


 



महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

1. राज्य अथर् यव था 
राज्य उत्पन्न 

1.1 सन 2022-23 च्या पवुार्नमुानानसुार राज्य अथर् यव थेत 6.8 टक्के वाढ तर देशाच्या अथर् यव थेत 7.0 टक्के वाढ अपेिक्षत 
आहे. सन 2022-23 मध्ये राज्याच्या ‘कृिष व संलग्न काय’ के्षतर्ात 10.2 टक्के वाढ, ‘उ ोग’ के्षतर्ात 6.1 टक्के वाढ आिण ‘सेवा’ के्षतर्ात 
6.4 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे. पवुार्नमुानानसुार सन 2022-23 मध्ये सांकेितक (नॉिमनल) (चाल ू िंकमतींनसुार) थलू राज्य उत्पन्न                    
` 35,27,084 कोटी अपेिक्षत आहे आिण वा तिवक (िरअल) (सन 2011-12 च्या ि थर िंकमतींनसुार) थलू राज्य उत्पन्न                
` 21,65,558 कोटी अपेिक्षत आहे. 

1.2 पिह या सधुािरत अंदाजांनसुार सन 2021-22 चे सांकेितक 
थलू राज्य उत्पन्न ` 31,08,022 कोटी होते, तर सन 2020-21 मध्ये 
ते ` 26,27,542 कोटी होते.  सन 2021-22 चे वा तिवक थलू 
राज्य उत्पन्न ` 20,27,971 कोटी होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते   
` 18,58,370 कोटी होते.  सन 2021-22 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न 
` 2,15,233 होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते ` 1,83,704 होते. 
 

 

 
 

 सांकेितक देशांतगर्त थलू उत्पन्नात राज्याचा सरासरी 
िह सा  सवार्िधक (14.0 टक्के) आहे 

 सन 2022-23 च्या पवुार्नमुानानसुार दरडोई राज्य उत्पन्न 
` 2,42,247 अपेिक्षत आहे तर सन 2021-22 मध्ये ते 
` 2,15,233 होते 

सांकेितक थलू राज्य उत्पन्न  आिण  दरडोई राज्य उत्पन्न 

(पायाभतू वषर्  2011-12) 

तपशील 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20+++ 2020-21++ 2021-22+ 2022-23$ 

सांकेितक थलू राज्य उत्पन्न  
(` कोटी) 

19,66,225 21,98,185 23,52,782 25,28,854 26,57,371 26,27,542 31,08,022 35,27,084 

दरडोई राज्य उत्पन्न  
(`) 

 
1,46,815 

 
1,63,726 

 
1,72,663 

 
1,82,865 

 
1,89,889 

 
1,83,704 

 
2,15,233 

 
2,42,247 

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

सन 2021-22 किरता िनवडक राज्यांचे दरडोई उत्पन्न  
(पायाभतू वषर्  2011-12) 

तपशील कनार्टक तेलंगणा हिरयाणा तामीळनाडू महारा टर् आंधर् देश मध्य देश उ र देश 

दरडोई राज्य उत्पन्न (`) 2,78,786 2,75,443 2,74,635 2,41,131 2,15,233 2,07,771 1,24,685 68,810 

सन 2022 किरता जागितक थलू उत्पादन व देशांतगर्त उत्पन्नातील वाढ  

तपशील जागितक िवकिसत 
अथर् यव था 

िवकसनशील 
अथर् यव था 

अ प 
िवकिसत 
अथर् यव था 

अमेरीका जपान चीन भारत 

थलू उत्पादनाचे विृ दर  
(टक्के) 

3.0 2.6 3.9 4.3 1.8 1.6 3.0 6.4 

 संयकु्त रा टर्संघाचा व डर् इकॉनॉिमक िसच्यएुशन ॲन्ड ॉ पेक्ट 2023 अहवालानसुार                                                                                                             
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िंकमती 
1.3 माहे एि ल ते िडसबर, 2022 या कालावधीत गर्ामीण व नागरी भागाकिरता सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक अनकुर्मे  
349.0 व 333.3 होता.  

1.4 कोिवड-19 महामारीच्या िनबधांमळेु माहे एि ल, 2021 किरता जीवनाव यक व तुंच्या िंकमती संकलनात अडचणी आ या 
आिण खा पदाथर् गटा यितिरक्त इतर गटातील व तुंच्या िंकमती उपल ध झा या नाहीत. त्यामळेु, सन 2021-22 किरता माहे मे, 2021 
ते माचर्, 2022 या कालावधीकिरता गर्ाहक िंकमती िनदशांक पिरगिणत करण्यात आला. माहे मे ते िडसबर, 2022 या कालावधीत 
गर्ामीण व नागरी भागाकिरता सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांक अनकुर्मे 350.8 व 334.9 होता आिण माहे मे ते िडसबर, 2022 या 
कालावधीत सरासरी गर्ाहक िंकमती िनदशांकावर आधािरत वषर्-ते-वषर् चलनवाढ गर्ामीण भागाकिरता 8.1 टक्के व नागरी भागाकिरता 
7.3 टक्के होती. 

