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5. लोकिव  
5.1 उत्पन्न व खचार्चे वािर्षक अदंाजपतर्क असले या अथर्संक पाच्या माध्यमातनू उपल ध आिर्थक संसाधनांचे दरूदशीर् व ससुतूर् 
िनयोजन करून समतोल िवकास साधता यावा याकिरता शासन यत्नशील असते. वतर्मान पिरि थती व आव यकता लक्षात घेऊन 
अथर्संक पीय तरतदुींमध्ये समयोिचत िविनयोजन करणे देखील आव यक असते. िविवध िव ीय िनदशकांच्या अ यासातनू शासनाच्या 
धोरणांची मीमांसा करता येते.  

अथर्संक प 2022-23  
5.2 िव ीय वषर् 2022-23 
अथर्संक पीय अंदाजांनसुार एकूण उत्पन्न                       
` 4,95,575 कोटी तर एकूण खचर्                 
` 4,95,405 कोटी अपेिक्षत आहे. महत्त्वाचे 
िव ीय िनदशक तक्ता 5.1 मध्ये व 
दृ टीके्षपात अथर्संक प पिरिश ट 5.1 मध्ये 
देण्यात आला आहे. 

महसलुी जमा 
5.3 महसलुी जमेत कर महसलू, करेतर 
महसलू आिण कदर् शासनाकडून ा त 
अनदुाने या घटकांचा समावेश असनू मागील 
वषीर्च्या सधुािरत अंदाजांच्या तलुनेत               
सन 2022-23 (अअं) मध्ये 11.4 टक्के वाढ 
अपेिक्षत आहे. राज्याकिरता वत:च्या 
ोतांपासनू ` 2,83,654 कोटी महसलू 

(एकूण महसलुी जमेच्या 70.3 टक्के)                  
अपेिक्षत आहे. घटकिनहाय महसलुी जमा 
तक्ता 5.2 मध्ये व महसलुी व भांडवली 
लेख्यावरील जमेचा तपशील पिरिश ट 5.2 
मध्ये िदला आहे. 

5.3.1 सन 2022-23 (अअ)ं च्या 
महसलुी जमेमध्ये कर महसलूाचा िह सा सवार्िधक (76.4 टक्के) आहे. एकूण कर महसलुात राज्याच्या वत:च्या कर महसलुाचा िह सा 
सवार्िधक (83.3 टक्के) असनू मागील वषीर्च्या तलुनेत 12.9 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे. राज्याच्या वत:च्या कर महसलुात                     
सन 2022-23 (अअं) मध्ये राज्य व त ूव सेवा कराचा 46.7 टक्के िह सा असनू त्याखालोखाल ‘िवकर्ी, यापार इत्यादींवरील कराचा’ 
िह सा 19.6 टक्के आहे. मागील वषीर्च्या तलुनेत राज्य व त ूव सेवा कर महसलुात 11.2 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे. घटकिनहाय वत:चा 
कर महसलू तक्ता 5.3 मध्ये िदला आहे. िनवडक राज्यांचा राज्य व त ूव सेवा कर महसलू तक्ता 5.4 मध्ये देण्यात आला आहे.  

तक्ता 5.2  घटकिनहाय महसलुी जमा 
(` कोटी) 

 वषर् 

कर महसलू  
 

करेतर महसलू   कदर् 
शासनाकडून 

ा त 
अनदुाने  

एकूण  
महसलुी  
जमा 

वत:चा  
कर  

महसलू 

कदर्ीय 
करातील  
िह सा 

एकूण याजाच्या 
जमा  
रकमा  

इतर  
करेतर 
महसलू 

एकूण 

2018-19  1,87,538 41,953 2,29,491  4,191 11,652 15,843 33,662 2,78,996 
2019-20 1,88,971 36,197 2,25,168  3,271 11,026 14,297 43,725 2,83,190 
2020-21 1,64,280 36,479 2,00,759  2,286 13,689 15,975 52,733 2,69,468 
2021-22 (सअंु) 2,27,237 48,261 2,75,498  1,457 15,850 17,307 69,327 3,62,133 
2022-23 (अअं) 2,56,526 51,588 3,08,114  2,843 24,285 27,128 68,186 4,03,427 
टीप : आकडे संिक्ष तात िद यामळेु बेरजा जळुतीलच असे नाही 
आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                        

 

तक्ता 5.1  महत्वाचे िव ीय िनदशक  
(` कोटी)  

तपशील 2020-21 2021-22 
(सअंु) 

2022-23 
(अअं) 

1. महसलुी जमा  2,69,468 3,62,133 4,03,427 
 एकूण जमेशी टक्केवारी (80.3) (79.8) (81.4) 

2. महसलुी खचर्  3,10,610 3,92,857 4,27,780 
 एकूण खचार्शी टक्केवारी (90.7) (86.6) (86.3) 

3. महसलुी तटू (2-1) 41,142 30,725 24,353 
 थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी (1.6) (1.0) (0.7) 

4. भांडवली जमा# 66,168 91,430  92,147  
 एकूण जमेशी टक्केवारी (19.7) (20.2) (18.6) 

5. भांडवली खचर्#  32,029 60,690  67,624  
 एकूण खचार्शी टक्केवारी (9.3) (13.4) (13.7) 

6. एकूण जमा# (1+4) 3,35,636 4,53,562 4,95,575 
7. एकूण खचर्# (2+5)  3,42,638 4,53,547 4,95,405 
8. अथर्संक पीय तटू (7-6) 7,003 (-) 16 (-) 170 
9. राजकोषीय तटू 71,558 89,082  89,598  

 थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी (2.7) (2.9) (2.5) 
10. ाथिमक तटू 34,588 47,795  42,835  

 थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी (1.3) (1.5) (1.2) 
11. याज दाने 36,970 41,287 46,763 
          महसलुी जमेशी टक्केवारी (13.7) (11.4) (11.6) 
सअंु  सधुािरत अंदाज             अअं  अथर्संक पीय  अंदाज         # कजर् परतावा वजा जाता िन वळ रकमा 
टीप  : आकडे संिक्ष तात िद यामळेु बेरजा जळुतीलच असे नाही      
आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन 
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तक्ता 5.3  घटकिनहाय वत:चा कर महसलू 
(` कोटी) 

घटक 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22  
(सअंु) 

2022-23  
(अअं) 

 राज्य व त ूव सेवा कर 82,352 82,602 69,949 1,07,807 1,19,900 
 िवकर्ी, यापार इत्यादींवरील कर 35,725 37,786 33,160 45,000 50,200 
 मदुर्ांक व न दणी फी 28,545 28,707 25,428 29,500 32,000 
  राज्य उत्पादन शु क 15,321 15,428 15,089 18,000 22,000 
 िवजेवरील कर व शु क 10,085 9,619 8,354 10,404 11,444 
  वाहनांवरील कर 8,613 8,467 6,655 9,150 10,500 
 जमीन महसलू 2,088 2,155 2,063 2,200 4,000 
 उत्पन्न व खचर् यावरील इतर कर 2,583 2,502 2,474 2,500 3,050 
  माल व वासी कर 837 773 13 1,600 1,760 
 िवकेर्य व त ूव सेवा यावरील इतर कर व शु क 1,389 932 1,095 1,076 1,671 
 कृषी उत्पन्नावरील कर नगण्य 0 2 0 0 
 एकूण 1,87,538 1,88,971 1,64,280 2,27,237 2,56,526 
टीप : आकडे संिक्ष तात िद यामळेु बेरजा जळुतीलच असे नाही 
आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                

5.3.2 सन 2022-23 अथर्संक पीय अदंाजांनसुार कदर्ीय 
व त ूव सेवा कर, िनगम कर, इत्यादींचा समावेश असले या 
कदर्ीय करातील िह यापोटी िमळणाऱ्या रकमेत मागील 
वषीर्च्या तलुनेत 6.9 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे.                                  
सन 2022-23 (अअ)ं नसुार कदर् शासना ारे राज्यास 
िवतरीत करण्यात येणाऱ्या कदर्ीय करांमध्ये कदर्ीय व त ूव 
सेवा कराचा 32.8 टक्के िह सा तर िनगम कराचा                   
31.2 टक्के िह सा अपेिक्षत आहे. िनवडक राज्यांकिरता              
सन 2021-22 (सअुं) मधील वत:चा कर महसलू, महसलुी 
जमा व महसलुी खचर् तक्ता 5.5 मध्ये िदले आहेत. 

