त्यापैकी 
िडसबर,2022 अखेर दोषी, खारीज िंकवा मागे घेतले या व लंिबत करणांची संख्या अनकुर्मे 355, 373 व 722 आहे.   
10.109.2 लघ ु उ ोगांमध्ये िनमार्ण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्यावर िकर्या आिण िव हेवाट यासाठी दषूण िनयंतर्ण उपकरणे 
बसिवण्याकिरता सामाईक सांडपाणी  िकर्या संयंतर् योजने अंतगर्त आिर्थक सहा य िदले जाते. एकूण 26 औ ोिगक वसाहतींमध्ये 
7,885 कारखान्यांसाठी सामाईक सांडपाणी िकर्या संयंतेर् कायार्िन्वत केली आहेत. सन 2021-22 मध्ये ित िदन सरासरी 1,495 लाख 
 िलटर सांडपाण्यावर िकर्या करण्यात आली. दषूण िनदशांकावर आधािरत सन 2022-23 मधील िडसबर अखेर कारखान्यांचे 
वगीर्करण तक्ता 10.81 मध्ये िदले आहे. 
तक्ता 10.81  दषूण िनदशांकावर आधािरत सन 2022-23 मधील िडसबर अखेर कारखान्यांचे वगीर्करण 

(संख्या) 
महारा टर् 

दषूण िनयंतर्ण 
मंडळाचे 
िवभाग 

कारखाने 

धवल एकूण लाल नारंगी िहरवा 
मोठे मध्यम लहान मोठे मध्यम लहान मोठे मध्यम लहान 

मुंबई 325 26 704 607 221 1,197 32 37 2,476 101 5,726 
ठाणे 226 49 992 245 45 1,048 35 24 2,056 200 4,920 
क याण 154 71 2,069 123 67 1,381 35 36 2,105 660 6,701 
नवी मुंबई 206 54 1,097 173 111 1,228 73 69 2,120 646 5,777 
रायगड 246 50 479 115 46 667 44 30 726 81 2,484 
पणेु 1,338 156 2,544 1,534 384 4,852 496 357 8,138 2,261 22,060 
को हापरू 278 73 1,234 102 115 4,639 44 27 7,585 4,064 18,161 
नािशक 448 96 1,624 186 146 3,141 125 89 5,955 2,826 14,636 
औरंगाबाद 327 39 541 141 110 2,417 64 73 5,714 281 9,707 
अमरावती 31 5 130 27 18 2,063 2 15 4,844 667 7,802 
नागपरू 260 32 1,011 133 104 2,794 19 29 2,750 371 7,503 
चंदर्परू 141 41 103 20 33 468 10 4 725 175 1,720 
एकूण 3,980 692 12,528 3,406 1,400 25,895 979 790 45,194 12,333 1,07,197 

 लाल दषूण िनदशांक 60 िंकवा जा त   नारंगी दषूण िनदशांक 41 ते 59 च्या दर यान   िहरवा दषूण िनदशांक 21 ते 40 च्या दर यान   धवल दषूण िनदशांक 20 िंकवा कमी   
आधार : महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ 
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घातक कचरा 
10.110 मानवी आरोग्यास िंकवा पयार्वरणास हानीकारक असणारा कचरा हणजे घातक कचरा होय. घातक व इतर कचरा 
यव थापनाकिरता घातक व इतर कचरा ( यव थापन व सीमापार वाहतकू) िनयम, 2016 लाग ूआहे. राज्यात सन 2021-22 मध्ये 

6,610 ािधकृत उ ोगांमधनू एकूण 11.99 लाख मे. टन घातक कचरा (48 टक्के भभूरण व भ मीकरण करण्यायोग्य आिण उवर्िरत 
पनुर्वापर करण्यायोग्य) िनमार्ण झाला असनू त्यापैकी एकूण 4.09  लाख मे.टन औ ोिगक कचरा सामाईक घातक कचरा िकर्या कदर्ात 
पाठिवण्यात आला. राज्यातील सामाईक सिुवधा कदर्ांची एकूण क्षमता 4.92 लाख मेिटर्क टन ितवषर् भभूरणाकरीता तर  
50,400 मेिटर्क टन ितवषर् भ मीकरण करीता आहे. महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाने 315 घातक कचरा वाहतकुदारांना ािधकृत 
केले असनू घातक कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी वाहनांवर ग्लोबल पोिझशिंनग िस टीम थािपत करणे अिनवायर् 
केले आहे. राज्यात महापे (ठाणे), तळोजा (ठाणे), रांजणगाव (पणेु) आिण बटुीबोरी (नागपरू) येथे घातक कचरा यव थापनासाठी 
सामाईक सिुवधा कदर्ांची उभारणी करण्यात आली आहे. सामाईक सिुवधा कदर्ांमधील घातक कचरा संकलन बाबत मािहती  
तक्ता 10.82 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 10.82  सामाईक सिुवधा कदर्ांमधील घातक कचरा संकलन  

(लाख मे.टन) 

वषर् 

संकलन 
 
 

 

िकर्या 
मुंबई वे ट 

मनेॅजमट िलिमटेड, 
तळोजा (ठाणे) 

टर्ान्स ठाणे वे ट 
मनेॅजमट 

असोिसएशन, महापे 
(ठाणे) 

महारा टर् एिन्वरो 
पॉवर िलिमटेड, 
रांजणगाव (पणेु) 

िवदभर् एिन्वरो 
ोटेक्शन 

िलिमटेड, बटुीबोरी 
(नागपरू) 

एकूण जिमनीत  
खोलवर 
परुणे 

भ मीकरण 

2019-20 2.11 0.23 1.08 0.20 3.62  3.03 0.53 
2020-21 2.19 0.11 0.90 0.19 3.39  2.91 0.42 
2021-22 2.60 0.18 1.10 0.21 4.09  3.51 0.58 
आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ 

इलेक्टर्ॉिनक कचरा 
10.111 मोडीत काढलेले िव तु तसेच इलेक्टर्ॉिनक उपकरणे व त्यांचे सटेु भाग हणजे ई-कचरा होय. सन 2021-22 मध्ये महारा टर् 
दषूण िनयंतर्ण मंडळाने पयार्वरणास अनकुुल तंतर्ज्ञान असले या 136 उ ोगांना ई-कचऱ्याचे भाग सटेु करणे/पनु चकर्ण करणे यासाठी 
मान्यता िदली असनू त्यांची एकूण क्षमता ितवषर् 1,17,392 मे.टन आहे. राज्यात सन 2021-22 मध्ये 18,559 मे.टन तर  
सन 2020-21 मध्ये 14,506 मे.टन ई-कचऱ्याचे भाग सटेु/ पनु चकर्ण करण्यात आले.  

जैव-वै कीय कचरा 
10.112 जैव-वै कीय कचरा यव थापन िनयम, 2016 नसुार आरोग्य सेवा आ थापनांना जैव-वै कीय कचऱ्याची िव हेवाट 
लावण्यासाठी महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ ािधकृत करते. सन 2021 मध्ये राज्यात एकूण 64,989 आरोग्य सेवा आ थापना 
महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळाच्या कायर्के्षतर्ात होत्या. सन 2021 मध्ये ितिदन समुारे 80.31 मेिटर्क टन जैव-वै कीय कचरा िनमार्ण 
झाला, त्यापैकी 80.1 मेिटर्क टन जैव-वै कीय कचऱ्यावर 30 सामाईक जैव-वै कीय कचरा िकर्या व िव हेवाट सिुवधा कदर्ांमध्ये  
(29 कदर् भ मीकरण व एक कदर् जिमनीत खोलवर परुणे या प तीवर कायर्रत) िकर्या केली गेली, आिण 0.21 मेिटर्क टन जैव-वै कीय 
कचऱ्यावर 259 आरोग्य सेवा सिुवधां ारे बंिद त जैव-वै कीय कचरा िकर्या व िव हेवाट प तीने िकर्या करण्यात आली.  

लाि टक कचरा 
10.113 लाि टक उत्पादने ही आप या दैनंिदन जीवनाचा अिवभाज्य भाग बनली आहेत. लाि टक व थमार्कोल कचऱ्याचे संकलन, 
िवलगीकरण व िव हेवाट लावण्याच्या अयोग्य प तींमळेु पयार्वरणिवषयक अनेक सम या िनमार्ण होत अस याचे िनदशर्नास आले 
आहे. जैव-िवघटनशील नसणाऱ्या लाि टक कचऱ्यामध्ये होत असलेली वाढ पयार्वरणास व आरोग्यास हािनकारक आहे. काही 
कारच्या लाि टक आिण थमार्कोल उत्पादनांच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घालण्याकरीता राज्य शासनाने महारा टर् लाि टक आिण 
थमार्कोल उत्पादने (उत्पादन, वापर, िवकर्ी, वाहतकू, हाताळणी आिण साठवण) अिधसचूना, 2018 जारी केली असनू त्यामध्ये वेळोवेळी  
सधुारणा के या आहेत.     
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10.113.1  राज्यात 374 नागरी थािनक वराज्य सं थामध्ये 510 मटेिरयल िरक हरी फॅिसिलटी कदेर् असनू तेथे सकु्या कचऱ्यातनू 
लाि टक,कागद, लोखंड, इलेक्टर्ॉिनक सािहत्य इत्यादी वेगळे करून पनु र्िकर्येकरीता पाठिवले जाते. माहे ऑग ट, 2022 अखेर  राज्यात 

234 लाि टक पनु र्िकर्या उ ोग असनू त्यांची  एकूण क्षमता ित वषर् 5.97 लाख मे.टन आहे. सन 2021-22 मध्ये 4.90 लाख 
आ थापनांची िनरीक्षणे घेण्यात आली, 43.39 मे.टन ितबंिधत लाि टक ज त करण्यात आले व ितबंिधत लाि टक िंकवा थम कोल 
उत्पादने वापराब ल 15,772 आ थापनांकडून ` 1.75 कोटी दंड वसलू करण्यात आला. राज्यात नागरी भागात िनिर्मत, संकिलत 
आिण िव हेवाट लावले या लाि टक कचऱ्याची मािहती तक्ता 10.83 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.83  राज्यात नागरी भागात िनिर्मत, संकिलत आिण िव हेवाट लावले या लाि टक कचऱ्याची मािहती 
(लाख टन) 

वषर् िनिर्मत संकिलत 
िव हेवाट 

आरडीएफसाठी सह िकर्येसाठी गर्नॅ्यलु तयार 
करण्यासाठी 

पायरोिलसीस 
साठी 

र ते 
बांधणीसाठी 

भभूरण 
सिुवधेसाठी 

2019-20 4.44 3.48 1.09 0.16 0.18 0.06 0.05 0.24 
2020-21 3.11 2.52 1.25 0.25 0.29 0.05 0.14 0.23 
2021-22 3.06 3.05 1.67 0.47 0.46 0.05 0.12 0.19 

आधार :  महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ         आर. डी. एफ.- िर यजू्ड िडराइ ड यएूल 

सागरतटीय िविनयमन 
10.114 कदर् शासनाने  पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 अंतगर्त सागरी िकनारा के्षतर्ातील पयार्वरणाचे संरक्षण, संवधर्न आिण 
िवकास कामांचे िनयमन करण्यासाठी सागरतटीय िविनयमन के्षतर् अिधसचूना पािरत केली आहे. या अिधसचूनेनसुार त्येक राज्याने सागर 
तटीय यव थापन आराखडा तयार करून त्यास कदर् शासनाची मंजरुी घेणे आव यक आहे.  कदर् शासनाने सागरतटीय िविनयमन 
के्षतर्च्या अिधसचूनांची योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी करण्यासाठी महारा टर् तटीय के्षतर् यव थापन ािधकरण िनयकु्त केले आहे. महारा टर्र् 
सागरी के्षतर् यव थापन ािधकरणामाफर् त राज्यातील सागरतटीय िविनयमन के्षतर्ातील बांधकामांना सागरतटीय िविनयमन के्षतर् अिधसचूना 
मधील तरतदुीनसुार परवानगी देण्यात येते. उच्चतम भरती रेषा िनि चत करण्यात आली आहे व राज्यातील सात तटीय िज ांचे सागर 
तटीय यव थापन नकाशे तयार करण्यात आले असनू मान्यतेकरीता कदर् शासनाकडे पाठिवण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने सागर 
तटीय िविनयमन अिधसचूने अंतगर्त िदले या मान्यतांचा  तपिशल तक्ता 10.84 मध्ये िदला आहे.  

तक्ता 10.84  सागरतटीय िविनयमन अिधसचूनेअंतगर्त देण्यात आले या मान्यता  
 

वषर्  निवन इमारत बांधकाम क प 
इमारत 

पनुबार्ंधकाम 
क प 

पायाभतू सिुवधा जसे जे ी, धपू ितबंधक 
बंधारे, पाईपलाईन, पलू, र ते, पाणी 
परुवठा, इलेक्टर्ीक उपकदर् इत्यािद 

सीआरझेड एकूण 

2021 36 22 49 8 115 
2022 27 21 59 5 112 
आधार :  पयार्वरण व वातावरणीय बदल िवभाग, महारा टर् शासन 

पयार्वरणिवषयक मान्यता 
10.115  कदर् शासनाने पयार्वरण आघात मु यांकन अिधसचूना, 2006 जारी केलेली असनू त्यानसुार नवीन बांधकाम क प िंकवा 
िव मान क पांचे िंकवा िकर्याकलापांचे िव तार िंकवा आधिुनकीकरण करण्यासाठी पवूर् पयार्वरणीय अनमुती घेणे बंधनकारक आहे. 
पयार्वरणिवषयक अनमुती दान करणेसाठी राज्य पयार्वरण आघात मू यांकन ािधकरण गठीत करण्यात आले आहे. सन 2016 पासनू 
पयार्वरणिवषयक मान्यता ऑनलाईन सेवे ारे दान करण्यात येतात. माहे नो हबर, 2022 पयत 6,530 अजार्ंना शासनाने ऑनलाईन 
िकर्ये ारे पयार्वरणिवषयक मान्यता दान के या आहेत. राज्य शासनाने दान केले या पयार्वरण िवषयक मान्यतांचा  तपिशल  
तक्ता 10.85 मध्ये िदला आहे.  

तक्ता 10.85  राज्य शासनाने दान केले या पयार्वरणिवषयक मान्यता 
 

वषर् इमारत बांधकाम क प उ ोग उभारणी क प खाणकाम क प एकूण 

2021 344 84 303 731 

2022 1,303 98 946 2,347 
आधार :  पयार्वरण व वातावरणीय बदल िवभाग, महारा टर् शासन 
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सरोवर संवधर्न योजना 
10.116 राज्यातील सरोवर व मोठे जलाशय यांचे पयार्वरणीयदृ टया संवधर्न करण्यासाठी राज्यात रा टर्ीय जल पिरसं था संवधर्न 
आराखडा (नशॅनल लनॅ फॉर कॉन्झरवेशन ऑफ ॲक्वेिटक इकोिस टीम) राबिवण्यात येत आहे. सदर योजने अंतगर्त शहरी व िनमशहरी 
भागातील दिुषत व पयार्वरणीय दृ टया खालावले या तलावांचे संरक्षण व संवधर्न करण्यात येते. या योजने अंतगर्त कोराडी तलाव, 
नागपरू व धमर्वीर संभाजी तलाव, सोलापरू या तलावांचा समावेश केला असनू कदर् शासनाने  ` 56.17 कोटीच्या कामास मान्यता िदली 
असनू  माचर् 2021 पयत ` 17.52 कोटी िनधी िवतिरत करण्यात आला आहे.   

