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9. पायाभतू सिुवधा  
9.1 संतिुलत, सवर्समावेशक आिण शा वत आिर्थक वाढ साध्य करण्यासाठी चांग या पायाभतू सिुवधांची आव यकता असते. 
राहणीमान सलुभता व यवसाय सलुभता राखण्याकिरता पायाभतू सिुवधा सहा यभतू ठरतात. पायाभतू सिुवधांमध्ये भौितक व सामािजक 
सिुवधांचा समावेश होतो. भौितक पायाभतू सिुवधांमध्ये ामखु्याने पॉवर गर्ीड, वाहतकू व दळणवळणाचे जाळे यांचा अतंभार्व होतो.  

ऊजार् 
9.2 िवकिसत आिण जा त लोकसंख्या असले या राज्यांपैकी एक राज्य अस याने औ ोिगकीकरण, नागरीकरण, िडिजटल 
तंतर्ज्ञानाचा वापर व वाहतकू के्षतर्ातील िव तुीकरण यामळेु राज्यातील वीजेची मागणी वाढत आहे. वाढत्या वीज मागणीची पतुर्ता 
करण्यात राज्य यश वी ठरले आहे. शा वत िवकास ध्येय 7 ‘सवार्ंसाठी िकफायतशीर, िव वासाहर्, शा वत आिण आधिुनक ऊजार् 
उपल ध करुन देणे’ मध्ये अंतभूर्त असले या वच्छ ऊजला चालना देण्यासाठी राज्य यत्नशील आहे. 

वीज  
9.3 औ ोिगक, कृषी व सेवा के्षतर्ाचे उत्पादन वाढिवण्यासाठी िव वासाहर् तसेच अखंिडत वीजपरुवठा आव यक आहे. िवजेचे 
िवतरण व पारेषण यामध्ये अिधक कायर्क्षमता साध्य करण्यासाठी राज्यात िडिजटल तंतर्ज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. शा वत 
िवकासासाठी सौर, पवन, जैिवक आिण जलिव तु इत्यादी नवीकरणीय ोतां ारे वीज िनिर्मतीस चालना देण्यात येत आहे.  

थािपत क्षमता 
9.3.1 िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्यातील वीज िनिर्मतीची 
एकूण थािपत क्षमता 37,348 मेगावटॅ असनू त्यात खाजगी 
के्षतर्ाचा िह सा 59.9 टक्के, सावर्जिनक के्षतर्ाचा 34.8 टक्के 
आिण सावर्जिनक-खाजगी भागीदारी क पाचा (रत्नािगरी गसॅ 
पॉवर ोजेक्ट मयार्िदत) 5.3 टक्के िह सा होता. वीज िनिर्मतीच्या 
थािपत क्षमतेमध्ये देशात राज्याचा सवार्िधक (10.9 टक्के) 
िह सा आहे. खाजगी के्षतर्ातील िवजेच्या थािपत क्षमतेत 
नवीकरणीय ऊजचा 46.0 टक्के िह सा होता. ोतिनहाय 
थािपत क्षमता तक्ता  9.1 मध्ये िदली आहे.   

  

 
 

तक्ता 9.1    ोतिनहाय थािपत क्षमता 
(मेगावॅट) 

ोत 
िद. 31 माचर् रोजी िद. 31 िडसबर, 2022 

रोजी 
सन 2022 मध्ये 

2021 च्या  तलुनेत 
शेकडा बदल 2020 2021 2022 

राज्याअंतगर्त   36,644 36,902 37,348 38,246 1.2 
   औि णक  21,176 21,176 20,966 20,966 (-)1.0 
   नवीकरणीय                         9,588 9,846 10,502 11,400 6.7 
   जलजन्य  3,061 3,061 3,061 3,061 0.0 
   नैसिर्गक वायजुन्य 2,819 2,819 2,819 2,819 0.0 
कदर्ीय के्षतर्ाकडून वाटप 7,831 7,944 7,944 7,944 0.0 
आधार :  महािनिर्मती,  महाऊजार्,  कदर्ीय िव तु ािधकरण, टाटा पॉवर कं. मयार्., अदानी इलेक्टर्ीिसटी मुंबई मयार्. 
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वीज िनिर्मती   
9.3.2 राज्यात सन 2021-22 मध्ये 1,31,682 दशलक्ष यिुनट 
वीज िनिर्मती झाली. सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयत  
राज्यात 1,01,511 दशलक्ष यिुनट वीज िनिर्मती झाली. राज्यात  
सन 2021-22 मध्ये झाले या वीज िनिर्मतीत खाजगी के्षतर्, 
सावर्जिनक के्षतर् आिण सावर्जिनक-खाजगी भागीदारी के्षतर्ाचा 
िह सा अनकुर्मे 56.2 टक्के, 41.4 टक्के आिण 2.4 टक्के होता. 
ोतिनहाय वीज िनिर्मती तक्ता 9.2 मध्ये िदली आहे.  

 
 
 
 

वीज खरेदी  
9.3.3 सन 2021-22 मध्ये महािवतरणने खरेदी केले या िवजेचा सरासरी ती यिुनट दर ` 5.23 आिण बे टने खरेदी केले या िवजेचा 
सरासरी ती यिुनट दर ` 6.57 होता. महािवतरण आिण बे ट यांनी खरेदी केले या िवजेचा तपशील तक्ता 9.3 मध्ये िदला आहे. 

 
 
 

तक्ता 9.2  ोतिनहाय वीज िनिर्मती 
(दशलक्ष यिुनट) 

ोत 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23+ 
सन 2021-22 मध्ये  

2020-21 च्या तलुनेत 
शेकडा बदल 

राज्याअंतगर्त 1,23,314 1,15,060 1,31,682   1,01,511      14.4 

औि णक 95,460 87,690 1,01,443 79,609 15.7 

नवीकरणीय$                    13,751 15,813 17,970 15,593 13.6 

जलजन्य   6,104 5,593 6,144 4,463 9.8 

नैसिर्गक वायजुन्य         7,999 5,964 6,125 1,846 2.7 

कदर्ीय के्षतर्ाकडून ा त  34,988 36,611 39,581 32,832 8.1 
 टीप : 1 यिुनट = 1 िकलोवटॅ तास                                         $  बंिद त िवजेसह                                                                                        + िडसबरपयत 
आधार :  महािनिर्मती, महािवतरण, कदर्ीय िव ुत ािधकरण, टाटा पॉवर कं. मयार्., अदानी इलेक्टर्ीिसटी मंुबई मयार्. 

तक्ता 9.3    महािवतरण आिण बे ट यांनी  खरेदी केललेी वीज 
 

वषर् 
महािवतरण   बे ट 

खरेदी केलेली वीज  
(दशलक्ष यिुनट) 

एकूण िंकमत   
(` कोटी) 

 खरेदी केलेली वीज  
(दशलक्ष यिुनट) 

एकूण िंकमत   
(` कोटी) 

2020-21 1,32,414 62,005        3,927 2,317 
2021-22 1,44,253 75,456  4,267 2,804 
2022-23+ 99,940# 53,680  3,636 2,983 

# नो हबरपयत                                                                                                                                                                          + िडसबरपयत 
आधार : महािवतरण, बे ट 
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िवजेचा वापर  
9.3.4 राज्यात सन 2021-22 मध्ये िवजेचा एकूण वापर 1,38,779 दशलक्ष यिुनट होता. राज्यातील िवजेचा सवार्िधक वापर 
औ ोिगक के्षतर्ात (38.5 टक्के) तर त्याखालोखाल कृषी के्षतर्ात (26.1 टक्के) आिण घरगतुी के्षतर्ात (22.1 टक्के) होता. के्षतर्िनहाय 
िवजेचा वापर तक्ता 9.4 मध्ये िदला आहे.   

9.3.5 िवजेचा दरडोई अंितम वापर तक्ता 9.5 मध्ये िदला आहे.  राज्यातील वीज परुवठा व वापर पिरिश ट 9.1 मध्ये िदला आहे. 
 

िवजेची मागणी व परुवठा  

9.3.6 क्षमता वाढ, पारेषण व िवतरण जा यातील 
सधुारणा आिण ऊजार् संवधर्नाच्या बाबतीत राज्याने केले या 
िविवध उपाययोजनांमळेु वीज परुव ात सधुारणा झाली 
आहे. सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी िवजेचा परुवठा तक्ता 
9.6 मध्ये िदला आहे.  

 
 
 
 

तक्ता 9.4  के्षतर्िनहाय िवजेचा वापर 
(दशलक्ष यिुनट) 

के्षतर् 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23+ 
सन 2021-22 मध्ये 

2020-21 च्या तलुनेत 
शेकडा बदल 

औ ोिगक 46,524 44,109 53,373 43,813 21.0 
कृषी 29,115 33,924 36,242 25,868 6.8 
घरगतुी 29,291 30,229 30,699 25,525 1.6 
वािणिज्यक 12,991 9,415 11,347 10,916 20.5 
सावर्जिनक सेवा@ 6,428 6,090 5,897 3,753 (-)3.2 
रे वे  185 135 173 193 28.1 
इतर 904 789 1,048 1,585 32.8 
सवर्    1,25,438 1,24,691 1,38,779   1,11,653 11.3 

@ सावर्जिनक िदवाब ी व पाणी परुवठा समािव ट                                                                                                                                       + िडसबरपयत           
आधार : महािवतरण,  बे ट, टाटा पॉवर कं. मयार्., अदानी इलेक्टर्ीिसटी मंुबई मयार्. 

तक्ता 9.5  िवजेचा दरडोई अिंतम वापर 
(यिुनट) 

के्षतर् 2019-20  2020-21  2021-22* 
महारा टर् भारत  महारा टर् भारत  महारा टर् भारत 

सवर् 1,021.3 783.7  1,005.9 768.5  1,110.2 824.6 
वािणिज्यक  105.8 77.6  76.0 64.2  90.8 71.0 
औ ोिगक 378.8 255.5  355.8 236.3  427.0 273.0 
कृषी 237.1 156.9  273.7 163.3  289.9 163.8 
घरगतुी 238.5 226.7  243.9 244.1  245.6 248.4 

आधार : कदर्ीय िव तु ािधकरण, महािवतरण,  बे ट, टाटा पॉवर कं. मयार्.,  अदानी इलेक्टर्ीिसटी मंुबई मयार्.                                                        * अ थायी       

तक्ता 9.6  सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी िवजेचा परुवठा        
(मेगावटॅ) 

वषर् सरासरी कमाल 
मागणी 

परुवठा अिधशेष 

 2019-20 19,103 21,771 2,668 
 2020-21 19,250 21,881 2,631 
 2021-22 21,221 21,750 529 
 2022-23+ 22,339 22,441 102 
आधार : महािवतरण                                                                   + ऑक्टोबरपयत 



 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2022-23 

172 

पारेषण व िवतरणाचे पायाभतू जाळे  
9.3.7 पारेषण व िवतरणाच्या पायाभतू जा यामध्ये सधुारणा ही सातत्यपणूर् िकर्या असनू त्यात अित उच्च दाब उपकदर्ांचे 
आधिुनकीकरण, सदोष मीटर बदलणे, अत्यािधक भार असले या उच्च व कमी दाबाच्या वािहन्यांवरील भार अितिरक्त रोिहतेर् परुवनू 
कमी करणे, नवीन उपकदेर् उभारणे व कायार्िन्वत करणे यासह वीजचोरी िवरु  मोिहम अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. 