5.3.3 महसलूी जमेचा अन्य घटक असले या करेतर 
महसलुात सन 2022-23 अथर्संक पीय अंदाजानसुार 
मागील वषीर्च्या तलुनेत 56.7 टक्के वाढ अपेिक्षत आहे. 

तक्ता 5.5   िनवडक राज्यांकिरता सन 2021-22 (सअु)ं मधील वत:चा कर महसलू, महसलुी जमा व महसलुी खचर् 
 

राज्य वत:चा कर महसलू  महसलुी जमा  महसलुी खचर् 
रक्कम 

(` कोटी) 
थलू राज्य 
उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

 रक्कम 
(` कोटी) 

थलू राज्य 
उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

 रक्कम 
(` कोटी) 

थलू राज्य 
उत्पन्नाशी 
टक्केवारी 

आंधर् देश 73,632 6.1  1,54,273 12.8  1,73,818 14.5 
गजुरात 1,05,300 5.5  1,63,020 8.5  1,62,306 8.4 
कनार्टक  1,11,498 5.4  1,89,579 9.3  1,95,814 9.6 
केरळ 58,868 6.5  1,17,888 13.1  1,49,803 16.6 
मध्य देश 64,297 5.5  1,71,697 14.7  1,77,398 15.2 
महारा टर्# 2,27,237 7.3  3,62,133 11.7  3,92,857 12.6 
राज थान 82,803 6.9  1,89,431 15.8  2,25,121 18.8 
तािमळनाडू 1,21,858 5.9  2,03,878 9.9  2,59,151 12.5 
तेलंगणा  92,910 8.1  1,56,127 13.6  1,51,732 13.2 
उ र देश 1,60,350 8.6  3,78,731 20.3  3,56,624 19.1 

आधार :  भारतीय िरझवर् बकँ                                                                                                              # थलू राज्य उत्पन्नाच्या पिह या सधुािरत अंदाजांनसुार 

तक्ता 5.4  िनवडक राज्यांचा राज्य व तू व सेवा कर महसलू 
(` कोटी) 

राज्य राज्य व त ूव सेवा कर 
2020-21 2021-22 

(सअंु) 
2022-23 

(अअं) 
आंधर् देश 18,871 23,225 29,025 
गजुरात 29,459 49,565 57,692 
कनार्टक  37,711 45,947 53,220 
केरळ 20,028 24,351 36,818 
मध्य देश 17,258 21,600 25,000 
महारा टर् 69,949 1,07,807 1,19,900 
राज थान 20,755 32,145 39,500 
तािमळनाडू 37,942 43,023 49,565 
तेलंगणा  22,190 31,000 36,203 
उ र देश 42,860 64,775 88,264 
आधार :  भारतीय िरझवर् बकँ 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी  2022-23  

77

 
5.3.4 कदर् शासनाकडून ा त होणारी अनदुाने हा महसलूी जमेचा अन्य एक घटक असनू त्यात (i) कदर् परु कृत योजना अनदुाने,   
(ii) िव  आयोगाने िशफारशी केलेली अनदुाने, (iii) घटनात्मक तरतदूीनसुार अनदुाने व (iv) इतर अनदुाने यांचा समावेश होतो. ‘व त ूव 
सेवा कर (राज्य भरपाई) अिधिनयम 2017’ तील तरतदूींनसुार राज्यांना महसलुात होणाऱ्या नकुसानीपोटी कदर् शासनाकडून भरपाई 
िमळणे अपेिक्षत आहे. त्यानसुार, राज्यास भरपाईपोटी िमळणे अपेिक्षत असले या एकूण ` 1,18,010 कोटी रकमेपैकी अंदाजे                   
` 1,04,795 कोटी ा त झाले असनू िद. 31 िडसबर, 2022 अखेर उवर्िरत असलेली ` 13,215 कोटी रक्कम सन 2021-22 व              
सन 2022-23 किरताच्या लेखापिरक्षणानंतर ा त होणे अपेिक्षत आहे. कदर् शासनाकडून ह तांतरीत िव ीय संसाधनांचा िनवडक 
राज्यांचा तपशील तक्ता 5.6 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 5.6  कदर् शासनाकडून ह तांतरीत िव ीय संसाधनांचा िनवडक राज्यांचा तपशील 
(` कोटी) 

राज्य 
कदर्ीय करातील  

िह सा 
 
 

कदर् शासनाकडून ा त 
अनदुाने 

 
 

कज  
व अगर्ीमे 

 
 

एकूण 

2020-21 2021-22 
(सअंु)  

2020-21 2021-22 
(सअंु)  

2020-21 2021-22 
(सअंु)  

2020-21 2021-22 
(सअंु) 

आंधर् देश 24,461 
(4.1) 

31,557 
(4.3) 

31,872 
(5.0) 

43,632 
(5.2)  4,563 

(2.9) 
3,976 
(2.4) 

60,896 
(4.4) 

79,165 
(4.5) 

िबहार 59,861 
(10.1) 

74,789 
(10.1) 

31,764 
(4.9) 

53,766 
(6.4)  6,503 

(4.2) 
10,547 

(6.3) 
98,128 

(7.0) 
1,39,102 

(8.0) 

गजुरात 20,219 
(3.4) 

27,749 
(3.7) 

27,178 
(4.2) 

16,912 
(2.0)  11,349 

(7.3) 
14,995 

(9.0) 
58,746 

(4.2) 
59,656 

(3.4) 

कनार्टक  21,694 
(3.6) 

27,145 
(3.7) 

30,076 
(4.7) 

41,936 
(5.0)  14,114 

(9.1) 
2,232 

(1.3) 
65,884 

(4.7) 
71,313 

(4.1) 

केरळ 11,560 
(1.9) 

17,332 
(2.3) 

31,068 
(4.8) 

31,650 
(3.8)  7,019 

(4.5) 
11,217 

(6.8) 
49,647 

(3.6) 
60,199 

(3.5) 

मध्य देश 46,914 
(7.9) 

58,378 
(7.9) 

35,102 
(5.5) 

36,896 
(4.4)  10,929 

(7.0) 
15,636 

(9.4) 
92,945 

(6.7) 
1,10,910 

(6.4) 

महारा टर् 36,504 
(6.1) 

48,261 
(6.5)  52,733 

(8.2) 
69,327 
(8.3)  14,996 

(9.7) 
16,627 
(10.0)  1,04,233 

(7.5) 
1,34,215 

(7.7) 

राज थान 35,576 
(6.0) 

44,791 
(6.1) 

24,796 
(3.9) 

43,290 
(5.2)  7,136 

(4.6) 
9,542 
(5.7) 

67,508 
(4.8) 

97,623 
(5.6) 

तािमळनाडू 24,925 
(4.2) 

33,580 
(4.5) 

32,577 
(5.1) 

36,609 
(4.4)  10,870 

(7.0) 
13,175 

(7.9) 
68,372 

(4.9) 
83,364 

(4.8) 

तेलंगणा  12,692 
(2.1) 

13,990 
(1.9) 

15,471 
(2.4) 

28,669 
(3.4)  2,665 

(1.7) 
200 

(0.1) 
30,828 

(2.2) 
42,859 

(2.5) 

उ र देश 1,06,687 
(17.9) 

1,14,894 
(15.5) 

57,746 
(9.0) 

87,963 
(10.6)  8,181 

(5.3) 
11,723 

(7.1) 
1,72,614 

(12.4) 
2,14,580 

(12.3) 
अिखल भारत 5,95,227 7,40,118 6,43,841 8,33,748  1,55,183 1,66,131  13,94,251 17,39,997 
टीप : कंसातील आकडे भारताच्या एकूण आकडेवारीशी टक्केवारी दशर्िवतात                              
आधार : भारतीय िरझवर् बकँ 
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5.3.5 माहे नो हबर पयत त्यक्ष महसलुी जमा आिण कर 
महसलू सन 2022-23 किरताच्या संबंिधत अथर्संक पीय 
अंदाजांच्या अनकुर्मे 62.4 टक्के व 67.5 टक्के होते. माहे 
नो हबर, 2022 अखेर राज्य व त ू व सेवा कर महसलू 
अथर्संक पीय अंदाजाच्या  66.2 टक्के तर करेतर महसलू 
(कदर्ीय अनदुाने वगळून) 32.3 टक्के होता. नो हबर पयत 
महसलुी जमा ( त्यक्ष) तक्ता 5.7 मध्ये िदली आहे.  

पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार 
सहायक अनदुाने 
5.4 पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार सन 
2021-22 पासनू पढुील पाच वषार्ंच्या संदभर् कालावधीत 
राज्याला ` 70,375 कोटी अनदुान ा त होणे अपेिक्षत आहे. 
पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार िनवडक 
राज्यांकिरता कदर्ीय करातील िह सा तक्ता 5.8 मध्ये देण्यात 
आला आहे. 

5.4.1 पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार राज्यास 
गर्ामीण थािनक वराज्य सं था आिण नागरी थािनक 
वराज्य सं थांकिरता सन 2021-22 व 2022-23 किरता 

67:33 या माणात, सन 2023-24 व 2024-25 किरता 
66:34 या माणात आिण सन 2025-26 किरता 65:35 या माणात अनदुाने ा त होणे अपेिक्षत आहे. गर्ामीण थािनक वराज्य 
सं थांकिरता मलूभतू अनदुाने (मकु्त) व ब  अनदुाने यांचे माण 40:60 आहे. नागरी थािनक वराज्य सं थांचे दहा लाख व त्यापेक्षा 
जा त लोकसंख्या असलेली शहरे आिण दहा लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे असे दोन गटांत वगीर्करण करण्यात आले 
आहे. दहा लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असले या शहरांना 
मलूभतू अनदुाने (मकु्त) व ब  अनदुाने 40:60 या माणात 
ा त होणे अपेिक्षत आहे. दहा लाख व जा त लोकसंख्या 
असले या शहरांमधील पिरसर हवेची गणुव ा, नागरी 
भागातील िपण्याच्या पाण्याचा परुवठा, वच्छता व घनकचरा 
यव थापन याबाबींमधील कामिगरीशी िनगडीत अनदुान ‘दहा 
लाख व जा त लोकसंख्या असले या शहरांकिरताच्या 
आ हान िनधी’ मधनू त्या शहरांना ा त होणे अपेिक्षत आहे.  

5.4.2 आयोगाच्या िशफारशींनसुार थािनक वराज्य 
सं थांकिरता संदभर् कालावधीत अनदुान िमळिवण्यासाठी 
राज्य िव  आयोगाची थापना करणे आिण त्याच्या 
िशफारशींवर कायर्वाही करणे, अ थायी आिण लेखापरीक्षण 
झालेले असे दोन्ही लेखे सावर्जिनक तरावर ऑनलाईन 
उपल ध करुन ठेवणे, मालम ा कराचे िकमान दर ठरवणे, 
इत्यादी अटींची पतूर्ता करणे आव यक आहे.  

5.4.3 आयोगाच्या िशफारशींनसुार राज्य आप ी जोखीम यव थापन िनधीतील कदर् व राज्यांच्या िह याचे माण 75:25 आहे. 
त्यानसुार कदर् शासनाकडून संदभर् कालावधीत राज्याला ` 17,803 कोटी अनदुान ा त होणे अपेिक्षत आहे. 

5.4.4 पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार ा त सहायक अनदुाने व झालेला खचर् तक्ता 5.9 मध्ये देण्यात आला आहे. 

 

तक्ता 5.7  महसलुी जमा ( त्यक्ष) 
(नो हबरपयत) (` कोटी)

 बाब 
महसलुी जमा 

2021-22 2022-23 
 अ) कर महसलू  (1 + 2) 1,49,269 2,07,932 

1)   वत:चा कर महसलू  (1 ते 11) 1,23,825 1,73,117 
 1. िवकर्ी, यापार इत्यादीवरील कर 28,994 37,322 
 2. राज्य व त ूव सेवा कर 57,868 79,406 
 3. मदुर्ांक व न दणी शु क 17,097 25,757 
 4. राज्य उत्पादन शु क 9,741 12,912 
 5. वीजेवरील कर व शु क 1,589 6,266 
 6. जमीन महसलू 943 1,285 
 7. वाहनांवरील कर 5,348 7,633 
 8. उत्पन्न व खचार्वरील इतर कर 1,575 1,755 
 9. माल व वासी कर 6 19 
 10. िवकेर्य व त ूव सेवा यांवरील इतर   

  कर व शु क  
664 762 

11. कृषी उत्पन्नावरील कर  0 0 
2)  कदर्ीय करांतील िह सा 25,444 34,815 

 ब) करेतर महसलू (1 + 2) 31,685 43,992 
1)  करेतर महसलू (कदर्ीय अनदुाने वगळून) 9,369 8,758 
2)  कदर्ीय सहायक अनदुाने 22,316 35,234 

  एकूण (अ+ब)  1,80,954 2,51,924 
   आधार :  महालेखापाल यांचे कायार्लय, महारा टर्                                   

तक्ता 5.8  पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार िनवडक   
 राज्यांकिरता कदर्ीय करातील िह सा 

(टक्के)
 राज्य 2020-21 2021-22 ते      

2025-26 
आंधर् देश 4.111 4.047 
िबहार 10.061 10.058 
गजुरात 3.398 3.478 
कनार्टक  3.646 3.647 
केरळ 1.943 1.925 
मध्य देश 7.886 7.850 
महारा टर् 6.135 6.317 
राज थान 5.979 6.026 
तािमळनाडू 4.189 4.079 
तेलंगणा  2.133 2.102 
उ र देश 17.931 17.939 

आधार :  15 या िव  आयोगाचा सन 2020-21  किरताचा अहवाल, कदर् शासन  व 
 15 या िव  आयोगाचा सन 2021-26  किरताचा अहवाल, कदर् शासन           
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 तक्ता 5.9  पंधरा या िव  आयोगाच्या िशफारशींनसुार ा त सहायक अनदुाने व झाललेा खचर् 
(` कोटी) 

तपशील 2021-22  2022-23+ 
ा त खचर्  ा त खचर् 

1. पंचायत राज सं था 4,107.82 4,107.82  1,820.38 0.00 
1. मलूभतू अनदुाने (मकु्त) 1,722.80 1,722.80  726.41 0.00 
2. ब  अनदुाने 2,385.02 2,385.02  1,093.97 0.00 

2. नागरी थािनक वराज्य सं था 2,162.34 1,363.34  321.00 0.00 
1. दहा लाख व त्यापेक्षा जा त लोकसंख्या असलेली शहरे, 1,240.34 441.34  321.00 0.00 

त्यापैकी      
अ. पिरसर हवेची गणुव ा 400.00 400.00  321.00 0.00 
ब.  पिरसर हवेच्या गणुव ेकिरता ोत्साहनपर अनदुान 41.34$ 41.34$  0.00 0.00 
क. वच्छता व घन कचरा यव थापन 799.00 0.00  0.00 0.00 

2. दहा लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे,  922.00 922.00  0.00 0.00 
त्यापैकी      
अ. मलूभतू अनदुाने (मकु्त) 368.80 368.80  0.00 0.00 
ब. ब  अनदुाने 553.20 553.20  0.00 0.00 

3. थािनक वराज्य सं थांकिरता आरोग्यसंबंधी अनदुान  
    (गर्ामीण व नागरी) 781.06 0.00  0.00 0.00 

4. राज्य आप ी जोखीम यव थापन िनधी (कदर्ीय िह सा) 3,222.00 2,577.60  1,353.20 1,314.98 
अ. राज्य आप ी ितसाद िनधी   2,577.60 2,577.60  1,353.20 1,314.98 
ब. राज्य आप ी िनवारण िनधी 644.40 0.00  0.00 0.00 

आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन                      $ 2022-23 मध्ये अनदुान ा त                                                                 + िद. 2 जानेवारी अखेर     

महसलुी खचर् 
5.5 सन 2022-23 (अअं) मध्ये एकूण खचार्त महसलुी खचार्चा अपेिक्षत िह सा 78.0 टक्के आहे. सन 2022-23 (अअं) मध्ये 
महसलुी खचार्त िवकासावरील महसलुी खचार्चा अपेिक्षत िह सा 66.3 टक्के आहे. िवकासावरील महसलुी खचार्त सामािजक सेवांचा 
सवार्िधक िह सा (64.5 टक्के) अपेिक्षत आहे. महसलुी खचर् तक्ता 5.10 मध्ये देण्यात आला आहे.  