10.116.1 राज्य सरोवर संवधर्न योजने अतंगर्त राज्य शासनामाफर् त अवनत तलावांच्या पयार्वरण संवधर्नाकरीता योजना सरुू 
झा यापासनू 104 तलावांचे संवधर्नाचे क प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी 81 तलाव संवधर्न तावांना शासकीय मान्यता 
ा त झाली आहे व सन 2021-22 या आिर्थक वषार्त ` 29.92 कोटी िनधी िवतरीत केला आहे.  

नदी संवधर्न योजना 
10.117   रा टर्ीय नदी कृती योजना या योजने अंतगर्त राज्यातील मखु न ांच्या दिूषत पट् ांचे शु ीकरण करण्याकरीता शहरातनू 
िनघणारे सांडपाणी नदीत ज्या िठकाणी सोडले जाते तेथनू गोळा करणे, अडिवणे, वळिवणे व सांडपाणी िकर्या यंतर्णा तयार करणे, 
इत्यादी कामे केली जात असनू िकर्या केले या सांडपाण्याचा क प के्षतर्ातील िंकवा जवळील शेती, उ ोग, बाग-बगीचे इत्यादींमध्ये 
पनुवार्पर व पनुचर्कर्ण शक्य होण्यासाठी आव यक ती यंतर्णा उभारण्यात येते. पणेु शहरातील मळुा-मठुा नदी संवधर्नासाठी कदर् शासनाने 
` 990.26 कोटी मंजरू केला असनू एकूण ` 57.74 कोटी एवढा िनधी िवतरीत करण्यात आला आहे. नागपरू महानगरपािलकेच्या नाग 
नदी दषूण ितबंधच्या ` 2,412.64 कोटीच्या तावास मान्यता िदली आहे.  

10.117.1    राज्यातील न ांच्या दिूषत पट् ांचे शु ीकरण करण्याकरीता राज्य शासनाने राज्य नदी संवधर्न योजना सरुू केली असनू 
सदर योजने अतंगर्त उ हास नदी, भोगावती नदी, गोदावरी नदी, मोसम नदी, चडुामणी नदी या न ांच्या संवधर्नाकरीता एकूण  
` 47.87 कोटीच्या तावांना शासकीय मान्यता देण्यात आली. सन 2021-22 मध्ये ` 19.50 कोटी इतका िनधी िवतिरत करण्यात 
आला. 

माझी वसुंधरा अिभयान 
10.118  राज्य शासनाने वेळोवेळी आिण नािवन्यपणूर् प तीने िविवध हवामान बदल उपकर्मांमध्ये नागिरकांच्या सिकर्य सहभागास 
ोत्साहन देण्याच्या उ ेशाने माझी वसुंधरा अिभयान सरुू केले आहे. सन 2020-21 मध्ये माझी वसुंधरा अिभयान 686 थािनक वराज्य 
सं थांमध्ये तर सन 2021-22 मध्ये 11,968 थािनक वराज्य सं थांमध्ये राबिवण्यात आले.  सदर अिभयान िनसगार्शी संबंिधत पाच 
घटक (पंचमहाभतू) भमूी, जल, वाय,ू ऊजार्, संवधर्न यांवर किदर्त आहे. या उपकर्मा ारे पयार्वरणीय सम या, नैसिर्गक संसाधनांचा 
काळजीपवूर्क वापर, हवामान बदलाचे धोके आिण शा वत िवकास याबाबत नागिरकांना जागरूक करून पयार्वरणामध्ये सधुार 
घडवण्यासाठी यत्न केले जातात. वकृ्षारोपण करून हिरत आच्छादन वाढवणे, वारसा वकृ्षांचे (50 वष िंकवा त्याहून अिधक वयाची 
झाडे) संरक्षण आिण संवधर्न, लोकसहभागातनू न ांची वच्छता, ओ या कचऱ्याचे िवलगीकरण व िकर्या, मातीचे बंधारे व पाझर 
तलाव बांधणे, पावसाचे पाणी साठवणे, लाि टक वापराच्या धोक्यांबाबत जनजागतृी, सायकल, ई-बाईक वापरण्यास ोत्साहन, इत्यादी 
उपकर्म शहरी आिण गर्ामीण थािनक वराज्य सं थां ारे घेण्यात आले.  

10.118.1  अिभयानाची मखु उपल धी : 

 158 लाख वकृ्ष लागवड  

 15,835 हिरत के्षतर्ाची िनिर्मती आिण जपणकू 

 इलेिक्टर्क वाहन धोरणाची अंमलबजावणी पिरणामी 1.00 लाखांहून अिधक इलेिक्टर्क वाहने र त्यावर येणे  

 11,420 लाख घनमीटर जलसंधारण क्षमता िनमार्ण होणे  

 राज्यभरात 8,924 शोषख े तयार होणे  

 49.56 लाख एलईडी िदवे आिण 3.37 लाख सौर िदवे थािपत करणे 

 समुारे 8 लाख जनजागतृी कायर्कर्मांचे आयोजन 

 2.21 कोटी ई- ितज्ञा घेणे  
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सामािजक न्याय 
10.119   समाजातील सवर् सद यांचा मखु्यत्वे दबुर्ल घटकांच्या शैक्षिणक आिण आिर्थक िहतसंवधर्नास चालना देण्यावर लक्ष किदर्त 
करुन क्षमता िवकास साध्य करणे हणजे सामािजक न्याय होय. शासन अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमाती, िवमकु्त जाती व भटक्या 
जमाती, इतर मागासवगर्, अ पसंख्यांक, िद यांग, ज्ये ठ नागरीक, इत्यादींच्या क याणासाठी िविवध योजना/ कायर्कर्म राबिवत आहे.   

अनसुिूचत जाती घटक कायर्कर्म   
10.120  सन 2022-23 मध्ये अनसुिूचत जाती  घटक कायर्कर्मा अतंगर्त एकूण 230 योजना (154 राज्य तरीय व 76 िज हा तरीय) 
राबिवण्यात येत आहेत. अनसुिूचत जाती  घटक कायर्कर्मा अतंगर्त के्षतर्िनहाय तािवत िनधी व झालेला खचर् तक्ता 10.86 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 10.86  अनसुिूचत जाती घटक कायर्कर्मा अतंगर्त के्षतर्िनहाय तािवत िनधी व खचर् 
                                                                                                                                                                                            (` कोटी) 

के्षतर् 
2020-21 

 
2021-22 

 
2022-23 

तािवत िनधी खचर् तािवत िनधी खचर् तािवत िनधी खचर्+ 
अ) राज्य तरीय योजना 6,939.36 3,746.29 7,906.36 6,102.30 9,501.36 3,899.33 

कृिष व संलग्न काय 158.58 57.28  180.35 101.72  283.00 46.18 
गर्ामिवकास 203.90 318.96  193.00 98.45  401.00 303.56 
ऊजार् 70.00 0.00  70.00 0.00  80.00 80.00 
उ ोग व खिनजे 45.00 21.70  68.20 48.70  239.00 42.85 
वाहतकू व दळणवळण 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 
सामान्य आिर्थक सेवा 5.00 1.50  2.00 0.00  0.00 0.00 
सामािजक व सामिूहक सेवा 6,345.38 3,215.50  7,194.31 5,657.59  8,039.36 3,325.25 
सामान्य सेवा 11.50 33.54  23.50 9.71  241.00 3.06 
इतर कायर्कर्म 100.00 97.81  175.00 186.13  218.00 98.43 

ब) िज हा तरीय योजना 2,728.64 2,715.55  2,728.65 2,726.19  2,728.64 681.68 
कृिष व संलग्न काय 351.14 342.71  345.89 309.80  317.13 140.05 
गर्ामिवकास 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 
ऊजार् 152.81 164.72  154.81 156.77  173.56 69.17 
उ ोग व खिनजे 8.59 0.11  7.18 6.50  6.57 1.07 
वाहतकू व दळणवळण 71.70 67.03  76.83 77.31  79.09 11.90 
सामािजक व सामिूहक सेवा 2,062.73 2,068.65  2,062.06 2,099.87  2,069.64 431.24 
नािवन्यपणूर्  योजना  81.67 72.33  81.88 75.94  82.65 28.25 

एकूण (अ + ब) 9,668.00 6,461.84  10,635.01 8,828.49  12,230.00 4,581.01 
टीप : आकडेवारी संिक्ष तात िद यामळेु काही िठकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही                                                                 +15फे वुारीपयत 
आधार : सामािजक न्याय व  िवशेष सहा य िवभाग, महारा टर् शासन 

अनसुिूचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त उच्च  िशक्षण घेण्यासाठी राजषीर् शाहू महाराज िश यवृ ी 
योजना 
10.120.1   अनसुिूचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्यासाठी राज्य शासन राजषीर् शाहू महाराज िश यवृ ी योजना 
राबिवत आहे. जा तीत जा त 100 लाभाथ्यार्ंना ित वषर् या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजने अंतगर्त सन 2021-22 मध्ये  
145  लाभाथ्यार्ंना ` 3.00 कोटी  िवतरीत करण्यात आले, तर सन 2022-23 मध्ये नो हबर पयत 70 लाभाथ्यार्ंना  ` 0.98 कोटी  
िवतरीत करण्यात आले . 

अनसुिूचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंना परदेशात उच्च  िशक्षण घेण्यासाठी राजषीर् शाहू महाराज िश यवृ ी 
योजना 
10.120.2  अनसुिूचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंना परदेशात उच्च िशक्षण घेण्यासाठी राज्य शासन राजषीर् शाहू महाराज िश यवृ ी योजना 
राबिवत आहे. जा तीत जा त 50 लाभाथ्यार्ंना ित वषर् या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.  या  योजने अतंगर्त सन 2021-22 मध्ये 
210  लाभाथ्यार्ंना ` 53.00 कोटी  िवतरीत करण्यात आले, तर सन 2022-23 मध्ये नो हबर पयत 174  लाभाथ्यार्ंना ` 31.50 कोटी  
िवतरीत करण्यात आले.  
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अनसुिूचत जातीतील िव ाथ्यार्ंकरीता शासकीय वसितगहेृ 
10.120.3  अनसुिूचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंची माध्यिमक व उच्च माध्यिमक िशक्षणाची सोय हावी यासाठी शासनामाफर् त तालकुा, िज हा 
व िवभाग तरावर शासकीय वसितगहेृ सरुु करण्यात आली आहेत. या वसितगहृांमध्ये वेिशत  िव ाथ्यार्ंना िनवास, भोजन, गणवेश, 
शैक्षिणक सािहत्य व इतर सिुवधा मोफत परुिवण्यात येतात. शालेय गणवेश, शारीिरक िशक्षण गणवेश, रेनकोट, पादतर्ाणे इत्यादींचा खचर् 
िव ाथ्यार्ंच्या बकँ खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे.  अनसुिूचत जातीतील िव ाथ्यार्ंकरीता शासकीय वसितगहेृ या योजनेची मािहती 
तक्ता 10.87 मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता 10.87  अनसुिूचत जातीतील िव ाथ्यार्ंकरीता शासकीय  वसितगहेृ 
 

तपिशल         2021-22                 2022-23+ 
शासकीय वसितगहेृ (संख्या)      441      441 
वेश क्षमता 41,843 41,843 
खचर् (` कोटी)  129.62  154.09 

आधार : समाजक याण आयकु्तालय, पणेु                                                                + िडसबरपयत  

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वाधार योजना  
10.120.4   इय ा 11 वी पासनू पढुील िविवध अ यासकर्मांना वेश घेतले या परंत ुशासकीय वसतीगहृात वेश न िमळाले या िंकवा 
वेश न घेतले या अनसुिूचत जाती व नवबौ  िव ाथ्यार्ंसाठी ही योजना सरुू करण्यात आली आहे.  या योजने अंतगर्त, िव ाथ्यार्ंना 
त्यांची शैक्षिणक शाखा व िनवास थान िवचारात घेऊन भोजन,  िनवास, शैक्षिणक सािहत्य, िनवार्ह भ ा व इतर आव यक सिुवधांसाठी 
अथर् सहा य त्यांच्या बकँ खात्यामध्ये थेट जमा केले जाते.  भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वाधार योजनेची गती तक्ता 10.88 
मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.88 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वाधार योजनेची गती  
  

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
लाभधारक िव ाथीर् (संख्या) 22,544 17,645            9,707* 
खचर् (` कोटी)            74.96 89.99 49.51 

आधार : समाजक याण आयकु्तालय, पुणे                                      *अ थायी                                                             + नो हबरपयत 

गर्ामीण भागातील अनसुिूचत जाती व नवबौध्द घटकांच्या व त्यांचा िवकास  

10.120.5   गर्ामीण भागातील अनसुिूचत जाती व नवबौ  घटकांच्या व त्यांचा सवार्ंगीण िवकास करण्यासाठी ही योजना राबिवण्यात 
येत असनू या योजने अंतगर्त िपण्याचे पाणी व वीज या मलुभतू तर जोडर ते, अंतगर्त र ते, मलिन सारण, समाज मंिदर, इत्यादींचे 
बांधकाम या पायाभतू सिुवधा उपल ध करून िद या जातात. राज्याच्या गर्ामीण भागात अनसुिूचत व नवबौ  घटकांच्या एकूण  
67,618 सिूचब  व त्या आहेत. सन 2021-22 मध्ये ` 793.71 कोटी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत  
` 11.43 कोटी खचर् झाला.  

सािहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी व ती सधुार योजना 
10.120.6   या योजने अतंगर्त महानगरपािलका के्षतर्ातील 249 भाग व नगरपािलका के्षतर्ातील 1,329 भागातील अनसुिूचत जाती व 
नवबौ  घटकांच्या व त्यांमध्ये िपण्याचे पाणी, पथ िदवे तसेच डांबरी/िसमट काकँर्ीटचे  र ते, वाचनालय, यायामशाळा, बालवाडी, गटार, 
सावर्जिनक शौचालय यांचे बांधकाम व िवहीर दरुु ती, इत्यादी कामे केली जातात. सन 2021-22 मध्ये ` 1,047.78 कोटी खचर् झाला 
तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत  ` 22.69  कोटी खचर् झाला. 
टडँ अप इंिडया या योजनेत अनसुिूचत जाती व नवबौध्द उ ोजकांकरीता मािर्जन मनी  

10.120.7   कदर् शासनाने सन 2015 पासनू अनसुिूचत जाती/अनसुिूचत जमाती आिण मिहला नवउ ोजकांना रोजगाराच्या संधी 
उपल ध करुन देण्यासाठी टडँ अप इंिडया ही योजना सरुू केली आहे.  नवउ ोजकांना एकूण क प िंकमतीच्या 25 टक् के रक्कम 
विह सा हणनू भरणा करावयाची असनू उवर्िरत 75 टक् के कजार्च्या रकमेस भारतीय लघ ुउ ोग िवकास बकँ हमी देते. राज्य शासनाने 
अनसुिूचत जाती व नवबौध्द समाजाच्या उ ोजकांना मािर्जन मनी देण्याची योजना सन 2019 पासनु सरुू केली आहे. क प िंकमतीच्या 
25 टक्के रकमेपैकी  विह सा 10 टक्के िद यानंतर उवर्रीत 15 टक्के मािर्जन मनी राज्य शासनाकडून उपल ध करुन िदले जाते. सन 
2021-22 मध्ये 69 नवउ ोजकांना ` 5.69 कोटी अनदुान िवतरीत केले.   
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संत रोिहदास चम ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.121   चमर्कार समाजाच्या क याणासाठी संत रोिहदास चम ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदतची  थापना करण्यात 
आली असनू रा टर्ीय अनसुिूचत जाती  िव  आिण िवकास महामंडळ अंतगर्त िविवध योजना राबिवण्यासाठी या महामंडळास राज्याची 
वािहनीकृत यंतर्णा हणनू ािधकृत केले आहे. या महामंडळाचे अिधकृत भागभांडवल ` 73.21 कोटी असनू, भरणा केलेले 
भागभांडवल ` 306.21 कोटी (राज्य शासनाचा िह सा 100 टक्के) आहे. हे महामंडळ चम ोगात कायर्रत असणाऱ्यांसाठी अथर्सहा य 
परुिवते, उत्पादनासाठी आव यक कच्च्या मालाचे ापण व परुव ाची यव था करते, उत्पादन आिण पणन याबाबतच्या िशक्षण 
सिूवधा परुिवते. तसेच देशांतगर्त व आतंररा टर्ीय बाजारामध्ये तयार मालाची िवकर्ी सलुभ होण्यासाठी सहा य करते. संत रोिहदास 
चम ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदतची गती तक्ता 10.89 मध्ये िदली आहे. 

सािहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.122   राज्य शासनाने मातंग समाजाच्या आिर्थक, शैक्षिणक आिण सामािजक िवकासासाठी सािहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना केली असनू हे महामंडळ रा टर्ीय अनसुिूचत जाती व िव  िवकास महामंडळाची राज्यासाठी 
वािहनीकृत यंतर्णा हणनू काम करते. या महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल ` 1,000 कोटी असनू, त्यापैकी राज्य शासनाचा िह सा  
51 टक्के आिण कदर् शासनाचा िह सा 49 टक्के आहे. सािहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ मयार्िदतची गती 
तक्ता 10.90 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.90  लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ मयार्िदतची गती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
लाभाथीर् (संख्या) 760 618                      259 
अथर् सहा य (` लाख) 238.11 146.75 83.60 

आधार :   सािहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ  मयार्िदत                                                                                        + नो हबरपयत 

महात्मा फुले मागासवगर् िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.123  अनसुिूचत जाती आिण नवबौ  घटकांच्या आिर्थक िवकासासाठी राज्य शासनाने महात्मा फुले मागासवगर् िवकास महामंडळ 
मयार्िदतची थापना केली आहे.  हे महामंडळ रा टर्ीय अनसुिूचत जाती व िव  िवकास महामंडळ आिण रा टर्ीय सफाई कमर्चारी िव  व 
िवकास महामंडळ यांचेकिरता राज्यातील वािहनीकृत यंतर्णा हणनू काम करते. या महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल 
` 632.64 कोटी असनू, त्यापैकी राज्य शासनाचा िह सा 51 टक्के आिण कदर् शासनाचा िह सा 49 टक्के आहे. महात्मा फुले 
मागासवगर् िवकास महामंडळ मयार्िदतची गती तक्ता 10.91 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.91  महात्मा फुले मागासवगर् िवकास महामंडळ मयार्िदतची गती 
 

 तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
लाभाथीर् (संख्या) 1,275 827 1,159 
अथर् सहा य (` लाख) 2,448.14 2,718.61 4,206.99 

आधार : महात्मा फुले मागासवगर् िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                                                                                         + नो हबरपयत 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व िशक्षण सं था  
10.124  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व िशक्षण सं था ही राज्य शासनाची वाय  सं था आहे. बाटीर् ही सं था अनसुिूचत 
जातीतील बेरोजगार यवुकांसाठी कौश य िवकास कायर्कर्म, कदर्ीय लोकसेवा आयोग, महारा टर् लोकसेवा आयोग, बकँ, रे वे, भारतीय 
आयिुर्वमा महामंडळ, इत्यादी पधार् परीक्षांसाठी पवूर् िशक्षण कायर्कर्म तसेच पोलीस व िमिलटरी भरती पवूर् िशक्षण, इत्यादी कायर्कर्म 
राबिवते. सन 2021-22 मध्ये कौश य िवकास कायर्कर्माचा 2,572  िव ाथ्यार्ंनी लाभ घेतला असनू 5,430 िव ाथ्यार्ंना  िविवध 
िशक्षण देण्यात आले. सन 2022-23 मध्ये  िडसबरपयत कौश य िवकास कायर्कर्माचा 357  िव ाथ्यार्ंनी लाभ घेतला असनू 

8,945 िव ाथ्यार्ंना िविवध िशक्षण देण्यात आले.  

तक्ता 10.89  संत रोिहदास चम ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदतची गती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
लाभाथीर् (संख्या) 143 98 89 
अथर् सहा य (` लाख) 13.70 9.70 8.90 

आधार : संत रोिहदास चम ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                                                                           + नो हबरपयत 
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आिदवासी घटक कायर्कर्म  
10.125  सन 2022-23 मध्ये आिदवासी घटक कायर्कर्मा अंतगर्त एकूण 340 योजना (194 राज्य तरीय व 146 िज हा तरीय) 
राबिवण्यात येत आहेत. आिदवासी घटक कायर्कर्मा अंतर्गत के्षतर्िनहाय तािवत िनधी व झालेला खचर् तक्ता 10.92 मध्ये िदला आहे.     

तक्ता 10.92  आिदवासी घटक कायर्कर्मा अतंगर्त के्षतर्िनहाय तािवत िनधी व झाललेा खचर् 
                                                                                                                                                                                            (` कोटी) 

के्षतर् 
2020-21  2021-22  2022-23 

तािवत 
िनधी खचर्  तािवत िनधी खचर्  तािवत िनधी खचर्+ 

अ) राज्य तरीय योजना 7,539.31 5,500.36  8,486.26 6,100.12  10,480.72 5,096.08 
कृिष व संलग्न काय 202.07 48.09  133.94 65.17  116.71 22.36 
गर्ामिवकास 782.41 691.49  379.92 256.83  608.66 290.95 
पाटबंधारे व परू िनयंतर्ण 25.00 3.30  75.00 15.35  125.00 4.82 
ऊजार् 170.00 167.00  370.00 406.29  349.42 210.00 
उ ोग व खिनजे 6.00 1.80  6.00 1.37  12.00 2.10 
वाहतकू व दळणवळण 456.32 376.06  440.00 441.41  625.00 172.31 
सामािजक व सामिूहक सेवा 5,897.51 4,212.62  7,081.40 4,913.70  8,643.93 4,393.54 

ब) िज हा तरीय योजना 1,925.91 1,904.64  1,858.78 1,634.62  2,082.17 736.37 
कृिष व संलग्न काय 231.50 263.70  226.72 248.75  259.76 58.48 
गर्ामिवकास 145.25 115.98  355.06 345.22  278.00 219.33 
पाटबंधारे व परू िनयंतर्ण 0.00 0.00  0.00 0.00  94.17 23.51 
ऊजार् 114.85 133.60  126.53 111.36  132.09 41.53 
उ ोग व खिनजे 1.30 0.02  1.17 1.09  0.98 0.06 
वाहतकू व दळणवळण 240.36 236.13  225.54 18.49  233.21 39.41 
सामािजक व सामिूहक सेवा 1,192.65 1,155.21  923.76 909.71  1,083.96 354.05 

  एकूण (अ + ब) 9,465.22 7,405.01  10,345.04 7,734.74  12,562.89 5,832.45 
टीप : आकडेवारी संिक्ष तात िद यामळेु काही िठकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही                                                                                      + 15फे वुारीपयत 
आधार :  आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन 

आ मशाळा  
10.125.1   अनसुिूचत जमातींमध्ये िशक्षणाचा सार करण्याच्या उ ेशाने राज्याच्या ड गराळ आिण दगुर्म भागात िनवासी आ मशाळा 
थापन करण्यात आ या आहेत. आ मशाळांमध्ये वेश घेतले या आिदवासी िव ाथ्यार्ंना भोजन, िनवास, शालेय गणवेश, शैक्षिणक 
सािहत्य व उपकरणे आिण इतर सिुवधा मोफत परुिव या जातात. सन 2017-18 पासनू शैक्षिणक सािहत्य व उपकरणे आिण शालेय 
गणवेशासाठी लागणाऱ्या खचार्ची रक्कम िव ाथ्यार्ंच्या बकँ खात्यात थेट जमा केली जात आहे. आ मशाळांची मािहती तक्ता 10.93 
मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 10.93  आ मशाळांची मािहती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
शासकीय आ मशाळा 

आ मशाळा  (संख्या) 500 497 497 
लाभाथीर्  िव ाथीर् (संख्या) 1,91,713 1,90,608 1,97,872 
खचर् (` कोटी) 806.54 996.30 755.93 

अनदुािनत आ मशाळा 
आ मशाळा  (संख्या) 556 556 556 
लाभाथीर्  िव ाथीर् (संख्या) 2,41,468 2,42,916 2,42,166 
खचर् (` कोटी) 1,097.90 1,243.00 994.45 

आधार :  आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                    + नो हबरपयत 
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नामांिकत इगंर्जी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आिदवासी िव ाथ्यार्ंना िशक्षण  
10.125.2  आिदवासी िव ाथ्यार्ंना नामांिकत इगंर्जी माध्यमांच्या शाळांमध्ये िशक्षण घेण्यासाठी  ोत्सािहत करण्याच्या उ ेशाने राज्य 
शासनाने ही योजना सन 2010-11 पासनू सरुु केली आहे. िव ाथ्यार्ंना शैक्षिणक व िनवासी सिुवधा परुिवण्यासाठी या शाळांना 
शासनाकडून दरवषीर् ित िव ाथीर् कमाल ` 70,000 रक्कम देण्यात येते. नामांिकत इंगर्जी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आिदवासी िव ाथ्यार्ंना 
िशक्षण या योजनेची   मािहती तक्ता 10.94 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.94 नामांिकत इगंर्जी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आिदवासी िव ाथ्यार्ंना िशक्षण या योजनेची मािहती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
लाभाथीर्  िव ाथीर्  (संख्या) 53,626 56,602 44,359 
खचर् (` कोटी) 85.32 149.99 96.68 

आधार :  आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                    +नो हबरपयत 

अनसुिूचत जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृ ी योजना 
10.125.3   अनसुिूचत जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्यासाठी िविवध िश यवतृ्त्या देण्यात येतात. अनसुिूचत 
जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृ ी योजनांचा तपिशल तक्ता 10.95 मध्ये देण्यात आला आहे. 

तक्ता 10.95  अनसुिूचत जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृ ी योजनांचा तपिशल 
 

योजना 
2020-21 2021-22 

लाभाथीर् (संख्या) खचर् (` कोटी) लाभाथीर् (संख्या) खचर् (` कोटी) 
भारत सरकार पो ट मिॅटर्क िश यवृ ी 1,44,837 142.54 1,31,673 291.54 
शैक्षिणक शु क व पिरक्षा शु क दाने    10,321    4.79      9,450 85.10 
वै कीय अ यासकर्म व तत्सम 
अ यासकर्मासाठी फी ितपतूीर् 

     2,565     6.75      2,653 33.32 

आधार :  आिदवासी  िवकास आयकु्तालय, महारा टर् शासन.                                                                                     

अनसुिूचत जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना परदेशात उच्च िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृ ी योजना 
10.125.4   अनसुिूचत जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना परदेशात उच्च िशक्षण घेण्यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सरुू केली आहे. ित वषर् 
जा तीत जा त 10 लाभाथ्यार्ंना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.  या योजने अतंगर्त सन 2021-22 मध्ये चार लाभाथ्यार्ंकिरता  
` 2.03 कोटी िनधी खचर् आला तर सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयर्त एका लाभाथ्यार्किरता ` 1.14 कोटी खचर् झाला. 

