


 



 

      महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23  

8. उ ोग आिण सहकार 
उ ोग 
8.1 गुंतवणकुीस अनकूुल धोरणे, यवसायासाठी सलुभ वातावरण आिण कुशल मनु यबळासह उत्कृ ट पायाभतू सिुवधांची 
उपल धता यामळेु राज्यात वाहने व वाहनांचे घटक, इलेक्टर्ॉिनक णाली संरचना व उत्पादन, रत्ने व आभषूणे, मािहती तंतर्ज्ञान व मािहती 
तंतर्ज्ञानाधािरत सेवा, औषधे व रसायने, अिभयांितर्की, व तर्ो ोग, इत्यादी िविवध के्षतर्ातील उ ोगांना राज्याने आकिर्षत केले आहे.  
राज्यात औ ोिगक पाकर् , आयटी पाकर् , लॉिजि टक पाकर् , भ य व तर्ो ोग कदेर्, माटर् औ ोिगक शहरे, लग-अँड- ले पायाभतू सिुवधा, 
औ ोिगक समहुांना दळणवळण सिुवधा, टाटर्अपसाठी इनक्यबेूटर कदेर्, इत्यादी िवकिसत करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने 
यवसायासाठी परवानग्यांची संख्या कमी करणे, गुंतवणकुदारांसाठी एकल िखडकी सिुवधा कदर्, इत्यादी सवर्समावेशक उपाययोजना 
के या आहेत. 

औ ोिगक धोरण, 2019 
8.2 िद. १ एि ल, 2019 पासनू औ ोिगक धोरण, 2019 राज्यात राबिवण्यात येत आहे. यवसायाकरीता पोषक वातावरण िनमार्ण 
करून औ ोिगक गुंतवणकू आकिर्षत करण्यात राज्याचे आघाडीचे थान अबािधत राखणे, ामखु्याने सू म, लघ ुव मध्यम उ ोगांना 
ोत्साहन देऊन रोजगार िनिर्मतीची उच्च पातळी कायम ठेवणे आिण सवर्समावेशक, ादेिशकदृ ा संतिुलत आिण पयार्वरणदृ ा 
शा वत वाढीस ोत्साहन देणे ही या धोरणाची उि टे आहेत. काही ाध्यान्य के्षतेर् पढुील माणे आहेत: 

 इलेक्टर्ीक वाहने (उत्पादन, पायाभतू सिुवधा व देखभाल) 

 उ ोग 4.0 (कृितर्म बिु  म ा, ितर्िमतीय छपाई, इंटरनेट ऑफ िंथग्ज व रोबोिटक्स, ननॅो तंतर्ज्ञान) 

 एकाित्मक मािहती कदर् संकुले 

 व तर्ो ोग यंतर्सामगर्ी उत्पादन 

 कृिष व अन्न िकर्या घटक 

 मािहती तंतर्ज्ञान व मािहती तंतर्ज्ञानाधािरत सेवा 

 इलेक्टर्ॉिनक णाली संरचना व उत्पादन आिण सेमीकंडक्टर फॅि केशन  

महारा टर् इलेक्टर्ीक हेईकल ोत्साहन धोरण, 2018 

8.2.1 माहे फे वुारी, 2018 मध्ये जाहीर करण्यात आले या ‘महारा टर् इलेक्टर्ीक हेईकल ोत्साहन धोरण, 2018’ अंतगर्त पाच 
इलेक्टर्ीक वाहन उत्पादन घटक आिण एका बटॅरी उत्पादन घटकाकडून ` 8,420 कोटी तािवत गुंतवणकुीचे व 9,500 अपेिक्षत 
रोजगार िनिर्मतीचे ताव गतीपथावर आहेत.    

8.2.2 राज्य शासनाने माहे जलैु, 2021 मध्ये ‘सधुारीत महारा टर् इलेक्टर्ीक वाहन धोरण, 2021’ जाहीर केले आहे.  इलेक्टर्ीक वाहन 
उत्पादक कारखाने आिण अनषंुिगक संशोधन व िवकास सिुवधा उभारण्यासाठी ोत्साहने देऊन इलेक्टर्ीक वाहन उत्पादन आिण संशोधन 
व िवकास पिरसं था िवकिसत करण्यासाठी राज्यात गुंतवणकू आकिर्षत करणे हे धोरणाचे उि ट आहे. तसेच राज्यामध्ये अॅड हान्स 
केिम टर्ी सेल बटॅरीच्या िनिर्मतीसाठी सन 2023 पयत िकमान एक िगगाफॅक्टरी आकिर्षत करण्याचेही उि ट आहे.   

8.2.3 या धोरणा अतंगर्त 64,337 इलेक्टर्ीक वाहनांकरीता ` 29,033 लाख  ोत्साहन िनधी मंजरू केला असनू त्यापैकी माहे 
जानेवारी, 2023 पयत 16,824 इलेक्टर्ीक वाहनांकरीता ` 11,827 लाख  िनधी िवतरीत केला आहे. 

राज्यातील औ ोिगक गुंतवणकू  
8.3 उदारीकरणाचे धोरण अिंगकार यापासनू (ऑग ट, 1991) राज्यात माहे नो हबर, 2022 पयतच्या कालावधीत                      
` 17,48,648 कोटी गुंतवणकुीसह 21,442 क पांना मान्यता देण्यात आली. िनवडक राज्यांमधील आवेदन पतर् /इरादा पतर् /      
100 टक्के िनयार्तिभमखु  तावांसह मंजरू औ ोिगक क पांची मािहती तक्ता 8.1 मध्ये िदली आहे. 
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मगॅ्नेिटक महारा टर् 2.0 
8.4 गुंतवणकू आकिर्षत करणे आिण रोजगार िनिर्मतीच्या उ ेशाने राज्यात माहे जनू, 2020 मध्ये मगॅ्नेिटक महारा टर् 2.0 कायर्कर्म 
आयोिजत करण्यात आला. माहे जनू, 2020 ते िडसबर, 2022 पयत, राज्याने ` 2,74,202 कोटी गुंतवणकुीसह समुारे 4.27 लाख 
अपेिक्षत रोजगार िनिर्मतीची क्षमता असले या 124 क पांचे सामंज य करार केले. एकूण तािवत गुंतवणकुीमध्ये नवीकरणीय ऊजार्, 
मािहती तंतर्ज्ञान आिण टील उत्पादन या के्षतर्ातील गुंतवणकुीचा िह सा समुारे 70 टक्के आहे. 
8.4.1 जागितक आिर्थक पिरषदेच्या दावोस, ि वत्झलड येथे झाले या 53 या वािर्षक बैठकीत, राज्याने उच्च तंतर् आिण पायाभतू 
सिुवधा, उजार्, मािहती तंतर्ज्ञान/ िफनटेक/ डेटा सटर, टील उत्पादन आिण कृिष व अन्न िकर्या घटक या के्षतर्ांमधील ` 1.37 लाख कोटी 
रुपयांची गुंतवणकू व एक लाखांहून अिधक रोजगार िन िर्मतीची क्षमता असले या 19 क पांचे सामंज य करार केले. 
िवशाल क प 
8.5 सन 2005 पासनू राज्यात िवशाल क प धोरण राबिवण्यात येत आहे. राज्यात माहे स टबर, 2022 पयत  
` 6,11,271 कोटी तािवत गुंतवणकुीसह 6.72 लाख अपेिक्षत रोजगार िनिर्मतीच्या 738 िवशाल क पांना मंजरुी देण्यात आली. 
त्यापैकी  ` 1,35,972 कोटी त्यक्ष गुंतवणकुीसह समुारे 1.76 लाख रोजगार िनिर्मती क्षमतेच्या 256 क पांना पातर्ता माणपतेर् 
देण्यात आली.  
सू म, लघ ुव मध्यम उपकर्म  
8.6 व तिुनमार्ण आिण सेवा परुिवणाऱ्या उपकर्मांचे त्यांच्या वािर्षक उलाढाल तसेच व तिुनमार्ण उपकर्माकिरता यंतर्सामगर्ीतील 
गुंतवणकू व सेवा परुिवणाऱ्या उपकर्माकिरता साधन सामगर्ीचे मू य यावर आधािरत सू म, लघ ु व मध्यम उपकर्म असे वगीर्करण 
करण्यात आले आहे.  सू म, लघ ुव मध्यम उपकर्मांचे बळकटीकरण करणे व त्यांना ोत्साहन देण्यासाठी राज्यात िविवध योजना 
राबिवण्यात येत आहेत. सू म, लघ ुव मध्यम उपकर्मांना सलुभ यवसायाकरीता कायम वरूपी न दणी कर्मांक देण्यासाठी कदर् शासनाने 
िद.१ जलैु, 2020 रोजी उ म न दणी पोटर्ल सरुू केले. माहे नो हबर, 2022 पयत, राज्यातील एकूण 20.43 लाख सू म, लघ ुव मध्यम 
उपकर्मांनी उ म न दणी पोटर्लवर न दणी केली असनू त्यातील रोजगार 108.67 लाख होता. िवभागिनहाय उ म न दणी झालेले सू म, 
लघ ुव मध्यम उपकर्म तक्ता 8.2 मध्ये िदले आहेत.  

तक्ता 8.1 िनवडक राज्यांमधील मंजरू औ ोिगक क प@ 
 

राज्य 
2020  2021  2022+ 

उपकर्म (संख्या) गुंतवणकू (` कोटी)  उपकर्म (संख्या) गुंतवणकू (` कोटी)  उपकर्म (संख्या) गुंतवणकू (` कोटी) 
आंधर् देश 59 9,727  47 9,373  49 15,581 
गजुरात 220 46,141  214 92,566  168 98,159 
कनार्टक 120 1,62,492  114 61,726  97 68,931 
महारा टर् 296 44,188  273 2,77,335  211 35,870 
तािमळनाडू 76 6,807  115 29,636  61 8,575 
उ र देश 91 11,384  114 17,278  65 10,156 
अिखल भारत 1,432 4,14,620  1,489 7,71,428  1,065 4,08,201 

@आवेदन पतर्/इरादा पतर्/100 टक्के िनयार्तिभमखु तावांसह         + नो हबरपयत 
आधार :  1) उ ोग संवधर्न आिण आंतिरक यापार िवभाग, कदर् शासन 2) उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन  

तक्ता 8.2  िवभागिनहाय उ म न दणी झालले ेसू म, लघ ुव मध्यम उपकर्म 
(नो हबर, 2022 पयत) 

िवभाग सू म  उपकर्म  लघ ुउपकर्म  मध्यम उपकर्म 
 संख्या रोजगार (लाख)   संख्या रोजगार (लाख)  संख्या रोजगार (लाख) 

कोकण (मुंबई वगळून) 3,05,991 14.94  17,485 5.45  2,530 5.21 
मुंबई# 3,98,573 17.68  10,007 2.76  931 1.33 
नािशक 2,38,415 8.77  5,491 0.97  457 0.39 
पणेु 5,44,919 23.34  13,717 3.74  1,500 2.28 
औरंगाबाद 2,36,844 8.94  4,073 0.62  406 0.26 
अमरावती 1,04,183 3.95  2,101 0.22  173 0.05 
नागपरू 1,50,952 6.49  4,232 0.87  459 0.37 
सवर् 19,79,877 84.13   57,106 14.63  6,456 9.91 

आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                                                                                                                   # शहर व उपनगर यांसह      
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थेट िवदेशी गुंतवणकू  
8.7 यवसायासाठी अनकूुल वातावरण, िविवध धोरणे आिण कुशल मनु यबळाची उपल धता भारतातील थेट िवदेशी 
गुंतवणकुीमध्ये राज्यास आघाडीवर ठेवण्यास सहा यभतू ठरले आहे. िनवडक राज्यांमधील थेट िवदेशी गुंतवणकू तक्ता 8.3 मध्ये िदली 
आहे. 