 

5.5.1 सन 2022-23 मध्ये नो हबर पयत त्यक्ष महसलुी 
खचर् अथर्संक पीय अंदाजाच्या 50.8 टक्के तर 
िवकासावरील महसलुी खचर् अथर्संक पीय अंदाजाच्या 
47.6 टक्के होता. एकूण त्यक्ष िवकासावरील महसलुी 
खचार्तील सामािजक सेवांवर झालेला खचर् 65.0 टक्के 
होता. नो हबर पयत महसलुी खचर् ( त्यक्ष) तक्ता 5.11 मध्ये 
िदला आहे. 
5.5.2  सन 2022-23 (अअं) मध्ये वेतन व िनवृ ीवेतन 
यावरील अिनवायर् खचार्चा एकूण महसलुी खचार्मध्ये             
44.1 टक्के िह सा अपेिक्षत आहे. घटकिनहाय महसलुी 
खचर् तक्ता 5.12 मध्ये व महसलुी व भांडवली लेख्यावरील 
िवकास व िवकासेतर खचार्चा तपशील पिरिश ट 5.3 मध्ये 
देण्यात आला आहे. सन 2021-22 (सअुं) नसुार िनवडक 
अथर्सहा ये तक्ता 5.13 मध्ये िदली आहेत. 

तक्ता 5.10   महसलुी खचर् 
 

वषर् 
 

महसलुी खचर् (` कोटी)   दरडोई (`)# 
िवकास िवकासेतर  एकूण   िवकास खचर्  महसलुी खचर्  

2018-19 1,82,257 84,765 2,67,022  14,979 21,945 
2019-20  2,00,255 1,00,050 3,00,305  16,305 24,451 
2020-21 2,06,756 1,03,854 3,10,610  16,679 25,057 
2021-22 (सअंु) 2,66,501 1,26,356 3,92,857  21,319 31,427 
2022-23 (अअं) 2,83,533 1,44,247 4,27,780  22,506 33,956 

आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन                                           # वषार्च्या मध्यावधी क्षेिपत लोकसंख्येवर आधािरत    

तक्ता 5.11 महसलुी खचर् ( त्यक्ष) 
(नो हबरपयत) (` कोटी) 

बाब त्यक्ष खचर् 
2021-22 2022-23 

1. िवकास खचर्   
अ. सामािजक सेवा 76,895 87,762 

   ब. आिर्थक सेवा 22,425 29,698 
क. थािनक वराज्य सं था 

आिण पंचायत राज सं थांना 
सहायक अनदुाने व अंशदाने 

15,891 17,640 

एकूण (अ+ब+क) 1,15,211 1,35,100 
2. िवकासेतर खचर्   
   अ.सवर्साधारण सेवा 50,707 59,127 
   ब. याज दाने व ऋण सेवा 23,768 23,004 
एकूण (अ+ब) 74,475 82,131 
3. एकूण महसलुी खचर् (1+2) 1,89,686 2,17,231 
आधार :  महालेखापाल यांचे कायार्लय, महारा टर्                                 
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तक्ता 5.12  घटकिनहाय महसलुी खचर्  
(` कोटी)    

वषर् वेतन व मजरुी िनवृ ी वेतन याज अथर्सहा य सहायक अनदुाने 
(वेतनेतर) 

इतर एकूण  
महसलुी खचर् 

2018-19  80,206 26,545 34,021 27,398 69,861 28,991 2,67,022 

(30.0) (9.9) (12.7) (10.3) (26.2) (10.9) (100.0) 
2019-20 1,00,806 36,080 33,561 28,387 69,829 31,642 3,00,305 

(33.6) (12.0) (11.2) (9.5) (23.2) (10.5) (100.0) 
2020-21  99,611 41,194 36,970 40,862 68,929 23,044 3,10,610 

(32.1) (13.3) (11.9) (13.1) (22.2) (7.4) (100.0) 
2021-22 (सअंु) 1,12,062 48,777 41,287 33,784 1,08,944 48,003 3,92,857 

(28.5) (12.4) (10.5) (8.6) (27.7) (12.3) (100.0) 
2022-23 (अअं) 1,31,986 56,300 46,763 28,111 1,21,024 43,596 4,27,780 

(30.9) (13.2) (10.9) (6.6) (28.3) (10.1) (100.0) 

टीप : कंसातील आकडे महसलुी खचार्शी टक्केवारी दशर्िवतात 
आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                            

5.6 शासनाचा अिंतम उपभोग्य बाबींवरील खचर्, भांडवल िनिर्मतीवरील खचर् इत्यादीत होणाऱ्या बदलांची मीमांसा करण्याच्या 
उ ेशाने रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन यांच्या मागर्दशर्क सचुनांनसुार राज्याच्या अथर्संक पीय आकडेवारीचे आिर्थक व 
उ ेशानसुार वगीर्करण करण्यात येते. शासनाचा अंितम उपभोग्य बाबींवरील खचर् व भांडवल िनिर्मतीवरील खचर् पिरिश ट 5.5 मध्ये  
िदला आहे. 

भांडवली जमा आिण भांडवली खचर्   
5.7 भांडवली जमेमध्ये (i) सरकारी ऋण लेखा हणजेच राज्याचे देशांतगर्त ऋण आिण कदर् शासनाकडील कज व अिगर्मे (ii) राज्य 
शासनाने िदलेली कज व अिगर्मे (वसलुी), (iii) लोकलेख्याच्या िन वळ जमा रकमा, आिण (iv) इतर िन वळ भांडवली जमा जसे 
आंतरराज्यीय तडजोड, आकि मकता िनधी व त्याचे िविनयोजन, इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. सन 2022-23 (अअं) मध्ये एकूण 
जमेमध्ये भांडवली जमेचा 26.5 टक्के िह सा अपेिक्षत आहे. महसलुी व भांडवली लेख्यावरील जमेचा तपशील पिरिश ट 5.2 मध्ये  
िदला आहे. 

5.8 सन 2022-23 (अअं) मध्ये एकूण खचार्तील भांडवली खचार्चा अपेिक्षत िह सा 22.0 टक्के आहे. भांडवली खचार्चे 
िवकासावरील भांडवली खचर् व िवकासेतर भांडवली खचर् असे वगीर्करण करण्यात येते. िवकासावरील भांडवली खचार्मध्ये भांडवली 
लेख्यावरील खचर् आिण राज्य शासनाने िदलेली कज व अिगर्मांचा समावेश होतो. एकूण भांडवली खचार्मध्ये भांडवली लेख्यावरील 
खचार्चा अपेिक्षत िह सा 54.0 टक्के आहे. एकूण भांडवली खचार्मधील ` 51,700 कोटी रक् कमेचा (42.9 टक्के) राज्याच्या देशांतगर्त 
कजार्च्या परतफेडीकिरता िविनयोग करण्याचे अपेिक्षत आहे. भांडवली जमा व भांडवली खचर् तक्ता 5.14 मध्ये िदले आहेत. महसलुी व 
भांडवली लेख्यावरील िवकास व िवकासेतर खचार्चा तपशील पिरिश ट 5.3 मध्ये देण्यात आला आहे. 

तक्ता 5.13    सन 2021-22 (सअुं) नसुार िनवडक अथर्सहा ये 
(` कोटी) 

तपशील रक्कम 
कृषीपंप गर्ाहकांना वीज दर सवलत (सवर्साधारण) (कायर्कर्म)  5,790 
एकितर्त ोत्साहन योजनेअंतगर्त  ोत्साहनपर रक्कम (अिनवायर्) 5,300 
पिरवहन आयकु्त - आ थापना (अिनवायर्) 2,600 
धानमंतर्ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त  िवमाच्या ह त्यासाठी  अथर्सहा य (अिनवायर्) 2,000 
रा टर्ीय अन्न सरुक्षा योजनेअंतगर्त तटू भरून काढण्यासाठी अथर्सहा य (अिनवायर्) 1,405 
यंतर्माग गर्ाहकांना वीजदर सवलत (सवर्साधारण) (कायर्कर्म) 1,350 
औ ोिगक गर्ाहकांना वीजदर सवलत (सवर्साधारण) (कायर्कर्म) 1,350 
व तर्ो ोग गर्ाहकांना वीजदर सवलत (सवर्साधारण) (कायर्कर्म) 1,200 
आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन          
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तक्ता 5.14   भांडवली जमा व भांडवली खचर् 
(` कोटी) 

वषर् भांडवली जमा  भांडवली खचर् 
एकूण  त्यापैकी, देशांतगर्त 

ऋण    
 एकूण त्यापैकी 

भांडवली लेखे सरकारी ऋणाची 
परतफेड$ 

2018-19  50,678 25,686         65,239 35,049 28,645 
2019-20 82,719 56,217  78,361 36,416 39,976 
2020-21 1,23,754 1,03,520  91,115 29,687 59,087 
2021-22 (सअंु) 1,34,521 87,718  1,03,781 57,761 43,091 
2022-23 (अअं) 1,45,150 1,22,468  1,20,627 65,210 53,003 