9.3.8 अित उच्च दाब वािहन्यांचे सवक्षण आिण अित उच्च दाब उपकदर्ांचे कॅिंनग याकिरता महापारेषण डर्ोन वापरत आहेत. हे डर्ोन 
हाय रेझो यशून, नॉमर्ल ि हजन व थम ि हजन कॅमेरा आिण जीपीएस यंतर्णेसह ससुज्ज आहेत. अित उच्च दाब वािहनी, टॉवर ॲक्सेसरीज 
आिण हाडर्वेअर जोडणी यांच्या ितबंधात्मक देखभालीकिरता हे डर्ोन मो ा माणात वापरले जात आहेत. डर्ोन वापरामळेु अित उच्च 
दाबाच्या वािहन्या व उपकदर्ांचे सवक्षण िकमान वेळेत कमाल अचकूतेने करता येते. यामळेु अित उच्च दाब वािहन्या आिण उपकदेर् कमीत 
कमी वेळात पवूर्पदावर आणण्यास मदत होते. 

9.3.9 माहे माचर्, 2022 अखेर महापारेषणची 49,813 सिर्कट 
िकमीचे जाळे व 706 उपकदेर् यांसह पारेषण क्षमता  
समुारे 1,33,583 मेगा हो ट ॲि पअर (एम हीए) होती.  
माहे िडसबर, 2022 अखेर 50,367 सिर्कट िकमी जाळे व  
712 उपकदेर् यांसह पारेषण क्षमता 1,34,633 एम हीए  पयत  
वाढिवण्यात आली.  महापारेषणची सन 2020-21 व सन 
2021-22 ची पारेषण हानी अनकुर्मे 2.93 टक्के व 3.19 टक्के 
होती तर सन 2022-23 मध्ये िडसबर पयतची पारेषण हानी 
3.26 टक्के होती.  

9.3.10 मुंबईची वाढती वीज मागणी िवचारात घेऊन 
महापारेषण, अदानी इलेिक्टर्िसटी मुंबई मयार्. व टाटा पॉवर कं. 
मयार्. यांच्याकडून पारेषण णालीच्या सक्षमीकरणासाठी िविवध 
योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यासह मुंबईतील 
सध्याच्या उच्च तापमान कमी दबाव िव तुवाहक असले या 
मखु अित उच्च दाब वािहन्यांच्या पनु:उभारणीचे कामही हाती 
घेण्यात आले आहे.  

9.3.11 महािवतरणच्या िवतरण जा याअंतगर्त माहे माचर्, 2022 अखेर 4,080 उपकदेर्, 11,25,441 सिर्कट िकमी वािहन्या  
व 8,08,963 िवतरण रोिहतेर् होती. तर माहे िडसबर, 2022 अखेर 4,095 उपकदेर्, 11,33,305 सिर्कट िकमी वािहन्या व  
8,26,600 िवतरण रोिहतेर् होती.  

9.3.12 महािवतरणचे िवतरण जाळे राज्यात सवर्तर् (मुंबई शहर वगळता) आहे. बे टचे िवतरण जाळे मुंबई शहरात आहे. महािवतरणसह 
टाटा पॉवर कं. मयार्. व अदानी इलेक्टर्ीिसटी मुबंई मयार्. यांचे मुंबई उपनगरात िवतरण जाळे आहे. सन 2021-22 मध्ये राज्यातील वीज 
िवतरण यंतर्णेत महािवतरणचा िह सा 87.9 टक्के असनू त्याखालोखाल अदानी इलेक्टर्ीिसटी मुंबई मयार्. यांचा 5.7 टक्के, टाटा पॉवर कं. 
मयार्. यांचा 3.4 टक्के आिण बे टचा 3.0 टक्के िह सा होता.  िवतरण हानी तक्ता 9.7 मध्ये िदला आहे.  

9.3.13 औि णक ऊजची क्षमता वाढ: िविवध औि णक ऊजार् िनिर्मती कदर्ांमध्ये क्षमता वाढीसाठी महािनिर्मतीने क पांची थापना व 
कायार्न्वयन करण्याच्या कृती आराख ास मान्यता िदली आहे. भुसावळ येथील कदर्ात 660 मेगावटॅ क्षमता वाढीच्या क पाचे काम 
गतीपथावर आहे. कोराडी येथील 1,320 मेगावटॅ क्षमतेच्या क पासाठी वैधािनक मंजरुीची िकर्या गतीपथावर आहे. 

तक्ता 9.7  िवतरण हानी 
(टक्के) 

िवतरण कंपनी 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23+ 
महािवतरण  15.91           15.29 14.74 14.04 
बे ट  4.62           4.82 4.63             4.73 
अदानी इलेक्टर्ीिसटी मुंबई मयार्. 7.37           7.81 6.52              6.44 
टाटा पॉवर कं. मयार्. 1.02            1.02 1.31              1.18 
आधार : महािवतरण, बे ट,  टाटा पॉवर कं. मयार्., अदानी इलेक्टर्ीिसटी मंुबई मयार्.                                                                                   + िडसबरपयत 
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9.3.14 सधुािरत िवतरण के्षतर् योजना (सधुारणा अिधि ठत आिण िन प ी आधािरत योजना): एकूण तांितर्क व वािणिज्यक 
हानी तसेच सरासरी वीज परुवठा खचर् व सरासरी ा त महसलू यामधील तफावत कमी करण्याच्या उ ेशाने सन 2021 मध्ये कदर् 
शासनाने सधुािरत िवतरण के्षतर् योजना सरुु केली आहे. या योजनेअंतगर्त माहे माचर्, 2026 पयत वीज िवतरणाच्या पायाभतू सिुवधांमध्ये 
सधुारणा, ि पेड माटर् िमटरींग व इतर अनषंुिगक कामे करण्यासाठी क प खचार्च्या 60 टक्के अनदुान िवतरण कंपन्यांना देण्यात येणार 
आहे. राज्यामध्ये ही योजना महािवतरण व बे ट उपकर्मामाफर् त राबिवण्यात येत आहे. या योजनेअंतगर्त माहे माचर्, 2025 पयत  
2.25 कोटी िबगर शेती गर्ाहकांना, 4.07 लाख िबगर शेती िवतरण रोिहतर्ांना व 27,826 वािहन्यांना महािवतरणमाफर् त माटर् मीटर 
बसिवण्याचे िनि चत केले आहे.  

िनयामक उपाययोजना व वीज दर 
9.4 वीज दर िनि चती, वीज खरेदी आिण पारेषण व िवतरण यंतर्णांच्या ापण िकर्यांचे िनयमन आिण वीज के्षतर्ामधे पधार्, कायर्क्षमता 
व काटकसरीस ोत्साहन देणे यासाठी महारा टर् वीज िनयामक आयोगाची थापना करण्यात आली आहे. महारा टर् वीज िनयामक आयोगाने 
माहे एि ल, 2020 ते माहे माचर्, 2025 या कालावधीत त्येक वषार्किरता िवतरण कंपन्यांसाठी वगर्िनहाय दर िनि चत करण्याकिरता 
‘बहुवािर्षक दर िनयमन, 2019’ अिधसिूचत केले आहे. सन 2022-23 मधील सरासरी वीज दर तक्ता 9.8 मध्ये िदले आहेत. 
तक्ता 9.8  सन 2022-23 मधील सरासरी वीज दर    

(` ित यिुनट) 
गर्ाहक गट महािवतरण बे ट अदानी इलेक्टर्ीिसटी टाटा पॉवर 

लघ ुदाब - घरगतुी/िनवासी       
      ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील  3.88 @ @ @ 
      0 ते 100 यिुनट  5.87 3.59 4.95 2.26 
      101 ते 300 यिुनट 9.87 6.56       7.37  5.44 
      301 ते 500 यिुनट 12.83 8.97       8.87 9.00 
      500  यिुनट पेक्षा अिधक 13.60 10.35 9.99 9.86 
लघ ुदाब - यावसाियक/अिनवासी      
      0 ते 20 िकलोवटॅ भार 10.19 7.80 8.05 6.51 
      20 िकलोवटॅ पेक्षा अिधक आिण 50 िकलोवटॅ      
      पयत भार 

14.05 8.79 9.21 7.88 

      50  िकलोवटॅ  पेक्षा अिधक भार 16.03 8.81 9.72 8.08 
लघ ुदाब - उ ोग     
      0 ते 20 िकलोवटॅ भार 7.01 6.90 7.42 6.22 
      20  िकलोवटॅ  पेक्षा अिधक भार 8.83 8.11 8.71 7.43 
लघ ुदाब - कृषी 
      कृषी पंप (मीटर िशवाय) 
      कृषी पंप (मीटर सह) 
      इतर (मीटर सह)  

 
4.61 
3.73 
8.17 

 
ला ना  

 @ 
@ 

 
ला ना  

          @ 
               @ 

 
ला ना  

@ 
@ 

लघ ुदाब - पथिदवे (सावर्जिनक िदवाब ी)     
      गर्ामपंचायत आिण अ, ब, क वगर् नगरपािलका  6.61 ला ना  ला ना  ला ना  
      महानगरपािलका के्षतेर्  8.12 # # # 
लघ ुदाब - सावर्जिनक सेवा     
      शासकीय शैक्षिणक सं था व रुग्णालये 7.70 6.58 7.15 6.53 
      इतर  8.38 6.69 7.53 7.29 
उच्च दाब - यावसाियक   13.09 7.85 9.45 8.36 
उच्च दाब - उ ोग   8.48 7.03 7.72 6.96 
उच्च दाब - रे वे/मेटर्ो/मोनोरेल 8.43 7.56 7.88 7.66 
उच्च दाब - सावर्जिनक सेवा     
      शासकीय शैक्षिणक सं था व रुग्णालये 9.37 7.00 8.22 8.03 
      इतर  10.70 7.60 8.22 7.74 
उच्च दाब - कृषी पंप  4.14 ला ना  ला ना  ला ना  
उच्च दाब - कृषी इतर  5.90 ला ना  ला ना  ला ना  
@ गर्ाहकांची संख्या िनरंक वा अत्यंत कमी अस याने सरासरी दर दशर्िवले नाहीत                         ला ना  लाग ूनाही 
# लघ ुदाब पथिदवे, लघ ुदाब इतर सावर्जिनक सेवांमध्ये समािव ट  
आधार :  महारा टर्  वीज  िनयामक आयोग            
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नवीकरणीय ऊजार् 
9.5 पवन, सौर, जैिवक, बायोगसॅ, सागरी लाटा, भ-ूऔि णक, इत्यादी वच्छ व पयार्वरण नेही नवीकरणीय ऊजचे ोत आहेत. 
ऊजार् संवधर्न अिधिनयम, 2001 मधील तरतदुींचे समन्वयन, िनयमन व अमंलबजावणीसाठी महारा टर् ऊजार् िवकास अिभकरण 
(महाऊजार्) या सं थेस ािधकृत केले आहे. नवीकरणीय ऊजचा चार व सार आिण ऊजार् संवधर्न कायर्कर्मांची अंमलबजावणी यासाठी 
महाऊजार् सकर्ीय आहे.  