तक्ता 8.3  िनवडक राज्यांमधील थेट िवदेशी गुंतवणकू 
 (` कोटी) 

राज्य 2021-22  2022-23+ 
संिचत गुंतवणकू 

 (एि ल, 2000 - स टबर, 2022) 
गजुरात 20,169  26,866 3,69,990 
    (9.7) 
कनार्टक 1,63,795  41,678 5,51,044 
    (14.4) 
महारा टर् 1,14,964  62,425 10,88,502# 
    (28.5) 
तािमळनाडू 22,396  12,272 2,42,396 
    (6.3) 
तेलंगणा 11,964  7,578 उ ना 
     
अिखल भारत 4,37,188  2,10,156 38,22,359 

टीप : कंसातील आकडे अिखल भारतातील एकूण थेट िवदेशी गुंतवणकुीशी टक्केवारी दशर्िवतात           उ ना – उपल ध नाही  + स टबरपयत 
# स टबर,2019 पयत दादरा व नगर हवेली आिण दमण व िदवसह 
आधार : उ ोग संवधर्न आिण आंतिरक यापार िवभाग, कदर् शासन 

महारा टर्ातून िनयार्त   

8.8 रत्ने व आभषूणे, पेटर्ोकेिमक स, अिभयांितर्की व त,ू धात ूव धात ूउत्पादने, औषधी व औषधी दर् ये, कापड व तयार कपडे, 
शेतमालावर आधारीत उत्पादने आिण लाि टक व लाि टकच्या व त ूही राज्यातनू िनयार्त केलेली मखु उत्पादने आहेत. औ ोिगक 
धोरण, 2019 नसुार, िनयार्तीस ोत्साहन देण्यासाठी राज्य 
शासनाने महारा टर् िनयार्त चालन पिरषद थापन केली आहे. 
कदर् शासनाने ‘एक िज हा एक उत्पादन’ ही योजना सरुु केली 
आिण त्येक िज ाला उदयोन्मखु िनयार्त कदर् बनवण्यासाठी 
राज्य शासनाने िज हा िनयार्त चालन पिरषदांची थापन केली 
आहे. महारा टर् आिण अिखल भारतातनू झालेली िनयार्त तक्ता 
8.4 मध्ये िदली आहे.  

मािहती तंतर्ज्ञान संकुले   
8.9 महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ, िसडको व सॉ टवेअर टेक्नॉलॉजी पाकर्  ऑफ इंिडया यांनी राज्यात सावर्जिनक मािहती  
तंतर्ज्ञान संकुले िवकिसत केली आहेत.  समुारे  ` 18,000 कोटी  गुंतवणकू व समुारे 2.7 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 37 सावर्जिनक 
मािहती  तंतर्ज्ञान संकुले कायर्रत आहेत. 

8.9.1 मािहती तंतर्ज्ञान उ ोगासाठी जागितक दजार्च्या पायाभतू सिुवधा िनमार्ण हा यात यासाठी खाजगी के्षतर्ास सहभागी करून 
घेण्यात आले आहे. मािहती तंतर्ज्ञान व मािहती तंतर्ज्ञानाधािरत सेवा या धोरणाच्या सरुुवातीपासनू माहे ऑक्टोबर, 2022 अखेर एकूण 
577 खाजगी मािहती तंतर्ज्ञान संकुले पणेु (203), मुंबई शहर व मुंबई उपनगर (186), ठाणे (172), नागपरू (5), नािशक                
(5), औरंगाबाद (4), वधार् (1) आिण रायगड (1) या िज ांमध्ये मंजरू आहेत.  

 

 
 

तक्ता 8.4  महारा टर् आिण अिखल भारतातून झालेली िनयार्त 
(` कोटी) 

      वषर् महारा टर् अिखल भारत 
       2020-21 4,31,532 21,59,043 
       2021-22 5,45,084 31,47,021 
       2022-23+ 2,47,141 15,34,443 
आधार :  उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                          + ऑग टपयत       
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िद ली-मुंबई औ ोिगक कॉिरडॉर 
8.10 िद ली-मुंबई औ ोिगक कॉिरडॉर हा िद ली आिण मुबंई दर यानचा िनयोिजत औ ोिगक िवकास क प आहे. या  
क पाअंतगर्त औरंगाबाद िज हयातील शदर्ा-िबडकीन औ ोिगक के्षतर् आिण रायगड िज हयातील िदघी बंदर औ ोिगक के्षतर् यांचा 
समावेश आहे. 

8.10.1 िद ली-मुंबई औ ोिगक कॉिरडॉर क पाचा भाग असले या 4,000 हेक्टर के्षतर्ात वसले या औरंगाबाद औ ोिगक शहराचा 
(ऑिरक) सिुनयोिजत आिण हिरत माटर् औ ोिगक शहर हणनू िवकास केला जात आहे. कदर् शासनाने शदर्ा-िबडकीन औ ोिगक 
के्षतर्ामध्ये मलूभतू पायाभतू सिुवधांच्या िवकासासाठी ` 7,947 कोटी मंजरू केले आहेत. माहे नो हबर, 2022 पयत शदर्ा येथील समुारे 
839 हेक्टर के्षतर् आिण िबडकीन येथील समुारे 1,006 हेक्टर के्षतर् िवकिसत करण्यात आले आहे. समुारे 303 हेक्टर के्षतर्ाचे एकूण      
191 भखंूड गुंतवणकुदारांना वाटप करण्यात आले आहेत. ऑिरकमध्ये एकूण गुंतवणकू समुारे ` 6,000 कोटी झाली असनू समुारे 
10,500 रोजगार िनिर्मती झाली आहे. ऑिरकमधनू 15 वषार्ंत तीन लाखांहून अिधक रोजगार िनिर्मती अपेिक्षत आहे. िदघी बंदर 
औ ोिगक के्षतर् अंतगर्त समुारे 2,450 हेक्टर के्षतर् िवकिसत करण्याचे तािवत आहे. 

औ ोिगक समहू िवकास कायर्कर्म 
8.11 सू म व लघ ुउ ोग उपकर्मांच्या सवार्ंिगण िवकासाकिरता राज्यात औ ोिगक समहू िवकास कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. या 
कायर्कर्मा अतंगर्त तंतर्ज्ञान तसेच कौश य व दजार्त सधुार, क्षमता वधर्न, पणन सिुवधा, भांडवल उपल धता, पायाभतू सिुवधा िनिर्मती/ 
अ यावतीकरण, सामाईक सिुवधा कदर्ांची उभारणी, इत्यादी बाबी हाताळण्यात येत आहेत. अनदुानाच्या वरूपात कदर् शासन           
70 ते 90 टक्के िव ीय सहा य देते. 

8.11.1 सू म, लघ ुउपकर्म - समहू िवकास कायर्कर्म : कदर् शासनाने 38 औ ोिगक समहू क पांना मंजरुी िदली असनू, एकूण    
` 191.13 कोटी अनदुान िवतरीत केले आहे. त्यापैकी माहे िडसबर, 2022 पयत 18 समहू क प कायार्िन्वत झाले असनू त्यातील 
सामाईक सिुवधा कदर्ांमधील सोयी या समहुामधील घटकांना उपल ध आहेत. 

8.11.2 महारा टर् राज्य औ ोिगक समहू िवकास कायर्कर्म : या कायर्कर्मा अंतगर्त राज्यातील 209 समहू क प िवकसनाचे  
काम हाती घेण्यात आले असनू त्यापैकी 98 समहू क पांना सामाईक सिुवधा कदर् उभारणीसाठी मंजरुी देण्यात आली आहे. माहे 
िडसबर, 2022 पयत 48 सामाईक सिुवधा कदर् कायर्रत असनू  ` 210.21 कोटी खचर् झाला.   

यवसाय सधुारणा कृती आराखडा 
8.12 कदर् शासनाच्या उ ोग संवधर्न आिण आंतिरक यापार िवभागाने यवसाय सलुभतेसाठी िस  केले या यवसाय सधुारणा 
कृती आराख ा अंतगर्त िनि चत करण्यात आले या सधुारणांची राज्य सातत्याने अंमलबजावणी करीत आहे. यवसाय सधुारणा कृती 
आराखडा, 202२ अंतगर्त िनि चत करण्यात आले या जवळपास सवर् सधुारणा राज्याने अंमलात आण या आहेत.  

महारा टर् उ ोग, यापार व गुंतवणकू सिुवधा कक्ष  
8.13 राज्य शासनाने राज्यातील गुंतवणकुीला ोत्साहन देण्यासाठी आिण यावसाियक भागीदारी सलुभ करण्यासाठी महारा टर् 
उ ोग, यापार व गुंतवणकू सिुवधा कक्ष (मैतर्ी) हे ऑनलाईन वन टॉप शॉप थापन केले आहे. अि तत्वात असले या आिण संभा य 
गुंतवणकुदारांना गुंतवणकू िकर्येब ल सवर्समावेशक मािहती िमळणेबाबत सेवा उपल ध करून देऊन गुंतवणकुीसंबंधी सवर् 
मािहतीसाठी समाशोधन कदर् हणनू मैतर्ी कक्ष कायर् करते. थेट िवदेशी गुंतवणकुीच्या सवर् तावांसाठी आिण ` 50 कोटी िंकवा त्याहून 
अिधक गुंतवणकू असले या नवीन औ ोिगक घटकांसाठी मैतर्ी कक्षामाफर् त राज्याने महा परवाना ही एकल परवानगी णाली सरुू केली 
आहे. मैतर्ी कक्षामाफर् त 15 िवभागांकडून देण्यात येणाऱ्या एकूण 119 सेवा एकाच िठकाणी आण या आहेत. मैतर्ी कक्षामाफर् त माहे 
जानेवारी, 2023 पयत एकूण ा त 2.78 लाख अजार्ंपैकी 2.69 लाख अजार्ंचा िनपटारा करण्यात आला. मैतर्ी कक्षाने माहे जानेवारी, 
2023 पयत 3,945 तकर्ारींपैकी 3,905 तकर्ारींचे िनराकरण केले.  
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सामिूहक ोत्साहन योजना 
8.14 समतोल ादेिशक िवकासाला ोत्साहन 
देण्यासाठी आिण औ ोिगकदृ ा कमी िवकिसत भागात 
उ ोगांचा सार हावा याकिरता या भागातील नवीन 
िंकवा िव तारीत उ ोग घटकांसाठी राज्य शासन सामिूहक 
ोत्साहन योजना राबिवत आहे. सन 1964 मध्ये योजना 
सरुू झा यापासनू या योजनेमध्ये वेळोवेळी सधुारणा 
करण्यात आ या आहेत. सामिूहक ोत्साहन योजना-
2019 अंतगर्त पातर् असलेले खाजगी के्षतर्ातील, राज्य 
सावर्जिनक/ संयकु्त के्षतर्ातील आिण सहकारी के्षतर्ातील 
उ ोग घटक ोत्साहन देण्यासाठी िवचारात घेतले आहेत. 
सामिूहक ोत्साहन योजनेअतंगर्त िवतरण तक्ता 8.5 मध्ये 
िदले आहे.  

महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ  
8.15 महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ ही राज्य शासनाची मखु औ ोिगक पायाभतू सिुवधा िवकास सं था आहे. महारा टर् 
औ ोिगक िवकास महामंडळाने औ ोिगक के्षतेर्, िवशेष आिर्थक के्षतेर्, िस वर झोन िवकिसत केले आहेत तसेच मािहती तंतर्ज्ञान,  
जैव-तंतर्ज्ञान, वाईन (दर्ाक्ष िकर्या) व रत्ने या करीता िवशेष संकुले िवकिसत केली आहेत. िद.31 िडसबर, 2022 पयत महारा टर् 
औ ोिगक िवकास महामंडळाने 290 औ ोिगक के्षतेर् िनमार्ण केली असनू, त्यापैकी 143 मोठी औ ोिगक के्षतेर्, 108 लहान औ ोिगक 
के्षतेर् व 39 गर्ोथ सटसर् आहेत. 

8.15.1 गत सिुवधा आिण िकफायतशीर िंकमत रचनेसह पिरपणूर् असे कारखाना सरुू करण्यासाठीचे  तयार वातावरण लग अँड 
ले पायाभतू सिुवधे अंतगर्त महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ उपल ध करुन देत आहे. यासाठी मुंबई-ठाणे-रायगड             

(15,000 एकर), पणेु-चाकण-तळेगाव-सातारा (8,000 एकर), नािशक-मालेगाव-अहमदनगर (5,000 एकर), औरंगाबाद (ऑिरक, 
िद ली-मुंबई औ ोिगक कॉिरडॉर)-जालना (8,000 एकर) आिण नागपरू-अमरावती (4,000 एकर) येथे िव तारले या एकूण      
40,000 एकर जागेचे वाटप महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ करीत आहे. त्याच बरोबर उ ोगांची तातडीने थापना करण्यासाठी 
महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ भाडेतत्वावर औ ोिगक शेडसाठी जागा देखील परुिवत आहे. महारा टर् औ ोिगक िवकास 
महामंडळ के्षतर्ातील औ ोिगक घटकांची मािहती  तक्ता 8.6 मध्ये िदली आहे. 