आिदवासी िव ाथ्यार्ंसाठी शासकीय वसितगहेृ  
10.125.5  आिदवासी िव ाथ्यार्ंना उच्च िशक्षण घेण्यासाठी तालकुा, िज हा व िवभाग तरावर शासकीय वसितगहृांची सिुवधा 
परुिवण्यात येते. या वसितगहृांमध्ये वेशीत  िव ाथ्यार्ंना िनवास, भोजन, गणवेश, शैक्षिणक सािहत्य व इतर सिुवधा मोफत परुिवण्यात 
येतात. सन 2017-18 पासनू अथंरूण/पांघरूण, गणवेश, पु तके, शैक्षिणक सािहत्य, इत्यादींचा खचर् िव ाथ्यार्ंच्या बकँ खात्यात थेट जमा 
करण्यात येत आहे. आिदवासी िव ाथ्यार्ंसाठी शासकीय वसितगहृांची मािहती तक्ता 10.96 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.96  आिदवासी िव ाथ्यार्ंसाठी शासकीय वसितगहृांची मािहती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
वसितगहेृ  (संख्या) 487 487 487 
लाभाथीर्  िव ाथीर् (संख्या) 48,732 47,271 49,440 
खचर् (` कोटी) 51.89 160.29 76.69 

आधार :  आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                      +िडसबरपयत 

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय वयम योजना  
10.125.6   इय ा बारावी नंतरच्या उच्च िशक्षणा किरता वेश घेतले या  परंत ु शासकीय वसितगहृात वेश न िमळाले या अनसुिूचत 
जमातीच्या िव ाथ्यार्ंना भोजन, िनवास, शैक्षिणक सािहत्य, िनवार्ह भ ा, इत्यादी साठी  ` 60,000 पयत अथर् सहा य या योजने अंतगर्त 
परुिवण्यात येते.  पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय वयम योजनेची मािहती तक्ता 10.97 मध्ये िदली आहे. 
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तक्ता 10.97  पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय वयम योजनेची मािहती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 

लाभाथीर् िव ाथीर् (संख्या) 10,349 16,206 11,536 

खचर् (` कोटी) 6.00 52.50 37.84 
आधार :  आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                    + िडसबरपयत 

पेसा अतंगर्त गर्ामपंचायतींना थेट िनधी  
10.125.7  पेसा कायदा, 1996 अंतगर्त अनसुिूचत के्षतर्ातील गर्ामपंचायतींना िवकासाची कामे करण्यासाठी आिदवासी घटक कायर्कर्मा 
अंतगर्त एकूण अथर्संकि पत िनधीच्या पाच टक्के िनधी िवतरीत करण्यात येतो.  या िनधीतनू मलूभतू पायाभतू सिुवधा, पेसा कायदा व 
वनहक्क कायदा यांची अंमलबजावणी, आरोग्य, वच्छता, िशक्षण, वन्यजीव संवधर्न, जलसंधारण, वनीकरण, वन्यजीव पयर्टन व गौण 
वनोपज या संबंिधत कामे घेण्याचे अिधकार गर्ामसभेस आहेत. पेसा काय ा अंतगर्त अनसुिुचत के्षतर्ातील 2,898 गर्ामपंचायतींना थेट 
अथर् सहा य िदले जाते.  सन 2021-22 मध्ये ` 271.50 कोटी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत  ` 14.02 कोटी खचर् 
झाला.  
डॉ.ए.पी.जे.अ दलु कलाम अमतृ आहार योजना   
10.125.8   ही योजना राज्यातील 16 आिदवासी िज ांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअंतगर्त, अनसुिूचत  जमातीच्या गरोदर 
ि तर्या व तनदा माता यांना ‘एक वेळचा पणूर् आहार’ परुिवण्यात येतो. तसेच अनसुिुचत जमातीमधील सात मिहने ते सहा वष 
वयोगटातील बालकांना आठव ातनू चार वेळा अंडी िंकवा केळी परुिवण्यात येतात. डॉ. ए. पी. जे. अ दलु कलाम अमतृ आहार 
योजनेची मािहती तक्ता 10.98  मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.98  डॉ.ए.पी.जे.अ दलु कलाम अमतृ आहार योजनेची   मािहती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 

लाभाथीर्  (संख्या) 7,97,465 8,68,082 10,59,297 

खचर् (` कोटी) 211.63 212.60 68.14 
आधार :  आिदवासी िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                     + नो हबरपयत 

ठक्कर बा पा आिदवासी व ती सधुारणा एकाित्मक कायर्कर्म  

10.125.9   या योजने अंतगर्त आिदवासी व त्यांमध्ये छोटी मातर् कायम वरुपी सामिूहक िवकासाची कामे घेतली जातात. िपण्याच्या शधु्द 
पाण्याची सोय करणे, िफ टर लटँ उभारणे, नळ पाणीपरुवठा योजना, कूपनिलका, हातपंप बसवणे, आिदवासी व तीचे िव तुीकरण, 
अपारंपिरक उजार् दारे पथिदप बसवणे तसेच मखु्य व तीपयत जोडर ते, िसमट कािँकर्ट/डांबरीकरणाचे अतंगर्त र ते,  िवहीर, बहुउ ेशीय 
सभागहृ, वाचनालय, यायामशाळा, सावर्जिनक शौचालय, सभा मंडप, गर्ामपंचायत कायार्लय, नदीकाठी संरक्षक िंभत आिण मशानभुमी 
यांचे बांधकाम या सारख्या सामिूहक िवकासाच्या सिुवधा के या जातात.  सन 2022-23 मध्ये ` 250.00 कोटी आिर्थक तरतदु करण्यात 
आली आहे.  

इतर मागास बहुजन यांचे क याण 
10.126   इतर मागास बहुजन (इतर मागास वगर् (इमाव), िवशेष आिर्थकदृ ा मागास वगर् (िवआमा ), िवमकु्त जाती व भटक्या 
जमाती (िवजाभज) आिण िवशेष मागास वगर् (िवमा )) समाजातील दबुर्ल घटकांच्या उन्नतीसाठी िविवध क याणकारी योजना  
राबिवण्यात येत आहेत. सन 2021-22 मध्ये ` 4,640.03 कोटी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयत ` 1,563.75 कोटी 
खचर् झाला.   

इतर मागास वगीर्य िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त िशक्षणासाठी िश यवृ ी 
10.126.1   देशा अंतगर्त िशक्षणासाठी इतर मागास वगीर्य िव ाथ्यार्ंना िश यवृ ी दान केली जाते. इतर मागास वगीर्य िव ाथ्यार्ंना देशा 
अंतगर्त िशक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या   िनवडक िश यवृ ी योजनांची मािहती तक्ता 10.99 मध्ये देण्यात आली आहे. 
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तक्ता 10.99  इतर मागास वगीर्य िव ाथ्यार्ंना देशा अंतगर्त िशक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या िनवडक िश यवृ ी योजनांची 
  मािहती 

 

योजना  
2021-22 2022-23+ 

लाभाथीर् (संख्या) खचर् (` कोटी) लाभाथीर् (संख्या) खचर् (` कोटी) 
इमाव िव ाथ्यार्ंना  मिॅटर्को र िश यवृ ी 2,58,561 234.71 2,46,889 0.19 
िशक्षण व पिरक्षा शु काचे दाने     12,836 349.01 - - 
इय ा 1 ली ते 10 वी मध्ये िशकत 
असले या इतर मागास वगार्साठी कदर् 
शासनाची मिॅटर्कपवूर् िश यवृ ी योजना  

    97,460 4.81 - - 

इय ा 5 वी ते 10 वी मध्ये िशकणा-या 
इतर मागास वगार्तील मलुींना 
सािवतर्ीबाई फुले िश यवृ ी योजना 

 1,56,613 11.63     32,626 2.67 

आधार :  इतर मागास बहुजन क याण िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                       + िडसबरपयत  

िवजाभज, इमाव आिण िवमा  िव ाथ्यार्ंना परदेशात उच्च  िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृ ी 
10.126.2   िवमकु्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वगर् आिण िवशेष मागास वगार्च्या िव ाथ्यार्ंना परदेशात उच्च िशक्षण 
घेण्यासाठी राज्य शासनाने ही  योजना सरुू केली आहे. जा तीत जा त ित वषर् 50 लाभाथ्यार्ंना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.  या 
योजने अतंगर्त सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयत ` 1.75 कोटी खचर् झाला.    

वसंतराव नाईक तांडा/व ती सधुार योजना 
10.126.3   या योजनेचा मखु्य उ ेश िवमकु्त जाती व भटक्या जमाती व िवशेष मागास वगर् यांच्या तांडे/व त्यांना मलुभतू सिुवधा 
उपल ध करुन देणे होय. या  योजने अंतगर्त तांडा व तीस िपण्याचे पाणी परुवठा, िव तुीकरण तसेच अंतगर्त र ते, गटारे, शौचालये, 
समाजमंदीर, वाचनालये  यांचे बांधकाम, मखु्य र त्याला जोडणाऱ्या र त्यांची कामे, इत्यादी मलूभतू सिुवधा उपल ध करुन िद या 
जातात. सन 2022-23 मध्ये नो हबर अखेर ` 18.83 कोटी खचर् झाला.   

महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.127   राज्यातील इतर मागासवगीर्यांच्या क याणासाठी महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना 
करण्यात आली.  या महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल ` 250 कोटी असनू, भरणा केलेले भाग भांडवल ` 216.54 कोटी (राज्य 
शासनाचा िह सा 100 टक्के) आहे. हे महामंडळ रा टर्ीय मागासवगीर्य िव  व िवकास महामंडळाची राज्यासाठी वािहनीकृत यंतर्णा हणनू 
कायर् करते.  महामंडळामाफर् त बीज भांडवल, थेट कजर् योजना, वैयिक्तक व गट कजर् याज परतावा, इत्यादी योजना राबिवण्यात येतात. 
महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदतची मािहती तक्ता 10.100 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.100  महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदतची मािहती 
 

तपशील 2020-21 2021-22 2022-23+ 
लाभाथीर्  (संख्या) 209 331 305 
खचर् (` लाख) 197.36 274.58 174.98 

आधार :   महारा टर् राज्य इतर मागासवगीर्य िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                                                           + ऑक्ट बरपयत 

छतर्पती शाहू महाराज संशोधन, िशक्षण व मानव िवकास सं था  
10.128  छतर्पती शाहू महाराज संशोधन, िशक्षण व मानव िवकास सं था (सारथी) राज्यातील मराठा ,कुणबी, मराठा - कुणबी व 
कुणबी-मराठा या लिक्षत गटातील समाजाच्या सामािजक, आिर्थक व शैक्षिणक िवकासाकिरता राज्य शासनामाफर् त थापना करण्यात 
आलेली सं था आहे. सारथी लिक्षत गटातील इच्छुक िव ाथ्यार्ंना कदर्ीय लोकसेवा आयोग, महारा टर् राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षांमध्ये 
उ ीणर् होण्याच्या दृ टीने पिरके्षच्या तयारीसाठी िव ावेतन व िशक्षण तसेच पोिलस भरतीकरीता िनशु क ऑनलाइन िशक्षण, इत्यादी 
कायर्कर्म राबिवते. सन 2021-22 मध्ये  िश यवृ ी/अिधछातर्वृ ी 11,201  िव ाथ्यार्ंना देण्यात आली असनू 9,879 िव ाथ्यार्ंना िशक्षण 
देण्यात आले. सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयत िश यवृ ी/अिधछातर्वृ ी 7,489  िव ाथ्यार्ंना देण्यात आले तसेच 11,208 िव ाथ्यार्ंना 
िशक्षण देण्यात आले.  
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अ पसंख्याक िवकास  
10.129    अ पसंख्याक समाजाच्या िवकासासाठी अ पसंख्याक के्षतर् िवकास कायर्कर्म, अ पसंख्याक बहुल के्षतर्ासाठी बहुके्षतर्ीय िवकास 
योजना, अ पसंख्याक शैक्षिणक सं थांसाठी सहा यक अनदुाने, इत्यादी िविवध योजना राज्यात राबिवण्यात येत आहेत. सन 2021-22 
मध्ये ` 570.38 कोटी खचर् झाला, तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत ` 213.96  कोटी खचर् झाला.  

अ पसंख्याक िव ाथ्यार्ंसाठी उच्च िशक्षण िश यवृ ी 
10.129.1  कोणत्याही शैक्षिणक अ यासकर्मात िशकणाऱ्या अ पसंख्याक िव ाथ्यार्ंचे वािर्षक िशक्षण शु क िंकवा ` 25,000 (वै कीय 
आिण अधर्-वै कीय अ यासकर्म / तांितर्क आिण यावसाियक अ यासकर्मांसाठी) आिण ` 5,000 (कला, वािणज्य आिण िवज्ञान पदवी 
आिण पद यु र अ यासकर्मांसाठी) या पैकी कमी असेल ती रक्कम िश यवृ ी हणनू िदली जाते. सन 2021-22 मध्ये  
` 83.92  कोटी खचर् झाला तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत ` 61.30  कोटी खचर् झाला. 

अ पसंख्याक समाजातील मलुींसाठी वसितगहेृ 
10.129.2   शासनाने राज्यातील अ पसंख्याक समाजातील मलुींच्या उच्च िशक्षणासाठी वसितगहेृ सरुु केली आहेत. अ पसंख्याक 
समाजातील कुटंूबाचे वािर्षक उत्पन्न ` 8,00,000 पेक्षा कमी अस यास त्या िव ािर्थनींना शु क पणूर्पणे माफ असते  व  वसितगहृातील 
अ पसंख्याक  िव ािर्थनींना आहार भ ा देण्यात येतो.  सदर वसितगहृांमध्ये  100 ते 200 मलुींच्या िनवासाची सोय करण्यात येते. एकूण 
क्षमतेपैकी 70 टक्के जागा अ पसंख्याक मलुींसाठी (मु लीम 35, बौध्द 21, िखर् चन सहा, जैन सहा, िशख व पारसींसाठी त्येकी एक) व 
30 टक्के जागा अन्य वगार्तील मलुींसाठी राखीव असतात. सदर योजनेकरीता सन 2021-22 मध्ये ` 17.73 कोटी खचर् झाला तर सन 
2022-23 मध्ये िडसबरपयत ` 1.78 कोटी िनधी खचर् झाला.       

धान मंतर्ी जन िवकास कायर्कर्म 
10.129.3  कदर् शासनामाफर् त धानमंतर्ी जन िवकास कायर्कर्म योजना अ पसंख्याक बहूल के्षतर्ात पायाभतू क प िवकसीत करण्याच्या 
उ ेशाने राबिवली जात आहे. या योजनेत िपण्याचे पाणी, सौर ऊजार्, िशक्षण, आरोग्य, कौश य िवकास आिण मिहला किदर्त क प, 
कर्ीडा, वच्छता, सामान्य सेवा कदर् यामधील पायाभतू सिुवधा क प घेतले जातात. धानमंतर्ी जन िवकास कायर्कर्म राज्यात 27 िज हे, 
28 अ पसंख्याक बहूल गट आिण 34 अ पसंख्याक बहूल शहरांमध्ये कायार्िन्वत आहे. सन 2021-22 मध्ये ` 10.55 कोटी खचर् झाला 
तर सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत ` 61.29 कोटी खचर् झाला.  

अ पसंख्याकांसाठी व ती/ के्षतर् िवकास योजना 
10.129.4  राज्यात अ पसंख्याकासाठी व ती/के्षतर् िवकास योजना राबिवण्यात येत आहेत. या योजनेमध्ये अ पसंख्याक बहुल के्षतर्ामध्ये 
िपण्याच्या पाण्याची सिुवधा, िव तु परुवठा, पथिदवे, र ते, अंगणवाडी, समाज मंिदर, इदगाह, गटारे, सावर्जिनक वच्छता गहेृ, इत्यादींचे 
बांधकाम, क तान व अंत्यिवधीच्या जागेची दरुु ती या कारची कामे करण्यात येतात. अ पसंख्याकासाठी व ती/के्षतर् िवकास योजनांची   
मािहती तक्ता  10.101 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.101  अ पसंख्याकांसाठी व ती/के्षतर् िवकास योजनांची मािहती 

योजना 
खचर् (` कोटी) 

2020-21 2021-22 
गर्ामीण के्षतर् िवकास 15.98 15.85 
नागरी के्षतर् िवकास  21.69 14.85 
आधार : अ पसंख्याक िवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                 

मौलाना आझाद अ पसंख्याक आिर्थक िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.130   राज्यात अ पसंख्याकांच्या क याणासाठी मौलाना आझाद अ पसंख्याक आिर्थक िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना 
करण्यात आली. या महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल ` 700 कोटी असनू भरणा केलेले भाग भांडवल ` 543.19 कोटी आहे.  
हे महामंडळ रा टर्ीय अ पसंख्याक िव  व िवकास महामंडळाची राज्यासाठी वािहनीकृत यंतर्णा हणनू कायर् करते. सन 2021-22 मध्ये 
2,538 िव ाथ्यार्ंना ` 22.53 कोटी  रकमेचे शैक्षिणक कजर् देण्यात आले. सन 2022-23 मध्ये नो हबरपयत 1,927 िव ाथ्यार्ंना  
` 17.37 कोटी रकमेचे शैक्षिणक कजर् देण्यात आले.  
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िद यांगांचे क याण 
10.131   िद यांगांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या क्षमता ओळखनू त्यांचा िवकास करणे, िद यांगांना समान संधी देणे, त्यांना  
मखु्य वाहात आणणे यासाठी शासन िविवध योजना राबिवत आहे. सन 2021-22  मध्ये ` 681.17 कोटी  खचर्  झाला तर 
सन 2022-23 मध्ये  नो हबरपयत  ` 480.24 कोटी  खचर्  झाला. 