अपारंपािरक ऊजार् िनिर्मती धोरण, 2020 
9.5.1 राज्य शासनाने नवीन व नवीकरणीय ऊजार् ोतांपासनू पारेषण संलग्न व पारेषण िवरिहत क पां ारे वीज िनिर्मतीचे 
धोरण अंिगकारले आहे. सदर धोरण िद. 31 िडसबर, 2020 ते िद. 31 माचर्, 2025 या कालावधीकिरता लाग ूआहे. या धोरणाअंतगर्त 
12,930 मेगावटॅ क्षमतेचे सौर ऊजवर आधािरत क प, 2,500 मेगावटॅ क्षमतेचे पवन ऊजवर आधािरत क प, 1,350 मेगावटॅ 
क्षमतेचे उसाच्या िचपाडावर आधािरत सहवीज िनिर्मती क प, 380 मेगावटॅ क्षमतेचे लघ ुजलिव तु िनिर्मती क प, 200 मेगावटॅ 
क्षमतेचे शहरी घनकचऱ्यावर आधािरत वीज िनिर्मती क प व 25 मेगावटॅ क्षमतेचे गत तंतर्ज्ञानावर आधािरत वीज िनिर्मती क प 
पारेषण संलग्न क पाअंतगर्त थािपत करण्याचे िनि चत केले आहे. पाच लाख सौर कृषी पंप, पाणी परुव ासाठी 10,000 सौर पंपांची 
थापना, 260 मेगावटॅ क्षमतेचे इमारतीचे छत व जिमनीवरील पारेषण िवरिहत/ हाय ीड सौर वीज संच, समुारे 50,000 घरांचे 
िव तुीकरण, 100 गावांसाठी िवकदर्ीत सू म पारेषण क प, दोन लाख चौ.मी. के्षतर्ावर सौर उ णजल संयंतर् व वयंपाकासाठी  
सौर उजवर आधािरत संयंतर् व सौर ऊजवर आधािरत 4,000 शीतगहेृ पारेषण िवरिहत क पाअंतगर्त थािपत करण्याचे िनि चत  
केले आहे. 

9.5.2 नवीकरणीय ऊजच्या थािपत क्षमतेनसुार राज थान, गजुरात, तािमळनाडू आिण कनार्टक नंतर राज्य देशात पाच या 
कर्मांकावर आहे. नवीकरणीय ऊजची संभा य व थािपत क्षमता तक्ता 9.9 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.9  नवीकरणीय ऊजची संभा य व थािपत क्षमता  
                (मेगावटॅ) 

ोत संभा य क्षमता     
थािपत क्षमता  

िद. 31 माचर् रोजी िद. 31 िडसबर, 2022 
रोजी 2020 2021 2022 

पवन  98,210 4,998 4,998 5,011 5,011 
िचपाडावर आधािरत सहवीज िनिर्मती 3,685 2,301 2,301 2,339 2,407 
सौर  57,390 1,662 1,917 2,522 3,352 
लघ ुजलिव तु क प# 732 370 370 370 370 
कृषी अवशेष 781 215 215 215 215 
औ ोिगक कचरा 350 38 42 42 42 
शहरी घनकचरा  287 3 3 3 3 
एकूण  1,61,435 9,587 9,846 10,502 11,400 
आधार  : महाऊजार्          # जलसंपदा िवभागाने थािपत केलेले 25 मेगावटॅ पेक्षा कमी क्षमतेचे क प  

9.5.3 नवीकरणीय ऊजार् खरेदी बंधन व नवीकरणीय ऊजार् माणपतेर् प ती: बांधील यंतर्णे ारे (िवतरण कंपन्या, गर्ीडला 
जोडलेले बंिद त वीज िनिर्मती क प व िवतरण मकु्त वेश असलेले गर्ाहक) वापर केले या एकूण िवजेपैकी िविनिर्द ट मयार्देत 
नवीकरणीय ऊजार् खरेदी करणे हे नवीकरणीय ऊजार् खरेदी बंधन (आरपीओ) अंतगर्त महारा टर् वीज िनयामक आयोगाने बंधनकारक 
केले आहे.  

9.5.4 नवीकरणीय ऊजस चालना देणे आिण उपल ध असलेले नवीकरणीय ऊजार् ोत व बांधील यंतर्णांना साध्य करावयाचे 
नवीकरणीय ऊजार् खरेदी बंधन यांच्यातील तफावत दरू करण्याकिरता नवीकरणीय ऊजार् माणपतर् (आरईसी) हे बाजाराधारीत साधन 
आहे. ‘आरपीओ’, त्याचे अनपुालन व ‘आरईसी’ प तीची अंमलबजावणी यासाठी महाऊजार् ही राज्य यंतर्णा आहे. महारा टर्  
वीज िनयामक आयोगाच्या ‘आरपीओ-आरईसी िनयमन-2019’ नसुार बांधील यंतर्णांना त्यांच्या एकूण पारंपािरक वीज वापराच्या 
िविनिर्द ट िकमान मयार्देपयत (सन 2021-22 किरता सौर ऊजकिरता 6.0 टक्के व इतर नवीकरणीय ऊजकिरता 11.5 टक्के आिण  
सन 2022-23 किरता सौर ऊजकिरता 8.0 टक्के व इतर नवीकरणीय ऊजकिरता 11.5 टक्के) नवीकरणीय ऊजार् खरेदी करणे 
बंधनकारक आहे. नवीकरणीय ऊजार् बंधन (आरपीओ) अंतगर्त साध्य तक्ता 9.10 मध्ये िदले आहे. 
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तक्ता 9.10  नवीकरणीय ऊजार् खरेदी बंधनअतंगर्त साध्य 
(टक्के) (अ थायी) 

िवतरण कंपनी 
सौर  ऊजार्   इतर नवीकरणीय ऊजार् 

2020-21 2021-22   2020-21 2021-22 
महािवतरण 4.59 5.28 8.71 8.96 
बे ट 1.17 6.01 0.00       14.62 
अदानी इलेक्टर्ीिसटी मुंबई मयार्. 0.93 5.25 2.06   3.20 
टाटा पाॅवर कं मयार्. 3.10 8.83   9.89 7.89 
आधार : महाऊजार्                                                                                                                                                                  

कृषी के्षतर्ातील िव तुीकरण योजना  
9.6.1 धान मंतर्ी िकसान ऊजार् सरुक्षा तथा उत्थान महा-अिभयान (पीएम कुसमु): कदर् शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप 
आिण गर्ीड कनेक्टेड सौर आिण इतर नवीकरणीय ऊजार् संयंतर् थािपत करण्यासाठी ही योजना देशात माहे जलैु,2019 मध्ये सरुु केली 
आहे. या योजनेअंतगर्त दोन लाख पंप राज्यामध्ये थािपत करण्यास मंजरुी देण्यात आली आहे. माहे िडसबर, 2022 अखेर 3 एचपी 
क्षमतेचे 23,396 व 5 एचपी क्षमतेचे 10,188 तसेच 7.5 एचपी क्षमतेचे 2,797 असे एकूण 36,381 सौर पंप थािपत करण्यात आले 
आहेत.  

9.6.2 कृषीपंपांचे िव तुीकरण: राज्यात िद. 31 माचर्, 2022 अखेर एकूण 45.86 लाख कृषीपंपांचे िव तुीकरण झाले आहे. सन 
2022-23 मध्ये िडसबर अखेर 91,914 कृिष पंपांचे िव तुीकरण करण्यात आले आहे.  

9.6.3 मखु्यमंतर्ी सौर कृषीपंप योजना: कृषीपंपांना िदवसा वीज परुवठा हावा आिण दषूण कमी करण्यासाठी िडझेल पंपांना पयार्य 
उपल ध हावा या उ ेशाने राज्य शासनाने सन 2018-19 मध्ये ही योजना सरुु केली आहे. शासनाने सलग तीन वषार्त एक लाख ऑफ 
गर्ीड सौर कृषीपंप िवतिरत करण्याचे ल य िनधार्िरत केले आहे. िव तुीकरण न झाले या दगुर्म िंकवा आिदवासी भागातील शेतकरी िंकवा 
ज्या भागाचे महािवतरणने िव तुीकरण केलेले नाही अशा भागातील शेतकऱ्यांकिरता ही योजना राबिवली जाते. वतःची शेतजमीन व 
पाण्याची कायम वरूपी सिुवधा असले या परंत ुिवजेवर चालणारे कृषीपंप नसले या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. योजनेचे 
उि ट माहे जनू, 2022 मध्ये साध्य करण्यात आले आहे.  
9.6.4   मखु्यमंतर्ी सौर कृषी वािहनी योजना: महािवतरणच्या उपकदर्ांवर िंकवा जवळपास िवकदर्ीकरण प ती ारे सौर क प 
थािपत करुन शेतकऱ्यांना िदवसा वीजपरुवठा करणे हे या योजनेचे उि ट आहे. या योजनेअंतगर्त शेतकऱ्यांना िदवसा वीजपरुवठा 
करण्याकिरता राज्यातील कृषी बहुल के्षतर्ातील कृषी फीडरचे सौर ऊज ारे िव तुीकरण करण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये िडसबर 
अखेर 548 मेगावटॅ क्षमतेचे क प कायार्िन्वत करण्यात आले असनू 1,509 मेगावटॅ वीज खरेदीसाठी करार करण्यात आला. 

9.6.5   उच्च दाब िवतरण णाली योजना: राज्यातील कृषीपंपांना वीज परुवठा करण्यासाठी राज्यात उच्चदाब िवतरण णाली 
योजना राज्य शासन राबिवत आहे. या योजनेअंतगर्त त्येक रोिहतर्ावर एक िंकवा दोन कृषीपंप जोडण्या देण्यात येत असनू पिरणामी 
लघदुाब िवतरण हानीमध्ये घट होते. या योजनेअंतगर्त िद. 31 माचर्, 2018 पयत रक्कम भरुनही वीज जोडणी लंिबत असणाऱ्या 
कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात येत आहेत. या योजनेस माचर्, 2023 पयत मदुत वाढ िदली आहे. राज्यात 93 नवीन उपकदेर्,  
56 अितिरक्त रोिहतेर् व 14 कॅपिॅसटर बकँ उभारणीचे काम गतीपथावर असनू माहे िडसबर, 2022 अखेर 69 नवीन उपकदेर्,  
54 अितिरक्त रोिहतेर् व 9 कॅपिॅसटर बकँ कायार्िन्वत करण्यात आली आहेत. या योजनेअंतगर्त माहे िडसबर, 2022 अखेर एकूण 
1,36,780 कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आ या आहेत. 