 
 

तक्ता 8.5   सामिूहक ोत्साहन योजनेअंतगर्त िवतरण  
(` कोटी) 

 तपशील िवतरण 
2020-21 2021-22 2022-23+ 

औ ोिगक ोत्साहन अनदुान     
 िवशाल क प 1,014 3,674 1,001 
 मोठे उ ोग 638 808 110 
 सू म, लघ ुव मध्यम  उपकर्म 477 537 431 
इतर ोत्साहने    
 मोठे उ ोग 21 67 55 
 सू म, लघ ुव मध्यम  उपकर्म 94 152 153 
 इलेक्टर्ीक वाहन 6 62 50 
एकूण  2,250 5,300 1,800 
आधार: उ ोग संचालनालय, महारा टर् शासन                              +ऑक्टोबरपयत    

तक्ता 8.6 महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ के्षतर्ातील औ ोिगक घटकांची मािहती   
  (िद.31 िडसबर, 2022 रोजी) 

 िवभाग  घटक  
(संख्या) 

गुंतवणकू  
(` कोटी) 

रोजगार   
(लाख) 

िवकिसत भखंूड  
(संख्या) 

 कोकण (मुंबई वगळून) 14,266 84,702 4.84 13,878 
 मुंबई#  1,012 20,685 1.39 9,131 
 नािशक  8,988 13,569 1.21 9,887 
 पणेु  15,687 1,67,801 9.55 28,612 
 औरंगाबाद  10,215 31,525 1.01 20,139 
 अमरावती  2,836 11,229 0.59 8,998 
 नागपरू 4,020 50,034 1.30 9,605 
 एकूण  57,024 3,79,545 19.89 1,00,250 
आधार :  महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ, महारा टर्  शासन         # शहर व उपनगर यांसह     
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महारा टर् लघ ुउ ोग िवकास महामंडळ  
8.16 महारा टर् लघ ु उ ोग िवकास महामंडळ लघ ु
उ ोगांचा िवकास करण्यासाठी उ ोजकांना सहा य करते 
आिण स ला, समपुदेशन, पणन, िशक्षण, आयात-िनयार्त, 
उ ोजकता िवकास कायर्कर्म यासारख्या परूक सेवा देते. 
महारा टर् लघ ुउ ोग िवकास महामंडळाची उलाढाल तक्ता 8.7 
मध्ये िदली आहे.  

महारा टर् राज्य खादी आिण गर्ामो ोग मंडळ 

8.17 राज्यामध्ये खादी व गर्ामो ोग उपकर्मांचे संघटन, 
िवकास व िव तारासाठी महारा टर् राज्य खादी व गर्ामो ोग 
मंडळाची थापना करण्यात आली आहे. या मंडळामाफर् त 
पंत धान रोजगार िनिर्मती कायर्कर्म, मखु्यमंतर्ी रोजगार िनिर्मती 
कायर्कर्म, कारागीर रोजगार हमी योजना, इत्यादी िविवध 
योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. राज्यातील खादी व 
गर्ामो ोग घटकांना सन  2021-22 मध्ये ` 63.87 कोटी तर 
सन 2022-23 मध्ये िडसबरपयत ` 39.48 कोटी अनदुान 
िवतरीत करण्यात आले. खादी व गर्ामो ोग घटकांची गती 
तक्ता 8.8 मध्ये िदली आहे.   

महारा टर् राज्य नािवन्यता सं था 
8.18 आिर्थक िवकासाला गती देऊन रोजगाराच्या संधी िनमार्ण करण्यासाठी जैव-तंतर्ज्ञान, कृितर्म बिु म ा, इंटरनेट ऑफ िंथग्ज, 
वच्छ ऊजार् इत्यादी उदयोन्मखु के्षतर्ांमध्ये नािवन्यपणूर् उपाय योजण्यासाठी उ ोजकांना ोत्साहीत करणे तसेच पारंपिरक के्षतर्ांमध्ये 
सधुारणा करणे हे महारा टर् राज्य नािवन्यपणूर् टाटर् अप धोरण, 2018 चे उि ट आहे. यवसाय इनक्यबेुटरचे जाळे तयार करणे, 
िव ाथ्यार्ंमध्ये उ ोजक िवचारांची जोपासना करणे, संबंिधत िहतभागधारकांना एकितर्त करणे, िनयामक वातावरण सलुभ करणे आिण 
धोरणात्मक गुंतवणकू करणे हा या धोरणाचा समगर् दृ टीकोन आहे. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महारा टर् राज्य नािवन्यता 
सं था ही मखु सं था आहे. माहे िडसबर, 2022 पयत देशातील एकूण 85,688 टाटर्अपपैकी  16,014 टाटर्अप राज्यात आहेत. 
महारा टर् राज्य नािवन्यता  सं थेचे काही उपकर्म पढुील माणे आहेत: 

1) माहे जनू, 2018 पासनू दरवषीर् ‘महारा टर् टाटर्अप स ताह’ आयोिजत केला जात असनू दरवषीर् नािवन्यपणूर्  
उपाय योजणाऱ्या 24 टाटर्अपना त्येकी ` 15 लाख रकमेचा कायार्देश िवतरीत केला जातो. सरुूवातीपासनू माहे 
िडसबर, 2022 पयत 5,500 पेक्षा जा त टाटर्अपनी यात सहभाग घेतला असनू त्यापैकी 120 टाटर्अपना राज्यातील 
पथदशीर् क पांसाठी कायार्देश देण्यात आले. 

2) टाटर्अप आिण सु म, लघ ुव मध्यम उ ोगांसाठी महारा टर् िडफेन्स अँड एरो पेस हचर फंड (` 330 कोटी), महारा टर् 
सोशल हचर फंड (` 120 कोटी) आिण अनसुिुचत जाती/ अनसुिुचत जमातीतील उ ोजकांसाठी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर फंड (` 80 कोटी) या उपकर्म िनधी ारे ` 500 कोटींहून अिधक िनधी िवतरीत केला आहे. 

3) राज्यात उ ोग व शैक्षिणक सं थाचं्या सहकायार्ने इनक्युबेटरचे जाळे तािपत करुन त्या ारे टाटर्अपच्या िवकासाकिरता 
पोषक वातावरण िनिर्मती करुन यश वी उ ोजक घडिवण्याकिरता महारा टर् राज्य नािवन्यता सं थेने िविवध के्षतर्ात पारंगत 
असले या सं थामध्ये इनक्युबेटरची थापना केली आहे. इनक्युबेटरच्या िनयतकािलक कामिगरीच्या अिधन राहून त्येक 
इनक्युबेटर पाच वषार्त ` पाच कोटी िमळण्यास पातर् आहेत. माहे नो हबर, 2022 पयत महारा टर् राज्य नािवन्यता सं थेने 
18 इनक्युबेटरची थापना केली असून ` 10 कोटी िवतिरत केले. 

4) उ ोजकता व नािवण्यपणूर् उपकर्मांबाबत जनजागतृी करण्यासाठी राज्यात िद. 15 ऑग ट, 2022 रोजी महारा टर् टाटर्अप 
यातेर्चे आयोजन करण्यात आले. यातेर्त एकूण 2,630 नवउ ोजकांनी भाग घेतला आिण िनवड झाले या  20 िवजेत्यांना 
रोख बिक्षसे देण्यात आली तसेच त्यांना इन्क्यबेुशनपवूर् सहा य करण्यासाठी पातर् ठरिवण्यात आले. 
 

तक्ता 8.7  महारा टर् लघ ुउ ोग िवकास महामंडळाची उलाढाल 
                                  (` कोटी) 

 बाब 2020-21 2021-22 2022-23+ 
 पणन सहा य  21.03 4.22 2.48 
 इतर  7.90 0.86 0.64 
 एकूण  28.93 5.08 3.12 
आधार :  महारा टर्  लघउु ोग  िवकास  महामंडळ                             + िडसबरपयत 

तक्ता 8.8 खादी व गर्ामो ोग घटकांची गती 
 

       वषर् 
सहाि यत  घटक 

(लाख) 
उत्पादन मू य 

(` कोटी) 
रोजगार 
(लाख) 

2020-21 1.77 1,825 3.7 

2021-22 1.82 1,827 3.8 

2022-23+ 1.84 1,950 3.9 
आधार :  महारा टर् राज्य खादी आिण गर्ामो ोग मंडळ                    +  िडसबरपयत 
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5) मिहलांच्या नेततृ्वाखालील टाटर्अपना सहा य करण्यासाठी महारा टर् राज्य नािवन्यता सं थेने मिहला उ ोजकता कक्षाची 
थापना केली आहे. या कक्षामाफर् त माहे िडसबर, २०२२ पयत 120 मिहला उ ोजकांना हाडर् आिण सॉ ट उ ोजकता 
कौश यांचे िशक्षण देण्यात आले. 

6) माहे िडसबर, २०२२ पयत, ४१ टाटर्अपना देशांतगर्त 
तसेच आंतररा टर्ीय पेटंट अजार्ंपोटी भरावयाच्या 
शु काची ` ४९.१५ लाखांची ितपतूीर् करण्यात आली. 

7) माहे िडसबर, 2022 पयत, गणुव ा चाचणी खचार्चा 
भाग हणनू 31 टाटर्अपना ` 20.97 लाखांची ितपतूीर् 
करण्यात आली. 

8.18.1   िनवडक राज्यातील टाटर्अपची संख्या आिण त्यातील 
रोजगार तक्ता 8.9 मध्ये िदली आहे. 

खिनजे 
8.19 राज्यात उत्पादनक्षम खिनज साठा असणारे समुारे 58 हजार चौ. िकमी के्षतर् असनू ते राज्याच्या एकूण भौगोिलक के्षतर्ाच्या      
19 टक्के आहे. िवदभार्तील भंडारा, चंदर्परू, गडिचरोली, नागपरू, ग िदया व यवतमाळ िज ांमध्ये, पि चम महारा टर्ातील को हापरू 
िज ामध्ये, तसेच कोकणातील रायगड, रत्नािगरी व िंसधदुगूर् या िज ांमध्ये कोळसा, चनुखडी, कच्चे मगँिनज, बॉक्साईट, कच्चे 
लोखंड, कायनाईट, लोराईट (गेर्डेड), कर्ोमाईट, इत्यादी मखु खिनजांचे साठे आहेत.  

8.19.1 राज्यात िद.31 माचर्, 2022 रोजी मखु खिनजांच्या 172 खाणी कायर्रत होत्या व त्यामध्ये 47,541 रोजगार होता. सन 
2021-22 मध्ये उत्खनन केले या खिनजांचे एकूण मू य ` 11,620 कोटी होतेä.  सन 2022-23 मध्ये स टबरपयत उत्खनन केले या 
खिनजांचे एकूण मू य ` 4,416 कोटी होतेä. सवर् खिनजांमध्ये कोळशाचे उत्पादन सवार्िधक व त्या खालोखाल चनुखडीचे उत्पादन होते. 
सन 2021-22 मध्ये समुारे 565.21 लाख मे.टन कोळशाचे उत्खनन झाले असनू त्याचे मू य  ` 9,896 कोटी (उत्खनन केले या 
खिनजांच्या एकूण मु याच्या 85 टक्के) होते. राज्यातील खिनजांचे उत्पादन पिरिश ट 8.1 मध्ये िदले आहे. 