महारा टर् राज्य िद यांग िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.132   िद यांग यक्तींच्या क याणासाठी महारा टर् राज्य िद यांग िव  व िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना करण्यात आली 
आहे.  हे महामंडळ रा टर्ीय िद यांग िव  व िवकास महामंडळाची राज्यासाठी वािहनीकृत यंतर्णा हणनू कायर् करते. या महामंडळाचे 
अिधकृत भाग भांडवल ` 500 कोटी असनू, भरणा केलेले भाग भांडवल ` 47.52 कोटी (राज्य शासनाचा िह सा 100 टक्के) आहे.   
सन 2021-22 मध्ये एका लाभाथ्यार्ंस ` 0.20 लाख रकमेचे थेट कजर् देण्यात आले. 

अण्णासाहेब पाटील आिर्थक मागास िवकास महामंडळ मयार्िदत 
10.133   राज्यातील आिर्थकदृ टया मागास सिुशिक्षत बेरोजगार तरूणांना रोजगार व वयंरोजगाराच्या संधी उपल ध करून देण्यासाठी 
राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आिर्थक मागास िवकास महामंडळ मयार्िदतची थापना केली आहे. अण्णासाहेब पाटील आिर्थक 
मागास िवकास महामंडळ मयार्िदतची मािहती  तक्ता  10.102 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 10.102  अण्णासाहेब पाटील आिर्थक मागास िवकास महामंडळ मयार्िदतची मािहती                                    
                                                                                                                                                                                         (` लाख) 

तपशील 
2020-21  2021-22  2022-23+ 

लाभाथीर् संख्या/ 
गट संख्या 

िवतरीत 
रक्कम  लाभाथीर् 

संख्या/गट संख्या िवतरीत रक्कम  लाभाथीर् 
संख्या/गट संख्या 

िवतरीत 
रक्कम 

वैयिक्तक कजर् याज परतावा  7,176 5,400.23  14,726 12,850.52  9,321 9,049.61 
गट कजर् याज परतावा 28 33.61  87 171.32  72 165.22 
गट क प कजर् 7 70.00  8 70.00  0 0.0 
आधार : अण्णासाहेब पाटील आिर्थक मागास िवकास महामंडळ मयार्िदत                                                                         + नो हबरपयत 

रा टर्ीय सामािजक सहा य कायर्कर्म  
10.134   रा टर्ीय सामािजक सहा य कायर्कर्म अंतगर्त राज्यात िविवध योजना राबिवण्यात येत आहे. रा टर्ीय सामािजक सहा य 
कायर्कर्मा अंतगर्त िनवडक योजनांची मािहती तक्ता 10.103 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 10.103  रा टर्ीय सामािजक सहा य कायर्कर्मा अंतगर्त िनवडक योजनांची मािहती 

योजना 

2020-21  2021-22  2022-23+ 

लाभाथीर् 
संख्या 
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी) 

 लाभाथीर्     
संख्या 
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी) 

 लाभाथीर् 
संख्या 
(लाख) 

खचर् 
(` कोटी) 

संजय गांधी िनराधार अनदुान   12.31 1,509.51  12.39 1,564.99  13.77 1,024.98 

ावणबाळ सेवा राज्य िनवृ ीवेतन  21.74 2,836.59  24.80 2,912.78  22.29 1,800.69 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय वधृ्दापकाळ िनवृ ीवेतन  12.08 419.96  11.82 297.62  11.37 0.0 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय िवधवा िनवृ ीवेतन  0.76 35.21  0.80 30.44  0.89 0.0 

इंिदरा गांधी रा टर्ीय िद यांग िनवृ ीवेतन  0.09 4.28  0.09 3.54  0.01 0.0 

रा टर्ीय कुटंुब लाभ  0.14    27.41  0.20 39.99  0.0 0.0 
आधार :  सामािजक न्याय व  िवशेष सहा य िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                 + नो हबरपयत      
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मानव िवकास व शा वत िवकास ध्येये 
10.135  मानव िवकास हणजे आरोग्यदायी व दीघार्यु य, िशिक्षत होणे, दजदार राहणीमान यासह राजकीय वातंत्र्य, इतर मानवी 
हक्कांची हमी व आत्मसन्मान यासाठी लोकांच्या िनवडीची कक्षा िव तारीत करण्याची िकर्या होय. िनरोगी व िशिक्षत लोकांमळेु 
उत्पादकतेत वाढ होऊन समाजाच्या सवार्ंगीण िवकासास हातभार लावतो.  

10.136  संयकु्त रा टर् िवकास पिरषदेने िस  केले या मानव िवकास अहवाल, 2021 नसुार 0.962 मानव िवकास िनदशांकासह 
(मािविन) ि वत्झलड जगात थम थानावर असनू, 0.633 मािविनसह भारत 132 या थानावर आहे. संयकु्त रा टर् िवकास पिरषदेच्या 
उपरा टर्ीय मानव िवकास िनदशांक अहवाल (4.0) नसुार सन 2019 किरता भारताचा मािविन 0.646 तर महारा टर्ाचा मािविन  
0.697 होता. देशातील सवर् राज्यांमध्ये सन 2019 किरता केरळचा मािविन (0.782) हा सवार्िधक होता, तर िबहारचा मािविन (0.574) 
सवार्त कमी होता. 

10.137  महारा टर् मानव िवकास अहवाल, 2012 नसुार राज्याचा मािविन 0.752 होता. मुंबई (मुंबई शहर आिण मुंबई उपनगर) 
मािविन 0.841 सह थम कर्मांकावर व पणेु िज ाचा मािविन 0.814 होता. नंदरुबार िज ाचा मािविन 0.604 सह शेवटच्या 
कर्मांकावर होता. महारा टर् मानव िवकास अहवाल, 2012 नसुार िज हािनहाय मािविन पिरिश ट 10.16 मध्ये देण्यात आला आहे. 

महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्म 
10.138  महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्म राज्यातील 125 अितमागास तालकु्यांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. या कायर्कर्मा अंतगर्त 
िशक्षण, आरोग्य आिण उत्पन्नात सधुारणा करण्यावर भर देणाऱ्या िविवध योजना राबिवण्यात येत आहेत. तालकु्यांची सामािजक व 
आिर्थक, तसेच भौगोिलक पिरि थती आिण थािनक गरजा लक्षात घेऊन तालकुा िविनिर्द टीत योजना आख या जातात. सन 2022-23 
मध्ये जानेवारी अखेर ` 173.66 कोटी खचर् झाला. महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्मा अंतगर्त भौितक गती तक्ता 10.104 मध्ये 
िदली आहे. 
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तक्ता 10.104    महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्मा अंतगर्त  भौितक गती 
 

योजना लाभाथीर् कार 
लाभाथीर् संख्या 

2020-21 2021-22 2022-23+ 

िशक्षण 

अ) माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळांतील अ यािसका      
    (2,889 अ यािसका)      

िव ाथीर् @     @ उ ना 
 

ब)  गर्ामीण भागातील िव ाथीर्नींना मोफत बस सेवा  
   (871 बस) 

िव ाथीर्नी 36,991 22,852 80,256 

क) बालभवन िवज्ञान कदेर् (124 कदेर्) भेट िदलेले िव ाथीर् @ 1,743 1,603 

ड) क तरुबा गांधी बािलका िव ालय योजनेची या ती इय ा  
    10 वी पयत िव तारणे (39 शाळा) 

िव ाथीर्नी 1,525 1,900 1,900 

ई)  इय ा आठवी ते बारावी मध्ये िशक्षण घेत असले या व       
    शाळेपासनू पाच िकमी अंतरापयत राहाणाऱ्या गरज ू     
    मलुींना सायकलींचे वाटप 

िव ाथीर्नी 2,911 551 54,156 

फ) अंगणवाडयांचे बांधकाम  693$ 727$ 732$ 

आरोग्य  

अ) गभर्वती मिहला, तनदा माता व 0 ते 6 मिहने      
    वयोगटातील बालकांकिरता आरोग्य िशिबरे 

गभर्वती मिहला, तनदा 
माता व बालके 

4,20,713 6,17,277 6,35,202 

ब) अजा, अज, दािरदर्य रेषेखालील गभर्वती मिहलांना बडुीत  
    मजरुी देणे 

गभर्वती मिहला 1,15,807 94,611 49,202 

क) आरोग्य उपकदर्ांचे बांधकाम  39$ 43$ 44$ 

उत्पन्न िनिर्मती 

अ) माती पिरक्षण िफरती योगशाळा मातीचे तपासलेले नमनेु     10,044 12,238 5,700 

ब)  िज हा/ तालकुा पेिसिफक योजना     

1) रोजगार िनिर्मतीकिरता "िवशेष योजना" लाभाथीर् समहू 736 335 195 

2) गौण वनोपज संकलन साठी गोदाम       गोदाम संख्या               0 19$ 44$ 

3) तेज ी फायनािन्शयल सिर् हसेस मािवम च्या माध्यमातनू 
  मायकर्ो फायनान्सची योजना 

i) अित गरीब मिहला 

ii) कजर्बाजारी  बचत गट 

iii) कजर्बाजारी  ि तर्या 

22,678 

142 

758 

28,992 

114 

755 

उ ना 
उ ना 
उ ना 

$ योजनेच्या सरुुवाती पासनू                                                                                                                                                                  + जानेवारी  पयत 
@ कोिवड -19 च्या पा वर्भमूीवर सदर योजना राबिवणे शक्य झाले नाही                                                                                                   उ ना  उपल ध नाही    
आधार : आयकु्तालय, महारा टर् मानव िवकास कायर्कर्म                                                                                                                                                            
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शा वत िवकास ध्येये  
10.139 संयकु्त रा टर् संघाच्या सवर् सद य देशांनी ‘शा वत िवकास अजडा 2030’ िद. 25 स टबर, 2015 रोजी वीकारला आहे. 
सामािजक, आिर्थक, पयार्वरण व शांतता ही शा वत िवकासाची आयाम आहेत. या अजडा अतंगर्त 17 शा वत िवकास ध्येये व  
169 ल ये िनधार्िरत केली आहेत. ही ध्येये सावर्ितर्क, सवर्समावेशक आिण एकमेकांशी िनगडीत आहेत. ‘िवकासापासनू कोणीही वंिचत 
राहू नये’ ही शा वत िवकास ध्येयाची मध्यवतीर् संक पना असनू शा वत िवकास ध्येये साध्य करण्याचा कालावधी  
िद. 01 जानेवारी, 2016 ते िद. 31 िडसबर, 2030 आहे.  

10.139.1  शा वत िवकास ध्येयांच्या संिनयंतर्णासाठी रा टर्ीय तरावर नीित आयोग तर राज्य तरावर िनयोजन िवभाग राज्य शासन या 
मखु सं था आहेत. राज्याच्या सवार्ंिगण िवकासासाठी दीघर्कालीन दृ टीकोन देणारी शा वत िवकास ध्येये िवचारात घेऊन सन 2017 
मध्ये राज्य शासनाने ‘महारा टर् ि हजन 2030’ तयार केले आहे. िनयोजन िवभागाच्या अथर् व सांिख्यकी संचालनालयाच्या 
अिधपत्याखाली ‘शा वत िवकास ध्येय - अंमलबजावणी व समन्वय कदर्’ ची सन 2020 मध्ये थापना करण्यात आली आहे. हे कदर् 
नीित आयोग तसेच सांिख्यकी व कायर्कर्म अंमलबजावणी  मंतर्ालय, कदर् शासन आिण राज्य शासनाचे िविवध िवभाग यामधील 
कायार्न्वयनाचा दवुा हणनु काम करते.  

10.139.2 आंतरररा टर्ीय तरावर शा वत िवकास ध्येयाच्या गतीचे संिनयंतर्ण करण्यासाठी अलीकडील जागितक िनदशक 
आराख ामध्ये 248 िनदशकांचा समावेश असनू संयकु्त रा टर् संघाने त्यास ि वकृती िदली आहे. रा टर्ीय तरावर शा वत िवकास 
ध्येयांचे संिनयंतर्ण करण्यासाठी सांिख्यकी व कायर्कर्म अंमलबजावणी मंतर्ालयाने रा टर्ीय िनदशक आराखडा तयार केला असनू, 
अलीकडील आराख ात 286 िनदशकांचा समावेश आहे. राज्य तरावर शा वत िवकास ध्येयांचे संिनयंतर्ण करण्यासाठी कदर् 
शासनाच्या मागर्दशर्क सचूना नसुार राज्य शासनाने 237 िनदशकांचा समावेश असलेला राज्य िनदशक आराखडा तयार केला आहे. 
तसेच िज हा तरावर शा वत िवकास ध्येयांचे संिनयंतर्ण करण्यासाठी 120 िनदशकांचा समावेश असलेला िज हा िनदशक आराखडा 
अंितम करण्यात आला आहे, कदर् शासनाच्या पंचायत राज मंतर्ालयाने थािनक तरावर शा वत िवकास ध्येयांचे संिनयंतर्ण करण्यासाठी 
386 िनदशकांचा समावेश असलेला थािनक िनदशक आराखडा तयार केला आहे.  

10.139.3  कदर् परु कृत योजनांची नीित आयोगाने, तर राज्य तरीय योजनांची शा वत िवकास ध्येये अमंलबाजावणी व समन्वय 
कदर्ाने सांगड घातली आहे. राज्य शासनाने राज्य तरावर अंमलबाजावणी होणाऱ्या 1,659 योजनांची शा वत िवकास ध्येये व ल यांशी 
सांगड घातली आहे, योजनांची शा वत िवकास ध्येये व ल यांशी  खालील िनकषानसुार सांगड घालण्यात आली आहे.  