1.5 िद.31 िडसबर, 2022 रोजी राज्यात एकूण 256.55 लाख (62.60 लाख िपवळी, 171.67 लाख केशरी व 22.21 लाख 
शु ) िशधापितर्काधारक आहेत. सन 2022-23 मध्ये   िडसबर पयत, रा टर्ीय अन्न सरुक्षा अिधिनयमा अंतगर्त समािव ट एकूण  
154.31 लाख पातर् िशधापितर्काधारकांपैकी 99.9 टक्के िशधापितर्कांची आधार जोडणी करण्यात आली. अवषर्ण वण 14 िज ांतील 

¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेवरील एकूण 8.66 लाख िशधापितर्काधारक 
शेतकऱ्यांपैकी 99.9 टक्के शेतकऱ्यांच्या िशधापितर्कांची आधार 
जोडणी करण्यात आली.  

1.6 राज्यातील 52,532 रा त भाव दकुानांमध्ये 
अन्नधान्याच्या िवतरणाकिरता इ पॉईंट ऑफ सेल उपकरणे 
बसिवण्यात आली. माहे   िडसबर, 2022 मध्ये समुारे 1.62 कोटी 
कुटंुबांनी आधार बे ड बायोमेिटर्क अिध माणना ारे िशधाव तूंचा 
लाभ घेतला.  

1.7 राज्यात माहे नो हबर, 2022 अखेर, एकूण  
1,543 िशवभोजन कदेर् कायर्रत आहेत. योजनेच्या सरुुवातीपासनू माहे नो हबर, 2022 पयत, राज्यातील गरीब व गरज ू यक्तींना एकूण 
12.22 कोटी िशवभोजन थाळींचे िवतरण करण्यात आले. 

1.8 ‘वन नेशन, वन रेशन काडर्’ योजना सरुू झा यापासनू माहे िडसबर, 2022 पयत महारा टर्ातील 0.39 लाख 
िशधापितर्काधारकांनी इतर राज्यातनू आिण इतर राज्यातील 2.13 लाख िशधापितर्काधारकांनी महारा टर्ातनू अन्नधान्याची उचल केली. 

लोकिव   
1.9 अथर्संक पीय अंदाजानसुार सन 2022-23 किरता 
राज्याची महसलुी जमा ` 4,03,427 कोटी, तर सधुािरत 
अंदाजानसुार सन 2021-22 किरता ` 3,62,133 कोटी आहे. 
अथर्संक पीय अंदाजानसुार सन 2022-23 किरता कर  
महसलू आिण करेतर महसलू (कदर्ीय अनदुानासह) अनकुर्मे   
` 3,08,113 कोटी आिण ` 95,314 कोटी आहे. माहे एि ल  
ते नो हबर, 2022 या कालावधीत त्यक्ष महसलुी जमा  
` 2,51,924 कोटी (अथर्संक पीय अंदाजाच्या 62.4 टक्के) आहे. 

1.10 अथर्संक पीय अंदाजानसुार सन 2022-23 किरता 
राज्याचा महसलुी खचर् ` 4,27,780 कोटी अपेिक्षत असनू सधुािरत अंदाजानसुार सन 2021-22 किरता ` 3,92,857 कोटी आहे. 

1.11 अथर्संक पीय अदंाजानसुार सन 2022-23 किरता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा िह सा 26.5 टक्के अपेिक्षत असनू एकूण 
खचार्तील भांडवली खचार्चा िह सा 22.0 टक्के अपेिक्षत आहे.  

1.12 सधुािरत अदंाजानसुार सन 2021-22 किरता एकूण महसलुी खचार्तील िवकासावरील खचार्चा िह सा 67.8 टक्के आहे. 

 सन 2022-23 मध्ये रा टर्ीय अन्नसरुक्षा अिधिनयम, 
2013 अंतगर्त अंत्योदय अन्न योजना व ाधान्य  
कुटंुब िशधापितर्काधारकांना तसेच अवषर्ण वण  
14 िज ांतील ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेवरील केशरी 
िशधापितर्काधारक शेतकऱ्यांना िदवाळी िनिम  एक 
िकलो रवा, एक िकलो चणाडाळ, एक िकलो साखर व 
एक िलटर पामतेल या चार िशधा व तुंचा समावेश 
असले या ` 100 ित संच मू याचे िशधा संचांचे िवतरण 
करण्यात आले आहे 

 अथर्संक पीय अदंाज 2022-23 नसुार राजकोषीय तटुीचे 
थलू राज्य उत्पन्नाशी माण 2.5 टक्के आिण 
ऋणभाराचे थलू राज्य उत्पन्नाशी माण 18.4 टक्के 
आहे 

 वािर्षक कायर्कर्म 2022-23 किरता एकूण  
` 1,50,000 कोटी िनधी तािवत करण्यात  
आला असनू त्यापैकी ` 18,175 कोटी िज हा 
योजनांकिरता आहे 
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सं थां ारे िव परुवठा  