9.6.6 कृषीपंप वीज जोडणी धोरण, 2020: िद. 1 एि ल, 2018 नंतर शु क भरुन वीज जोडणी किरता लंिबत असणाऱ्या 
कृषीपंपांकिरता राज्य शासनाने ‘कृषी पंप वीज जोडणी धोरण, 2020’ जािहर केले आहे. कृषीपंपांना िवकिदर्त सौर क पाच्या माध्यमातनू 
िदवसा आठ तास वीजपरुवठा करणे, िवतरण हानी कमी करणे आिण उपल ध िवतरण णालीचा परेुपरू वापर होण्याच्या दिृ टने धािरतर् 
बसिवणे हे या धोरणाचे उि ट आहे. या धोरणांतगर्त कृषी पंपांना उच्च दाब िवतरण णाली, सौर उजार् व लघ ुदाब िवतरण णाली ारे 
वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

घरगतुी वापरासाठी िव तुीकरण योजना 
9.6.7 अटल पनुरुज्जीवन व नागरी पिरवतर्न अिभयान (अमतृ अिभयान): अमतृ अिभयानाअंतगर्त पाणीपरुवठा आिण 
सांडपाणी िकर्या क पांसाठी सौर ऊजार् क प राबिवण्यात येत आहेत. या अिभयानांतगर्त 12 महानगरपािलका/ नगरपिरषदांमध्ये 
एकूण 18.4 मेगावटॅ क्षमतेचे सौर ऊजार् क प थािपत करण्यास मान्यता ा त असनू माहे नो हबर, 2022 अखेर 14.7 मेगावटॅ 
क्षमतेचे सौर ऊजार् क प थािपत करण्यात आले आहेत.  
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9.6.8  रुफटॉप सौर कायर्कर्म: कदर् शासनाने सवर् के्षतर्ातील वीज गर्ाहकांमाफर् त रुफटॉप सौर यंतर्णा थािपत करण्याकिरता हा कायर्कर्म 
सन 2016 मध्ये सरुु केला आहे. रुफटॉप सौर कायर्कर्माचा ट पा-2 हा िनवासी वीज गर्ाहकांमाफर् त रुफटॉप सौर यंतर्णा थािपत 
करण्याकिरता सन 2019 मध्ये सरुु करण्यात आला आहे. रुफटॉप सौर कायर्कर्म ट पा-2 अंतगर्त, 3 िकलोवटॅ क्षमतेच्या रुफटॉप सौर 
यंतर्णा थािपत करण्याकिरता 40 टक्के अनदुान देण्यात येते तसेच 3 ते 10 िकलोवटॅ क्षमतेच्या रुफटॉप सौर यंतर्णा थािपत 
करण्याकिरता 20 टक्के अनदुान देण्यात येते. माहे िडसबर, 2022 अखेर महािवतरण कंपनीच्या के्षतर्ामध्ये रुफटॉप सौर यंतर्णांची थािपत 
क्षमता 1,329 मेगावटॅ होती. माहे स टबर, 2022 अखेर बे टच्या के्षतर्ामध्ये रुफटॉप सौर यंतर्णांची थािपत क्षमता 13.66 मेगावटॅ होती. 

9.6.9    गर्ामीण िव तुीकरण कायर्कर्म: ‘अपारंपािरक ऊजार् िनिर्मती धोरण, 2020’ नसुार गर्ामीण िव तुीकरण कायर्कर्माची राज्यात 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पारंपािरक ऊजार् तर्ोतां ारे िव तुीकरण करणे शक्य नसले या अशा दगुर्म खे ातील घरे आिण 
महािवतरणमाफर् त पढुील पाच वषार्ंपयत िव तुीकरण करणे शक्य नसले या अशी गावे/ वाडी/ पा ांमध्ये गर्ामीण िव तुीकरण 
कायर्कर्मांतगर्त शासनामाफर् त िव तुीकरण करण्यात येत आहे. महाऊजार्ने ित वषर् 10,000 घरांचे सौर ऊज ारे िव तुीकरण करण्याचे 
उि ट िनि चत केले आहे. या योजनेअंतगर्त सन 2021-22 मध्ये 6,069 घरगतुी सौर िदवे थािपत करण्यात आले आहेत.  

9.6.10   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन काश योजना: िद. 14 एि ल, 2021 ते िद. 6 िडसबर, 2021 या कालावधीत अनसुिूचत 
जाती व अनसुिूचत जमाती वगार्तील कुटंुबांना ाधान्याने घरगतुी वापरासाठी वीज जोडणी उपल ध करुन देण्यासाठी ही  
योजना राबिवण्यात आली. या योजनेचा कालावधी िद. 6 िडसबर, 2022 पयत वाढिवण्यात आला असनू या योजनेअंतगर्त एकूण 
31,372 घरांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे. 

9.6.11   महारा टर् इलिेक्टर्क वाहन धोरण, 2021:  सन 2025 पयत इलेिक्टर्क वाहनाच्या वापरास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने 
‘महारा टर् इलेिक्टर्क वाहन धोरण, 2021’ जाहीर केले आहे. वाहनांच्या चािजगकरीता पायाभतू सिुवधा िवकिसत करण्याकिरता 
महािवतरण कंपनीस राज्य नोडल एजन्सी हणनू िनयकु्त केले आहे. नवी मुंबई (11), ठाणे (7), पणेु (5), नागपरू (1), को हापरू (1) व 
सोलापरू (1) शहरात एकूण 26 इलेिक्टर्क वाहन चािजग टेशन सरुु करण्यात आली आहेत. तसेच 36 इलेिक्टर्क वाहन चािजग 
टेशनची कामे गतीपथावर आहेत. 

9.6.12 ऊजार् अक्ष यता कायर्कर्म व नवीकरणीय ऊजसंबंधीच्या इतर उपाययोजना: औ ोिगक, कृषी, घरगतुी आिण 
यावसाियक के्षतर्ासाठीची ऊजार् बचतीची संभा य क्षमता समुारे 30 टक्के आहे. नवीकरणीय ऊजची वतंतर्पणे कायर्रत असलेली 
उपकरणे मो ा माणात अनदुािनत तत्वावर िवतरीत करण्यात आली आहेत. ऊजार् अक्ष यता कायर्कर्म व इतर उपाययोजना अतंगर्त 
साध्य तक्ता 9.11 मध्ये िदले आहेत. 

तक्ता 9.11  ऊजार् अक्ष यता कायर्कर्म व इतर उपाययोजना अतंगर्त साध्य 

तपशील 
िद. 31 माचर्, 2022 पयत संभा य ऊजार् बचत  संभा य काबर्न कपात  

(संख्या) (दशलक्ष यिुनट) (मे. टन) 
ऊजार् अक्ष यता कायर्कर्म      
अ)  ऊजार् लेखा परीक्षण  1,851 77.09 ला ना  
ब)   सहज ऊजार् लेखा परीक्षण 3,839 3.60 ला ना  
क)  शासकीय/िनमशासकीय कायार्लयांच्या इमारतींमध्ये 

ऊजार् संवधर्न पथदशीर् क प राबिवणे 113 12.96 9,640.83 

ड)  महानगरपािलका/नगरपािलकांमध्ये ऊजार् संवधर्न संयंतेर् 
बसिवणे  40 2.43 1,808.02 

यरुो ऑफ एनजीर् इफीसीएन्सी अंतगर्त योजना 
अ)  आदशर् ऊजार् कायर्क्षम गर्ाम मोहीम 13 0.60 422.75 
ब)   शासकीय शाळांमध्ये ऊजार् कायर्क्षम उपकर्म राबिवणे 181 0.73 535.24 
क)  शासकीय/िनमशासकीय कायार्लयांच्या इमारतींमध्ये 

ऊजार् संवधर्न पथदशीर् क प राबिवणे 5 0.15 116.40 

ड)  नगरपािलकांमध्ये ऊजार् संवधर्न पथदशीर् क प राबिवणे 6 0.35 265.56 
इ)  ऊजार् क्लब  297 ला ना ला ना  

वारा मापन कदेर्  414 ला ना ला ना  
शासकीय इमारतीतील सौर ऊजार् क प 525 ला ना ला ना  
जैिवक कांडी कोळसा (ि क्वेटींग) क प  197 ला ना ला ना  
दशर्ने 326 ला ना ला ना  

आधार : महाऊजार्                                                                                                                                                                        ला ना  लाग ूनाही 
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ऊजचे इतर कार  

पेटर्ोिलयम व नैसिर्गक वाय ू 
9.7.1 पाईप ारे नैसिर्गक वाय ू (पीएनजी) जोडणी व कॅा े ड नैसिर्गक वाय ू (सीएनजी) कदेर् याकिरता महानगर गसॅ मयार्., महारा टर् 
नचॅरल गसॅ मयार्. आिण गसॅ ॲथॉरीटी ऑफ इंिडया मयार्. (गेल) या यंतर्णा राज्यात कायर्रत आहेत. पीएनजी जोडणी व सीएनजी टेशन 
यांची मािहती तक्ता 9.12 मध्ये िदली आहेत. 

तक्ता 9.12  पीएनजी जोडणी व सीएनजी टेशन यांची मािहती 

तपशील 2019-20   2020-21   2021-22 
महारा टर् भारत   महारा टर् भारत   महारा टर् भारत 

सीएनजी टेशन (संख्या) 370 2,208 456 3,095 571 4,433 
सीएनजी िवकर्ी  (टीएमटी) 738.2 3,247.3 503.8 2,589.1 811.7 3968.0 
पीएनजी जोडणी  (‘000) 1,761.3 6,101.7 1,973.9 7,864.5 2,332.6 9,350.7 
                 घरगतुी 1,756.7 6,060.8 1,969.0 7,820.4 2,327.4 9,302.6 
                औ ोिगक 0.3 10.3 0.4 11.8 0.5 13.2 
                वािणिज्यक 4.3 30.6   4.5 32.3   4.7 34.9 
आधार : पेटर्ोिलयम व नैसिर्गक वायू मंतर्ालय, भारत सरकार                                                                                                         टीएमटी  हजार मेटर्ीक टन      

पेटर्ोिलयम उत्पादनांचा वापर 
9.7.2 मखु पेटर्ोिलयम उत्पादनांच्या वापराचा तपशील तक्ता 9.13 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता 9.13  मखु पेटर्ोिलयम उत्पादनांचा वापर 
('000 मे.टन) 

पेटर्ोिलयम उत्पादने 2020-21   2021-22* 
महारा टर् भारत   महारा टर् भारत 

ना था     291   14,100    279  14,277 
दर्वरुप पेटर्ोिलयम गसॅ (एलपीजी) 3,089 27,558 3,307  28,330 
मोटर ि परीट/गसॅोिलन (एमएस) 3,014 27,969 3,388  30,849 
उच्च दजार्चे केरोिसन (एसकेओ)      24     1,798      15    1,494 
ए हीएशन टबार्ईन इंधन (एटीएफ)    551    3,698     699    5,008 
हाय पीड िडझेल (एचएसडी)  8,031 72,713 8,322 76,687 
कमी तीचे िडझेल (एलडीओ)    140      855     213    1,020 
फनस  ऑईल (एफओ)   667    5,208    688   5,808 
हाॅट हेवी टाॅक (एचएचएस)/      14       378     48     447 
लो स फर हेवी टाॅक (एलएसएचएस) 
लु ीकंट/वंगण      330   4,097    378   4,570 
डांबर    663   7,524    561  7,874 
इतर   1,035 28,397 1,121 27,869 

एकूण    17,849 1,94,295     19,019   2,04,233 
आधार : पेटर्ोिलयम व नैसिर्गक वाय ूमंतर्ालय, भारत सरकार                                                                                                                              * अ थायी 

9.7.3 उच्च दजार्चे केरोिसन (एसकेओ)/कमी तीचे डीझेल ऑईल (एलडीओ) िवतरक आिण एसकेओ/एलडीओ िकरकोळ िवकर्ी 
कदेर् यांचा तपशील तक्ता 9.14 मध्ये िदला आहे.  
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तक्ता 9.14  एसकेओ/एलडीओ िवतरक आिण एसकेओ/एलडीओ िकरकोळ िवकर्ी कदेर् 

  

तपशील 
2019-20   2020-21   2021-22 

महारा टर् भारत   महारा टर् भारत   महारा टर् भारत 

एसकेओ/एलडीओ िवतरक (संख्या)  766 6,521 752 6,439 752 6,436 

एसकेओ/एलडीओ िकरकोळ िवकर्ी कदेर् (संख्या) 6,458 69,093 7,048 77,094 7,667 83,027 

सावर्जिनक िवतरण यव थेसाठी एसकेओ चे वाटप  
('000 मे. टन)  

107 3,121 
 

47 2,315 
 

28 1,783 

सावर्जिनक िवतरण यव थेसाठी एसकेओ ची उचल 
('000  मे. टन) 

53 2,793   22 2,039   16 1,660 

आधार :  पेटर्ोिलयम व नैसिर्गक वायू मंतर्ालय, भारत सरकार                                                                                                                  

9.7.4  दर्वरूप पेटर्ोिलयम गसॅ (एलपीजी) गर्ाहक आिण िवतरक यांचा तपशील तक्ता 9.15 मध्ये िदला आहे.   