आधार : िव  िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                 $ आकि मकता िनधीकडील िविनयोजन समािव ट 

तटुीचे कल 

5.9 राज्याने एकितर्त िव ीय सधुारणेसंदभार्तील 
महारा टर् राजकोषीय उ रदाियत्व व अथर्संक पीय 
यव थापन िनयम, 2006 यांचे पालन के याने राजकोषीय 
तटुीचे थलू राज्य उत्पन्नाशी माण सन 2022-23 मध्ये 
राज्याकिरता िनि चत करण्यात आले या मयार्देत आहे. 
राजकोषीय तटू आिण कजार्किरता पंधरा या िव  
आयोगाच्या िशफारशींनसुार राज्यासाठी िनि चत केले या 
मयार्दा तक्ता 5.15 मध्ये देण्यात आ या आहेत. िनवडक 
राज्यांकिरता राजकोषीय तटुीची थलू राज्य उत्पन्नाशी 
टक्केवारी तक्ता 5.16 मध्ये देण्यात आली आहे. 
ऋणि थती 
5.10 ऋणभारामध्ये राज्याच्या परतावा न केलेली 
संिचत कज व इतर दाियत्वे यांचा समावेश होतो.  
सन 2022-23 (अअं) मध्ये राज्याचा ऋणभार                        
` 6,49,699 कोटी अपेिक्षत असनू त्याचे थलू राज्य 
उत्पन्नाशी माण ‘महारा टर् राज्याचे मध्यम मदुतीचे 
राजकोषीय धोरण, राजकोषीय धोरणाच्या यहुरचनेचे 
िववरणपतर् आिण कटीकरणे 2022-23’ नसुार 
राज्यासाठी िनि चत करण्यात आले या मयार्देत ( थलू 
राज्य उत्पन्नाच्या 25.0 टक्के) आहे. ऋणभार व याज 
दाने तक्ता 5.17 मध्ये िदली आहेत.  

तक्ता 5.15 राजकोषीय तूट आिण कजार्किरता पंधरा या िव  
 आयोगाच्या िशफारशींनसुार राज्यासाठी िनि चत 
 केले या मयार्दा 

(टक्के) 
 वषर् राजकोषीय तटुीचे थलू 

राज्य उत्पन्नाशी माण 
ऋणभाराचे थलू राज्य 

उत्पन्नाशी माण 
2020-21 4.5 25.7 
2021-22 4.0 26.0 
2022-23 3.5 27.5 
2023-24 3.0 28.1 
2024-25 3.0 28.5 
2025-26 3.0 28.5 

आधार : 15 या िव  आयोगाचा सन 2021-26  किरताचा अहवाल, कदर् शासन           

तक्ता 5.16   िनवडक राज्यांकिरता राजकोषीय तटुीची थलू 
राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी 

 

राज्य 2020-21 2021-22 (सअंु) 2022-23 (अअं) 
आंधर् देश 5.4 3.2 3.6 
गजुरात 2.5 1.5 1.7 
कनार्टक 3.9 2.4 2.7 
केरळ 5.1 5.1 3.9 
मध्य देश 5.1 3.7 4.0 
महारा टर्# 2.7 2.9 2.5 
राज थान 5.9 5.2 4.4 
तािमळनाडू 5.2 4.4 4.1 
तेलंगणा  5.1 3.9 4.0 
उ र देश 3.3 4.0 3.7 
अिखल भारत 4.1 3.7 3.4 
आधार : भारतीय िरझवर् बकँ            # थलू राज्य उत्पन्नाच्या सधुािरत अंदाजांनसुार 
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5.10.1 सन 2022-23 (अअं)  नसुार राज्याच्या 
ऋणभारात खु या बाजारातील कज व रा टर्ीय अ प बचत 
िनधीचा 80.2 टक्के िह सा आहे. राज्याचे एकूण देशांतगर्त 
ऋण सन 2022-23 (अअं) मध्ये ` 5,24,646 कोटी 
(ऋणभाराच्या 80.8 टक्के) अपेिक्षत असनू, त्यापैकी खु या 
बाजारातील कज ` 4,57,316 कोटी अपेिक्षत आहेत. 

वािर्षक कायर्कर्म 2022-23 
5.11  वािर्षक कायर्कर्म 2022-23 किरता एकूण                 
` 1,50,000 कोटी िनधी तािवत असनू सन 2021-22 
किरता ` 1,30,000 कोटी िनधी तािवत होता. वािर्षक 
कायर्कर्म 2022-23 मध्ये िज हा योजनांचा िह सा                      
` 18,175 कोटी असनू तत्सम िनधी सन 2021-22 मध्ये             
` 15,622 कोटी तािवत होता. सन 2021-22 किरताच्या एकूण अपेिक्षत खचार्त सामािजक व सामिूहक सेवा के्षतर्ाचा सवार्िधक  
िह सा (38.8 टक्के) असनू त्याखालोखाल पिरवहन के्षतर्ाचा िह सा (16.8 टक्के) आहे. के्षतर्िनहाय वािर्षक कायर्कर्मावरील खचर् तक्ता 
5.18 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 5.18  के्षतर्िनहाय वािर्षक कायर्कर्मावरील खचर् 
(` कोटी) 

 के्षतर् 
2020-21  2021-22  2022-23 

झालेला  
खचर्  

िह सा 
टक्के 

 अपेिक्षत  
खचर् 

िह सा 
टक्के 

 
तािवत  
िनधी 

िह सा 
टक्के 

कृिष व संलग्न काय 13,481 17.8  11,114 7.7  11,479 7.7 
गर्ामिवकास 3,295 4.4  6,136 4.2  6,638 4.4 
िवशेष के्षतर् िवकास 115 0.2  375 0.3  325 0.2 
पाटबंधारे आिण परूिनयंतर्ण 5,552 7.3  14,896 10.3  15,672 10.4 
ऊजार् 9,430 12.5  18,153 12.6  11,486 7.7 
उ ोग व खिनजे 312 0.4  887 0.6  1,744 1.2 
पिरवहन 12,386 16.4  24,266 16.8  28,295 18.9 
दळणवळण 0 0.0  1 0.0  0 0.0 
िवज्ञान, तंतर्ज्ञान व पयार्वरण 46 0.1  194 0.1  387 0.2 
सवर्साधारण आिर्थक सेवा 560 0.7  1,914 1.3  2,595 1.7 
सामािजक व सामिूहक सेवा 24,962 33.0  56,039 38.8  57,446 38.3 
सवर्साधारण सेवा 2,741 3.6  6,194 4.3  10,388 6.9 
इतर कायर्कर्म 2,686 3.6  4,333 3.0  3,545 2.4 
 एकूण 75,566 100.0  1,44,502 100.0  1,50,000 100.0 
आधार : िनयोजन िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                                      

राज्याने िदले या हमी 
5.12   राज्याच्या अद  हमींची सन 2020-21 अखेरची रक्कम ` 41,579 कोटी (एकूण महसलुी जमेच्या 15.4 टक्के) आहे. नगर 
िवकास िवभागाच्या अद  हमी सवार्िधक (45.7 टक्के) असनू त्या खालोखाल सावर्जिनक बांधकाम िवभागाच्या (31.3 टक्के) आहेत. 
सन 2020-21 मध्ये राज्य शासनाने िदले या हमी तक्ता 5.19 मध्ये िद या आहेत. 