व तर्ो ोग 
8.20 राज्यात कापसू व रेशीम यांचे िवपलु माणात तर लोकरीचे चांग या माणात उत्पादन होते. त्या बरोबरच अपारंपिरक धाग्याचे 
चांगले ोत असले या बांब,ू केळी, घायपात, अंबाडी आिण काथ्या यांचे देखील मो ा माणात उत्पादन होते. व तर्ो ोग धोरण,   
2018-23 व तर्ो ोगाच्या पनुरुज्जीवनावर लक्ष कदर्ीत करीत असनू या धोरणाचे उि ट राज्यातील उत्पादन व िकर्या यांमधील तफावत 
कमी करणे हे आहे. यामधनू ` 36,000 कोटी गुंतवणकूीसह 10 लाख रोजगार िनिर्मती होणे अपेिक्षत आहे.  
8.20.1 कापड िगरण्या : राज्यात 48.82 लाख चाती आिण 43,863 रोटसर् थािपत क्षमता असले या एकूण 225 सतू िगरण्या 
व संयकु्त कापड िगरण्या आहेत.  
8.20.2 तंतर्ज्ञान ेणीवधर्न िनधी योजना : व तर्ो ोगास जागितक तरावर पधार्त्मक बनिवण्याकिरता नवीन व सयुोग्य तंतर्ज्ञान 
ा त होण्याकरीता सहा य करण्यासाठी कदर् शासनाने 1999 मध्ये तंतर्ज्ञान ेणीवाढ िनधी योजना सरुू केली. राज्याच्या व तर्ो ोग धोरण 

2018-23 अंतगर्त 3,026 व तर्ो ोग क प दीघर् मदुतीच्या कजार्वरील याज अनदुानासाठी तंतर्ज्ञान ेणीवधर्न िनधी योजनेत अंतभूर्त 
केले आहेत. या क पांपैकी सन 2021-22 मध्ये 272 क पांना ` 79.73 कोटी आिण सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर पयत         
80 क पांना ` 52.58 कोटी याज व भांडवली अनदुान देण्यात आले. 
8.20.3 व तर्ो ोग संकुले : अनेक लघ ुव मध्यम व तर्ो ोग उ ोगांना त्यांचा यवसाय विृं गत करण्यासाठी व तर्ो ोग संकुले हे 
माध्यम आहे. राज्यात एकूण 12 व तर्ो ोग संकुले असनू ती िंहगणघाट (वधार्), बसमत (िंहगोली), लातरू (लातरू), िशरपरू, धळेु व देगाव 
(धळेु), िभवंडी (ठाणे), बारामती (पणेु), इ लामपरू (सांगली) आिण इचलकरंजी (को हापरू) येथे आहेत. या व तर्ो ोग संकुलांमध्ये 
40,171 रोजगारासह 928 घटक कायर्रत आहेत. 

पयर्टन  
8.21 राज्यात वेगाने वाढणाऱ्या के्षतर्ांपैकी पयर्टन हे एक के्षतर् असनू मो ा माणात परकीय चलन िनमार्ण करण्यासह भरीव रोजगार 
संधी िनमार्ण करीत आहे. देशातील पयर्टनासाठी लोकि य असले या राज्यांपैकी महारा टर् एक राज्य असनू समदुर् िकनारे, वन्यजीव 
अभयारण्ये, थंड हवेची िठकाणे, नैसिर्गक गुंफा, धबधबे, िक ले, वैिवध्यपणूर् सण, ाचीन तीथर्के्षतर् मंदीरे, संगर्हालये व ऐितहािसक मारके 
अशा िविवध पयर्टनाचा अनभुव देते. राज्याने नेहमीच इतर राज्यांमधील आिण देशांमधील पयर्टकांना आकिर्षत केले आहे. ‘भारत पयर्टन 

तक्ता 8.9 िनवडक राज्यांतील टाटर्अपची संख्या व 
 त्यातील रोजगार 

(संख्या) 

राज्य 
िद.31 िडसबर, 2022 रोजी 
टाटर्अप रोजगार 

आंधर् देश 1,341 12,557 
गजुरात 6,180 64,423 
कनार्टक 10,139 1,13,546 
महारा टर् 16,014 1,67,571 
तािमळनाडू 5,004 48,898 
उ र देश 7,957 78,950 
आधार :   महारा टर् राज्य नािवन्यता सं था  
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सांिख्यकी, 2022’ अहवालानसुार सन 2021 मध्ये, देशांतगर्त पयर्टक भेटींमध्ये राज्य पाच या कर्मांकावर आिण िवदेशी पयर्टक 
भेटींमध्ये दसुऱ्या कर्मांकावर होते. पयर्टनासाठी सवार्िधक लोकि य राज्यांसाठी राज्यिनहाय पयर्टक भेटींची संख्या तक्ता 8.10 मध्ये  
िदली आहे. 

तक्ता 8.10 राज्यिनहाय पयर्टक भेटींची संख्या 
(लाख) 

राज्य 
देशांतगर्त  िवदेशी 

2019 2020 2021  2019 2020 2021 
आंधर् देश 2,370.5        708.3       932.8        2.8        0.7        0.3  
गजुरात      588.6       194.6      245.3        6.0         2.1        0.1  
कनार्टक    2,279.3       774.5       813.3        6.1        1.7       0.7  
केरळ 183.8 49.9 75.4 11.8 3.4 0.6 
महारा टर्    1,492.9       392.3      435.7      55.3  12.6        1.9  
राज थान 522.2 151.2 219.8 16.1 4.5 0.3 
तािमळनाडू 4,948.7     1,406.5    1,153.4      68.7  12.3        0.6  
उ र देश  5,358.6       861.2    1,097.1      47.5  8.9       0.4  
अिखल भारत 23,219.8  6,102.2  6,776.3    314.1  71.7  10.5  

आधार :   भारत पयर्टन सांिख्यकी,2022 अहवाल  

8.21.1 सन 2025 पयत राज्याला अगर्गण्य पयर्टन थळ बनिवणे आिण या उ ोगात दहा लाख अितिरक्त रोजगार िनिर्मतीसह           
` 30,000 कोटी गुंतवणकू आकिर्षत करणे हे महारा टर् पयर्टन धोरण, 2016 चे ध्येय आहे. माहे िडसबर, 2021 पयत राज्यात      
1,473 िनवास व न्याहारी उ ोजक आिण 141 महा मण उ ोजक होते. सन 2020-21 मध्ये ` 284.53 कोटी अपेिक्षत गुंतवणकुीचे 
एकूण 10 ताव ा त झाले असनू त्यापैकी ` 162.35 कोटी अपेिक्षत गुंतवणकुीच्या चार तावांना मंजरुी देण्यात आली.  
8.21.2 राज्याने कृषी-पयर्टन धोरण स टबर, 2020 मध्ये जाहीर केले आहे. कृषी-पयर्टना ारे गर्ामीण िवकास, शेती उत्पादनांना 
बाजारपेठ सिुनि चत करणे, शेतीशी संबंिधत यवसायांना ोत्साहन देणे, लोककला व परंपरा दिर्शत करणे, गर्ामीण मिहला व तरुणांना 
रोजगार उपल ध करून देणे आिण शहरी लोकांना शेतीिवषयक कामांची मािहती व अनभुव दान करणे ही या धोरणाची उि टे आहेत. 
वैयिक्तक शेतकरी, कृषी सहकारी सं था, कृषी संशोधन कदेर्, कृषी महािव ालये व िव ापीठे आिण शेतकऱ्यांनी थापन केले या  
कंपन्या/ भागीदारी सं था कृषी-पयर्टन कदेर् थापन करण्यास पातर् आहेत. हे उपकर्म कजर् आिण इतर कर लाभासाठी पातर् आहेत.  कृषी 
पयर्टनामध्ये नवीन यवसाय सरुू करण्यासाठी माहे िडसबर, 2022 पयत एकूण 777 अजर् ा त झाले असनू त्यापैकी 472 अजर् मंजरू 
केले. 
8.21.3 माहे ऑग ट, 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आले या बीच शकॅ धोरणाच्या माध्यमातनू कोकण िकनारप ीवर पयार्वरणपरुक 
आिण तटीय िनयमन के्षतर्ाची पतूर्ता करणारे तात्परुते बीच शकॅ, आरामखचु्यार्, छत्र्या आिण िबचवरील सावर्जिनक सिुवधा कदेर् सरुू करता 
येतात. या क पासाठी पालघर मधील केळवे आिण बोडीर्, रायगड मधील िदवेआगर व वरसोली, रत्नािगरीतील आरे वारे व गहुागर 
आिण िंसधदुगुार्तील कुणके वर व तारकलीर् या लोकि य िकनाऱ्यांची िनवड करण्यात आली आहे. 
8.21.4 पयर्टन के्षतर्ातील आदराितथ्य हा मखु सेवा उ ोग आहे. राज्याने या के्षतर्ाला ‘उ ोगाचा दजार्’ िदला असनू या के्षतर्ातील 
यवसाय सलुभतेला ोत्साहन देण्याच्या उ ेशाने परवाना मंजरुीसाठी एक िखडकी योजना सरुू केली आहे. राज्य शासनाने या परवानग्या/ 
मान्यता/ परवान्यांची संख्या 70 वरून 10 वर आणली आहे. माहे िडसबर, 2022 पयत आदराितथ्य के्षतर्ात नवीन यवसाय सरुू 
करण्यासाठी एकूण 507 अजर् ा त झाले आहेत. 
8.21.5 हॉटेल आिण िरसॉटर् सिुवधांची  संख्या अत्यंत कमी माणात असले या अितदगुर्म खे ांमध्ये, जेथे कायम वरूपी बांधकाम 
ितबंिधत आहे अशा राखीव िठकाणी आिण समदुर् िकनारे, ऐितहािसक िक ले, पवर्त रांगा, थंड हवेची िठकाणे, न ा, वनसंपदा, 
ऐितहािसक वारसा थळे, गुंफा, धरणे यासारख्या काही िविश ट िठकाणी पयर्टन िवकिसत करण्यासाठी राज्य शासनाने माहे            
माचर्, 2021 मध्ये कॅरॅ हनॅ पयर्टन धोरण मंजरू केले आहे. या धोरणाचा हेत ू कॅरॅ हनॅ आिण कॅ पर हनॅच्या मदतीने पयर्टकांना सवर् 
आव यक सिुवधा उपल ध करून देण्यासाठी एक सिुनयोिजत यव था िनमार्ण करुन सरुिक्षत वास, सहल आयोजकांना ोत्साहने 
आिण रोजगाराच्या संधींस चालना देणे हा आहे. माहे नो हबर, 2022 पयत एकूण 16 अजर् ा त झाले असनू त्यापैकी सहा अजार्ंना मंजरूी 
देण्यात आली.  
8.21.6 राज्याने माहे ऑग ट, 2021 मध्ये नवीन साहसी पयर्टन उपकर्म धोरण मंजरू केले असनू यामध्ये टेर्िंकग, परॅाग्लायिंडग, वॉटर 
रपॅिंलग, िर हर रािं टग, बाइिंकग, रॉक क्लाइंिंबग, कूबा डायिं हग, इत्यािदसारखे 25 पेक्षा जा त साहसी उपकर्म समािव ट आहेत. माहे 
नो हबर, 2022 पयत एकूण 1,056 अजर् ा त झाले असनू त्यापैकी 383 अजार्ंना मंजरूी देण्यात आली. 
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वािर्षक उ ोग पाहणी  
8.22 वािर्षक उ ोग पाहणी ही औ ोिगक सांिख्यकीचा मखु ोत आहे. या पाहणी ारे न दणीकृत व तिुनमार्ण के्षतर्ातील िनिव ठी, 
ि थर व खेळते भांडवल, रोजगार, उत्पादन, मू यविृ , इत्यादींबाबतचे अदंाज उपल ध होतात. वािर्षक उ ोग पाहणीत कारखाना 
अिधिनयम, 1948 च्या िवभाग-दोन एम (i) आिण दोन एम (ii) खाली न दणी झाले या सवर् कारखान्यांचा आिण िवडी व िसगारेट 
कामगार (रोजगाराच्या अटी) अिधिनयम, 1966 खाली न दणी झाले या िवडी व िसगारेट कारखान्यांचा समावेश आहे. वािर्षक उ ोग 
पाहणी 2019-20 वर आधािरत उ ोगांची िनवडक वैिश े तक्ता 8.11 मध्ये िदली आहेत. 

8.22.3 सन 2019-20 मध्ये एकूण उत्पादन मु यामध्ये खा  उत्पादने व पेये (15.4 टक्के), रसायने आिण रासायिनक उत्पादने 
(13.0 टक्के), मलुभतू धात ू(11.4 टक्के), मोटार वाहने, टेर्लसर् आिण िनम टेर्लसर् (10.0 टक्के), कोळसा व शु  पेटर्ोिलयमची उत्पादने 
(8.9 टक्के) आिण यंतेर् व यंतर्सामगर्ी, यंतेर् आिण यंतर्सामगर्ींची दरुू ती व उभारणी (8.4 टक्के) हे मखु उ ोग आहेत.                     
सन 2019-20 मध्ये सवर् उ ोग गटांमध्ये या उ ोग गटांचे एकूण उत्पादन मु यामधील माण 67.1 टक्के आहे, तर ि थर भांडवलातील 
हे माण 66.6 टक्के आहे. वािर्षक उ ोग पाहणीवर आधारीत िनवडक िनदशक तक्ता 8.12 मध्ये िदले आहेत. राज्यातील उ ोगांची 
िनवडक वैिश े (वािर्षक उ ोग पाहणीवर आधारीत) पिरिश ट 8.2 मध्ये िदली आहेत. 