 योजनेचा उ ेश 

 योजनेतील घटक 

 योजनेतील अंतभूर्त पैल ू

 योजनेचा कार 

 रा टर्ीय िनदशक आराखडा 
 शा वत िवकास ध्येयांवरील भावहीनता    

 

* * * * * 
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िवभागिनहाय व शैक्षिणक तरिनहाय सं था, पटसंख्या व िशक्षकांची संख्या 
 

 
बाब वषर् 

िवभाग 
एकूण 

कोकण पणेु नािशक औरंगाबाद अमरावती नागपरू 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ाथिमक  (1 ली ते 8 वी ) 
शाळांची संख्या 2018-19 20,541 22,100 17,985 21,258 11,565 12,788 1,06,237 

2019-20 20,515 22,162 18,054 21,393 11,574 12,793 1,06,491 
2020-21 20,425 22,122 18,036 21,441 11,574 12,740 1,06,338 
2021-22 20,636 22,218 18,069 21,632 11,590 12,703 1,06,848 

एकूण पटसंख्या 
(हजारात) 

2018-19 3,795.5 3,213.8 2,804.7 2,986.4 1,496.1 1,451.6 15,748.1 
2019-20 3,785.6 3,226.0 2,795.6 2,844.2 1,477.9 1,423.8 15,693.5 
2020-21 3,671.5 3,160.5 3,749.9 2,953.5 1,454.6 1,401.1 15,391.0 
2021-22 3,619.8 3,178.4 2,762.0 2,980.1 1,468.2 1,412.8 15,421.3 

मलुींची पटसंख्या 
 (हजारात) 

2018-19 1,798.7 1,491.5 1,299.4 1,389.3 707.4 697.8 7,384.1 
2019-20 1,796.4 1,499.1 1,300.9 1,390.6 700.0 683.9 7,371.1 
2020-21 1,745.8 1,477.0 1,284.7 1,379.2 692.1 674.8 7,253.6 
2021-22 1,725.9 1,490.3 1,296.2 1,395.3 700.7 681.2 7,289.6 

िशक्षकांची संख्या 
(हजारात) 

2018-19 111.8 107.1 83.4 105.9 54.2 58.2 520.6 
2019-20 114.4 110.9 85.4 107.5 54.6 59.5 532.5 
2020-21 108.1 106.2 83.3 105.6 52.6 56.3 512.1 
2021-22 102.8 103.0 81.1 103.4 50.7 53.3 494.3 

िव ाथीर् िशक्षक 
माण 

2018-19 33.9 30.0 33.6 28.2 27.6 24.9 30.3 
2019-20 33.0 29.0 32.7 27.7 27.0 23.8 29.4 
2020-21 34.0 29.8 33.0 28.0 27.6 24.9 30.1 
2021-22 35.2 30.9 34.1 28.8 29.0 26.5 31.2 

माध्यिमक व उच्च माध्यिमक  (9 वी ते 12 वी ) 
शाळांची संख्या 2018-19 5,209 5,255 3,948 4,756 2,756 2,948 24,872 

2019-20 5,761 5,792 4,386 5,655 3,138 3,361 28,093 
2020-21 5,815 5,869 4,435 5,782 3,181 3,423 28,505 
2021-22 5,830 5,903 4,454 5,794 3,196 3,435 28,612 

एकूण पटसंख्या 
(हजारात) 

2018-19 1,563.9 1,363.7 1,089.6 1,224.8 666.9 698.9 6,608.0 
2019-20 1,535.6 1,347.0 1,078.2 1,195.4 648.9 675.4 6,481.0 
2020-21 1,557.7 1,353.6 1,098.6 1,192.6 648.3 673.2 6,524.0 
2021-22 1,588.0 1,371.9 1,112.4 1,223.5 656.1 688.0 6,639.9 

मलुींची पटसंख्या 
 (हजारात) 

2018-19 738.2 621.3 486.4 545.4 311.5 339.8 3,042.6 
2019-20 731.7 622.8 487.3 539.0 304.9 329.9 3,015.8 
2020-21 742.0 627.3 497.9 541.8 305.7 329.4 3,044.1 
2021-22 755.0 635.0 505.0 554.7 308.5 335.6 3,092.9 

िशक्षकांची संख्या 
(हजारात) 

2018-19 58.1 52.7 40.0 41.8 22.3 28.3 243.7 
2019-20 61.1 54.4 41.4 42.7 22.9 28.5 251.2 
2020-21 59.9 54.2 41.2 42.6 22.6 27.8 248.3 
2021-22 60.5 54.1 41.3 42.9 22.4 27.4 248.7 

िव ाथीर् िशक्षक 
माण 

2018-19 12.72 11.78 12.17 13.04 13.62 12.02 12.48 
2019-20 25.1 24.7 26.0 27.9 28.3 23.6 25.7 
2020-21 26.0 25.0 26.7 28.0 28.7 24.2 26.3 
2021-22 26.3 25.4 26.9 28.5 29.2 25.1 26.7 

आधार :  महारा टर् ाथिमक िशक्षण पिरषद, मुंबई                                        
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सन 2022-23 मधील आरोग्य िवज्ञान सं थांची संख्या, वेश क्षमता व थम वषार्त वेिशत िव ाथ्यार्ंची संख्या 
(िद.31/12/2022 अखेर) 

 

िव ाशाखा 
शासकीय शासन अनदुािनत िवना अनदुािनत एकूण 

सं था  वेश 
क्षमता 

वेिशत 
िव ाथीर् सं था  वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् सं था  वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् सं था  वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
 ॲलोपथॅी             
 पदवी 30 4,900 0 1 100 0 18 2,620 0 49 7,620 0 
 पद यु र 28 2,565 0 1 78 0 20 800 0 49 3,443 0 
 आयवुदीक             
 पदवी 5 410 0 16 1,176 0 60 4,180 0 81 5,766 0 
 पद यु र 4 249 0 11 205 0 21 824 0 36 1,278 0 
 होिमओपथॅी             
 पदवी 1 50 -- -- -- -- 55 4,360 0 56 4,410 0 
 पद यु र -- -- -- -- -- -- 16 377 0 16 377 0 
 यनुानी             
 पदवी -- -- -- 3 180 0 4 230 0 7 410 0 
 पद यु र -- -- -- 1 17 0 -- -- -- 1 17 0 
 दंतिचिकत्सा             
 पदवी 4 326 0 -- -- -- 25 2,400 0 29 2,726 0 
 पद यु र 5 103 0 -- -- -- 24 489 0 29 592 0 
 िफजीओथेरपी             
 पदवी 4 90 0 0 0 0 73 3,690 0 77 3,780 0 
 पद यु र 5 54 0 0 0 0 18 253 0 23 307 0 
 ऑक्यपेुशनल 
थेरपी@             

 पदवी 4 90 0 -- -- -- -- -- -- 4 90 0 
 पद यु र 5 56 0 -- -- -- -- -- -- 5 56 0 
 ऑडीओलॉजी  
 व पीच लँग्वेज 
 पथॅोलॉजी@ 

            

 पदवी 2 53 0 -- -- -- -- -- -- 2 53 0 
 पद यु तर 1 12 0 -- -- -- -- -- -- 1 12 0 
 1 12 0 -- -- -- -- -- -- 1 12 0 
 ो थेटीक्स व  
 ऑरथोटीक्स@ 

            

 पदवी 1 16 0 -- -- -- -- -- -- 1 16 0 
 पद यु र 1 4 0 -- -- -- -- -- -- 1 4 0 
 निसग             
 पदवी 8 420 0 -- -- -- 138 7,270 0 146 7,690 0 
 पद यु र@ 4 78 0 -- -- -- 30 481 0 34 559 0 
 बी.पी.एम.टी. @             
 पदवी 18 1,299 0 -- -- -- 2 148 0 20 1,447 0 

@ कोिवड-19 ादभुार्वामळेु वेश िकर्या अ ाप चाल ूअस याने मािहती उपल ध नाही. 
आधार :  1) महारा टर् आरोग्य िवज्ञान िव ापीठ, नािशक   2) राज्य सामाियक वेश पिरक्षा कक्ष, महारा टर् राज्य, मुंबई  
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सन 2022-23 मधील तंतर्िशक्षण सं थांची संख्या, त्यांची वेशक्षमता व थम वषार्त वेिशत िव ाथ्यार्ंची संख्या 
(िद.31/01/2023 अखेर) 

िव ाशाखा 
शासकीय शासन अनदुािनत िवना अनदुािनत एकूण 

सं था वेश 
क्षमता 

वेिशत 
िव ाथीर् सं था वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् सं था वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् सं था वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
अिभयांितर्की             
 पदिवका 43 17,322 16,792 16 4,234 3,842 306 80,305 56,744 365 1,01,861 84,499 
 पदवी 9 3,000 2,655 14 4,194 3,659 303 1,21,584 91,670 326 1,28,778 97,984 
 पद यु र 5 516 97 12 1,835 576 169 9,021 2,499 186 11,372 3,172 
वा तशुा तर्             
 पदवी 0 0 0 3 167 161 68 4,346 3,003 71 4,513 3164 
 पद यु र 0 0 0 0 0 0 20 504 161 20 504 161 
यव थापन शा तर्             
एमएमएस /एमबीए 2 221 220 16 1,352 1,049 310 39,754 33,774 328 41,327 35,043 
पीजीडीएम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
हॉटेल  यव थापन   
व खा पेय यव था 
तंतर्ज्ञान 

            

पदिवका 2 120 116 0 0 0 3 180 92 5 300 208 
पदवी 0 0 0 1 36 3 9 756 198 10 792 201 
पद यु र 0 0 0 0 0 0 1 24 1 1 24 1 
औषध िनमार्णशा तर्             
पदिवका 4 210 209 21 1,300 1,288 466 27,960 26,743 491 29,470 28,240 
पदवी 4 220 216 8 430 428 384 31,160 27,610 396 31,810 28,254 
पद यु र 4 95 94 3 153 152 132 4,068 3,713 139 4,316 3,959 
फामार्. डी. 2 60 53 0 0 0 18 540 346 20 600 399 
मा टर इन कॉ यटुर 
ॲि लकेशन 

2 95 94 11 641 632 92 634 530 105 1,370 1,256 

िनयोजन             
पदवी 1 60 11 -- -- -- -- -- -- 1 60 11 
पद यु र 1 31 31 -- -- -- -- -- -- 1 31 31 
पृ ठभाग     
िवलेपन तंतर्ज्ञान 

            

पदिवका -- -- -- 1 40 40 -- -- -- 1 40 40 
औ ोिगक      
िशक्षण सं था   

419 95,004 89,232 -- -- -- 575 58,928 35,669 994 1,53,932 1,24,901 

शासकीय तांितर्क 
शाळा 

169 26,565 15,583 223 20,670 15,640 192 13,765 6,411 584 61,000 37,634 

बचॅलर ऑफ 
फाईन आटर्स 

            

एमएचएएसी 4 346 344 0 0 0 6 499 421 10 845 765 
मा टर ऑफ 
िफिजकल एज्य.ु 

            

बी पी.एड. 0 0 0 11 1,210 847 44 4,850 3,112 55 6,060 3,959 
एम पी.एड. 4 121 95 2 88 79 24 773 706 30 982 880 

िटप: अिभयांितर्की पदवी (पॉिलटेक्नीक) वेिशत िव ाथीर् संख्येमध्ये 2,637 (TFWS) आिण 4,484 (EWS) योजनेतंगर्त वेिशत िव ाथीर् यांचा समावेश आहे.  
आधार :   1) तंतर् िशक्षण  संचालनालय, मुंबई  

2) यवसाय िशक्षण व िशक्षण संचालनालय, मुंबई     
3) राज्य सामाियक वेश पिरक्षा कक्ष, महारा टर् राज्य, मुंबई 
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सन 2021-22 मधील कला, िवज्ञान, वािणज्य, इतर िबगर- कृिष अ यासकर्म, िवधी, िशक्षणशा तर् व लिलत कला 
अ यासकर्मांकरीता एकूण सं था, त्यांची वेशक्षमता व थम वषार्त वेिशत िव ाथ्यार्ंची संख्या  

(अ थायी िद.31/12/2022 पयत) 
 

िव ाशाखा 
शासकीय  शासन अनदुािनत  िवना अनदुािनत  एकूण 

सं था 
वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् 

सं था 
वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् 

सं था 
वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् 

 सं था 
वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  (11) (12) (13) 
कला                
पदवी  6,280 3,304   6,54,364 3,98,842   3,28,270 1,23,195   9,88,914 5,25,341 

पद यु र  2,781 1,901   1,82,339 63,706   18,287 6,590   2,03,407 72,197 

िवज्ञान                

पदवी  7,999 4,473   5,06,849 3,31,691   2,98,778 1,26,410   8,13,626 4,62,574 

पद यु र  1,621 1,552   80,496 64,177   15,832 10,865   97,949 76,594 

वािणज्य 15    1,088    1,393    2,496   

पदवी  4,183 2,077   6,94,136 521,529   4,49,572 2,21,395   11,47,891 7,45,001 

पद यु र  1,274 768   82,798 61,988   16,771 9,643   1,00,843 72,399 

नॉन-
एआयसीटीई 
अ यासकर्म  

               

पदवी  -- --   64,744 47,501   85,109 46,166   1,49,853 93,667 

पद यु र  -- --   1,773 828   1,910 419   3,683 1,247 

िवधी                

पदवी 1 960 825  
41 

23,158 19,177  
102 

23,519 19,964  
144 

47,637 39,966 

पद यु र -- -- --  3,955 2,928  2,809 2,089  6,764 5,017 

िशक्षणशा तर्                

डी.एड 16 849 490  97 4,545 3,680  482 27,253 14,382  595 32,647 18,552 

बी.एड 
12 

813 640  
38 

5,584 4,103  
465 

56,403 39,110  
515 

62,800 43,853 

एम.एड 290 73  970 431  3,371 1,140  4,631 1,644 

दृ यकला                 

पदिवका 3 145 128  31 1,930 1,710  178 11,600 2,852  212 13,675 4,690 

पदवी 4 300 343  -- -- @  -- -- @  4 300 343 

 पद यु र 3 95 49  -- -- @  -- -- @  3 95 49 
 

@ कोिवड-19 ादभुार्वामळेु वेश िकर्या अ ाप चाल ूअस याने मािहती उपल ध नाही. 