तक्ता 9.15  एलपीजी गर्ाहक आिण िवतरक यांचा तपशील 
  

तपशील 
2019-20   2020-21   2021-22 

महारा टर् भारत महारा टर् भारत महारा टर् भारत 
एलपीजी सिकर्य घरगतुी गर्ाहक (लाख)  276 2,787 288 2,895 299 3,053 

एलपीजी िवतरक (संख्या)  2,184 24,670 2,206 25,083 2,219 25,269 

वयं एलपीजी िवतरण कदेर् (संख्या) 64 657 65 651 83 716 

बॉटिंलग लांट्स (संख्या) 20 196 20 200 25 217 

बॉटिंलग  क्षमता (टीएमटीपीए) 2,370 20,292 2,370 21,249 2,390 21,670 

धान मंतर्ी उज्ज्वला योजना लाभाथीर् (लाख) 44 802   44 800   47 899 
आधार :  पेटर्ोिलयम व नैसिर्गक वायू मंतर्ालय, भारत सरकार                                                                                   टीएमाटीपीए  ित वािर्षक हजार मे. टन     

9.7.5 धानमंतर्ी उज्ज्वला योजना: आिर्थक वषर् 2016-17 पासनू तीन वषार्ंच्या कालावधीकिरता ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील कुटंुबातील पाच 
कोटी मिहलांना एलपीजी जोडण्या देण्यासाठी ही योजना सरुु करण्यात आली. िद. 10 ऑग ट, 2021 रोजी कदर् शासनाने धान मंतर्ी उज्ज्वला 
योजना 2.0 घोिषत केली आहे. या योजनेच्या आधीच्या ट यात समािव ट होऊ न शकले या कमी उत्पन्न असले या कुटंुबांना ठेव मकु्त 
एलपीजी जोडणी देण्याचे या योजनेचे उि ट आहे. उज्ज्वला 2.0 अंतगर्त ठेव मकु्त एलपीजी जोडणी सोबतच लाभाथ्यार्ंना पिहले िसिंलडर व 
गसॅ शेगडी मोफत देण्यात येते. िद. 30 जानेवारी, 2023 पयत 44.14 लाख व 4.76 लाख एलपीजी जोडण्या अनकुर्मे धान मंतर्ी उज्ज्वला 
योजना व उज्ज्वला 2.0 या योजनेअंतगर्त देण्यात आ या आहेत. 
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वाहतूक व दळणवळण 
9.8 शा वत आिर्थक िवकासासाठी चांगली वाहतकू व दळणवळण यव था गरजेची आहे. वाहतकू यव थेमध्ये र ते वाहतकू, रे वे 
वाहतकू, जल वाहतकू आिण हवाई वाहतकू तर दळणवळण णालीमध्ये  इंटरनेट सेवा, मणध्वनी, दरूध्वनी आिण टपाल सेवा यांचा 
समावेश आहे.     

भपूृ ठ वाहतूक  
र त्यांचे जाळे  
9.9 र त्यांच्या जा यामध्ये महामागर्, िज हा र ते, गर्ामीण 
र ते व शहरांतगर्त र ते यांचा समावेश आहे. सावर्जिनक 
बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील 
र त्यांची एकितर्त लांबी (इतर यंतर्णांच्या देखभालीखालील 
र त्यांची लांबी वगळता) र ते िवकास आराखडा 2001-2021  
मधील िनधार्रीत ल य 3.37 लाख िकमी लांबीच्या तलुनेत 
माहे माचर्, 2022 अखेर 3.24 लाख िकमी साध्य झाली आहे. 
राज्यातील र त्यांची कारानसुार लांबी (सावर्जिनक बांधकाम 
िवभाग व िज हा पिरषद यांच्या देखभालीखालील) तक्ता 9.16 
मध्ये तर त्याची समयमािलका पिरिश ट 9.2 मध्ये िदली आहे. 
िज हािनहाय र त्यांच्या लांबीचे रंुदीनसुार वगीर्करण पिरिश ट 
9.3 मध्ये िदले आहे.  

कदर्ीय र ते िनधी योजना 
9.10 रा टर्ीय महामागर्, गर्ामीण र ते, राज्य र ते (आंतरराज्य जोडणारे व आिर्थक दृ ा महत्वाचे) यांचा िवकास व देखभाल दरुु ती 
करणे तसेच रे वे रुळ ओलांडण्यासाठी रे वे रुळावरील उ ाण पलू व भुयारी मागर् बांधणे आिण कमर्चारी नसले या रे वे कर्ॉिंसगच्या 
िठकाणी आव यक ती सरुक्षा यंतर्णा उभारणे यासाठी कदर् शासनाने सन 2001-02 मध्ये कदर्ीय र ते िनधी योजना सरुु केली आहे. कदर्ीय 
र ते िनधी योजने अंतगर्त राज्यात माहे माचर्, 2022 अखेर 1,335 मंजरू कामांपैकी 988 कामे पणुर् झाली आहेत.  
धान मंतर्ी गर्ाम सडक योजना 

9.11 धान मंतर्ी गर्ाम सडक योजना राज्यात सन 2000 पासनू राबिवण्यात येत आहे. गर्ामीण भागात 500 व अिधक (आिदवासी 
भागात 250 व अिधक) लोकसंख्या असले या तसेच र त्याने न जोडले या व त्यांना बारमाही र त्यांनी जोडणे हा धान मंतर्ी गर्ाम सडक 
योजना-1 चा उ ेश होता. गर्ामीण यापारी कदर्ाच्या  वाढीस 
सहा यकारक अशा आिर्थक दृ ा महत्वाच्या िनवडक गर्ामीण 
र त्यांची दज न्नती करणे या उ ेशाने सन 2013 मध्ये कदर् शासनाने 
धानमंतर्ी गर्ाम सडक योजना-2 कायर्कर्म सरुू केला. गर्ामीण 
भागातील माध्यिमक शाळा, ाथिमक आरोग्य कदेर् आिण बाजार 
सिमती कदेर् यांना जोडणाऱ्या र त्यांचा  िवकास करणे या उ ेशाने 
कदर् शासनाने सन 2019 मध्ये धान मंतर्ी गर्ाम सडक योजना-3 
सरुू केली. धान मंतर्ी गर्ाम सडक योजनेअंतगर्त बांधले या व 
दज न्नती  केले या र त्यांची  लांबी तक्ता 9.17 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 9.16   राज्यातील र त्यांची कारानसुार लांबी (सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषदांच्या देखभालीखालील)  
                                                                                                                                         (िद.31 माचर् रोजी) 

 वषर् 
र त्यांची लांबी (िकमी) 

एकूण रा टर्ीय   
महामागर् 

मखु  राज्य 
महामागर्  

राज्य     
महामागर् 

मखु िज हा  
र ते 

इतर िज हा    
 र ते 

गर्ामीण र ते 

 2018-19 10,300 2,967 28,466 60,531 49,206 1,57,127 3,08,597 
 2019-20 17,726 2,967 29,030 63,886 47,398 1,48,335 3,09,342 
 2020-21 18,089 2,900 29,388 68,350 46,408 1,57,980 3,23,115 
 2021-22* 18,366 2,622 29,265 68,535 45,371 1,59,714 3,23,873 
टीप : आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जुळतीलच असे नाही                                                                                                                              *अ थायी         
आधार : सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन                                                                                                                                        

तक्ता 9.17 धान मंतर्ी गर्ाम सडक योजनेअतंगर्त  
 बांधले या व दज न्नती केले या र त्यांची लांबी 

(िडसबर, 2022 पयत) 
धान मंतर्ी गर्ाम 
सडक योजना 

मंजरू र त्याची लांबी 
(िकमी) र ते पणूर् (िकमी) 

ट पा-1 24,217.15 24,145.30 
ट पा-2 2,587.52 2,585.91 
ट पा-3 2,924.73 89.96 

आधार : गर्ामिवकास िवभाग, महारा टर् शासन                                                   
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मखु्यमंतर्ी गर्ाम सडक योजना 
9.12 धानमंतर्ी गर्ाम सडक योजनेत समािव ट नसले या, र त्यांनी न जोडले या व त्यांना जोडणे व अि त त्वात असले या गर्ामीण 
र त्यांची दज न्नती करणे याकिरता सन 2015-16 पासनू राज्यात मखु्यमंतर्ी गर्ाम सडक योजना राबिवण्यात येत आहे. योजनेच्या 
सरुुवातीपासनू माहे िडसबर, 2022 अखेर 30,922 िकमी लांबीच्या मंजरू र त्यांपैकी 21,458 िकमी लांबीच्या र त्यांचे काम पणूर् झाले 
असनू  ` 13,056.70 कोटी खचर् झाला.   

भारतमाला पिरयोजना 
9.13  कदर् शासना ारे 2015 पासनू भारतमाला पिरयोजना हा पायाभतू सिुवधांिवषयक महत्वाकांक्षी कायर्कर्म  राबिवण्यात येत आहे.  
आिर्थक कॉिरडॉर, आंतरराज्य जोडमागर्, फीडर मागर्, रा टर्ीय जोडमागर्, सीमा व आंतररा टर्ीय जोडर ते, सागरतट व बंदरे जोडर ते, 
हिरतके्षतर् महामागर् यांच्या िवकासातनू अि तत्वात असले या पायाभतू सिुवधांमधील तर्टुी दरू करून देशातील मालवाहतकू व वासी 
वाहतकूीची कायर्क्षमता वाढिवणे हे भारतमाला पिरयोजनेचे उि ट आहे. राज्यामध्ये  या कायर्कर्मा अतंगर्त ` 25,228 कोटी िंकमतीच्या 
30 क पांचे काम सरुू असनू रा टर्ीय महामागार्वरील संत तकुाराम पालखी मागर् आिण संत ज्ञाने वर पालखी मागर्, वडोदरा- मुंबई 
जलदगती महामागर् यांचा समावेश आहे तर जवाहरलाल नेहरू पोटर् आिण मुंबई-पणेु जलदगती महामागर् 78 िकमी बा र त्यांनी जोडणे 
तािवत आहे.  

महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाचे क प   
9.14  ामखु्याने खाजगी सहभागा ारे राज्यातील र ते व संलग्न पायाभतू सिुवधांचा िवकास करण्यासाठी महारा टर् राज्य र ते िवकास 
महामंडळाची थापना करण्यात आली. महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाच्या सरुु असले या िनवडक क पांची स :ि थती तक्ता 
9.18 मध्ये िदली आहे. माहे जानेवारी, 2023 पयत पणूर् झाले या क पांवरील एकूण खचर् ` 64,006 कोटी होता व रक्कम  
` 18,835 कोटी टोल वसलू करण्यात आला.  