औ ोिगक उत्पादन िनदशांक  
8.23 अिखल भारताचे औ ोिगक उत्पादन िनदशांक उत्पादन तरातील बदलाचे मापन करतो आिण त्यामळेु िंकमतीत होणाऱ्या 
बदलांच्या भावापासनू तो मकु्त आहे. यामध्ये अथर् यव थेच्या िविवध के्षतर्ातील उत्पादन कायार्ंचा मागोवा घेता येतो आिण हणनूच 
शासनाला धोरण िनि चतीसाठी तसेच िविवध सं थांना देखील हा िनदशक अत्यंत उपयकु्त आहे. रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन 
अिखल भारतीय तरावर मािसक औ ोिगक उत्पादन िनदशांक पिरगिणत करते. गटिनहाय व वापर-आधारीत कारिनहाय अिखल 
भारतीय औ ोिगक िनदशांक तक्ता 8.13 मध्ये िदले आहेत. भारतातील औ ोिगक िनदशांकांची मािलका पिरिश ट 8.3 मध्ये  
िदली आहे. 

तक्ता 8.11 वािर्षक उ ोग पाहणीवर आधारीत उ ोगांची िनवडक वैिश  े    
(` कोटी)  

वैिश े 
2018-19  2019-20 

महारा टर् अिखल भारत 
अिखल भारताशी 

टक्केवारी  महारा टर् अिखल भारत 
अिखल भारताशी 

टक्केवारी 
उ ोग (संख्या) 25,972   2,42,395 10.7  25,610  2,46,504 10.4 
रोजगार (लाख) 20.35   162.80 12.5  20.38 166.24 12.3 
ि थर भांडवल 4,23,831   34,66,070 12.2  4,33,204  36,41,352 11.6 
खेळते भांडवल 1,35,788   8,08,665 16.8  1,35,168  8,83,301 15.3 
एकूण उत्पादन 13,30,560   92,81,799 14.3  12,39,769  89,83,301 13.8 
एकूण िनिव ठी 10,98,176   77,43,780 14.2  10,23,908  74,97,556 13.7 
थलू मू यविृ  2,32,383  15,38,019 15.1  2,15,860  14,85,745 14.5 
िन वळ मू यविृ  1,96,218   12,76,466 15.4  1,77,936  12,12,648 14.7 
नफा 80,252 5,56,523 14.4  60,662 4,69,473 12.9 
आधार :   रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय, कदर् शासन    

तक्ता 8.12  वािर्षक उ ोग पाहणीवर आधारीत िनवडक िनदशक 
                           (` लाख) 

िनदशक 2018-19  2019-20 
महारा टर् अिखल भारत  महारा टर् अिखल भारत 

अ) ित कारखाना       
 ि थर  भांडवलातील गुंतवणकू 1,632 1,430  1,652 1,477 
 उत्पािदत व त ूव सेवा यांचे मू य 5,123 3,829  4,841 3,644 
 िन वळ  मू यविृ  755 527  695 492 
 कामगार (संख्या) 57 53  57 53 
ब)  ित कामगार       
 िन वळ  मू यविृ  13.3 10.0  12.2 9.3 
 वािर्षक वेतन 2.1 1.7  2.2 1.8 
आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय,  कदर् शासन                   
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तक्ता 8.13   गटिनहाय व वापर-आधारीत कारिनहाय अिखल भारतीय औ ोिगक िनदशांक                       
(पायाभतू वषर् 2011-12=100) 

बाब भार सरासरी औ ोिगक उत्पादनांचे िनदशांक  (एि ल ते  िडसबर) 
2021-22 2022-23 टक्केवारी बदल 

सवर्साधारण िनदशांक 100.00 128.8 135.7 5.4 
गटिनहाय     
 खाणकाम 14.37 107.4 113.2 5.4 
 व तिुनमार्ण 77.63 128.6 134.8 4.8 
 वीज 7.99 169.3 186.0 9.9 
वापर-आधारीत कार     
 ाथिमक व त ू 34.05 125.9 135.7 7.8 
 भांडवली व त ू 8.22 84.9 96.9 14.1 
 पनुिर्नमाण व त ू 17.22 141.4 147.7 4.5 
 पायाभतू/ बांधकाम व त ू 12.34 144.2 155.2 7.6 
 िटकाऊ उपभोग्य व त ू 12.84 111.7 115.5 3.4 
 अ पजीवी उपभोग्य व त ू 15.33 146.5 144.7 (-)1.2 

आधार : रा टर्ीय सांिख्यकी कायार्लय,  कदर् शासन                   
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सहकार   
8.24 सहकार चळवळ ही लोकांना संघटीत करणे, भांडवल उभारणी आिण आिर्थक व सामािजक काय एकितर्तरीत्या करण्यासाठीचे  
माध्यम असनू त्यामळेु त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते तसेच रोजगारिनिर्मती होते. सरुुवातीला कृषी पतपरुव ापरुती मयार्िदत असणारी ही 
चळवळ, आता  कृषी  िकर्या, पतपरुवठा व बिँंकग, पणन, दगु्ध यवसाय, साठवण, व तर्ो ोग, गहृिनमार्ण इत्यादी  के्षतर्ांमध्ये िव तारली. 

8.25 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात समुारे 2.23 लाख सहकारी सं था होत्या. त्यापैकी समुारे 54 टक्के या सहकारी गहृिनमार्ण 
सं था होत्या. सहकारी सं थांची मािहती तक्ता 8.14 मध्ये िदली आहे व राज्यातील सहकारी सं थाचा तपशील पिरिश ट 8.4 मध्ये िदला 
आहे.  

 
िशखर व िज हा मध्यवतीर् सहकारी बकँा 
8.26  महारा टर् राज्य सहकारी बकँ मयार्िदत ही राज्यातील िशखर सहकारी बकँ आहे, तर िज हा तरावर 31 िज हा मध्यवतीर् 
सहकारी बकँा कायर्रत आहेत. िशखर व िज हा मध्यवतीर् सहकारी  बकँांची  मािहती  तक्ता 8.15 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 8.14  सहकारी सं थाची मािहती 
                                                                                                                                            (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2020 2021 2022* 
2021 च्या तलुनेत 

2022 मधील 
शेकडा बदल     

सं था (संख्या) 2,12,951 2,17,410 2,22,738 2.5 
सभासद (लाख) 575 581 590 1.6 
भरणा भाग भांडवल (₹ कोटी)  26,564 26,541 24,862 (-)6.3 

        पैकी, राज्य शासनाचे  3,929 3,648 3,531 (-)3.2 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 4,24,402 4,49,966 4,69,010 4.2 
ठेवी (₹ कोटी) 2,27,505 2,31,768 2,37,993 2.7 
िवतरीत कजर् (₹ कोटी) 1,65,741 1,60,129 1,59,453 (-)0.4 
न यातील सं था (संख्या) 56,657 56,992 57,985 1.7 
तो ातील सं था (संख्या)  37,018 38,449 38,549 0.3 
येणे कज (₹ कोटी) 1,70,378 1,87,651 1,93,319 3.0 

  आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                                                                * अ थायी 
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ाथिमक कृषी पतपरुवठा सहकारी सं था 
8.27   ाथिमक कृषी पतपरुवठा सं था ामखु्याने हंगामी कृषी कायार्ंसाठी अ प मदुतीचा कृषी पतपरुवठा करतात. िद.31 माचर्, 2022 
रोजी 21,097 ाथिमक कृषी पतपरुवठा सं था होत्या. यामध्ये 20 कृषक सेवा सं था व 856 आिदवासी सहकारी सं थांचा समावेश 
असनू त्यांची सभासद संख्या अनकुर्मे समुारे 0.66 लाख व 7.39 लाख होती. ाथिमक कृषी पतपरुवठा सं थांची मािहती तक्ता 8.16 
मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 8.15  िशखर व िज हा मध्यवतीर् सहकारी बकँांची मािहती   
(िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2020 2021 2022* 

2021 च्या 
तलुनेत 2022 
मधील शेकडा 

बदल     
महारा टर् राज्य सहकारी बकँ मयार्िदत     
 सभासद (संख्या)  2,000 2,000 2,000 0.0 
 खेळते भांडवल (₹ कोटी) 33,454 34,704 36,367 4.8 
 ठेवी (₹ कोटी) 20,849 20,308 21,067 3.7 
       िवतरीत कजर्  (₹ कोटी)  25,485 21,219 20,592 (-)3.0 
 येणे कजर् (₹ कोटी) 20,817 23,295 25,960 11.4 
 थकीत कजर् (₹ कोटी) 1,569 1,673 1,756 5.0 
िज हा मध्यवतीर् सहकारी बकँा (31)     
 सभासद (लाख)  2.01 2.00 2.00 0.0 
 खेळते भांडवल (₹ कोटी) 1,10,083 1,32,783 1,37,892 3.8 
 ठेवी (₹ कोटी) 91,541 98,877 1,03,090 4.3 
 िवतरीत  कजर्  (₹ कोटी) 39,863 41,988 41,954 (-)0.1 
 येणे कजर् (₹ कोटी) 57,549 63,818 61,358 (-)3.9 
 थकीत कजर् (₹ कोटी) 15,111 18,649 14,884 (-)20.2 
आधार : महारा टर् राज्य सहकारी बकॅ मयार्िदत                                                                                                                                                  * अ थायी 

तक्ता 8.16  ाथिमक कृषी पतपरुवठा सहकारी सं थांची मािहती   
   (िद. 31  माचर् रोजी) 

तपशील 2020 2021 2022* 
2021 च्या तलुनेत 

2022 मधील 
शेकडा बदल     

सं था  (संख्या) 20,744 20,897 21,097 1.0 
सभासद (लाख) 153 153 155 1.3 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 23,886 24,145 26,159 8.3 
विनधी (₹ कोटी) 4,985 4,944 5,265 6.5 
भाग भांडवल  (₹ कोटी) 3,485 3,428 3,726 8.7 
 पैकी, राज्य शासनाचे  8.80 9.70 10.60 9.3 
कजर्दार सभासद  (लाख) 30.83 30.72 30.50 (-)0.7 
 पैकी,  1) अत्य प भधूारक  (एक हेक्टर पयत) 8.95 9.01 8.59 (-)4.7 
          2) अ प भधूारक  (एक ते दोन हेक्टर पयत) 7.80 7.83 7.57 (-)3.3 
िवतरीत कजर् (₹ कोटी) 13,816 12,941 13,072 1.0 
 पैकी, अ प व अत्य प भधूारक शेतकऱ्यांना िवतरीत 6,068 5,739 5,549 (-)3.3 
येणे कजर् (₹ कोटी) 14,512 18,019 19,753 9.6 
कजर् वसलुी  (₹ कोटी) 11,179 9,413 9,079 (-)3.5 
थकीत  कजर् (₹ कोटी) 5,824 6,089 5,986 (-)1.7 
न यातील सं था (संख्या) 10,070 9,944 10,722 7.8 
तो ातील सं था (संख्या) 10,383 10,442 9,645 (-)7.6 
आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी  सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                          * अ थायी 
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कृषी िकर्या सहकारी सं था  

8.28 कृषी िकर्या कदर् थापन करण्यासाठी सहकारी सं थांना राज्य शासन अथर्सहा य परुिवते. महारा टर् सहकारी सं था 
अिधिनयम 1960 अंतगर्त न दणीकृत असलेले सहकारी साखर कारखाने, कापसू िंपजणी व गास ा बांधणी सं था, सतू िगरण्या, 
हातमाग व यंतर्माग, दगु्ध, मत् य यवसाय, भात िगरण्या, तेल िगरण्या आिण इतर िकर्या कदर् या कृषी िकर्या सहकारी सं थांमध्ये 
समािव ट आहेत. िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 25,816 कृषी िकर्या सं था कायर्रत असनू त्यांची सभासद संख्या अंदाजे 66 लाख 
आहे. 

8.29.1 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 175 न दणीकृत सहकारी साखर कारखाने होते. सहकारी साखर कारखान्यांची मािहती  
तक्ता 8.17  मध्ये िदली आहे. 