1.13 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्यातील अनसुिूचत 
वािणिज्यक बकँांच्या एकूण ठेवी आिण थलू कज अनकुर्मे             
` 35.01 लाख कोटी आिण ` 31.83 लाख कोटी  
होती.  िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्याचे कजर्-ठेवी माण  
90.9 टक्के होते.  
1.14 सन 2022-23 किरता राज्याचा ाधान्य के्षतर्ासाठी 
वािर्ष क कजर् आराखडा ` 5.22 लाख कोटी असनू त्यामध्ये ‘कृिष 
व संलग्न काय’ के्षतर्ाचा िह सा 24.1 टक्के आिण ‘सू म, लघ,ु 
मध्यम उ ोग आिण खादी व गर्ामो ोग’ के्षतर्ाचा िह सा  
54.5 टक्के आहे. 

कृिष व संलग्न काय  
1.15 राज्यात मान्सनू 2022 मध्ये सरासरी पावसाच्या 119.8 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील 204 तालकु्यांमध्ये अितिरक्त, 
145 तालकु्यांमध्ये सरासरी आिण सहा तालकु्यांमध्ये अपरुा पाऊस पडला. 

1.16 राज्यातील सरासरी विहती के्षतर् कृिष गणना 1970-71 नसुार 4.28 हेक्टर होते तर कृिष गणना 2015-16 नसुार ते 
1.34 हेक्टर आहे. कृिष गणना 2015-16 नसुार अ प व अत्य प (2.0 हेक्टर पयत) विहती खातेदारांच्या विहती के्षतर्ाचे माण एकूण 
विहती के्षतर्ाच्या 45 टक्के होते, तर अ प व अत्य प विहती खातेदारांची संख्या एकूण विहती खातेदारांच्या 79.5 टक्के होती. 

1.17 सन 2022-23 च्या खरीप हंगामामध्ये 157.97 लाख हेक्टर 
के्षतर्ावर पेरणी पणूर् करण्यात आली. मागील वषार्च्या तलुनेत 
तणृधान्ये, तेलिबया, कापसू व ऊस यांच्या उत्पादनात अनकुर्मे  
10 टक्के, 19 टक्के, पाच टक्के व चार टक्के वाढ अपेिक्षत असनू 
कडधान्याच्या उत्पादनात 37 टक्के घट अपेिक्षत आहे. 

1.18 सन 2022-23 च्या र बी हंगामामध्ये 57.74 लाख हेक्टर 
के्षतर्ांवर पेरणी पणूर् करण्यात आली. मागील वषार्च्या तलुनेत 
कडधान्याच्या उत्पादनात 34 टक्के वाढ अपेिक्षत असनू तणृधान्ये व 
तेलिबयांच्या उत्पादनात त्येकी 13 टक्के घट अपेिक्षत आहे. 

1.19 सन 2021-22 मध्ये फलोत्पादन िपकांखालील के्षतर् 23.92 लाख हेक्टर असनू 327.84 लाख मे. टन उत्पादन अपेिक्षत आहे. 

 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी अिखल भारत तरावर अनसुिूचत 
वािणिज्यक बकँांच्या एकूण ठेवी (21.0 टक्के) व थलू कज 
(26.0 टक्के) यामध्ये राज्याचा सवार्िधक िह सा आहे  

 राज्यात िद. 30 स टबर, 2022 रोजी ित लाख लोकसंख्येमागे 
एटीएम संख्या 23 होती 

 धानमंतर्ी जन धन योजनेअंतगर्त िद. 18 जानेवारी, 2023 
पयत, राज्यात एकूण 3.25 कोटी बकँ खाती उघडण्यात 
आली असनू त्यापैकी 56.0 टक्के गर्ामीण/ िनम-नागरी 
के्षतर्ातील होती 

 कदर् शासनाच्या िवनंतीस अनसुरून संयकु्त रा टर्ां ारे सन 
2023 हे ‘आंतररा टर्ीय भरडधान्ये वषर्’ हणनू घोिषत 
करण्यात आले आहे; राज्यात ‘महारा टर् भरडधान्ये 
अिभयान’ राबिवण्यात येत आहे  

 हळद संशोधन आिण िकर्या धोरण 2022-2027  माहे 
स टबर, 2022 मध्ये  राज्याकिरता जािहर करण्यात आले 
आहे. या धोरणाअंतगर्त िंहगोली िज ातील वसमत येथे 
मा. बाळासाहेब ठाकरे हिरदर्ा (हळद) संशोधन व िशक्षण 
कदर् उभारण्यात आले 

राज्यातील  पाऊस व पीक उत्पादन 
तपशील 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

पावसाची  सरासरीच्या  
तलुनेत  टक्केवारी 70.2 59.4 94.9 84.3 73.6 112.6 113.4 118.2 