 

तक्ता 5.17  ऋणभार व याज दाने 
 

 वषर् 
ऋणभार याज दाने 

(` कोटी) रक्कम 
(` कोटी) 

थलू राज्य  
उत्पन्नाशी टक्केवारी 

2018-19  4,07,152 16.1 34,021 

2019-20 4,51,117 17.0 33,561 

2020-21 5,19,086 19.8 36,970 

2021-22 (सअंु) 5,72,379 18.4 41,287 

2022-23 (अअं) 6,49,699 18.4 46,763 

आधार :  िव  िवभाग, महारा टर् शासन 
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तक्ता 5.19  सन 2020-21 मध्ये राज्य शासनाने िदले या हमी   
(` कोटी) 

िवभागाचे नाव वषार्च्या  
ारंभीची  

अद   हमीची 
रक्कम    

अितिरक्त हमी वषार्त  
वगळले या 
रकमा 

(मागणी केले या 
रकमां 
यितिरक्त)  

 

वषार्त 
आवाहनीत  
व िदले या 
रकमा 

 

वषर्अखेरीस  
अद    

असले या  
रकमा  

वषर्भरात  
 

ठोक हमी  देण्यात 
आ यामळेु  
वषार्मध्ये ा त  

झाले या कजार्च्या 
रकमा व सधुािरत 
याज दरामळेु 

बदलले या रकमा 
 (अ) (ब) (क) (ड)      (ई) (अ)+(ब)+(क) -

(ड)-(ई) 
सामािजक न्याय व िवशेष सहा य  408.13 0.00 13.20 20.55 0.00 400.78 
इतर मागास बहुजन क याण 114.33 0.00 1.04 90.71 0.00 24.66 
नगरिवकास 19,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,016.00 
उ ोग, ऊजार् व कामगार (ऊजार्)  2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 
सावर्जिनक बांधकाम  13,379.65 0.00 347.32 726.97 0.00 13,000.00 
आिदवासी िवकास  50.18 0.00 0.34 38.51 0.00 12.01 
सहकार, पणन व व तर्ो ोग  4,847.25 3,016.30 450.68 2,539.05 0.00 5,775.18 
पाणी परुवठा व वच्छता  479.78 0.00 0.00 9.98 0.00 469.80 
अ पसंख्यांक िवकास  30.92 0.00 0.00 2.24 0.00 28.68 
जलसंपदा 52.83 0.00 0.00 0.00 0.00 52.83 
एकूण 41,179.07 3,016.30 812.58 3,428.01 0.00 41,579.94 
आधार :  िव  िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                        

पाचवा राज्य िव  आयोग 
5.13 थािनक वराज्य सं थांची आिर्थक ि थती सधुारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत िशफारशी करण्याच्या मखु 
उ ेशाने पाच या राज्य िव  आयोगाची थापना करण्यात आली. राज्य िव  आयोगाचा संदभर् कालावधी िद.16 िडसबर, 2020 ते                
माचर्, 2025 असा आहे. राज्य िव  आयोगाने थािनक वराज्य सं थांच्या अथर् यव थेचे मू यांकन, आिर्थक आिण शासकीय 
उपाययोजना, उत्पन्न वाढीसाठीचे अितिरक्त ोत, लेखा आिण लेखापरीक्षण या संदभार्त िशफारशी के या. राज्य शासनाने ि वकारले या 
आयोगाच्या काही िशफारशी पढुील माणे :   

 शासनाने पंचायत राज सं थांच्या वतीने या आधीच वसलू केले या व अ ापही िवतिरत न केले या ` 509 कोटींचा मदुर्ांक 
शु क रकमेचा अनशेुष (ऑक्टोबर, 2018 पयतचा) तातडीने भरून काढण्याची आव यकता  

 पाच हजार पेक्षा जा त लोकसंख्या असले या गावांमध्ये व-उत्पन्नाच्या कमीत कमी दोन टक्के रक्कम आिण पाच हजार पेक्षा 
कमी लोकसंख्या असले या गावांमध्ये पाच टक्के रक्कम दरसाल देखभालीसाठी राखीव ठेवली जावी अशा कारच्या 
िनयमांच्या वरूपात शासनाने िज हा गर्ामीण देखभाल व दरुु ती िनधीसाठी मागर्दशर्क तत्त्वे तयार करावी 

 गर्ाम िवकास िवभागाने जमीन महसलू उपकराबाबतच्या अि तत्त्वात असले या सवर् मागर्दशर्क सचूना अिधकर्िमत करुन 
सवर्समावेशक मागर्दशर्क सचूना िनगर्िमत करणे 

 महारा टर् गर्ाम पंचायत कर आिण शु क िनयम, 1960 अंतगर्त िनि चत करण्यात आले या सध्याच्या िकमान आिण कमाल 
कर दरांत सधुारणा करणे 

 राज्य शासनाच्या वतीने िशक्षण आिण रोजगार हमी उपकर गोळा करण्यापोटी नागरी थािनक वराज्य सं थांना देण्यात येत 
असले या सध्याच्या सवलतीच्या दरात वाढ करणे. 

 
* * * * * 
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पिरिश ट  5.1 
 

दिृ टके्षपात अथर्संक प  
                                 (` कोटी) 

 टीप  -   आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुतीलच असे नाही.  #   सधुािरत अंदाज        ## अथर्संक पीय अंदाज 
 आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन  

बाब 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22# 2022-23## 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. महसलुी जमा (अ + ब) 2,04,693 2,43,654 2,78,996 2,83,190 2,69,468 3,62,133 4,03,427 
 अ) कर महसलू 1,70,331 2,05,151 2,29,491 2,25,168 2,00,759 2,75,498 3,08,113 
 ब) करेतर महसलू 34,362 38,503 49,506 58,022 68,709 86,634 95,314 
2. महसलुी खचर् त्यापैकी 2,13,229 2,41,571 2,67,022 3,00,305 3,10,610 3,92,857 4,27,780 
 अ) याज दाने 28,532 33,018 34,021 33,561 36,970 41,287 46,763 
 ब) शासकीय सेवा 18,544 18,922 20,760 26,831 25,705 32,924 41,681 
 क) िनवृ ी वेतन आिण संकीणर् सवर्साधारण सेवा 16,999 18,716 20,841 27,970 32,550 38,323 45,842 
3. महसलुी तूट (2 - 1) 8,536 (-) 2,082 (-) 11,975 17,116 41,142 30,725 24,353 
4. भांडवली जमा  52,300 42,458 50,678 82,719 1,23,754 1,34,521 1,45,150 
 4.1) िन वळ भांडवली जमा त्यापैकी 40,413 25,082 25,562 58,094 66,168 91,430 92,147 
 अ) कजार्ची वसलुी 1,746 1,778 1,604 1,615 1,612 2,332 2,379 
 ब) इतर भांडवली जमा 0 0 0 0 0 0 0 
 क) कज व इतर दाियत्वे 38,667 23,304 23,957 56,479 64,555 89,098 89,768 
5. भांडवली खचर् 43,693 45,198 65,239 78,361 91,115 1,03,781 1,20,627 
6. एकूण जमा (1 + 4) 2,56,993 2,86,111 3,29,674 3,65,909 3,93,222 4,96,654 5,48,578 
7. एकूण खचर् (2 + 5) 2,56,922 2,86,769 3,32,260 3,78,667 4,01,725 4,96,638 5,48,408 
8. आकि मकता िनधीकडे िविनयोजन 0 0 3,528 15,350 1,500 0 0 
9. अथर्संक पीय तूट  (7 - 6 - 8) (-) 71 657 (-) 942 (-) 2,593 7,003 (-) 16 (-) 170 
10. राजकोषीय तूट (9 + 4 क) 38,596 23,961 23,015 53,886 71,558 89,082 89,598 
11. ाथिमक तूट (10-2 (अ)) 10,064 (-) 9,057 (-) 11,006 20,325 34,588 47,795 42,835 
12. ऋणभार 3,64,819 4,02,402 4,07,152 4,51,117 5,19,086 5,72,379 6,49,699 

थलू राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी (पायाभतू वषर् 2011-12) 
 1. महसलुी जमा  9.3 10.4 11.0 10.7 10.3 11.7 11.4 
 अ) कर महसलू 7.7 8.7 9.1 8.5 7.6 8.9 8.7 
 ब)  करेतर  महसलू 1.6 1.6 2.0 2.2 2.6 2.8 2.7 
2. महसलुी खचर् त्यापैकी 9.7 10.3 10.6 11.3 11.8 12.6 12.1 
 अ) याज दाने 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 
 ब) शासकीय सेवा 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 
 क) िनवृ ी वेतन आिण संकीणर् सवर्साधारण सेवा 0.8 0.8 0.8 1.1 1.2 1.2 1.3 
3. महसलुी तूट  0.4 (-) 0.1 (-) 0.5 0.6 1.6 1.0 0.7 
4. भांडवली जमा  2.4 1.8 2.0 3.1 4.7 4.3 4.1 
 4.1) िन वळ भांडवली जमा त्यापैकी 1.8 1.1 1.0 2.2 2.5 2.9 2.6 
 अ) कजार्ची वसलुी 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 ब) इतर भांडवली जमा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 क) कज व इतर दाियत्वे 1.8 1.0 0.9 2.1 2.5 2.9 2.5 
5. भांडवली खचर् 2.0 1.9 2.6 2.9 3.5 3.3 3.4 
6. एकूण जमा  11.7 12.2 13.0 13.8 15.0 16.0 15.6 
7. एकूण खचर्  11.7 12.2 13.1 14.2 15.3 16.0 15.5 
8. आकि मकता िनधीकडे िविनयोजन 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 
9. अथर्संक पीय तूट   0.0 0.0 0.0 (-) 0.1 0.3 0.0 0.0 
10. राजकोषीय तूट  1.8 1.0 0.9 2.0 2.7 2.9 2.5 
11. ाथिमक तूट  0.5 (-) 0.4 (-) 0.4 0.8 1.3 1.5 1.2 
12. ऋणभार 16.6 17.1 16.1 17.0 19.8 18.4 18.4 
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पिरिश ट  5.2 
 