8.29.2  िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 13,746 सहकारी दगु्ध सं था व 81 सहकारी दगु्ध संघ होते.  सहकारी दगु्ध सं था व दगु्ध 
संघ यांची मािहती तक्ता 8.18 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 8.17   सहकारी साखर कारखान्यांची मािहती    
(िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2020 2021 2022* 

2021 च्या 
तलुनेत 2022 
मधील शेकडा 

बदल     
न दणीकृत सहकारी कारखाने (संख्या) 175 175 175 0.0 
उत्पादन चाल ूअसलेले कारखाने (संख्या) 79 95 101 6.3 

  सभासद ('00) 27,093 26,582 27,058 1.8 
राज्य शासनाचे  भाग भांडवल (₹ कोटी) 1,304.88 1,310.85 1,315.21 0.3 
ितिदन सरासरी गाळप क्षमता  ( लाख मे. टन)  5.65 7.95 8.01 0.8 
गाळप झालेला ऊस  (लाख मे. टन)  532.95 969.60 1,322.32 36.4 
साखर उत्पादन (लाख मे. टन)  59.82 101.46 137.35 35.4 
सरासरी उतारा (टक्के) 11.22 11.16 11.25 0.8 
उसाची सरासरी िंकमत (₹ ित मे. टन)       
 अ) रा त व िकफायतशीर दर 2,566 2,588 2,514 (-)2.9 
 ब)  कारखान्यांनी त्यक्षात अदा केलेली  2,160 2,359 2,617 10.9 
मळी (लाख मे. टन)  13.47 22.59 27.82 23.2 
कारखान्यांची संख्या      
 अ) आसवनी क प असले या  68 68 78 14.7 
 ब) सह वीज िनिर्मती क प असले या  60 60 60 0.0 
सह वीज िनिर्मती  क्षमता (मेगावटॅ) 1,237.90 1,237.90 1,237.90 0.0 

  न यातील कारखाने (संख्या)  30 26 28 7.7 
  तो ातील कारखाने (संख्या) 65 67 37 (-)44.8 
  आधार : साखर आयकु्त यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                                                                                                               * अ थायी 

तक्ता 8.18  सहकारी दगु्ध सं था व दगु्ध संघ यांची मािहती   
(िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 
सहकारी दगु्ध सं था  सहकारी दगु्ध संघ 

2021 2022* शेकडा बदल  2021 2022* शेकडा बदल 
सं था  (संख्या) 13,235 13,746 3.9  79 81 2.5 
सभासद  (लाख) 12.47 12.98 4.1  1.39 1.47 5.8 
भाग भांडवल (₹ कोटी) 13.28 14.04 5.7  82.37 83.27 1.1 
खेळते भांडवल  (₹ कोटी) 28.15 28.42 1.0  90.18 90.63 0.5 
दधू खरेदी  (₹ कोटी) 316.67 326.79 3.2  984.27 985.34 0.1 
दधू व दगु्धजन्य पदाथार्ंची िवकर्ी (₹ कोटी) 471.36 492.57 4.5  1,245.30 1,249.86 0.4 
न यातील सं था (संख्या)  7,911 8,204 3.7  62 66 6.5 
तो ातील सं था (संख्या) 5,324 5,542 4.1  17 15 (-)11.8 

आधार : आयकु्त, दगु्ध यवसाय िवकास िवभाग यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                                           * अ थायी  
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8.29.3 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 76 कापसू िंपजणी व गास ा बांधणी करणाऱ्या सहकारी सं था होत्या. कापसू िंपजणी व 
गास ा बांधणी करणाऱ्या सहकारी  सं थांची  मािहती  तक्ता 8.19 मध्ये िदली आहे. 

 8.29.4 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 208 सहकारी सतू िगरण्या होत्या व त्यापैकी 71 सतू िगरण्या कायर्रत होत्या. सहकारी सतू 
िगरण्यांची मािहती तक्ता 8.20 मध्ये िदली आहे. 

 

8.29.5 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 650 सहकारी हातमाग व 1,694 सहकारी यंतर्माग सं था होत्या. सहकारी हातमाग व 
सहकारी यंतर्माग सं थांची मािहती तक्ता 8.21 मध्ये िदली आहे. 

 
 

तक्ता 8.20  सहकारी सतू िगरण्यांची मािहती 

    (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2021* 2022* शेकडा 
बदल 

िगरण्यांची संख्या 210 208 (-)0.1 

 पैकी, उत्पादन चाल ूअसले या 71 71 0.0 

सभासद ('00) 4,923 4,823 (-)2.0 

भाग भांडवल (₹ कोटी) 1,886.13 1,938.13 2.8 

 पैकी, राज्य शासनाचे 1,676.56 1,653.39 (-)1.4 

खेळते भांडवल (₹ कोटी) 5,142.78 6,099.49 18.6 

चात्यांची संख्या  (लाख) 15.95 15.78 (-)1.1 

उत्पािदत सतूाचे मू य 2,125.45 2,764.80 30.1 

न यातील िगरण्या (संख्या) 8 12 50.0 

तो ातील िगरण्या (संख्या) 39 59 51.3 
आधार :  आयकु्त, व तर्ो ोग यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन                    * अ थायी     

तक्ता 8.19  कापसू िंपजणी व गास ा बांधणी करणाऱ्या   
              सहकारी सं थांची मािहती  

      (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2021 2022* शेकडा 
बदल 

सं था (संख्या) 76 76 0.0 

    पैकी, उत्पादन चाल ूअसले या  70 70 0.0 

सभासद ('00) 1005 973 (-)3.2 

भाग भांडवल  (₹ कोटी) 7.83 7.86 0.4 

  पैकी, राज्य शासनाचे 2.05 2.09 2.0 

खेळते भांडवल (₹ कोटी) 73.83 76.85 4.1 

िंपजणी केलेला कापसू (मे. टन) 27.0 23.29 (-)13.7 

न यातील सं था (संख्या) 18 11 (-)38.9 

तो ातील सं था (संख्या)  52 59 13.5 
* अ थायी   

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय,  
महारा टर् शासन                                                   

तक्ता 8.21  सहकारी हातमाग व सहकारी यंतर्माग सं थांची मािहती   
   (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 
हातमाग  यंतर्माग 

2021* 2022* शेकडा बदल  2021* 2022* शेकडा बदल 
सं था  (संख्या)  644 650 0.9  1682 1694 0.7 
सभासद ('00) 596.60 602.00 0.9  814.63 820.49 0.7 
भाग भांडवल  (₹ कोटी) 8.05 7.82 (-)2.9  176.14 175.83 (-)0.2 
 पैकी, राज्य शासनाचे  1.69 1.64 (-)0.3  56.74 52.97 (-)6.6 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 9.04 9.33 3.2  1,058.17 1,038.36 (-)1.9 
मागांची संख्या  ('000) 3.68 2.90 (-)21.2  14.19 14.26 0.5 
उत्पादन मू य (₹ कोटी) 30.25 44.34 46.6  69.24 78.51 13.4 
न यातील सं था (संख्या)   216 128 (-)40.7  134 115 (-)14.2 
तो ातील सं था  (संख्या) 428 517 20.8  1,475 1,473 (-)0.1 
आधार : आयकु्त, व तर्ो ोग यांचे कायार्लय, महारा टर्  शासन                                                                  * अ थायी         
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मिच्छमारी  सहकारी सं था 

 8.30 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 3,218 ाथिमक मिच्छमारी सहकारी सं था, 37 मिच्छमारी  सहकारी संघ आिण एक 
सहकारी महासंघ कायर्रत होते.  मिच्छमारी सहकारी सं थांची मािहती तक्ता 8.22 मध्ये िदली आहे. 
 

सहकारी पणन सं था 
8.31 सहकारी पणन सं थांची संरचना ितर् तरीय आहे. महारा टर् राज्य सहकारी पणन महासंघ मयार्िदत ही िशखर सं था असनू 
िज हा तरावर िज हा सहकारी पणन सं था तर गर्ाम तरावर ाथिमक सहकारी पणन सं था कायर्रत आहेत.  सहकारी पणन सं थांची 
मािहती तक्ता 8.23 मध्ये िदली आहे. 

िबगर कृषी सहकारी पतपरुवठा सं था 
8.32 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 21,030 िबगर कृषी पतपरुवठा सं था असनू त्यापैकी 13,955 नागरी सहकारी पतपरुवठा 
सं था, 6,620 पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतपरुवठा सं था व 455 नागरी सहकारी बकँा होत्या. समुारे 24 टक्के िबगर कृषी 
पतपरुवठा सं था तो ात असनू 15 टक्के नागरी सहकारी बकँा अवसायनात आहेत. िबगर कृषी सहकारी पतपरुवठा सं थांची मािहती 
तक्ता 8.24 मध्ये िदली आहे. 

 

 

तक्ता 8.22 मिच्छमारी  सहकारी सं थांची मािहती   
      (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2021 2022* शेकडा बदल 
सं था  (संख्या)  3,205 3,218 0.4 
सभासद (लाख) 3.25 3.27 0.6 
भाग भांडवल  (₹ कोटी) 69.80 69.85 0.1 
 पैकी, राज्य शासनाचे  55.67 55.67 0.0 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 251.90 252.05 0.1 
मासे व मत् य उत्पादन िवकर्ी (₹ कोटी) 708.11 712.19 0.6 
न यातील सं था (संख्या) 1,985 2,010 1.3 
तो ातील सं था (संख्या) 1,220 1,218 (-)1.0 
आधार : आयकु्त, मत् य यवसाय यांचे कायार्लय,  महारा टर्  शासन                                                                                                                            * अ थायी      

तक्ता 8.23   सहकारी पणन सं थांची माहीती 
(िद.31 माचर् रोजी ) 

तपशील 2021 2022* शेकडा बदल 
सं था (संख्या) 1,370 1,291 (-)5.8 
सभासद  (लाख) 10.41 10.51 1.0 
भाग भांडवल (₹ कोटी) 96.00 97.00 1.0 

   पैकी, राज्य शासनाचे  24.10 24.71 2.5 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 1,897 2,029 7.0 
िवकर्ी (₹ कोटी)    
 (अ) शेतमाल  3,649 3,497 (-)4.2 
 (ब)  खते 744 738 (-)0.8 
 (क) िबयाणे 118 137 16.1 
 (ड) गर्ाहकोपयोगी व त ू  443 455 2.7 
न यातील सं था  (संख्या) 625 626 0.2 
तो ातील सं था  (संख्या) 613 644 5.1 

आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक  सहकारी  सं था  यांचे कायार्लय, महारा टर्  शासन                                                                                                                    * अ थायी    
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तक्ता 8.24  िबगर कृषी सहकारी पतपरुवठा सं थांची मािहती   
                                                                                                                                                                                    (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2021 2022* शेकडा बदल 

सं था (संख्या) 21,006 21,030 0.1 
सभासद (लाख) 280.85 283.91 1.1 
ठेवी (₹ कोटी) 1,09,984 1,10,893 0.8 
विनधी (₹ कोटी) 27,562 29,033 5.3 
भाग भांडवल (₹ कोटी) 12,310 13,422 9.0 
  पैकी, राज्य शासनाचे  1.0 0.9 (-)10.0 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 2,02,664 2,08,784 3.0 
िवतरीत कज (₹ कोटी) 80,726 80,778 0.1 
येणे कजर् (₹ कोटी)   75,788 78,682 3.8 
कज वसलुी (₹ कोटी) 56,501 54,308 (-)3.9 
थकीत कज (₹ कोटी) 11,448 12,272 7.2 
न यातील सं था (संख्या)  14,994 14,940 (-)0.4 
तो ातील सं था  (संख्या) 5,006 5,022 0.3 

 आधार : सहकार  आयकु्त व  िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय महारा टर् शासन                                                                                * अ थायी    

सहकारी गर्ाहक सं था 
8.33 महारा टर् राज्य सहकारी गर्ाहक महासंघ ही िशखर सं था असनू ती िज हा तरावर घाऊक गर्ाहक भांडारांच्या कायार्ंवर िनयंतर्ण 
ठेवते. ही घाऊक गर्ाहक भांडारे कायर्रत असणाऱ्या ाथिमक गर्ाहक भांडारांना माल िवतिरत करतात. िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 
129 घाऊक गर्ाहक भांडारे व 1,560 ाथिमक गर्ाहक भांडारे कायर्रत होती.  सहकारी गर्ाहक महासंघ, घाऊक व ाथिमक सहकारी  
गर्ाहक भांडारांची  मािहती  तक्ता 8.25 मध्ये िदली आहे. 