पीक उत्पादन ('000 मे.टन)$ 
तणृधान्ये 9,259 7,210 12,646 10,944 7,947 9,218 12,201 12,062 
कडधान्य 2,019 1,545 4,584 3,684 2,683 3,849 4,444 4,887 
एकूण अन्नधान्ये 11,278 8,755 17,230 14,628 10,630 13,067 16,646 16,949 
तेलिबया 2,850 2,436 5,113 4,208 4,885 5,178 6,719 5,954 
ऊस 84,699 73,680 54,237 83,138 89,771 69,313 1,11,642 1,39,159 
कापसू (रुई)@ 7,000 7,500 10,755 6,094 6,593 6,639 10,110 7,791 
फळे 11,090 9,750 10,630 11,729 10,778 12,624 12,230 12,707 
भाजीपाला 8,783 9,452 10,520 12,307 11,472 13,043 15,106 17,421 
$ खरीप, र बी आिण उन्हाळी अंतभूर्त                                                                       @  170 िकलोची एक गासडी या माणे कापसाचे उत्पादन '000 गास ांमध्ये 
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1.20 सदर्ीय शेती उत्पादनात अिखल भारतात मध्य देश नंतर राज्य 20 टक्के िह यासह दसुऱ्या कर्मांकावर आहे. सन 2021-22 
मध्ये राज्यातनू 0.85 लाख मे.टन सदर्ीय शेती उत्पादनाची िनयार्त झाली. 

1.21 मो ा, मध्यम व लघ ुपाटबंधारे (राज्य के्षतर्) क पां ारे माहे जनू, 2021 अखेर 55.24 लाख हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण 
करण्यात आली असनू सन 2021-22 मध्ये त्यक्ष िंसिचत के्षतर् 43.38 लाख हेक्टर (78.5 टक्के) होते.  

1.22 िद. 15 ऑक्टोबर, 2021 रोजी  मो ा, मध्यम व लघ ु पाटबंधारे (राज्य के्षतर्) जलाशयांमध्ये एकितर्तपणे एकूण उपयकु्त 
जलसाठा 34,438 दशलक्ष घनमीटर होता व तो एकूण जलसाठा क्षमतेच्या 79.0 टक्के होता. 

1.23 धान मंतर्ी कृिष िंसचयी योजना- ित थब अिधक पीक  
अंतगर्त सन 2021-22 पयत समुारे 8.86 लाख हेक्टर के्षतर् सू म 
िंसचनाखाली आले. सन 2021-22 मध्ये या योजनेअतंगर्त 
2,12,964 पातर् शेतकऱ्यांच्या बकँ खात्यात ` 532.88 कोटी 
अनदुान जमा करण्यात आले. 

1.24 मखु्यमंतर्ी शा वत कृिष िंसचन योजनेतनू, ‘ ित थब 
अिधक पीक’ योजने अंतगर्त अनजेु्ञय अनदुाना यितिरक्त, अ प व 
अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के आिण इतर शेतकऱ्यांना  
30 टक्के परूक अनदुान देण्यात येते. सन 2021-22 व सन  
2022-23 मध्ये ऑक्टोबर अखेर एकूण 1,74,222 शेतकऱ्यांना                      
` 250.90 कोटी अनदुान िवतरीत करण्यात आले. 

1.25 सन 2022-23 मध्ये माहे स टबरपयत, अनसुिूचत 
वािणिज्यक बकँा, ादेिशक गर्ामीण बकँा आिण िज हा  
मध्यवतीर् बकँा यांच्या ारे ` 38,083 कोटी पीक कजर् अिण   
` 33,905 कोटी कृिष मदुत कजर् िवतिरत करण्यात आले. 

1.26 धानमंतर्ी िकसान सन्मान िनधी योजने अंतगर्त              
िद. 2 फे वुारी, 2023 अखेर, राज्यातील 110.31 लाख अ प व 
अत्य प भधूारक लाभाथीर् शेतकऱ्यांच्या बकँ खात्यात एकूण          
` 21,991.86 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली. 

1.27 डॉ. पंजाबराव देशमखु याज सवलत योजने अंतगर्त सन 2021-22 मध्ये 9.08 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांना          
` 119.48 कोटी याज सवलत अनदुान िवतरीत करण्यात आले आिण सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत,  6.52 लाख लाभाथीर् 
शेतकऱ्यांना ` 88.44 कोटी याज सवलत अनदुान िवतरीत करण्यात आले. 

1.28 माहे नो हबर, 2021 ते मे, 2022 या कालावधीत राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आिण वादळी वाऱ्यामळेु समुारे  
2.71 लाख हेक्टर के्षतर् बािधत झाले असनू समुारे 1.33 लाख हेक्टर बािधत के्षतर्ासाठी ` 130.88 कोटी रकमेची नकुसान भरपाई मंजरू  
करण्यात आली. 

1.29 पशगुणना 2019 नसुार समुारे 3.31 कोटी पशधुनासह राज्य देशात सात या कर्मांकावर आहे. समुारे 7.43 कोटी कुक्कुटादी 
प यांसह राज्य देशात पाच या कर्मांकावर आहे. 