िंहद ू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा टर् समधृ्दी महामागर् 
9.15 िंहद ू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा टर् समधृ्दी महामागर् हा (701 िकमी लांब व 120 मी रंुद) मुंबई आिण नागपरूला 
जोडणारा आठ पदरी दर्तुगती महामागर् असनू वाशांना हे अंतर आठ तासांत गाठणे शक्य होईल. हा महामागर् 10 िज हे, 26 तालकेु व 
392 गावांमधनू जाणार आहे व त्यामळेु 24 िज हे जोडले जातील. राज्य व रा टर्ीय महामागर् एकतर् येणाऱ्या 24 िठकाणी कृषी समधृ्दी 
कदर्ांचा िवकास करण्याचे तािवत आहे. हा महामागर् औ ोिगक िठकाणांना (बटुीबोरी, वधार्, अमरावती, जालना, िचकलठाणा, शदर्ा, 
वाळूज व  िसन्नर) तसेच पयर्टन थळे व तीथर्के्षतेर् (सेवागर्ाम, कारंजा(लाड), लोणार, िंसदखेडराजा, वेरुळ व िशडीर्) यांना जोडेल.  
माहे जानेवारी, 2023 पयत या महामागार्चे समुारे 90 टक्के काम पणुर् झाले असनू  ` 50,976.03 कोटी खचर् झाला. नागपरू ते िशडीर्          
समुारे 520 िकमी मागर् पणुर् झाला असनू रहदारीसाठी  िडसबर, 2022 मध्ये खलुा करण्यात आला. 
 
 

तक्ता 9.18  महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाच्या सरुु असले या िनवडक क पांची स :ि थती 
 

क पाचे नाव क पाची अंदािजत  
िंकमत (` कोटी) 

खचर्+ 
(` कोटी) 

काम पणूर् होण्याचे 
अपेिक्षत वषर् 

वस वा - वांदेर् सागरी सेत ू क प 11,332.82 943.12 2025-26 
सीमा तपासणी नाक्यांचे आधिुनकीकरण 1,500.00 52.66 पणूर् 
मुंबई - पणेु  दर्तुगती महामागार्चे आवधर्न 6,695.37 3,602.53 2023-24 
िंहद ू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा टर् समधृ्दी महामागर् 55,335.32 50,976.03 2023-24 
पणेु चकर्ाकार वळण र ता 26,831.24 19.65 2025-26 
ठाणे -घोडबंदर उन्नत मागर्  3,000.00 2.05 - 
िभवंडी-क याण- िशळफाटा उन्नत मागर् (ट पा 1 व 2) 2,600.00 6.42 2025-26 
ठाणे खाडी पलू- ट पा तीन 775.58 290.10 2023-24 
िवरार-अिलबाग बहुउ ेशीय वाहतकू मागर्  39,841.13 15.96 2025-26 
रेवस- रेडी िकनारी र ता 9,572.75 7.33 2025-26 
कोकण हिरत महामागर् 71,298.00 6.21 2027-28 
जालना- नांदेड महामागर् 6,612.00 23.84 2025-26 
वस वा- िवरार सागरी  सेत ू क प 32,212.00 11.46 2029-30 
आधार : महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ                                                                                                                   + जानेवारी, 2023 पयत 
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मुंबई महानगर देश िवकास ािधकरणाचे क प 
9.16 मुंबई महानगर देशात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर संपणूर् िज हे आिण ठाणे, रायगड व पालघर िज ांचा काही भाग समािव ट 
आहे. या महानगर देशात नऊ महानगरपािलका, नऊ नगरपिरषदा, एक नगरपंचायत, 44 गणना शहरे आिण समुारे 1,425 गावे अशा 
एकूण 6,328 चौ. िकमी के्षतर्ाचा समावेश आहे. मुंबई महानगर देश िवकास ािधकरणाने मुंबई महानगर देशात िविवध पायाभतू 
सिुवधा क प हाती घेतले आहेत. मुंबई महानगर देश िवकास ािधकरणामाफर् त सरुु असले या वाहतकू क पांची स :ि थती 
तक्ता 9.19 मध्ये िदली आहे.  

तक्ता 9.19  मुंबई महानगर देशात सरुु असले या वाहतूक क पांची स :ि थती 
                                                                                                                                                                                                            (` कोटी)   

क पाचे नाव क प सरुु  
झा याचे वषर् 

क पाची  
िंकमत 

खचर्+ काम पणूर् होण्याचे  
अपेिक्षत वषर् 

स :ि थती 

िव तािरत मुंबई नागरी  पायाभतू सिुवधा क प :      

ट पा - एक, दोन व तीन : र ते व उ ाणपलू 2007 6,235.12 5,976.62 2023 काम गतीपथावर 

बा  र ते िवकास योजना  2014 1,259.65 622.23 2023 काम गतीपथावर 

सांताकूर्ज-चबरू िंलक रोड  कुलार् ते वाकोला ट पा एक 2016 645.00 460.52 2023 80 टक्के काम पणूर् 

भारत डायमंड बोसर् ते वाकोला जंक्शन ट पा दोन 
(सांताकूर्ज चबरू िंलक रोड  िव तारांतगर्त)  

2017 196.00 269.23 2023 86 टक्के काम पणूर् 

मुंबई टर्ान्स - हाबर्र िंलक : िशवडी ते न्हावा सागरी सेतू 
बांधकाम (22 िकमी) 

2017 17,843.00 15,336.91 2023 काम गतीपथावर 

कलानगर वांदेर्(प)ू उ ाणपलु मागर् बांधणे 2017 103.73 107.93 2023 95 टक्के काम पणूर् 

पवुर् दर्तुगती महामागार्वरील छेडानगर जंक्शन, 
घाटकोपर (पवूर्) येथे वाहतूक सधुार  

2018 223.85 137.92 2023 74 टक्के काम पणूर् 

ठाणे शहरातील िटकुजीनी वाडी ते संजय गांधी रा टर्ीय 
उ ान, बोरीवली सहापदरी भयुारी मागर् 

2020 11,270.88 - 2026 िड.पी.आर काम 
गतीपथावर 

आधार :  मुंबई महानगर देश िवकास ािधकरण       िड.पी.आर-सिव तर क प अहवाल                                                                     + ऑक्टोबर, 2022 पयत     

मुंबई िकनारी र ता क प (दिक्ष ण) 

9.17 बहृन्मुंबई महानगरपािलकेकडून ि न्सेस टर्ीट उ ाणपलु ते वांदेर् वरळी सी िंलकचे वरळी टोक असा तीन वळणमागर् असलेला 
10.58 िकमी लांबीचा आठ पदरी िकनारी र ता क प हाती घेण्यात आला आहे. या क पात अ यावत तंतर्ज्ञानाने ससुज्ज त्येकी  
3.45 िकमी लांबीच्या दहेुरी बोग ाचा समावेश आहे. समदुर्ात भराव टाकून तयार केलेले समुारे 70 हेक्टर के्षतर् हरीत प ा आिण 
मनोरंजन सिुवधांसाठी राखीव आहे. या क पात बस रिॅपड टर्ािन्झट िस टम (बीआरटीएस) डेपोसह बीआरटीएससाठी समिर्पत 
मािर्गके ारे सावर्जिनक वाहतकुीच्या सिुवधांचा आिण समुारे 1,800 मोटारींच्या एकितर्त क्षमतेसह चार भिूमगत पािकग के्षतर्ांचा समावेश 
आहे. क पाचे काम माहे ऑक्टोबर, 2018 पासनू सरुू झाले असनू माहे िडसबर, 2023 पयत पणूर् करण्याचे िनयोजन आहे. क पाची 
एकूण अंदािजत िंकमत ` 12,721 कोटी आहे. माहे जानेवारी, 2023 पयत समुारे 70 टक्के काम पणूर् झाले असनू त्यावर  
` 6,862.75 कोटी खचर् झाला. 

मोटार वाहने  

9.18 राज्यात िद.1 जानेवारी, 2023 रोजी मोटार वाहनांची एकूण संख्या 4.33 कोटी होती व ती मागील वषार्च्या तलुनेत समुारे  
5.8 टक्क्यांनी जा त आहे. राज्यातील एकूण न दणीकृत वाहनांपैकी 6.2 टक्के वाहने बहृन्मुंबईत न दणीकृत होती. माहे िडसबर, 2022 
अखेर राज्यात 1,92,997 बटॅरी इलेक्टर्ीक वाहनांची न दणी झाली आहे. राज्यातील र त्यांवरील (सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा 
पिरषद यांच्या देखभाली खालील) वाहनांची ित िकमी सरासरी संख्या 134 होती.  राज्यातील मोटार वाहनांची संख्या तक्ता 9.20 मध्ये 
आिण त्याची समयमािलका पिरिश ट 9.4 मध्ये िदली आहे.  
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9.18.1  वाहन चालक अनजु्ञ ती आिण वाहन न दणी माणपतर् 
माटर् काडर्च्या वरुपात अनकुर्मे सारथी व वाहन णाली ारे िदले 
जातात. माहे िडसबर, 2022 अखेर राज्यात मोटार वाहने 
चालिवण्याच्या वैध अनजु्ञ तींची संख्या 387.41 लाख होती व 
ती मागील वषार्च्या तलुनेत तीन टक्क्यांनी जा त आहे. राज्यात 
सन 2022 अखेर 27.91 लाख िशकाऊ अनजु्ञ ती देण्यात 
आ या.  

सावर्जिनक वासी र ते वाहतूक सिुवधा 
महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ  
9.19 महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ (मरामापम) हे 
तालकुा आिण महत्वाच्या वाहतकू कदर्ाच्या िठकाणी असले या 
बस आगाराच्या आिण बस थानकांच्या माध्यमातनू राज्यातील 
तसेच लगतच्या इतर राज्यातील जनतेस वासी सेवा परुिवते. 
मरामापम तफ बस सिुवधा परुिवण्यात आले या गावांची आिण 
लोकसंख्येची टक्केवारी तक्ता 9.21 मध्ये िदली आहे तर मरामापमची वाहतकू िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.22 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.21   मरामापम तफ बस सिुवधा परुिवण्यात आले या गावांची आिण लोकसंख्येची टक्केवारी 
 

बस सेवा 
सिुवधा परुिवण्यात आले या गावांची  टक्केवारी  सिुवधा परुिवण्यात आले या लोकसंख्येची टक्केवारी 

2020-21 2021-22  2020-21 2021-22@ 
थेट 76.8 76.9  92.4 91.1 
3 िकमी पयत 15.1 15.1  5.3 5.7 
3 ते 5 िकमी पयत 4.7 4.6  1.4 1.7 
5 िकमी पेक्षा अिधक 3.7 3.4  0.9 1.4 
आधार : महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ                                                                                                                                 @ अंदािजत 

तक्ता 9.20  राज्यातील मोटार वाहनांची संख्या 
                                                                       ('000) 

वाहन कार 

िद.1 जानेवारी रोजी 
महारा टर्  बहृन्मुंबई 

2022* 2023* शेकडा 
बदल  

2022* 2023* शेकडा 
बदल 

दचुाकी (मोटार सायकली, कूटसर्, 
मोपेड्स) 

29,946.07 31,590 5.5  2,502.61 2,653.29 6.0 

ऑटो िरक्षा  1,073.87 1,103.97 2.8  232.44 234.55 0.9 
हलकी मोटार वाहने  (कार, जी स, 
टेशन वगॅन्स व टकॅ्सी) 