इतर सहकारी सं था  
8.34 िद.31 माचर्, 2022 रोजी राज्यात 36 लाख सभासद असले या 1,20,540 सहकारी गहृिनमार्ण सं था होत्या. त्यापैकी 
11,507 गहृिनमार्ण सं थांचे ह तांतरण िवकसक/जागामालक यांनी करून िदले असनू 16,619 गहृिनमार्ण सं थांचे मानीव ह तांतरण 
करण्यात आले आहे.  

8.35  िद.31 माचर्, 2022 रोजी 10,915 मजरू कंतर्ाट सहकारी सं था असनू सभासद संख्या समुारे 5.53 लाख होती. एकूण  
257 जंगल कामगार सहकारी सं था असनू सभासद संख्या 0.64 लाख  होती. 

 
 

तक्ता 8.25  गर्ाहक महासंघ, घाऊक व ाथिमक सहकारी गर्ाहक भांडारांची मािहती 
                                                                                                                                                                               (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील सहकारी गर्ाहक महासंघ  घाऊक सहकारी गर्ाहक भांडार  ाथिमक  सहकारी गर्ाहक 
भांडार 

2021 2022*  2021 2022*  2021 2022* 
संख्या 1 1  129 129  1,610 1,560 
सभासद  ('00) 6.85 6.85  3,458 3,579  12,965 13,428 
भाग भांडवल (₹ कोटी) 0.51 0.51  21.54 22.15  89.87 95.75 
  पैकी, राज्य शासनाचे  - -  3.59 3.71  4.38 4.64 
न यातील गर्ाहक भांडारे (संख्या)  1 1  76 71  954 928 
तो ातील गर्ाहक भांडारे  (संख्या) - -  53 58  630 625 
आधार :  i)  सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन         * अ थायी 
 ii) महारा टर् राज्य सहकारी गर्ाहक महासंघ मयार्.                       
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महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्िदत  
8.36 महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्िदत ही राज्यातील गहृिनमार्ण पतपरुवठा करणारी मध्यवतीर् सं था 
आहे. महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्िदत यांची मािहती तक्ता 8.26 मध्ये िदली आहे. 

परवानाधारक सावकार  

 8.37 कृषी व िबगर कृषी पतपरुवठा सं थां यितिरक्त 
परवानाधारक सावकारांना, वैयिक्तक कजार्चे वाटप उपल ध 
करून देण्यास राज्य शासनाने अनमुती िदली आहे. सहकार 
आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लयामाफर् त 
परवाने िदले जातात. परवानाधारक सावकारांची मािहती   
तक्ता 8.27 मध्ये िदली आहे.                                                 

 

 

 

* * * * * 

 

तक्ता 8.26   महारा टर् राज्य सहकारी गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्िदतची  मािहती    
                                                                                                                                                                                   (िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2021 2022* शेकडा बदल 
सभासद  (संख्या) 10,249 10,240 (-)0.1 
खेळते भांडवल (₹ कोटी) 90.85 91.29 0.5 
थलू िवतरीत  कजर् (₹ कोटी)   644.00 644.00 0.0 
येणे कजर् (₹ कोटी)   45.55 44.14 (-)3.1 
कजर्  वसलुी (₹ कोटी)   5.43 4.35 (-)19.9 
थकीत कजर् (₹ कोटी)    18.64 17.09 (-)8.3 
आधार : महारा टर् राज्य सहकारी  गहृिनमार्ण िव ीय महामंडळ मयार्िदत                                                                                                                 * अ थायी   

तक्ता 8.27  परवानाधारक सावकारांची मािहती 
(िद.31 माचर् रोजी) 

तपशील 2021 2022* शेकडा 
बदल 

सावकार (संख्या) 12,001 11,618 (-)3.2 
कजर्दार (संख्या)   7,88,706 7,14,632 (-)9.4 
वाटप केलेले कजर् (` कोटी) 1,755.25 1,520.35 (-)13.4 
आधार : सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन   
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पिरिश ट 8.1 
 

राज्यातील खिनजांचे उत्पादन 
(उत्पादन: '000 टनात) 

(मू य: ` लाख) 

अ. 
कर्. खिनज पदाथर् उत्पादन/  

मू य 1961$ 1971$ 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2020-21 2021-22 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मीठ उत्पादन   384      472      540          229          148           180  70 94 

2 कोळसा उत्पादन   856    2,085    5,770     16,848   28,754       36,932  47,434 56,521 

  मू य    186      745    6,681   47,244   2,10,192  5,08,249  9,22,580 9,89,618 

3 कर्ोमाईट उत्पादन        1           3           2   --         0.60   --  -- -- 

  मू य        1           5           5   --              8   --  -- -- 

4 कच्चे लोखंड उत्पादन   362       613   1,456         645            22        1,018  1,238 2,264 

  मू य      51         69     657        384             31        7,154  17,167 20,512 

5 चनुखडी उत्पादन     55       363       715       5,135       6,066       10,431  13,582 15,089 

  मू य        2         33       163       1,968       5,266    15,647  55,549 47,657 

6 कच्चे मगँनीज उत्पादन   179       218       232          276          363          589  1,042 1,128 

  मू य   206       148       553       1,615       6,280     54,109  1,53,461 97,289 

7 केओिलन  
(नैसिर्गक) 

उत्पादन       2           3           5               3         0.20   --  -- -- 

 मू य   0.13      0.16           1               1         0.29   --  -- -- 

8 बॉक्साईट उत्पादन     27       302       365         543       1,027       2,492  453 640 

  मू य        2         21       137         443      1,705      4,585  3,367 6,880 

9 डोलोमाईट उत्पादन        6           5         27            28            65              79  -- -- 

  मू य  0.38           1           8            27          145              71  -- -- 

10 िसिलका सडँ उत्पादन       5         27         89          197          168           327  -- -- 

  मू य  0.34           3           3            87          228            982  -- -- 

11 लोराईट (गेर्डेड) उत्पादन  --   --   --               3               3           284  1 1 

  मू य  --   --   --   --            24      12,457  94 59 

12 लटेॅराईट उत्पादन  --   --   --            85            83             49  -- -- 

  मू य  --   --   --           76         107            58  -- -- 

13 कायनाईट उत्पादन  --           5         22             15         0.20               3  1 3 

  मू य  --         11         53            85               1            24  36 27 

14 इतर$$ उत्पादन  --           4      544          912          306        4,034  508 142 

  मू य  --      0.36         27          196            49        5,258  1,126 49 

आधार -  (1) भिूवज्ञान आिण खिनकमर् संचालनालय, महारा टर् शासन, नागपरू         

              (2) सहा यक मीठ आयकु्त, भारत सरकार, मुंबई (फक्त मीठाकिरता). 
                        $   आकडे कॅलेन्डर वषार्किरता आहेत. 
             $$   सनॅ्ड टोिंवग व िसलीमानाईट हे इतर खिनजांमध्ये अंतभूर्त आहेत. 
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पिरिश ट 8.2 
 

राज्यातील उ ोगांच्या िनवडक बाबी  
(वािर्षक उ ोग पाहणीवर आधारीत) 

 (` कोटी) 
 कायर्  

(दोन अंकी 
रा टर्ीय औ ोिगक वगीर्करण 

2008) 

वषर् उ ोगांची 
संख्या 

ि थर 
भांडवल 

खेळते 
भांडवल 

कामगारांचे 
वेतन 

एकूण 
उत्पादन 

वापरलेला 
माल 

एकूण 
िनिव ठी 

िन वळ 
मू यविृ  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(1) कापसू िंपजणी, सफाई 2018-19 595 1,473 3,012 99 20,849 17,124 19,701 1,021 

 इत्यादी (01) 2019-20 596 959 1,807 57 10,333 7,752 9,590 629 

(2) मीठ उत्पादन (08) 2018-19 13 1 अ प 2 5 अ प 1 3 

  2019-20 11 2 0 2 5 0 2 3 

(3) खा  उत्पादने व पेये  (10, 11) 2018-19 2,791 47,530 6,571 3,083 1,85,567 1,27,634 1,58,138 24,041 

  2019-20 2,728 47,191 24,526 3,276 1,91,305 1,35,454 1,67,638 20,205 

(4) तंबाख ूउत्पादने (12) 2018-19 80 1,194 833 175 4,160 1,338 1,514 2,528 

  2019-20 75 1,124 826 279 4,337 1,382 1,626 2,603 

(5) व तेर् (13) 2018-19 1,745 15,339 (-) 732 2,562 40,380 23,245 32,511 6,270 

  2019-20 1,759 18,831 2,118 2,245 34,615 19,480 27,668 5,117 

(6) व तर् ावरणे (14) 2018-19 1,006 1,735 2,473 488 7,773 3,326 5,910 1,701 

  2019-20 933 2,207 871 505 7,506 3,069 5,751 1,543 

(7) चामडे व त्यासंबंिधत  2018-19 109 202 289 70 1,095 555 822 249 

 उत्पादने (15) 2019-20 107 207 296 58 1,265 528 981 260 

(8) लाकूड  व लाकडाची उत्पादने  2018-19 229 504 338 55 1,607 1,062 1,341 235 

 आिण बूच (फिर्नचर वगळून) (16) 2019-20 199 813 542 51 2,210 1,439 1,859 296 

(9) कागद व कागदाची उत्पादने (17) 2018-19 812 8,548 3,902 426 18,050 11,518 14,549 2,865 

  2019-20 773 8,331 1,158 528 16,822 10,417 13,517 2,648 

(10) छपाई व मिुदर्त माध्यमांचे  2018-19 789 11,123 645 439 10,785 4,691 7,370 3,031 

 पनुरुत्पादन (18) 2019-20 776 3,481 2,249 375 12,841 6,158 9,673 2,775 

(11) कोळसा, शु  पेटर्ोिलयम 2018-19 105 17,725 3,647 650 1,19,968 1,04,376 1,12,319 6,437 

 यांची उत्पादने (19) 2019-20 147 24,508 3,878 718 1,10,426 95,293 1,05,947 3,066 

(12) रसायने व रासायिनक उत्पादने,  2018-19 2,534 53,273 29,215 3,626 1,79,761 95,037 1,38,875 36,177 

 औषध, वै कीय रसायने व  
जैिवक उत्पादने (20,21) 

2019-20 2,615 55,593 31,724 3,604 1,61,770 82,436 1,20,174 36,683 

(13) रबर आिण लाि टक उत्पादने 
(22) 

2018-19 1,694 18,810 18,663 1,691 54,493 32,918 44,501 8,001 

  2019-20 1,673 21,393 1,405 1,787 51,453 27,800 38,999 10,627 

(14) इतर अधात ूखिनज उत्पादने (23) 2018-19 896 25,870 2,018 638 27,484 10,215 19,530 6,780 

  2019-20 836 13,203 24,180 555 17,448 7,853 12,612 3,811 

(15) मलूभतू धात ू(24) 2018-19 1,311 54,654 8,310 2,266 1,57,036 93,442 1,38,558 14,869 

  2019-20 1,238 71,997 4,953 2,379 1,40,984 89,931 1,26,140 10,711 

 (पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 8.2 (समा त) 
 

 

कायर् 
(दोन अंकी 

रा टर्ीय औ ोिगक वगीर्करण 
2008) 

वषर् उ ोगांची 
संख्या 

ि थर 
भांडवल 

खेळते 
भांडवल 

कामगारांचे 
वेतन 

एकूण 
उत्पादन 

वापरलेला 
माल 

एकूण 
िनिव ठी 

िन वळ 
मू यविृ  

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

(16) धातचू्या व तूंची उत्पादने 
यंतेर् व यंतर्सामगर्ी वगळून 
(25) 

2018-19 3,197 17,268 8,841 2,235 53,810 32,723 42,283 9,689 

2019-20 3,116 18,395 703 2,205 54,661 30,701 43,132 9,745 

(17) संगणक, िव तु आिण  2018-19 472 4,829 3,327 602 28,874 18,100 24,030 4,129 

ऑ टीकल उत्पादने (26) 2019-20 424 4,622 4,573 680 28,435 18,728 24,937 2,742 

(18) िव तु सामगर्ी  (27) 2018-19 1,229 13,111 3,670 1,508 50,351 33,185 41,169 7,657 