 राज्यात माहे जानेवारी, 2023 पासनू जलयकु्त िशवार 
अिभयान 2.0 राबिवण्यात येत आहे 

 महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कजर्मिुक्त योजना,  
2019 च्या सरुुवातीपासनू िद. 31 िडसबर, 2022 पयत 
32.03 लाख लाभाथीर् शेतकऱ्यांना ` 20,425 कोटी 
रकमेचा लाभ देण्यात आला 

 पीक कजार्ची िनयिमत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 
ोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जलैु, 2022 पासनू महात्मा 
जोितराव फुले शेतकरी कजर्मिुक्त योजना, 2019 अंतगर्त 
ोत्साहनपर लाभ योजना राबिवण्यात येत आहे. या योजने 
अंतगर्त सन 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीतील 
कोणत्याही दोन आिर्थक वषार्त पीक कजार्ची उचल करुन 
िवहीत मदुतीत कजार्ची पणुर्तः परतफेड केले या 
शेतकऱ्यांना पीक कजार्च्या मु ल रकमेवर जा तीत जा त 
` 50,000 पयत रकमेचा लाभ देण्यात येत आहे. सन 
2022-23 मध्ये िडसबर अखेर 8.13 लाख लाभाथीर् 
शेतकऱ्यांना ` 2,982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला 

 माहे जनू ते ऑक् टोबर, 2022 या कालावधीत अितवृ टी/परू/संततधार पाऊस व शंखी गोगलगायीच्या ादभुार्वामळेू झाले या 
शेतिपकांच्या व इतर नकुसानीसाठी  बािधत  के्षतर्ाकिरता माहे ऑग ट, 2022 ते फे वुारी, 2023 पयत ` 7,133.19 कोटी मदत 
शासनाने मंजरू केली  
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1.30 राज्यात सन 2020-21 पासनू गोवगीर्य पशुंना ल पी कीन रोगाचा ादभुार्व झाला असनू हा ादभुार्व रोखण्यासाठी राज्याने 
वेळोवेळी उपाययोजना के या आहेत. सन 2020-21 मध्ये 20.14 लाख गोवगीर्य पशुंचे, सन 2021-22 मध्ये 12.73 लाख गोवगीर्य 
पशुंचे आिण सन 2022-23 मध्ये िडसबर अखेर 138.9 लाख गोवगीर्य पशुंचे लसीकरण करण्यात आले. राज्यात उ वले या  
ल पी रोगाच्या पिह या ादभुार्वा पासनू माहे िडसबर, 2022 अखेर 28,437 गोवगीर्य पश ू दगावले. दगावले या पशधुनासाठी  
16,539 पशपुालकांना ` 41.88 कोटी नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली. 

1.31 सन 2021-22 मध्ये शासकीय व सहकारी दगु्धशाळांचे सरासरी दैिनक दधू संकलन अनकुर्मे 0.39 लाख िलटर व  
40.25 लाख िलटर होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते अनकुर्मे 0.50 लाख िलटर व 40.43 लाख िलटर होते. 

1.32 सन 2021-22 मध्ये सागरी व गो ा पाण्यातील मत् य उत्पादन अनकुर्मे 4.33 लाख मे. टन व 1.57 लाख मे. टन होते, तर 
सन 2020-21 मध्ये ते अनकुर्मे 3.99 लाख मे. टन व 1.25 लाख मे. टन होते. 

1.33 माहे माचर्, 2022 अखेर राज्याचे वनके्षतर् भौगोिलक के्षतर्ाच्या 20.1 टक्के होते. 

उ ोग व सहकार 

1.34 माहे ऑग ट, 1991 मध्ये उदारीकरणाचे धोरण 
अंिगकार यापासनू माहे नो हबर, 2022 पयत राज्यात                   
` 17,48,648 कोटी गुंतवणकुीसह 21,442 औ ोिगक क प 
मंजरू करण्यात आले.  

1.35 माहे एि ल, 2000 ते स टबर, 2022 पयत राज्यातील थेट 
परदेशी गुंतवणकू ` 10,88,502 कोटी असनू ती अिखल भारताच्या 
एकूण थेट परदेशी गुंतवणकुीच्या 28.5 टक्के होती.  
1.36 माहे नो हबर, 2022 पयत, 108.67 लाख रोजगारासह 
राज्यात एकूण 20.43 लाख (19.80 लाख सू म, 0.57 लाख लघ ु
व 0.06 लाख मध्यम) उपकर्म उ म न दणी अंतगर्त न दणीकृत होते.  

1.37 िद ली-मुंबई औ ोिगक मािर्गकेचा एक भाग हणनू  
वॉक-टू-वकर्  या संक पनेवर आधारीत सिुनयोिजत आिण हिरत माटर् 
औ ोिगक शहर हणनू राज्यातील 4,000 हेक्टर के्षतर्ात वसले या 
औरंगाबाद औ ोिगक शहराचा (ऑिरक) िवकास केला जात आहे. 