आधार : 1) उच्च िशक्षण संचालनालय, महारा टर् शासन                                               
            2)  कला संचालनालय, महारा टर् शासन 
     3)  महारा टर् िव ा ािधकरण, पणेु  
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सन 2022-23 मध्ये कृिष, पशु व मत् य िवज्ञान अ यासकर्मांकरीता सं था, त्यांची वेशक्षमता व थम वषार्त 
वेिशत िव ाथ्यार्ंची संख्या (िद.31/12/2022 पयत) 

 

िव ाशाखा 
शासकीय शासन अनदुािनत िवना अनदुािनत एकूण 

सं था वेश 
क्षमता 

वेिशत 
िव ाथीर् सं था वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् सं था वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर् सं था वेश 

क्षमता 
वेिशत 
िव ाथीर्  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
कृिष             
पदवी 19 1,948 1,870 2 300 299 74 7,890 7,108 95 10,138 9,277 
पद यु र 11 871 761 -- -- -- 1 27 27 12 898 788 
आचायर् पदवी@ 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 
फलोत्पादन             
पदवी 6 332 320 -- -- -- 10 840 618 16 1,172 938 
पद यु र 10 134 120 -- -- -- 1 6 6 11 140 126 
वन संवधर्न             
पदवी 2 82 78 -- -- -- -- -- -- 2 82 78 
पद यु र 2 21 19 -- -- -- -- -- -- 2 21 19 
मत् य िवज्ञान             
पदवी 3 116 87 -- -- -- -- -- -- 3 116 87 
पद यु र 1 28 23 -- -- -- -- -- -- 1 28 23 
आचायर् पदवी@ 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 
अन्न तंतर्ज्ञान             
पदवी 3 160 111 -- -- -- 24 1,480 418 27 1,640 529 
पद यु र 1 15 13 -- -- -- 0 0 -- 1 15 13 
आचायर् पदवी@ 0 0 0 -- -- -- 0 0 -- 0 0 0 
जैव तंतर्ज्ञान             
पदवी 2 100 90 -- -- -- 16 1,250 694 18 1,350 784 
पद यु र 1 8 8 -- -- -- 3 24 20 4 32 28 
आचायर् पदवी@ 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 
कृिष अिभयांितर्की             
पदवी 5 304 176 -- -- -- 15 880 252 20 1,184 428 
पद यु र 4 86 48 -- -- -- -- -- -- 4 86 48 
आचायर् पदवी@ 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 
गहृ/सामािजक िवज्ञान             
पदवी 1 60 28 -- -- -- -- -- -- 1 60 28 
पद यु र 1 12 7 -- -- -- -- -- -- 1 12 7 
आचायर् पदवी 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 

 कृिष यवसाय यव थापन             
पदवी 1 60 47 -- -- -- 12 900 729 13 960 776 
पद यु र 1 35 35 -- -- -- 3 90 90 4 125 125 
काढणी प चात तंतर्ज्ञान             
पद यु र 1 30 16 -- -- -- -- -- -- 1 30 16 
पशिुवज्ञान शा तर्             
पदवी 5 410 368 -- -- -- -- -- -- 5 410 368 
पद यु र 6 234 -- -- -- -- -- -- -- 6 234 -- 
आचायर् पदवी 6 101 -- -- -- -- -- -- -- 6 101 -- 
दगु्ध तंतर्ज्ञान             
पदवी 2 76 51 -- -- -- -- -- -- 2 76 51 
पद यु र 1 8 -- -- -- -- -- -- -- 1 8 -- 
@ आचायर् पदवी वेश िकर्या पणूर् झाली नस याने आधार कर्.1 यांनी मािहती िनरंक कळिवली आहे.  

आधार −  1) महारा टर् कृषी व संशोधन पिरषद, पुणे    2) महारा टर् पश ुव मत् यिवज्ञान िव ापीठ, नागपरू  
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राज्यातील उपल ध वै कीय सिुवधा 
(सावर्जिनक, थािनक सं था आिण िव व त सं था रुग्णालये) 

 

अ. 
कर्. 

वषर् रुग्णालये 
(संख्या) 

दवाखाने 
(संख्या ) 

उपकदेर् 
(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) (10) 

1 1971  299  1,372  उ ना  388  1  72  43,823  88 

2 1981  530  1,776  उ ना  454  400  90  71,385  114 

3 1991  768  1,896  उ ना  1,672  81  1,977  1,09,267  144 

4 2001      981  1,629  उ ना  1,768  169  2,520  1,01,670  105 

5 2011  1,368  3,012 10,580 1,816  191  2,520   1,18,116  103 

6 2012  1,393  3,087 10,580 1,816  193  2,520   1,19,355  106 

7 2013  1,395  3,087 10,580 1,811  193  3,062 ##   1,20,576  107 

8 2014  1,402  3,087 10,580 1,811  193  3,062 ##  1,21,066  108 

9 2015  1,402  3,087 10,580 1,811  193  3,066 ##  1,21,108  108 

10 2016  1,402  3,087 10,580  1,811  193  3,091 ##   1,21,108  108 

11 2017 1,402  3,087 10,668 1,814  193    5,337   1,23,742  101 

12 2018 1,402 3,087 10,668 1,828 193 5,337   1,27,943 103 

13 2019 1,402 3,087 10,668 1,828 199 5,337   1,27,943 102 

14 2020 1,402 3,087 10,668 1,828 199 5,337   1,27,943 102 

15 2021# 586 1,024 10,673 1,839 187 5,735 75,893 59.05 

16 2022# 594 1,094 10,740 1,906 121 6,907 78,138 60.80 

आधार - (1) राज्य कुटंुब क याण कायार्लय, महारा टर् शासन             

  (2) आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन 

 (3) राज्य आरोग्य मािहती व जीवनिवषयक आकडेवारी कायार्लय, महारा टर् शासन 

      @@ फक्त सावर्जिनक, थािनक सं था आिण िव व थ सं था रुग्णालयातील खाटांचा समावेश आहे. खाजगी रुग्णालयातील खाटांचा समावेश केलेला नाही. 

 @ संबंिधत वषार्च्या मध्याकिरता अंदािजत लोकसंख्येवर आधािरत आहे. 

                ##      क्षयरोग रुग्णालये, कदेर्, उपचार पथके, इ. सावर्जिनक आरोग्य सं थांचा यात समावेश आहे. 

    #    उपरोक्त मािहतीमध्ये फक्त शासकीय आरोग्य सं थांच्याच मािहतीचा समावेश आहे. 
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राज्यातील िज हािनहाय वै कीय सिुवधा (िडसबर, 2022 अखेर) 
िज हे उप कदेर् ाथिमक 

आरोग्य कदेर् 
दवाखाने@ उप िज हा 

रुग्णालये# 
िज हा 

रुग्णालये 
सव पचार 
रुग्णालये 

मिहला 
रुग्णालये 

गर्ामीण 
रुग्णालये 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
बहृन्मुंबई  -  -  -  -  - 1 0 0 
ठाणे 191 33 3 3 1 2 1 6 
पालघर 314 46 9 3 0 0 0 9 
रायगड  288 54 7 6 1 0 0 8 
रत्नािगरी 378 67 0 3 1 0 0 8 
िंसधदुगुर् 248 38 10 3 1 0 1 7 
कोकण िवभाग 1,419 238 29 18 4 3 2 38 
नािशक 592 112 10 6 1 1 1 22 
धळेु  232 41 13 2 1 0 1 6 
नंदरुबार 293 61 18 2 1 0 0 11 
जळगाव 443 78 18 3 0 0 1 18 
अहमदनगर 565 98 2 3 1 0 0 22 
नािशक िवभाग 2,125 390 61 16 4 1 3 79 
पणेु 542 101 12 5 1 0 1 19 
सातारा 414 84 20 2 1 0 0 16 
सांगली 346 64 15 2 0 0 0 13 
सोलापरू 434 77 5 3 0 0 0 14 
को हापरू 413 78 23 4 0 1 0 16 
पणेु िवभाग  2,149 404 75 16 2 1 1 78 
औरंगाबाद 279 51 12 3 1 0 0 10 
जालना 223 44 7 1 1 0 1 9 
परभणी 215 37 7 2 1 0 1 6 
िंहगोली 132 24 4 2 1 0 1 3 
बीड 296 52 18 3 1 0 2 10 
नांदेड 377 68 13 4 1 0 1 13 
उ मानाबाद 215 44 9 5 0 0 0 5 
लातरू 252 50 8 1 0 1 1 11 
औरंगाबाद िवभाग 1,989 370 78 21 6 1 7 67 
बलुढाणा 280 52 75 1 1 2 0 13 
अकोला 179 31 29 1 0 0 1 5 
वािशम 153 25 10 1 1 0 1 6 
अमरावती 339 59 83 5 1 0 2 9 
यवतमाळ 446 67 20 3 0 0 1 14 
अमरावती िवभाग 1,397 234 217 11 3 2 5 47 
वधार् 181 31 31 2 1 0 0 8 
नागपरू  316 53 58 2 0 0 1 10 
भंडारा 193 33 33 2 1 0 0 7 
ग िदया 253 40 29 1 0 0 0 10 
चंदर्परू 342 65 19 3 0 0 0 10 
गडिचरोली 376 48 7 3 1 0 1 10 
नागपरू िवभाग 1,661 270 177 13 3 0 2 55 
महारा टर् राज्य 10,740 1,906 637 95 22 8 20 364 
आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महारा टर् शासन  

 @  पनुवर्सन, आयवुिदक, ॲलोपिॅथक, मु फसल, नागरी आिण िज हा पिरषद दवाखान्यांचा समावेश आहे. 
    #   50 व 100 खाटा असले या रुग्णालयांचा समावेश आहे.  
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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) 
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 1.9 1.6 1.8 
 (23.3) (17.6) (21.8) (7.6) (5.7) (7.1) (48) (29) (44) (2.7) (1.9) (2.4) 
2012 17.4 15.5 16.6 7.3 5.0 6.3 30 17 25 2.0 1.6 1.8 
 (23.1) (17.4) (21.6) (7.6) (5.6) (7.0) (46) (28) (42) (2.6) (1.8) (2.4) 
2013  17.2  15.4  16.5  7.1  5.0  6.2  29  16  24  1.9  1.6  1.8 
 (22.9) (17.3) (21.4)  (7.5)  (5.6)  (7.0)  (44)  (27)  (40)  (2.5)  (1.8)  (2.3) 
2014  16.8  16.0  16.5  6.8  4.8  6.0  27  14  22  1.9  1.7  1.8 
 (22.7) (17.4)  (21.0)  (7.3)  (5.5)  (6.7)  (43)  (26)  (39)  (2.5)  (1.8)  (2.3) 
2015  16.6  15.9  16.3  6.6  4.7  5.8  26  14  21  2.0  1.6  1.8 
 (22.4) (17.3) (20.8)  (7.1)  (5.4)  (6.5)  (41)  (25)  (37)  (2.5)  (1.8)  (2.3) 
2016  16.3  15.5  15.9  6.9  4.6  5.9  24  13  19  1.9  1.6  1.8 
  (22.1) (17.0) (20.4)  (6.9)  (5.4)  (6.4)  (38)  (23)  (34)  (2.5)  (1.8)  (2.3) 
2017  16.0  15.4  15.7  6.6  4.6  5.7  23  14  19 1.8 1.5 1.7 
 (21.8) (16.8) (20.2)  (6.9)  (5.3)  (6.3)  (37)  (23)  (33) (2.4) (1.7) (2.2) 
2018 15.9 15.2 15.6 6.3 4.5 5.5 24 14 19 1.8 1.5 1.7 
  (21.6) (16.7)  (20.0)  (6.7)  (5.1)  (6.2)  (36)  (23)  (32) (2.4) (1.7) (2.2) 
2019 15.6 15.0 15.3 6.2 4.4 5.4 22 12 17  उ ना  उ ना  उ ना 
 (21.4) (16.4) (19.7) (6.5) (5.0) (6.0) (34) (20) (30)  उ ना  उ ना  उ ना 
2020 15.3 14.6 15 6.2 4.6 5.5 20 11 16 1.6 1.4 1.5 
             

     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 
 
 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी  2022-23 
 

267 

पिरिश ट 10.9 
 

जनगणना 2011 नसुार कामगारांचे आिर्थक कायार्नसुार वगीर्करण 
      (हजार)  

काम करणाऱ्यांची 
वगर्वारी 

मखु्यत: / 
सीमांितक / 
एकूण 

महारा टर् भारत # 

परुुष ि तर्या एकूण परुुष ि तर्या एकूण 

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

(अ) काम करणारे        

1. शेतकरी  मखु्यत:  7,181  4,297  11,478  73,018  22,823  95,841 

  सीमांितक  411  680  1,091  9,689  13,163  22,851 

  एकूण  7,592  4,977  12,569  82,707  35,986  1,18,692 

2. शेतमजरू  मखु्यत:  5,847  5,222  11,069  55,255  30,912  86,167 

  सीमांितक  928  1,489  2,417  27,485  30,678  58,163 

  एकूण  6,775  6,711  13,486  82,740  61,590  1,44,330 

3. घरगतुी उ ोगातील  मखु्यत:  607  385  991  7,540  4,791  12,331 

  सीमांितक  84  150  234  2,236  3,769  6,005 

  एकूण  691  535  1,225  9,776  8,560  18,336 

4. इतर  मखु्यत:  16,355  3,870  20,225  1,37,336  30,771  1,68,107 

  सीमांितक  1,204  718  1,922  19,307  12,971  32,278 

  एकूण  17,559  4,588  22,147  1,56,643  43,742  2,00,385 

 एकूण (अ)  मखु्यत:  29,989  13,774  43,763  2,73,149  89,297  3,62,446 

  सीमांितक  2,628  3,037  5,665  58,717  60,580  1,19,297 

  एकूण  32,617  16,811  49,428  3,31,866  1,49,877  4,81,743 

(ब)  काम न करणारे  एकूण  25,626  37,320  62,946  2,91,256  4,37,570  7,28,826 

एकूण  (अ + ब)  58,243  54,131 1,12,374  6,23,122 5,87,447 12,10,569 

 आधार -  महािनबंधक व गणना आयकु्त, कदर्  शासन 
               # मिणपरू राज्याच्या 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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राज्यातील िविवध उ ोगांतील सरासरी दैिनक रोजगार 
 (शंभर) 

अ.कर्. उ ोग गट 
सरासरी दैिनक रोजगार 

1971 1981 1991 2001 2011 2019 2020 2021 2022+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(अ) गर्ाहक व तू 

उ ोग 
5,020 5,168 4,535 4,533 5,164 7,065 6,446 13,565 6,777 

1. खा  उत्पादने, पेये 
व तंबाखचूी 
उत्पादने 

921 965 1,330 1,662 1,991 3,442 3,307 3,074 3,071 

2. व तर्ो ोग (पिरधान 
करण्याची  व तेर् 
धरुन) 

3,516 3,554 2,527 2,167 2,182 2,705 2,198 6,382 2,785 

3. लाकूड व 
लाकडाची उत्पादने 

75 75 152 154 217 301 320 3,202 288 

4. कागद, कागदाची 
उत्पादने, मदुर्ण व 
काशन, इत्यािद 

494 549 491 525 736 526 530 736 516 

5. कातडी कमावणे व 
चाम ाची 
उत्पादने 

14 25 35 25 38 90 91 171 118 

(ब) मध्यम तयार माल 
उ ोग 

2,435 3,193 3,421 3,462 6,648 5,431 5,617 6,850 6,010 

6. रसायने व  
रासायिनक 
उत्पादने 

760 1,059 1,215 1,299 1,802 1,963 2,083 2,667 2,221 

7. पेटर्ोिलयम, रबर, 
लाि टक यांची 
उत्पादने 

349 421 482 535 1,087 1,293 1,370 1,687 1,397 

8. अधात ूखिनज 
उत्पादने 

402 403 423 317 465 486 519 958 633 

9. मलूभतू धात,ू 
धातचूी उत्पादने 

924 1,310 1,301 1,311 3,294 1,689 1,644 1,538 1,759 

(क) भांडवली व तू 
उ ोग 

2,110 2,898 2,712 3,140 5,033 3,251 3,359 2,858 3,527 

10. यंतेर् व यंतर्सामगर्ी  
(पिरवहन यंतर्सामगर्ी 
वगळून) 