महसलुी व भांडवली लेख्यांवरील जमेचा तपशील    
   (` कोटी) 

बाब 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22# 2022-23## 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(अ) एकूण महसलुी जमा (1 + 2 + 3 + 4) 2,04,693 2,43,654 2,78,996 2,83,190 2,69,468 3,62,133 4,03,427 
(1) राज्याचा वत:चा कर महसलू (1 ते 11)  1,36,616 1,67,948 1,87,538 1,88,971 1,64,280 2,27,237 2,56,526 
 (1) राज्य व त ूव सेवा कर -- 50,063 82,352 82,602 69,949 1,07,807 1,19,900 
 (2) िवकर्ी, यापार इत्यादींवरील कर 81,174 54,894 35,725 37,786 33,160 45,000 50,200 
 (3) मदुर्ांक व न दणी शु क 21,012 26,442 28,545 28,707 25,428 29,500 32,000 
 (4) राज्य उत्पादन शु क 12,288 13,450 15,321 15,428 15,089 18,000 22,000 
 (5) िवजेवरील कर व शु क 6,670 7,345 10,085 9,619 8,354 10,404 11,444 
 (6) वाहनांवरील कर 6,741 8,665 8,613 8,467 6,655 9,150 10,500 
 (7) जमीन महसलू 1,799 2,310 2,088 2,155 2,063 2,200 4,000 
 (8) उत्पन्न व खचर् यावरील इतर कर 2,312 2,205 2,583 2,502 2,474 2,500 3,050 
 (9) माल व वासी कर 1,877 984 837 773 13 1,600 1,760 
 (10) िवकेर्य व त ूव सेवा यावरील इतर  

        कर व शु क 
2,743 1,590 1,389 932 1,095 1,076 1,671 

 (11) कृिष उत्पन्नावरील कर 0 नगण्य नगण्य 0 2 0 0 
(2) करेतर महसलू (1 + 2)  12,709 16,680 15,844 14,297 15,975 17,307 27,128 
 (1) याजाच्या जमा रकमा 3,259 4,163 4,191 3,271 2,286 1,457 2,843 
 (2) इतर करेतर महसलू 9,450 12,517 11,652 11,026 13,689 15,850 24,285 
(3) कदर्ीय करांतील िह सा (1 ते 8)  33,715 37,203 41,953 36,197 36,479 48,261 51,588 

 (1) िनगम कर 10,790 11,388 14,622 12,350 10,980 14,605 16,108 
 (2) कदर्ीय व त ूव सेवा कर -- 522 10,378 10,278 10,894 15,322 16,939 
 (3) िनगम करां यितिरक्त इतर उत्पन्नावरील कर 7,499 9,616 10,768 9,677 11,252 14,066 15,557 
 (4) जकात 4,642 3,753 2,980 2,296 1,970 2,325 2,237 
 (5) कदर्ीय उत्पादन शु क 5,300 3,923 1,981 1,596 1,231 677 697 
 (6) सेवा कर 5,459 4,247 390 0 152 26 52 
 (7) संप ी कर 25 नगण्य 5 1 0 1,241  (-) 1 
 (8) एकाित्मक व त ूव सेवा कर -- 3,754 828 0 0 0 0 
(4) कदर् शासनाकडून सहायक अनदुाने 21,653 21,823 33,662 43,725 52,733 69,327 68,186 
(ब) एकूण भांडवली जमा (1 + 2 + 3 + 4) 52,300 42,458 50,678 82,719 1,23,754 1,34,521 1,45,150 
(1) सरकारी ऋण लेख्यांकडून जमा (अ+ब) 48,336 49,670 26,025 57,153 1,18,516 1,04,345 1,27,938 
 (अ) राज्य शासनाचे देशांतगर्त ऋण  47,710 49,502 25,686 56,217 1,03,520 87,718 1,22,468 
 (ब) कदर् सरकारकडून  कज व आगाऊ  रकमा 627 168 339 937 14,996 16,627 5,470 
(2) राज्य शासनाकडून कज व आगाऊ 

रकमा (वसलुी) 
1,746 1,778 1,604 1,615 1,612 2,332 2,379 

(3) इतर भांडवली जमा (िन वळ) ‡ 0 0 0 (-) 9,000 9,000 0 0 
(4) लोक लेखा (िन वळ) (अ + ब + क + ड) 2,218 (-) 8,990 23,049 32,951 (-) 5,374 27,844 14,833 
 (अ) अ पबचत, भिव य िनवार्ह िनधी इ. 

(िन वळ) 
1,124 547 492 1,767 740 2,065 2,027 

 (ब) राखीव िनधी (िन वळ) (1 + 2) 102 (-) 194 (-) 1,356 3,619 601  (-) 794  (-) 577 
 (1) याजी 302 45 (-) 282 3,782 658  (-) 544  (-) 147 
 (2) िबन याजी (-) 200 (-) 239 (-) 1,074 (-) 163 (-) 57  (-) 251  (-) 430 
 (क) नागरी ठेवी (िन वळ) (1 + 2) 6,840 3,930 4,323 5,204 6,006  (-) 7,934 2,323 
 (1) याजी 3,240 4,717 3,631 5,887 5,674  (-) 9,483 524 
 (2) िबन याजी 3,600 (-) 787 692 (-) 683 332 1,549 1,799 
 (ड) इतर (-) 5,849 (-) 13,272 19,590 22,362 (-) 12,721 34,507 11,060 
 एकूण जमा (अ + ब) 2,56,993 2,86,111 3,29,674 3,65,909 3,93,222 4,96,654 5,48,578 
 टीप  -   आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुतीलच असे नाही.  #   सधुािरत अंदाज           ##  अथर्संक पीय अंदाज    
 ‡ यात आंतरराज्यीय तडजोड (िन वळ), आकि मकता िनधीमध्ये केलेले िविनयोजन (िन वळ) आिण आकि मकता िनधी (िन वळ) यांचा समावेश आहे. 
 आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन 
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 पिरिश ट  5.3 
 

महसलुी व भांडवली लेख्यावरील िवकास व िवकासेतर खचार्चा तपशील 
                                 (` कोटी) 
बाब 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22# 2022-23## 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(अ) महसलुी खचर् (1 + 2) 2,13,229 2,41,571 2,67,022 3,00,305 3,10,610 3,92,857 4,27,780 
(1) िवकास खचर् (अ + ब + क) 1,41,619 1,63,036 1,82,257 2,00,255 2,06,756 2,66,501 2,83,533 
 (अ) सामािजक सेवा (1 ते 8) 90,282 93,054 1,09,391 1,22,947 1,22,023 1,67,593 1,82,824 
 (1) िशक्षण, िकर्डा, कला व सं कृती 45,358 48,476 50,922 62,357 62,209 71,332 79,913 
 (2) आरोग्य व कुटंुब क याण 10,121 11,605 11,969 13,576 16,102 22,734 19,921 
 (3) पाणीपरुवठा व वच्छता, 

 गहृिनमार्ण  आिण  नगरिवकास 
14,868 12,214 14,378 12,205 12,899 27,783 42,070 

 (4) मािहती व सारण 94 72 142 130 86 236 353 
 (5) अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे     

       क याण 
9,187 12,439 14,234 13,655 10,739 20,192 21,518 

 (6) कामगार व कामगार क याण 845 834 883 914 1,076 1,782 2,272 
 (7) समाज क याण व पोषण  9,707 7,291 16,724 19,997 18,861 23,310 16,463 
 (8) इतर 102 123 140 114 52 225 314 
 (ब) आिर्थक सेवा (1 ते 9) 43,843 54,189 52,759 56,043 64,336 72,879 72,522 
 (1) कृिष व संलग्न सेवा 13,245 26,130 20,020 20,666 31,888 21,431 21,840 
 (2) गर्ाम िवकास 7,018 6,589 6,997 8,240 9,847 17,356 17,029 
 (3) िवशेष के्षतर् कायर्कर्म (-) 1 1 1 1 1 1 1 
 (4) पाटबंधारे व परू िनयंतर्ण 2,544 2,159 1,898 2,170 2,043 2,475 2,747 
 (5) ऊजार् 9,611 8,946 11,135 11,221 9,865 12,322 9,115 
 (6) उ ोग व खिनजे 3,102 2,439 3,580 3,673 2,697 5,964 4,421 
 (7) वाहतकू आिण दळणवळण 6,106 5,461 6,338 7,185 5,160 9,359 11,499 
 (8) िवज्ञान, तंतर्ज्ञान व पयार्वरण 237 225 297 186 215 545 982 
 (9) सवर्साधारण आिर्थक सेवा 1,980 2,241 2,494 2,702 2,621 3,425 4,888 
 (क) थािनक वराज्य सं था आिण 