माहे नो हबर, 2022 पयत, ऑिरकमध्ये समुारे 303 हेक्टर के्षतर्ावरील 191 भखंूडांचे गुंतवणकूदारांना वाटप करण्यात आले आहे. 
ऑिरकमध्ये ` 6,000 कोटी पेक्षा जा त गुंतवणकू झाली असनू समुारे 10,500 रोजगार िनिर्मती झाली आहे.  

1.38  ‘भारत पयर्टन सांिख्यकी-2022’ अहवालानसुार सन 2021 मध्ये राज्यात देशांतगर्त पयर्टकांच्या भेटींची संख्या 435.7 लाख 
आिण िवदेशी पयर्टकांच्या भेटींची संख्या 1.9 लाख होती, तर सन 2020 मध्ये देशांतगर्त पयर्टकांच्या भेटींची संख्या  
392.3 लाख आिण िवदेशी पयर्टकांच्या भेटींची संख्या 12.6 लाख होती. 
1.39 राज्यात िद. 31 माचर्, 2022 रोजी समुारे 5.90 कोटी सभासद असले या 2.23 लाख सहकारी सं था होत्या. त्यापैकी  
9.5 टक्के ाथिमक कृिष पतपरुवठा सं था, 13.9 टक्के िबगर-कृिष पतपरुवठा सं था, 54.0 टक्के गहृिनमार्ण सं था, 11.6 टक्के कृिष 
िकर्या सं था, 5.2 टक्के मजरू कंतर्ाटी सं था आिण 5.8  टक्के इतर कायार्त गुंतले या सं था होत्या.  

पायाभतू सिुवधा 
1.40 सन 2021-22 मध्ये राज्यात एकूण 1,71,263 दशलक्ष यिुनट (कदर्ीय के्षतर्ाकडून ा त िवजेसह) वीज उपल ध झाली असनू 
राज्यातील एकूण िवजेचा वापर 1,38,779 दशलक्ष यिुनट होता.   

1.41 सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर पयत, िवजेची 
सरासरी कमाल मागणी 22,339 मेगावटॅ होती तर परुवठा 
22,441 मेगावटॅ होता. सन 2021-22 मध्ये िवजेची  
सरासरी कमाल मागणी 21,221 मेगावटॅ होती तर परुवठा 
21,750 मेगावटॅ होता.  

1.42 सन 2021-22 मध्ये महापारेषणची पारेषण हानी 3.19 टक्के तर महािवतरणची िवतरण हानी आिण ‘एकितर्त तांितर्क व 
यावसाियक’ हानी अनकुर्मे 14.74 टक्के व 15.49 टक्के होती.  

 ‘मगॅ्नेिटक महारा टर् 2.0’ अंतगर्त  माहे जनू, 2020 ते 
िडसबर, 2022 या कालावधीमध्ये राज्यात  
` 2.74 लाख कोटी गुंतवणकू व 4.27 लाख अपेिक्षत 
रोजगार असलेले ताव ा त झाले 

 राज्य शासनाने माहे जलैु, 2021 मध्ये ‘सधुािरत महारा टर् 
इलेक्टर्ीक वाहन धोरण, 2021’ जाहीर केले आहे. या 
धोरणाअंतगर्त 64,337 इलेक्टर्ीक वाहनांकिरता  
` 29,033 लाख ोत्साहन िनधी मंजरू केला असनू 
त्यापैकी माहे जानेवारी, 2023 पयत 16,824 इलेक्टर्ीक 
वाहनांकिरता ` 11,827 लाख िनधी िवतिरत केला आहे 

 उ ोग व शैक्षिणक सं थांच्या सहकायार्ने राज्यात  
18 टाटर्अप इनक्यबेुटरची थापना करण्यात आली आहे. 
माहे िडसबर, 2022 अखेर राज्यात एकूण 1.68 लाख 
रोजगार असलेले 16,014 टाटर्अप होते  

 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्यातील वीज िनिर्मतीची थािपत 
क्षमता (10.9 टक्के) देशात सवार्िधक होती 

 राज्यासाठी िवजेचा दरडोई अिंतम वापर 1,110.2 यिुनट असनू 
अिखल भारतासाठी तो 824.6 यिुनट आहे 
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1.43 राज्यात नवीकरणीय उजची संभा य क्षमता 1,61,435 मेगावटॅ असनू िद. 31 िडसबर, 2022 रोजी थािपत क्षमता  
11,400 मेगावटॅ होती. 

1.44 माहे माचर्, 2022 अखेर सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील र त्यांची लांबी समुारे  
3.24 लाख िकमी होती.   