6,182.10 6,632.37 7.3  1,358.84 1,442.38 6.1 

बसेस ( टेज कॅरेजेस, कॉन्टॅर्क्ट कॅरेजेस, 
शालेय बसेस व सावर्जिनक सेवा वाहने)  

157.43 162.33 3.1  12.84 20.71 61.3 

माल मोटारी [आटीर्क्यलेुटेड/म टी 
एक्सल वाहने, टर्क्स व लॉरीज, टकँसर्, 
िडली हरी हनॅ्स (तीन व चार चाकी), 
इत्यादी] 

2,008.97 2,131.63 6.1  99.47 116.27 16.9 

टर्ॅक्टर 979.78 1079.77 10.2  0.23 0.25 8.7 
टर्ेलर 453.39 470.51 3.8  0.15 0.17 13.3 
रूग्णवािहका 20.41 21.33 4.5  1.94 2.06 6.3 
इतर 94.50 106.73 12.9  4.41 6.08 37.8 
एकूण 40,916.52 43,298.54 5.8 4,212.93 4,475.76 6.2 
आधार : पिरवहन आयकु्त कायार्लय, महारा टर् शासन        िटप : आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जळुतीलच असे नाही                                   * अ थायी      
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9.19.1 िनयिमत वाहतकुी िशवाय मरामापम यातर्ा व नैिमि क करार तत्वावर िवशेष वाहतकू सेवा परुिवते. मरामापम ची यातर्ा व 
नैिमि क करारांची वाहतकू िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.23 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.23  मरामापम ची यातर्ा व नैिमि क करारांची वाहतूक िवषयक सांिख्यकी 
 

िववरण  
यातर्ा 

 नैिमि क करार 
 2021-22  2022-23+ 

2021-22 2022-23+  सवलतीत सवलती 
िशवाय 

सवर्  सवलतीत सवलती 
िशवाय 

सवर् 

साथर् िकमी (लाख) 2.57 7.17  0.34 10.35 10.69   2.16 9.42 11.58 
उत्पन्न (` कोटी) 1.22 2.72  0.11 7.49 7.60  0.65 5.70 6.35 
ित िकमी उत्पन्न (`)  47.80 37.94  32.35 72.37 71.09  30.09 60.51 54.84 

टीप : आकडे संिक्ष तात िद याने बेरजा जुळतीलच असे नाही                                                                                     +  स टबरपयत 
आधार : महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ    

9.19.2 िव ाथीर्, विर ठ नागिरक (65 वषार्ंवरील वयाचे), 
ककर् रोग रुग्ण, वातंत्र्यसैिनक, इत्यादी वाशांना मरामापम बस 
भा ात िविवध सवलती देते व सवलतीच्या रकमेची ितपतूीर् 
राज्य शासनाकडून केली जाते. सन 2021-22 मध्ये सवलतीची 
रक्कम `  389.86 कोटी होती. मरामापमने सन 2020-21  
व सन 2021-22 मध्ये अनकुर्मे `  67.65 कोटी व  
` 71.75 कोटी टोल रक्कम अदा केली. अपघातांची संख्या व 
मरामापमने िदलेली भरपाई तक्ता 9.24 मध्ये िदली आहे.   

मरामापम तफ मालवाहतूक 
9.20 मरामापमने माहे मे, 2020  पासनू मालवाहतकू सेवेचा ारंभ केला. यासाठी वासी वाहनांच्या अतंगर्त रचनेत बदल करून 
1,130 वाहने मालवाहतकुीस उपल ध करुन िदली. माहे ऑक्टोबर, 2022 अखेर मरामापम ने समुारे 15.67 लाख टन मालवाहतकू 
केली आहे.  

  

तक्ता 9.22   मरामापमची वाहतूक िवषयक सांिख्यकी 
                                                                                                                                                                                                                                          

बाब पिरमाण 2020-21# 2021-22 2022-23+ 

ता यात असलेली एकूण वाहने  संख्या 17,358 17,193 16,847 
मागर् थ बसगा ांची ितिदन सरासरी संख्या  संख्या 7,960 6,688 12,904 
एकूण कमर्चारी (िद.31 माचर् रोजी) संख्या 95,229 78,836 88,343 
ितिदन सरासरी साथर् िकमी  लाख 23.61 19.65 43.81 
वाहतकू केले या वाशांची ितिदन सरासरी संख्या  लाख 15.04 13.56 36.03 
वाहन उत्पादकता  िकमी 136.01 114.29 260.03 
चालक-वाहक उत्पादकता  िकमी 213.14 211.76 218.67 
ित वाहन कमर्चाऱ्यांचे माण (मागर् थ वाहनांच्या आधारे) - 11.96 11.76 6.85 
सरासरी आसन क्षमता संख्या 42.79 42.54 42.75 
भारमान (सवलतींच्या रकमा वगळून)  टक्के 45.8 50.5 49.0 
भारमान (सवलतींच्या रकमेसह)  टक्के 53.8 61.7 61.7 
आधार : महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ         # मरामापम ची वाहतकू सेवा  कोिवड -19 लॉकडाऊन काळात िनबिधत             +  स टबरपयत 

तक्ता 9.24  अपघातांची संख्या व मरामापमने िदलेली भरपाई 
 

               तपशील 2020-21 2021-22 
अपघात (संख्या) 1,444 1,281 
मतृ यक्ती (संख्या) 166 159 
जखमी यक्ती (संख्या) 1,291 1,130 
दर लाख िकमी मागे अपघात दर 0.17 0.18 
अपघात थळी अदा केलेली रक्कम (` कोटी) 0.12 0.15@ 
अंितम भरपाई (` कोटी) 33.60 48.16@ 
@ अलेखापिरक्षीत                    आधार : महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ     
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शहरी सावर्जिनक वासी र ते वाहतूक 
9.21 सावर्जिनक वासी र ते वाहतकू यव था हे शहरातील वासी वाहतकुीच्या मखु साधनांपैकी एक साधन आहे. मरामापम माफर् त 
रत्नािगरी आिण सांगली - िमरज या शहरात  तर बहृन्मुंबई मध्ये बहृन्मुंबई  िव तु परुवठा आिण पिरवहन उपकर्म (बे ट), पणेु व  
िंपपरी-िंचचवड महानगरपािलका के्षतर्ात पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ मयार्िदत आिण उवर्िरत 14 शहरात संबंिधत महानगरपािलका/ 
नगरपिरषद वासी वाहतकू सेवा परुिवतात. शहरी सावर्जिनक वासी र ते वाहतकू सेवा िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.25 मध्ये  
िदली आहे. 

तक्ता 9.25  शहरी सावर्जिनक वासी र ते वाहतूक सेवा िवषयक सांिख्यकी 
(िद.31 माचर्, रोजी) 

वाहतकू सेवा परुिवणारी यंतर्णा मागर् थ वाहनांची ितिदन 
सरासरी संख्या 

 ितिदन सरासरी वासी 
वाहतकू (लाख) 

 ितिदन सरासरी साथर् 
वाहतकू (लाख िकमी) 

2021 2022  2021 2022  2021 2022 
मरामापम (शहर वाहतकू) 293 113  0.12 0.11  0.08 0.05 
 बे ट  3,159 3,142  14.77 21.19  5.51 5.35 
पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ मयार्िदत   714 1,049  2.79 5.57  1.53 2.45 
नवी मुंबई  मनपा पिरवहन 282 296  0.92 1.34  0.66 0.66 
नागपरू  मनपा  पिरवहन  157 228  0.40 0.67  0.31 0.45 
ठाणे मनपा पिरवहन 156 227  1.18 1.68  0.29 0.42 
वसई-िवरार मनपा पिरवहन 41 65  0.20 0.33  0.70 0.11 
को हापरू  मनपा पिरवहन 33 45  0.17 0.23  0.67 0.84 
सोलापरू  मनपा पिरवहन 12 12  0.03 0.02  0.02 0.02 
क याण-ड िबवली मनपा पिरवहन 33 42  0.07 0.11  0.04 0.04 
िमरा-भाईंदर मनपा पिरवहन  21 52  0.13 0.38  0.06 0.11 
अमरावती मनपा पिरवहन -      25  - 0.20  - 0.08 
अकोला मनपा पिरवहन@ - -  - -  - - 
खोपोली नगरपिरषद पिरवहन - 3  - 0.02  - 0.01 
लातरू मनपा पिरवहन 5 13  0.03 0.01  0.08 0.02 
अहमदनगर मनपा पिरवहन 15 15  0.07 0.06  0.03 0.03 
नािशक मनपा पिरवहन# - 104  - 0.32  - 0.22 
मरामापम   महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ, बे ट  बहृन्मुंबई  िव तु  परुवठा आिण पिरवहन उपकर्म                             
@ अकोला मनपा बससेवा तात्परुती थिगत  # नािशक महानगर पािलका पिरवहन महामंडळाने िद.8 जलैु, 2021 पासनू बससेवा सरुु केली आहे.   
आधार : महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ, बहृन्मुंबई  िव तु  परुवठा आिण पिरवहन उपकर्म, पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ व संबिधत महानगरपािलका  / नगरपिरषद  

र ते सरुक्षा  
9.22 सन 2022 मध्ये राज्यात ित दहा हजार वाहनांमागे झाले या अपघातांची संख्या आठ होती. जनजागतृी करण्यासाठी राज्यामध्ये 
दरवषीर् र ते सरुक्षा या संक पनेवर आधािरत पथना  ेआिण याख्याने आयोिजत करण्यात येतात. र ते अपघात सांिख्यकी तक्ता 9.26 
मध्ये िदली आहे.  
तक्ता 9.26   र ते अपघात सांिख्यकी 

                                                                                                                                       (संख्या) 

वषर् 
अपघात मतृ यक्ती  जखमी यक्ती 

राज्य बहृन्मुंबई राज्य बहृन्मुंबई  राज्य  बहृन्मुंबई 
2020 24,971 1,812 11,569 349  

 

19,914 1,740 
2021 29,477 2,214 13,528 387 23,071 1,944 
2022* 33,069 1,773 14,883 272 27,218 1,620 

आधार : अितिरक्त पोिलस महासंचालक (वाहतकू), यांचे कायार्लय गहृिवभाग, महारा टर् शासन,                                                                       * अ थायी  

रे वे  
9.23 रे वे ही मखु सावर्जिनक वाहतकू यव था आहे. वासी व मालवाहतकू हे रे वे वाहतकुीचे दोन मखु भाग आहेत.  
िद. 31 माचर्, 2022 रोजी राज्यातील लोहमागार्ची कोकण रे वेसह एकूण लांबी 6,242.14 िकमी होती व ती भारतातील एकूण 
(68,042.81 िकमी) लांबीच्या 9.2 टक्के आहे. राज्यात सरुु असले या रे वे कामांची स :ि थती तक्ता 9.27 मध्ये िदली आहे.  
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तक्ता 9.27   राज्यात सरुु असले या रे वे कामांची स :ि थती 
(िद.31 जानेवारी,2023 रोजी) 

मागार्चे नाव मागार्ची लांबी  
(िकमी) 

क पाची एकूण िंकमत  
(` कोटी) 

भौितक गती  
(टक्के) 