पंचायत राज सं था यांना 
सहायक अनदुाने व अंशदाने 

7,495 15,793 20,107 21,264 20,396 26,029 28,187 

(2) िवकासेतर खचर् (अ + ब) 71,609 78,535 84,765 1,00,050 1,03,854 1,26,356 1,44,247 
 (अ) सवर्साधारण सेवा (1 ते 5) 40,478 42,416 46,943 62,490 65,884 80,069 95,984 
 (1) राज्याची अंगे  1,865 1,994 2,272 4,322 3,360 3,688 4,247 
 (2) आिर्थक सेवा 3,070 2,784 3,070 3,367 4,270 5,133 4,214 
 (3) शासकीय सेवा 18,544 18,922 20,760 26,831 25,705 32,924 41,681 
 (4) िनवृ ी वेतन आिण संकीणर्  

सवर्साधारण सेवा 
16,999 18,716 20,841 27,970 32,550 38,323 45,842 

 (5) राखीव िनधीकडे ह तांतरण 0 0 0 0 0 0 0 
 (ब) याज दाने व ऋण सेवा 31,132 36,118 37,821 37,561 37,970 46,287 48,263 

(ब) भांडवली खचर् (1 + 2) 43,693 45,198 65,239 78,361 91,115 1,03,781 1,20,627 
(1) िवकास खचर् (अ + ब) 31,806 27,821 36,594 38,385 32,029 60,690 67,624 

 (अ) महसलुी लेख्याबाहेरील    
भांडवली खचर् 

25,529 26,842 35,049 36,416 29,687 57,761 65,210 

 (ब) राज्य शासनाने िदलेली कज व  
      आगाऊ रकमा 

6,277 979 1,545 1,970 2,342 2,928 2,414 

(2) िवकासेतर खचर् (अ + ब + क)  11,887 17,376 28,645 39,976 59,087 43,091 53,003 
 (अ) राज्य शासनाचे देशांतगर्त ऋण 10,917 16,428 24,190 23,607 56,616 41,876 51,700 
 (ब) कदर् शासनाकडून घेतलेली 

 कज व आगाऊ रकमा 
970 949 926 1,019 971 1,215 1,303 

 (क) आकि मकता िनधीकडे 
 िविनयोजन 

0 0 3,528 15,350 1,500 0 0 

 एकूण खचर् (अ + ब) 2,56,922 2,86,769 3,32,260 3,78,667 4,01,725 4,96,638 5,48,408 
  टीप  -   आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुतीलच असे नाही.   #   सधुािरत अंदाज             ##  अथर्संक पीय अंदाज     
  आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन  
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पिरिश ट  5.4 
 

वषर्भरातील कज व इतर दाियत्वे 
 (` कोटी) 

बाब 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22# 2022-23## 

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

(एक) ऋण ा ती (1 + 2 + 3) ( याजी) 41,116 37,602 4,749 43,963 68,001 53,292 77,339 

 1) राज्य शासनाचे देशांतगर्त 
 ऋण (िन वळ) 

36,792 33,074 1,496 32,610 46,904 45,842 70,768 

 2) कदर् शासनाकडून कज व 
     आगाऊ रकमा (िन वळ) 

(-) 343 (-) 781 (-) 587 (-) 82 14,025 15,411 4,168 

 3) याजी बंधने (अ + ब + क) 4,666 5,309 3,841 11,435 7,072 (-) 7,961 2,404 

 अ) भिव य िनवार्ह िनधी (िन वळ) 1,124 547 492 1,766 740 2,065 2,027 

 ब) राखीव िनधी (िन वळ) 302 45 (-) 282 3,782 658 (-) 544 (-) 147 

 क) नागरी ठेवी (िन वळ) 3,240 4,717 3,631 5,887 5,674 (-) 9,483 524 

(दोन) ऋण ा ती (1 + 2) (िबन याजी) (-) 2,448 (-) 14,298 19,208 12,516 (-) 3,446 35,806 12,429 

 1) लोकलेख्यातील  िन वळ जमा @ (-) 2,448 (-) 14,298 19,208 21,516 (-) 12,446 35,806 12,429 

 2) इतर  भांडवली जमा (िन वळ)$ 0 0 0 (-) 9,000 9,000 0 0 

 एकूण कज व इतर दाियत्वे  
(एक + दोन) 

38,667 23,304 23,957 56,479 64,555 89,098 89,768 

टीप  -  आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुतीलच असे नाही. #   सधुािरत अंदाज    ## अथर्संक पीय अंदाज     
  @ लोकलेख्यातील िन वळ जमेमध्ये राखीव िनधी, ठेवी, िनलंबन व संकीणर् आिण िव  ेषणे इ. िबन याजी बंधने यांचा समावेश आहे. 

   $ यामध्ये आंतरराज्यीय तडजोड (िन वळ), आकि मकता िनधीमध्ये केलेले िविनयोजन (िन वळ) आिण आकि मकता िनधी (िन वळ) यांचा समावेश आहे. 
आधार -  िव  िवभाग, महारा टर् शासन
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शासनाच्या उपभोग्य बाबींवरील अंितम खचर् व भांडवल िनिर्मतीवरील खचर् 
 

       (` कोटी) 
िववरण 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22# 2022-23## 

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

 अ.   उपभोग्य बाबींवरील खचर्          

 1  कमर्चाऱ्यांची भरपाई  (1.1 +1.2) 40,441 45,656 47,095 63,153 65,934 78,431 94,423 

 1.1  वेतन आिण मजरूी 24,751 26,733 28,175 37,421 35,912 42,955 51,840 

 1.2  िनवृ ीवेतन 15,690 18,923 18,920 25,732 30,022 35,476 42,583 

 2   व तू आिण सेवांची िन वळ खरेदी   
      (2.1 + 2.2 - 2.3) 

15,382 14,353 13,590 18,417 13,506 25,364 17,923 

  2.1 खरेदी 12,387 10,664 12,384 15,777 17,052 26,743 23,551 

   2.2 देखभाल 5,112 5,896 6,306 7,264 3,515 6,230 6,313 

   2.3 िवकर्ी 2,117 2,207 5,099 4,625 7,061 7,610 11,942 

  एकूण उपभोग्य बाबींवरील खचर् 55,824 60,009 60,685 81,570 79,440 1,03,795 1,12,346 

ब.   भांडवल िनिर्मतीवरील  खचर्        

   1.  इमारती   1,918 2,043 3,210 2,629 2,797 7,824 8,871 

   2.  र ते व पलू 4,979 6,113 9,512 11,566 9,392 19,238 18,540 

   3.  इतर भांडवली  खचर्@ 7,975 10,233 10,219 7,194 12,312 17,479 20,578 

   4.  दळणवळणाची साधनसामगर्ी  256 151 96 112 100 182 243 

   5.  यंतर्सामगर्ी आिण साधनसामगर्ी 1,105 998 1,171 1,319 1,003 2,504 2,595 

   6.  लागवडीखालील म ा$ 0 4 4 5 6 9 6 

   7.  एकूण नवीन भांडवल िनिर्मतीवरील खचर् 
      (1 ते 6) 

16,234 19,542 24,213 22,825 25,609 47,236 50,835 

   8.  सा ातील बदल 4 0 0 0 0 0 0 

  9. थलू भांडवल िनिर्मती  (7+8) 16,237 19,542 24,213 22,825 25,609 47,236 50,835 

 टीप  -   आकडे संिक्ष तात िद याने काही िठकाणी बेरजा जळुतीलच असे नाही.  #   सधुािरत अंदाज       ##  अथर्संक पीय अंदाज 

  @ सन 2019-20 पासनू यामध्ये संशोधन व िवकास यावरील खचर् समािव ट आहे. 

  $   यामध्ये पशधुन समािव ट आहे.  
 आधार - अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर् शासन  