1.45  िंहद ु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा टर् समृ ी 
महामागर् हा मुंबई व नागपरू शहरांना जोडणारा आठ पदरी 
(701 िकमी लांब व 120 मीटर रंुद) दर्तुगती महामागर् आहे. 
माहे जानेवारी, 2023 पयत या महामागार्चे समुारे  
90 टक्के काम पणूर् झाले.  
1.46 राज्यातील र त्यावरील वाहनांची संख्या            
िद. 1 जानेवारी, 2023 रोजी 433 लाख (134 वाहने ित 
िकमी र ता लांबी) होती, तर िद. 1 जानेवारी, 2022 रोजी 
409 लाख (128 वाहने ित िकमी र ता लांबी) होती.  
1.47 माहे िडसबर, 2022 अखेर राज्यात 1,92,997 
बटॅरी इलेक्टर्ीक वाहनांची न दणी झाली.  
1.48 सन 2022-23 मध्ये स टबर पयत, महारा टर् राज्य 
पिरवहन महामंडळाच्या ित िदन सरासरी 12,904 बस 
गा ांनी 43.81 लाख िकमी वास करून 36.03 लाख 
वासी वाहतकू केली. 

1.49 सन 2021-22 मध्ये, राज्यातील मो ा व लहान बंदरांमधनू झालेली एकितर्त मालवाहतकू 1,883.59 लाख मे. टन होती तर 
ती मागील वषीर् 1,579.11 लाख मे. टन होती.  

1.50 सन 2021-22 मध्ये राज्यातील िवमानतळांवरून झालेली देशांतगर्त व आंतररा टर्ीय वासी वाहतकू अनकुर्मे 245.65 लाख 
व 32.12 लाख होती तर सन 2020-21 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 133.96 लाख व 12.23 लाख होती.  

 मुंबई मेटर्ो रे वे क पाअंतगर्त  
 कायार्िन्वत  
 मेटर्ो लाईन 2A: दिहसर ते डी. एन. नगर   
 मेटर्ो लाईन 7: अंधेरी (प.ू) ते दिहसर (प.ू)  

 गतीपथावर  
 मेटर्ो लाईन 3: कुलाबा ते वांदेर् ते सी झ   
 मेटर्ो लाईन 4: वडाळा ते घाटकोपर ते ठाणे ते कासारवडवली  
 मेटर्ो लाईन 4A: कासारवडवली ते गायमखु   
 मेटर्ो लाईन 5: ठाणे ते िभवंडी ते क याण   
 मेटर्ो लाईन 6: वामी समथर् नगर ते िवकर्ोळी   
 मेटर्ो लाईन 9: दिहसर (प.ू) ते िमरा भाईंदर ते अंधेरी  
 मेटर्ो लाईन 10: गायमखु ते िशवाजी चौक (मीरा रोड)   
 मेटर्ो लाईन 11: वडाळा ते सीएसएमटी   
 मेटर्ो लाईन 12: क याण ते तळोजा   

 पणेु मेटर्ो रे वे क पाअंतगर्त कॉिरडॉर I मधील िंपपरी-िंचचवड महानगर पािलका ते फुगेवाडी  आिण  कॉिरडॉर II मधील वनाज  
ते गरवारे महािव ालय कायार्िन्वत झाले  

 नागपरू मेटर्ो रे वे क पाअंतगर्त खापरी ते ऑटोमोिट ह चौक (उ र- दिक्षण  कॉिरडॉर) आिण लोकमान्य नगर ते जापती  
नगर ( पवूर्-पि चम कॉिरडॉर) कायार्िन्वत झाले 

 नवी मुंबई मेटर्ो रे वे क पाचे काम गतीपथावर आहे  

 िंहद ु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा टर् समृ ी महामागार्चा 
नागपरू ते िशडीर् मागर् (समुारे 520 िकमी लांब) पणूर् झाला असनू 
माहे िडसबर, 2022 पासनू रहदारीसाठी खलुा करण्यात आला 
आहे  

 मुंबई टर्ान्स हाबर्र िंलक क प (अदंािजत िंकमत ` 17,843 कोटी) 
गतीपथावर आहे 

 मुंबई िकनारा र ता क प (दिक्षण) (अदंािजत िंकमत  
` 12,721 कोटी) क पाचे माहे  जानेवारी, 2023 अखेर समुारे 
70 टक्के काम पणूर् झाले 

 नवी मुंबई आंतररा टर्ीय िवमानतळ (अंदािजत िंकमत  
` 14,179 कोटी)  िवकसनाचे काम सरुू 
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1.51 सन 2021-22 मध्ये राज्यातील िवमानतळांवरून झालेली देशांतगर्त व आंतररा टर्ीय मालवाहतकू अनकुर्मे 2.51 लाख मे. टन 
व 5.57 लाख मे. टन होती तर सन 2020-21 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 1.87 लाख मे. टन व 4.41 लाख मे. टन होती.  
1.52 राज्यात माहे स टबर, 2022 अखेर इंटरनेट गर्ाहकांची संख्या 10.06 कोटी तर मणध्वनी जोडण्यांची संख्या 12.56 कोटी 
होती.  

सामािजक के्षतर् 
1.53  िद.30 स टबर, 2021 रोजी एकूण 1,05,848 ाथिमक (इय ा 1 ली ते 8 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या  
154.2 लाख होती तर 28,612 माध्यिमक व उच्च माध्यिमक (इय ा 9 वी ते 12 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 66.4 लाख 
होती. 