 2019-20 1,214 12,496 6,947 1,402 41,075 26,063 32,501 7,171 

(19) यंतेर् व यंतर्सामगर्ी (इतरतर्  
वगीर्कृत नसलेले), यंतर् व 
यंतर्सामगर्ीची दरुु ती आिण  
उभारणी (28,33) 

2018-19 2,297 28,105 20,100 3,581 1,09,333 62,622 83,222 23,192 

2019-20 2,187 33,983 16,926 3,792 1,03,785 57,113 80,330 18,906 

(20) मोटार वाहने, टर्ेलसर् व  2018-19 1,340 41,093 11,350 4,279 1,38,474 98,447 1,15,869 16,697 

िनम टर्ेलसर् (29) 2019-20 1,441 48,664 7,456 4,713 1,23,669 81,107 1,02,081 15,501 

(21) इतर पिरवहन सामगर्ी (30) 2018-19 306 8,881 2,475 1,171 50,603 34,382 39,492 9,990 

 2019-20 271 9,783 843 1,050 47,048 31,246 35,497 10,419 

(22) फिर्नचर उत्पादने व इतर 2018-19 1,188 4,875 6,361 1,016 38,196 28,116 32,726 4,947 

व तिुनमार्ण (31,32) 2019-20 1,218 5,494 285 1,302 49,213 36,197 42,552 6,014 

(23) इतर (टाकाऊ व तुंचे 
संचयन,  िकर्या व िव हेवाट 
संबंधी कायर्, व तुंचा 
पनुवार्पर, काशन कायर्, 
इतर उ ोग)    (38,58, 
इतर)            

2018-19 1,234 47,688 480 1,003 31,906 8,720 23,747 5,707 

2019-20 1,273 19,931 (-) 3,099 687 28,561 8,858 20,701 6,460 

 एकूण 
2018-19 25,972 4,23,831 1,35,788 31,666 13,30,560 8,42,775 10,98,176 1,96,218 

2019-20 25,610 4,23,204 1,35,168 32,248 12,39,769 7,79,005 10,23,908 1,77,936 

आधार -   वािर्षक उ ोग पाहणी,  रा टर्ीय सांिख्यकी  कायार्लय, कदर् शासन                         
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पिरिश ट 8.3 
 

भारतातील औ ोिगक उत्पादनांचे िनदशांक 
(पायाभतू वषर् 2011-12=100) 

अ.कर्. बाब भार 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23++ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
I सवर्साधारण िनदशांक 100.00 125.3 130.1 129.0 118.1 128.8 135.7 
II खाणकाम  14.37 104.9 107.9 109.6 101.0 107.4 113.2 
III व तिुनमार्ण 77.63 126.6 131.5 129.6 117.2 128.6 134.8 

 उ ोग गट        

1 खा  उत्पादने   5.30 108.1 121.3 123.7 120.4 121.7 125.7 

2 पेय 1.04 105.4 109.2 106.4 78.9 83.8 103.3 

3 तंबाख ू उत्पादने 0.80 95.1 94.2 95.4 81.8 85.7 87.9 

4 कापड उत्पादने 3.29 117.1 118.7 115.7 91.1 117.7 107.7 

5 व तर् ावरणे  1.32 137.5 154.2 154.6 108.4 128.4 128.2 

6 चामडे व संबंिधत उत्पादने 0.50 123.9 125.0 122.7 100.6 100.4 94.6 

7 लाकुड व  लाकडाची उत्पादने आिण बचू 
(फिर्नचर वगळता), का ापासनू 
बनिवले या व मलुामा िदले या व त ु 

0.19 92.4 105.1 113.8 91.5 102.9 106.4 

8 कागद आिण कागदाची उत्पादने 0.87 108.9 104.1 90.8 69.6 81.7 82.9 

9 छपाई व मिुदर्त माध्यमांचे पनुरुत्पादन 0.68 99.7 97.6 90.7 65.3 70.6 91.0 

10 कोळसा आिण शधु्द पेटर्ोिलयम  उत्पादने  11.77 123.5 126.7 126.7 111.2 118.2 125.7 

11 रसायने व रासायिनक उत्पादने 7.87 116.1 119.0 118.5 116.0 121.2 129.9 

12 औषध,वै कीय रसायने व जैिवक उत्पादने 4.98 212.1 215.5 215.2 218.7 227.6 213.7 

13 रबर आिण लिॅ टक उत्पादने 2.42 110.6 108.0 100.0 96.3 103.6 104.5 

14 इतर अधात ूखिनज उत्पादने 4.09 113.9 123.6 121.3 105.7 121.5 132.1 

15 मलूभतू धात ू 12.80 138.0 143.3 159.1 149.8 173.3 185.8 

16 धातूंच्या व तुंची उत्पादने (यंतर् व सामगर्ी 
वगळून) 

2.65 107.9 106.2 90.6 78.2 84.7 84.8 

17 संगणक, िव तु आिण ऑि टकल उत्पादने 1.57 148.5 168.7 151.0 132.0 138.6 140.1 

18 िव तु सामगर्ी  3.00 107.4 110.1 105.2 92.3 107.2 97.4 

19 यंतेर् व यंतर्सामगर्ी, इतरतर् वगीर्कृत नसलेले 4.77 120.5 123.4 107.7 92.5 100.0 110.3 

20 मोटार वाहने, टर्ेलसर् आिण िनमटेर्लसर् 4.86 114.5 122.7 100.2 81.1 91.5 113.3 

21 इतर पिरवहन सामगर्ी 1.78 133.9 145.7 136.6 112.0 111.8 127.6 

22 फिर्नचर 0.13 196.6 212.6 197.3 142.2 164.8 212.4 

23 इतर व तिुनमार्ण 0.94 106.2 92.8 81.2 62.9 90.0 90.9 

IV वीज 7.99 149.2 156.9 158.4 157.6 169.3 186.0 
 आधार -  रा टर्ीय सांिख्यकी  कायार्लय, कदर् शासन       ++ एि ल 2022 ते िडसबर 2022 ची सरासरी  
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पिरिश ट 8.4 
 

राज्यातील सहकारी सं थांचा तपशील 
 

बाब 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2019-20 2020-21 2021-22* 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. सहकारी सं थांची संख्या         
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष 
 व िबगर-कृिष पतसं था 

29 31  34  34 34 33 33 33 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था  20,420$ 18,577  19,565  20,551 21,451 20,744 20,897 21,097 
(3) िबगर-कृिष पतसं था 2,964 5,474  11,291  22,014 23,434 20,863 21,006 21,030 
(4) पणन सं था 410 423  931  1,115 1,719 1,345 1,370 1,291 
(5) शेतमाल िकर्या  उपकर्म @ 6,810 14,327  28,954  39,070 48,848 26,661 26,491 25,816 
(6) सामािजक सेवा व इतर 
 सहकारी सं था @ 

11,964 21,915  43,845  75,232 1,28,760 1,43,305 1,47,613 1,53,471 

एकूण 42,597 60,747 1,04,620 1,58,016  2,24,306 2,12,951 2,17,410 2,22,738 
2. सभासदांची संख्या ('000)         
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष 
 व िबगर-कृिष पतसं था$$ 

70 1,014  1,485  1,371 247 213 212 212 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 3,794 5,416  7,942  10,125 15,001 15,310 15,314 15,462 
(3) िबगर-कृिष पतसं था 2,438 3,759  9,302  18,467 21,618 28,166 28,085 28,391 
(4) पणन सं था 282 471  745  840 1,337 1,026 1,041 1,051 
(5) शेतमाल िकर्या  उपकर्म 959 2,124  3,974  6,339 8,010 6,043 6,508 6,632 
(6) सामािजक सेवा व 
 इतर सहकारी सं था 

1,038 1,999  3,455  5,880 6,809 6,730 6,989 7,285 

एकूण 8,581 14,783  26,903  43,022 53,022 57,487 58,150 59,033 
3. खेळते भांडवल (` कोटी)          
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष 
 व िबगर-कृिष पतसं था 

613 1,831  8,806  39,267 89,719 1,43,624 1,67,578 1,74,350 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 343 527  1,851  6,988 18,987 23,886 24,145 26,159 
(3) िबगर-कृिष पतसं था 168 1,209  7,508  66,887 1,04,814 2,04,009 2,02,664 2,08,784 
(4) पणन सं था 39 188  340  1,518 1,300 1,662 1,897 2,029 
(5) शेतमाल िकर्या  उपकर्म 219 1,029  4,588  13,288 28,717 43,368 45,693 49,588 
(6) सामािजक सेवा व
 इतर सहकारी सं था 

107 426  1,191  6,492 4,897 7,853 7,989 8,100 

एकूण 1,489 5,210  24,284 1,34,440  2,48,434 4,24,402 4,49,966 4,69,010 
4. थलू कजर् (` कोटी)         
(1) िशखर व मध्यवतीर् कृिष 
 व िबगर-कृिष पतसं था      

751 1,528  9,085  28,709 40,436 65,992 63,851 63,190 

(2) ाथिमक कृिष पतसं था 133 250  800  3,734 8,060 13,816 12,941 13,072 
(3) िबगर-कृिष पतसं था 204 1,129  5,178  39,268 49,907 83,219 80,726 80,778 
(4) पणन सं था 3 3  8  18 11 4 5 5 
(5) शेतमाल िकर्या उपकर्म 3 12  17  103 2,052 2,493 2,385 2,178 
(6) सामािजक सेवा व 
      इतर सहकारी सं था 

4 12  60  235 215 216 221 231 

 एकूण 1,098 2,934  15,148  72,067 1,00,681 1,65,741 1,60,129 1,59,453 
(पढेु चाल)ू 
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पिरिश ट 8.4 (समा त) 

 
 

आधार -    सहकार आयकु्त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे कायार्लय, महारा टर् शासन     *अ थायी     ला ना    -     लाग ू नाही 
   टीप   -    1990-91 पयतची आकडेवारी जनू अखेरपयतची आहे. 
               $   यात ाथिमक कृिष पतसं था, ाथिमक भ-ूिवकास बकँा आिण धान्य बकँा यांचा 1970-71 पयत समावेश आहे. 
            $$   नाममातर् सभासद वगळून 
            @ 2000-01 या वषार्पासनू उपसा िंसचन सं थांचा समावेश उत्पादक ऐवजी सामािजक सेवा व इतर सहकारी सं था या कारात करण्यात आला आहे. 
                

 
 
 

 

बाब 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2019-20 2020-21 2021-22* 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5. येणे कज (` कोटी)         
(1) िशखर व मध्यवतीर् 
 कृिष व िबगर-कृिष 
 पतसं था 

478 1,137 5,889 23,120 42,385 78,413 87,158 87,362 

(2) ाथिमक कृिष 
 पतसं था 

284 384 1,310 5,308  12,024 14,512 18,019 19,753 

(3) िबगर-कृिष पतसं था 105 731 4,594 35,908  47,863 72,540 75,788 78,682 
(4) पणन सं था 2 4 9 182  5,032 26 30 33 
(5) शेतमाल िकर्या 
 उपकर्म 

6 30 69 236  3,724 4,406 6,158 6,974 

(6) सामािजक सेवा व 
 इतर सहकारी सं था 

8 25 191 2,899  834 481 498 515 

एकूण 883 2,311 12,062 67,653  1,11,862 1,70,378 1,87,651 1,93,319 
6. उलाढाल-तयार 
 मालाच्या िवकर्ीचे मू य 
 (` कोटी) 

        

(1) िशखर व मध्यवतीर् 
 कृिष व िबगर-कृिष 
 पतसं था 

ला ना ला ना ला ना ला ना ला ना ला ना ला ना ला ना 

(2) ाथिमक कृिष 
 पतसं था 

51 146 239 1,012  593 837 847 872 

(3) िबगर-कृिष पतसं था 3 10 -- 38  76 ला ना ला ना ला ना 
(4) पणन सं था 214 979 2,602 3,205  1,368 4,481 4,954 4,827 
(5) शेतमाल िकर्या 
 उपकर्म 

194 1,031 3,467 7,496  46,112 20,553 34,160 36,809 

(6) सामािजक सेवा व 
 इतर सहकारी सं था 

69 187 330 1,588  4,076 6,662 7,679 7,840 

 एकूण 531 2,353 6,638 13,339  52,225 32,534 47,639 50,348 