1,322 1,786 1,614 1,720 2,407 1,573 1,617 1,367 1,914 

11. पिरवहन यंतर्सामगर्ी 608 903 867 1,025 1,785 385 394 239 426 
12. इतर व तिुनमार्ण 

उ ोग 
180 209 231 395 841 1,293 1,348 1,252 1,186 

(ड) इतर 412 663 1,016 870 1,301 13,127 13,513 13,575 13,464 
 एकूण 9,977 11,922 11,684 12,005 18,146 28,874 28,935 36,848 29,777 

 आधार - औ ोिगक  सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय, महारा टर् शासन                               + ऑक्टोबर 2022 पयत 
  टीप  -   (1) आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुणार नाहीत  
  (2) 1974 पासनू िवडी कारखान्यांची न द वेग या अिधिनयमात समािव ट करण्यात आली 
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राज्यातील कायर्रत कारखाने व त्यातील रोजगार 
 

 रोजगार ('000)          
वषर् बाब ** कलम 2 एम (i) कलम 2 एम (ii) व कलम 85 सवर् कारखाने 

  

50 पेक्षा 
 कमी  
कामगार 
असलेले 

50 िंकवा 
अिधक 
कामगार 
असलेले 

एकूण 
कारखाने 

50 पेक्षा 
कमी 

कामगार 
असलेले 

50 िंकवा 
अिधक 
कामगार 
असलेले 

एकूण 
कारखाने 

50 पेक्षा 
कमी 

कामगार 
असलेले 

50 िंकवा 
अिधक 
कामगार 
असलेले 

एकूण सवर् 
कारखाने 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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 
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 19,410 7,373 26,783 9,067 26 9,093 28,477 7,399 35,876 
 रोजगार 367 1,394 1,761 51 3 54 418 1,397 1,815 
2016 कारखाने 20,823  9,317 30,140  5,159  48  5,207 25,982  9,365 35,347 
 रोजगार  449  1,910  2,359  40  4  44  489  1,914  2,403 
2017 कारखाने 16,893  9,108 26,001  8,698  70 8,768 25,591  9,178 34,769 
 रोजगार  466  2,014  2,480  68  8  76  533  2,022  2,555 
2018 कारखाने 18,655  9,431 28,086  7,824  45  7,869 26,479  9,476 35,955 
 रोजगार  466  2,153  2,618  62  5  67  528  2,157  2,685 
2019 कारखाने 18,451 9,252 27,703 7,826 51 7,877 26,277 9,303 35,580 
 रोजगार 537 2,275 2,813 70 5 75 607 2,280 2,887 
2020 कारखाने 20,479 10,479 30,958 4,299 736 5,035 24,778 11,215 35,993 
 रोजगार 526 2,238 2,764 69 61 130 595 2,299 2,894 
2021 कारखाने 21,511 10,986 32,497 4,052 299 4,351 25,563 11,285 36,848 
 रोजगार 484 2,397 2,881 42 10 52 526 2,407 2,933 
2022 कारखाने 21,258 10,308 31,566 4,654 92 4,746 25,912 10,400 36,312 
 रोजगार 475 2,448 2,923 43 12 55 518 2,460 2,978 
 

आधार  - औ ोिगक  सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय, महारा टर् शासन          

टीप  -    (1)  अंदािजत रोजगारात पतर् न पाठिवणाऱ्या कारखान्यांतील दैिनक सरासरी रोजगारांचा समावेश आहे 

   (2)  आकडेवारी 1948 च्या कारखाना अिधिनयमांखाली येणाऱ्या कारखान्यासंबंधी आहे  

   (3)  रोजगाराचे आकडे संिक्ष तात िलिह यामळेु काही िठकाणी बेरजा जळुणार नाहीत 

    ** कारखाने - कायर्रत कारखान्यांची संख्या       रोजगार - रोजगाराची दैिनक सरासरी 

    1974 पासनू िवडी कारखान्यांची न द यातनू काढून वेग या अिधिनयमाखाली समािव ट करण्यात आली आहे  



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी  2022-23 
 

270 

पिरिश ट 10.12 
 

राज्यातील कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता मागर्दशर्न कदर्ांमध्ये न दणी झाले या 
 यक्तींची संख्या, अिधसिूचत केलेली िरक्त पदे व भरलेली पदे 

                                                                                
                (हजार) 

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 
1995 720.1 49.7 18.7 3,634.3 
1996 688.7 53.7 22.6 3,787.2 
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 
2013 630.3 118.9 114.6 3,034.8 
2014 536.4  841.1 84.7 3,571.5 
2015 461.9 571.4 70.4 3,401.5 
2016 460.0 576.8 144.0  3,356.7 
2017 539.3 413.1 222.6 3,819.6 
2018  726.9 785.3 197.9 4,403.4 
2019  786.6 467.6 200.0 4,990.0 
2020  575.1 801.8 199.4 5,365.6 
2021 493.5 617.8 219.1 5,654.0 

2022+ 348.1 611.2 156.7 5,831.3 
 + ऑक्टोबर 2022 पयत 

आधार -  कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता आयकु्तालय, महारा टर् शासन   

                

 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी  2022-23 
 

271 

पिरिश ट  10.13 
 

कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता मागर्दशर्न कदर्ांच्या चालू न दवहीत ऑक्टोबर, 2022  
अखेर असले या यक्तींची शैक्षिणक पातर्तेनसुार संख्या 

 

अ. 
कर्. 

शैक्षिणक पातर्ता एकूण  यक्ती पैकी, ि तर्या 
ि तर्यांची 
टक्केवारी 

एकूण बेरजेशी 
यक्तींची 
टक्केवारी 

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

1. माध्यिमक शालांत परीके्षपेक्षा कमी (िनरक्षर धरुन ) 15,13,734 1,66,837 11.02 25.96 

2. माध्यिमक शालांत परीक्षा  उ ीणर् 13,19,171 3,18,735 24.16 22.62 

3. उच्च माध्यिमक शालांत परीक्षा उ ीणर् 13,62,222 3,51,195 25.78 23.36 

4. औ. .सं. िशिक्षत व िशकाऊ उमेदवार  2,53,541 26,611 10.49 4.35 

5. पदिवकाधारक     

 5.1  अिभयांितर्की / तंतर्ज्ञान 1,19,408 23,061 19.31 2.05 

 5.2  वै कीय, डी.एम.एल.टी. व औषधिनमार्ण 21,892 8,179 37.36 0.37 

 5.3  इतर 1,47,279 1,19,753 81.31 2.52 

 एकूण  (5.1 ते 5.3) 2,88,579 1,50,993 52.32 4.95 

6. पदवीधर     

 6.1  अिभयांितर्की / तंतर्ज्ञान 1,60,076 35,745 22.33 2.74 

 6.2  वै कीय 3,260 3,101 95.12 0.05 

 6.3  इतर 7,64,523 2,56,576 33.56 13.11 

 एकूण  (6.1 ते 6.3) 9,27,859 2,95,422 31.84 15.91 

7. पद यु र पदवीधर     

 7.1  अिभयांितर्की / तंतर्ज्ञान 7,573 2,648 34.97 0.13 

 7.2  वै कीय 344 340 98.84 0.005 

 7.3  इतर 1,58,355 55,826 35.25 2.71 

 एकूण  (7.1 ते 7.3) 1,66,272 58,814 35.37 2.85 

 एकूण  बेरीज 58,31,378 13,68,607 23.47 100.00 

 आधार -  कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता संचालनालय, महारा टर् शासन 

 टीप - वरील तपिशलात एकापेक्षा जा त शैक्षिणक पातर्ता न दिवले या उमेदवारांची त्यांच्या त्येक न दीनसुार वतंतर् गणना करण्यात आली आहे 
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महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आले या  
राज्यातील िविवध कामांच्या वगीर्करणानसुार पणूर् झाले या कामांची संख्या व त्यावरील खचर् 

 

 (` लाख) 

अ. 
कर्. 

कामाचा 
कार 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23$ 

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 जोड 
र ते 

4,948 11,195.54 6,496 5,629.55 3,767 9,127.20 4,130 15,779.12 2,845 9,838.32 

2 परूिनयंतर्ण 
व परू 
संरक्षण 

729 3,638.69 769 2,298.78 556 3,186.80 547 3,513.22 818 2,037.74 

3 जलसंधारण  
व जलसंवधर्न 

19,232 23,959.88 13,457 15,199.77 5,746 19,964.97 7,149 16,236.69 4,457 6,642.83 

4 दु काळ 
ितबंधक 
कामे 

16,143 23,057.66 22,516 18,877.70 22,011 20,327.24 13,232 10,132.67 8,597 1,699.65 

5 सू म व लघ ू 
जलिंसचन 

279 860.17 403 722.84 124 477.94 116 404.59 161 203.57 

6 अनसुिूचत 
जाती / 
जमाती  व 
नवीन 
भधूारकांना  
िंसचन सिुवधा

2,17,577 82,561.89 2,48,662 67,164.77 2,10,011 58,605.73 1,92,652 47,539.61 2,07,617 24,002.68 

7 पारंपािरक 
जल तर्ोतांचे 
नतुनीकरण 

2,558 6,606.12 1,677 4,717.05 1,022 4,773.23 894 3,376.10 1,297 2,239.21 

8 भिूवकास /  
शेती िवकास 

3,821 4,783.26 3,520 3,609.97 3,531 4,429.99 2,567 1,120.73 1,751 502.61 

9 राजीव गांधी 
सेवा कदर्  

73 62.26 61 22.08 24 5.89 21 8.80 1 0.49 

10 इतर कामे 57,144 6,295.42 36,636 3,048.69 14,890 2,040.15 8,456 1,804.05 6,152 2,403.16 

 एकूण 3,22,504 1,63,020.89 3,34,197 1,21,291.20 2,61,682 1,22,939.14 2,29,764 99,915.58 2,33,696 49,570.26 

 आधार -  िनयोजन िवभाग, (रोहयो) महारा टर् शासन           $  नो हबर, 2022 पयत 
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राज्यातील औ ोिगक िववाद** 
 

  (भाग घेतलेले कामगार शंभरात व वाया गेलेले मिदन लाखात) 
बाब 1981 1991 2001 2011 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. कापड िगरण्या --          

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   66 10 12 7 4 6 3 3 2 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 564 61 86 26 16 57 35 36 35 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 47.36 2.37 4.53 1.73 0.85 11.40 10.85 10.54 7.89 

2. अिभयांितर्की कारखाने --           

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   119 59 28 8 11 14 11 14 9 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 412 110 65 71 58 19 12 14 17 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 16.21 14.46 25.79 12.90 3.59 3.30 3.6 2.97 5.54 

3. संकीणर् --          

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   451 148 19 18 10 11 9 12 6 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 1,031 423 85 38 48 19 17 18 12 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 31.49 29.66 15.90 7.80 13.80 7.14 4.9 4.76 5.08 

4. एकूण --          

(अ) संप व टाळेबंदीची संख्या   636 217 59 33 25 31 23 29 17 

(ब) भाग घेतलेले कामगार 2,007 594 237 135 122 96 64 68 64 

(क) वाया गेलेले मनु यिदन 95.05 46.49 52.31 22.43 18.60 21.84 19.32 18.28 18.51 

 आधार - कामगार आयकु्त, महारा टर् शासन 
 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 
  (3) मािहती जानेवारी ते िडसबर पयत  
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िज हािनहाय मानव िवकास िनदशांक 2011  

 

िज हा 
एकूण  

साक्षरता दर 
(2011) 

एकूण 
 पटसंख्या माण 

(2011-12) 

अभर्क  
मतृ्य ुदर 

 (2007-08) 

दरडोई िज हा 
थलू उत्पन्न  

ि थर िंकमतीनसुार 
(1999-2000) 

(`) 

मानव िवकास 
िनदशांक  
 (मािविन) 

2011 

मािविन ि थती 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
नंदरूबार 63.0 67.7 75 19,156 0.604 अ प 
गडिचरोली 70.6 80.7 63 14,913 0.608  
वािशम 81.7 88.0 46 14,885 0.646  
िंहगोली 76.0 78.7 50 18,286 0.648  
उ मानाबाद 76.3 81.9 50 17,847 0.649  
नांदेड 76.9 80.3 30 18,155 0.657  
जालना 73.6 83.7 48 20,565 0.663  
लातरू 79.0 91.1 53 17,674 0.663  
धळेु 74.6 83.7 44 21,442 0.671  
बीड 73.5 90.4 33 21,013 0.678 मध्यम 
परभणी 75.2 86.3 51 23,146 0.683  
बलुढाणा 82.1 87.6 34 19,487 0.684  
यवतमाळ 80.7 84.9 47 24,118 0.700  
ग िदया 85.4 87.2 67 23,091 0.701  
अमरावती 88.2 86.0 59 21,804 0.701  
भंडारा 85.1 89.3 60 25,735 0.718  
चंदर्परू 81.4 88.9 74 28,730 0.718  
अहमदनगर 80.2 87.9 41 27,392 0.720 उच्च 
अकोला 87.6 85.6 28 24,055 0.722  
वधार् 87.2 87.9 62 26,130 0.723  
जळगाव 79.7 88.2 48 28,939 0.723  
औरंगाबाद 80.4 82.2 44 30,690 0.727  
सोलापरू 77.7 89.5 23 28,828 0.728  
रत्नािगरी 82.4 89.0 25 27,685 0.732  
सातारा 84.2 85.7 27 29,916 0.742  
सांगली 82.6 87.9 33 33,713 0.742 अित उच्च 
नािशक 81.0 82.2 46 35,545 0.746  
िंसधदुगुर् 86.5 87.5 35 31,563 0.753  
रायगड 83.9 88.9 35 34,377 0.759  
को हापरू 82.9 88.4 13 36,178 0.770  
नागपरू 89.5 92.6 40 37,995 0.786  
ठाणे $ 86.2 78.5 34 50,408 0.800  
पणेु 87.2 88.2 28 50,158 0.814  
मुंबई @ 90.3 85.5 18 58,818 0.841  
महारा टर् राज्य 82.9 85.4 44 35,033 0.752  
आधार  - महारा टर् मानव िवकास अहवाल 2012 
टीप  - @ मुंबई शहर व मुंबई उपनगर  िज हे एकितर्त                                $ पालघरसह    