1.54 अिखल भारतीय उच्च िशक्षण पाहणी 2020-21 
अहवालानसुार राज्यात 71 िव ापीठे, 4,532 महािव ालये आिण 
2,153 वाय  सं था होत्या व त्यातील पटसंख्या 49.94 लाख 
होती. 
 1.55 एकाित्मक महात्मा जोितराव फुले जन आरोग्य योजना  
व आयु मान भारत- धानमंतर्ी जन आरोग्य योजने अंतगर्त सन 

2022-23 मध्ये िडसबर पयत, समुारे 6.25 लाख श तर्िकर्या व उपचार करण्यात आले असनू त्यावर ` 1,387.19 कोटी खचर् झाला. 
1.56 कोिवड-19 लसीकरणाच्या सरुूवातीपासनू माहे िडसबर, 2022 पयत राज्यात एकूण 916.51 लाख यक्तींना लसीकरणाचा 
पिहला डोस, 765.65 लाख यक्तींना लसीकरणाचा दसुरा डोस आिण 94.93 लाख यक्तींना ि कॉशन डोस देण्यात आला आहे. 

1.57 सन 2021-22 मध्ये, 0 ते 5 वष वयोगटातील 91.6 टक्के बालके सवर्साधारण वजनाची, 7.1 टक्के बालके मध्यम कमी 
वजनाची आिण 1.2 टक्के बालके ती  कमी वजनाची होती.  सन 2020-21 मध्ये, तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 90.0 टक्के, 8.5 टक्के 
आिण 1.4 टक्के होती. 

1.58 सन 2021-22 मध्ये, आिदवासी के्षतर्ात 0 ते 5 वष 
वयोगटातील 81.6 टक्के बालके सवर्साधारण वजनाची, 14.9 टक्के 
बालके मध्यम कमी वजनाची आिण 3.5 टक्के बालके ती  कमी 
वजनाची होती. सन 2020-21 मध्ये, तत्सम आकडेवारी अनकुर्मे 
80.2 टक्के, 16.0 टक्के आिण 3.8 टक्के होती. 

1.59 वातंत्र्याचा अमतृ महोत्सव साजरा करण्याचा एक भाग हणनू कदर् शासनामाफर् त अमतृ सरोवर अिभयान  
िद.24 एि ल, 2022 रोजी सरुू करण्यात आले. या अिभयाना ारे देशातील त्येक िज ामधील िकमान 75 जल ोतांचा  
िवकास व पनुरूज्जीवन करण्याचे उ ी ट आहे. या अिभयाना अतंगर्त राज्यातील 3,123 जल ोत िनधार्िरत करण्यात आले असनू  
िद. 22 फे वुारी, 2023 पयत त्यापैकी 929 जल ोताचे काम पणूर् झाले.   
1.60 जल जीवन अिभयाना अंतगर्त िद. 21 फे वुारी, 2023 रोजी, राज्यातील एकूण 1.46 कोटी कुटंुबे, 85,317 शाळा,  
91,267 आंगणवाडी यांना अनकुर्मे 1.07 कोटी, 79,274 आिण 86,238 नळ जोडणी परुिवण्यात आली. 

1.61 वच्छ भारत अिभयानाच्या (गर्ामीण) 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. वच्छ भारत अिभयान (गर्ामीण)-2 राज्यात सन 2020-21 ते 2024-25 या 
कालावधीत राबिवण्यात येत असनू  गावांची खलुी हागणदारी मकु्तता ि थती सातत्याने राखणे तसेच घन कचरा आिण सांडपाणी 
यव थापन यांसारख्या उपकर्मां ारे गर्ामीण भागातील वच्छतेचा तर सधुारणे व गावांना ओडीएफ+ बनिवणे हे या अिभयानाचा उ ेश 
आहे. वच्छ महारा टर् अिभयान (नागरी) अंतगर्त माहे नो हबर, 2022 पयत 107 शहरे ओडीएफ, 86 शहरे ओडीएफ+, 199 शहरे 
ओडीएफ++ आिण चार शहरे वॉटर+ हणनू घोिषत करण्यात आली. 

1.62  राज्यातील नागरी भागात 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 ओ या व सकु्या वरूपात िवलगीकृत केला जातो.  गोळा 
के या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 87.2 टक्के कचऱ्यावर िकर्या केली जाते. 

 

* * * * * 

 सन 2020 मध्ये, 
 अभर्क मतृ्यदूर 16 होता 
 नवजात िशश ुमतृ्यदूर 11  होता 
 पाच वषार्खालील बालकांचा मतृ्यदूर 18  होता 
 एकूण जननदर 1.5  होता 

 सन 2018 ते सन 2020 किरता माता मतृ्यू माण 33 होते   

 िद.30 स टबर, 2021 रोजी मलुी-मलेु असमानता िनदशक  
 ाथिमककिरता 1.05 
 उच्च ाथिमक, माध्यिमक व उच्च माध्यिमककिरता 

त्येकी  0.98 