पणेु-िमरज ल ढा (दपुदरीकरण) 279# 4,819.12 80 
वधार् - नांदेड, यवतमाळ - पसुद मािर्गका (नवीन मािर्गका) 270 3,445.48 47 
इटारसी - नागपरू ितसरी मािर्गका 279 2,449.91 24 
अहमदनगर - नारायणडोह - बीड - परळी - वैजनाथ (नवीन मागर्) 261 4,805.17 68 
द ड - मनमाड 248 2,081.27 35 
मनमाड - जळगांव ितसरी मािर्गका 160 1,035.16 46 
वधार् - ब लारशहा ितसरी मािर्गका 132 1,384.72 52 
वधार् - नागपरू चौथी मािर्गका 76 637.95 48 
वधार् - सेवागर्ाम-नागपरू ितसरी मािर्गका 76 540.02 70 
क याण - कसारा ितसरी मािर्गका 67 792.89 47 
बारामती -  लोणंद  फलटण मागर् (नवीन मािर्गका) 64 736.44 50$ 
बेलापरू - सीवूड- उरण (नवीन मािर्गका) 54 2,980.41 81$$ 
धळेु (बोरिवहीर) धळेु- नरडाणा 51 492.76 2 
जळगांव - भुसावळ चौथी मािर्गका 24 261.37 85 
सोलापरू-तळुजापरू-उ मानाबाद 84 904.92 2 
इंदोर-मनमाड मालेगाव मािर्गका 368 8,857.98 िड.पी.आर.चे काम गतीपथावर 
पणेु-नािशक 265 5,341.68 िड.पी.आर.तयार 

# दिक्षण पि चम रे वे मागर् वगळून            $ फलटण ते लोणंद मागर् कायार्िन्वत      $$ बेलापरू ते खारकोपर मागर्  कायार्िन्वत        िड.पी.आर-सिव तर क प अहवाल      
आधार  :  मध्य रे वे                                                       

मुंबई उपनगर रे वे  
9.24 उपनगरीय रे वे हे मुंबई मधील सावर्जिनक वाहतकूीचे मखु साधन आहे. मुंबईची उपनगरीय रे वे यंतर्णा पि चम रे वे आिण 
मध्य रे वे या दोन िवभागीय रे वे ारे चालिवली जाते. हाबर्र व टर्ान्स हाबर्र मागर् हे मध्य रे वेचे भाग आहेत. सन 2021-22 मध्ये दररोज 
एकूण 229 लोकल गा ांच्या ता याने (सहा वातानकुुिलत लोकलसह) 3,073 (64 वातानकुुिलत लोकलच्या फेऱ्या) फेऱ्यां ारे 
सरासरी 34.5 लाख वाशांची वाहतकू केली.  
9.25 मुंबई नागरी वाहतकू क पातील रे वे मागार्ची कामे मुंबई रे वे िवकास महामंडळ मयार्िदत माफर् त करण्यात येते. मुंबई नागरी 
वाहतकू क प ट पा एक मधील कामे पणूर् झाली आहेत. मुबंई नागरी वाहतकू क प ट पा दोन, तीन व तीन अ मधील क पांची 
स :ि थती तक्ता 9.28 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 9.28  मुंबई नागरी वाहतूक क प ट पा दोन, तीन व तीन अ मधील क पांची स :ि थती 

   (िद.31 जानेवारी, 2023 रोजी) 

 क पाचे नाव 
मािर्गकेची 
लांबी  

 (मागर् िकमी) 

अंदािजत 
िंकमत  

(` कोटी) 

खचर् 
(` कोटी) 

काम पणूर् 
होण्याचे 

अपेिक्षत वषर् 

भौितक 
गती 

(टक्के) 
मुंबई नागरी वाहतूक क प - 2      
 मुंबई सटर्ल - बोरीवली (अितिरक्त सहावी मािर्गका) 29.50 918.53 623.93 माचर्, 2025 83 
 सीएसएमटी - कुलार् (अितिरक्त पाचवी व सहावी मािर्गका) 15.39 1,367.00 459.09 माचर्, 2025 25 
मुंबई नागरी वाहतूक क प - 3      
 मध्य रे वे अंतगर्त पनवेल - कजर्त मागार्वरील नवीन  
 उपनगरीय कॉिरडॉर 

28.00 2,782.00 1,015.77 िडसबर, 2025 15 

 मध्य रे वे अंतगर्त ऐरोली - कळवा  (उन्नत) मागार्वरील  
 नवीन उपनगरीय कॉिरडॉर  

4.00 476.00 190.41 माचर्, 2026 35 

 पि च म रे वे अंतगर्त िवरार - डहाण ूरोड रे वे मागार्चे चौपदरीकरण 63.80 3,578.00 607.99 िडसबर, 2025 11 
 मध्य व पि च म रे वेवरील मध्य मागार्वर बेकायदा वेश िनयंतर्ण - 551.00 286.41 िडसबर, 2024 55 
मुंबई नागरी वाहतूक क प 3 अ      
 क याण - बदलापरू (ितसरी व चौथी मािर्गका) 14.05 1,509.87 34.48 माचर्, 2026  1 
 बोरीवली - िवरार (पाचवी व सहावी मािर्गका) 26.00 2,184.02 5.70 माचर्, 2026 0 
 क याण - आसनगाव (चौथी मािर्गका) 32.22 1,759.16 1.30 माचर्, 2026 0 
 गोरेगाव - बोरीवली मधील हाबर्र मागार्चा िव तार  7.08 825.58 0.00 माचर्, 2026 0 
आधार : मुंबई रे वे िवकास कॉप रेशन                   सीएसएमटी  छतर्पती   िशवाजी महाराज टिर्मनस      
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9.26 दघुर्टना टाळण्यासाठी उपनगरीय रे वे आगमन तसेच सरुक्षा िवषयक जागरुकता/ जनजागतृी घोषणां यितिरक्त पादचारी पलुाचे 
बांधकाम, भुयारी मागर्, उपनगरीय रे वे टॅर्कवरील बेकायदा वेशावर िनयंतर्ण ठेवण्यासाठी िंभतींचे बांधकाम, बेकायदा वेश िठकाणे बंद 
करणे, िव तु खांबांचे थलांतरण करणे, इत्यादी उपाययोजना करण्यात आ या आहेत. मुंबई उपनगरीय रे वे मागार्वरील अपघाती मतृ्य ू
व जखमींची संख्या तक्ता 9.29 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 9.29  मुंबई उपनगरीय रे वे मागार्वरील अपघाती मतृ्य ूव जखमींची संख्या 
 

अपघाताचे कारण 
2020  2021  2022+ 

मतृ्य ू जखमी  मतृ्य ू जखमी  मतृ्य ू जखमी 
रे वे रुळ ओलांडतांना 730 129  1,114 176  933 167 
रे वे व फलाट दर यान पडून 1 1  2 3  2 3 
रे वेमधनू पडून 177 361  277 442  579 833 
रे वेच्या खांबाचा धक्का लागनू 2 12  6 17  8 24 
अन्य $ 206 375  353 468  556 662 

 एकूण 1,116 878  1,752 1,106  2,078 1,689 
$ िवजेचा धक्का लागनू, आत्महत्या, नैसिर्गक मतृ्य,ू न्यायवै कीय िव लेषणासाठी संदिर्भत केलेली करणे, इत्यादी                                             + ऑक्टोबरपयत 
आधार : मुंबई लोहमागर् पोिलस आयकु्तालय, महारा टर् शासन                                                                                                                    

मेटर्ो रे वे क प 
9.27  महानगर के्षतर्ासाठी सरुिक्षत, िव वसनीय, कायर्क्षम, िकफायतशीर, वाशांकिरता सलुभ आिण पयार्वरणदृ ा शा वत अशा 
शीघर् सावर्जिनक वाहतकू यव थेसाठी मुंबई, नवी मुंबई, पणेु आिण नागपरू या शहरात मेटर्ो रे वे क प हाती घेण्यात आले आहेत.  
9.27.1 मुंबई मेटर्ो रे वे क प: शीघर् वाहतकू यव थेवर आधारीत मुंबई मेटर्ो रे वे क प हा सावर्जिनक-खाजगी भागीदारी तत्वावर 
राबिवण्यात येत आहे.  मुंबई महानगर देशात सरुु असले या मेटर्ो रे वे क पांची स :ि थती तक्ता 9.30 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 9.30  मुंबई महानगर देशात सरुु असले या मेटर्ो रे वे क पांची स :ि थती 
                                                                                                                                                                                                                      (` कोटी)    

मेटर्ो लाईन / क पाचे नांव क प सरुु  
झा याचे वषर् 

क पाची   
िंकमत 

खचर् + काम पणूर् होण्याचे 
अपेिक्षत वषर् 

स :ि थती+ 

2 ए - दिहसर - डी. एन. नगर (18.6 िकमी) 2016 6,410.00 4,886.66 िडसबर, 2022 जानेवारी, 2023@ 
      

2 बी -डी. एन. नगर-मंडाळे (23.6 िकमी) 2018 10,986.00 2192.55 जनू, 2025 27 टक्के थापत्य कामे 
पणुर् 

      

3 कुलाबा - वांदेर् - सी झ (33.5 िकमी) 2016 37,276.00   22,898.00++ 2023-24 79 टक्के कामे पणुर्++ 
      

4 वडाळा - घाटकोपर - ठाणे - 
 कासारवडवली (32 िकमी) 

2018 14,549.00 1,547.74 जनू, 2025 41 टक्के थापत्य कामे 
पणुर्  

      

4 अ कासारवडवली - गायमखु (2.7 िकमी) 2019 949.00 187.78 जनू, 2025 45 टक्के थापत्य कामे 
पणुर्  

      

5 ठाणे -िभवंडी - क याण (23.5 िकमी) 2019 8,417.00 706.10 िडसबर, 2025 ट पा 1 (ठाणे- िभवंडी) चे 70 
टक्के थापत्य कामे पणुर्  

      

6 वामी समथर् नगर - िवकर्ोळी (14.5 िकमी ) 2018 6,716.00 1,436.01 िडसबर, 2024 63 टक्के थापत्य कामे पणुर् 
      

7 अंधेरी (प.ु) - दिहसर (प.ु) (16.5 िकमी) 2016 6,208.00 3,631.41 िडसबर, 2022 जानेवारी, 2023@ 
      

9 दिहसर (प)ु ते िमरा भाईंदर आिण अंधेरी  - 
 छतर्पती िशवाजी महाराज आंतररा टर्ीय 
 िवमानतळ (13.5 िकमी)                            

2019 6,607.00 729.45 िडसबर,2025 25 टक्के थापत्य कामे 
पणुर् 

      

10 गायमखु –िशवाजी चौक (िमरा रोड) - 4,476.00 - ऑक्टोबर,2025 काम गतीपथावर 
      

11 वडाळा- सीएसएमटी - 8,739.00 - ऑक्टोबर,2026 काम गतीपथावर 
      

12 क याण तळोजा - 5,865.00 - ऑक्टोबर,2026 काम गतीपथावर 
आधार :  मुंबई महानगर देश िवकास ािधकरण, मुंबई मेटर्ो रे वे महामंडळ                    @काम पणुर्              +ऑक्टोबर,2022 पयत    ++ जानेवारी, 2023 पयत 

9.27.2 नवी मुंबई मेटर्ो रे वे क प: महारा टर् शासन िसडको माफर् त नवी मुंबई मेटर्ो रे वे क पाची अंमलबजावणी करीत आहे. 
पिह या ट यात सीबीडी बेलापरू ते पधर हा 11 थानके असलेला 11.10 िकमी लांबीचा उन्नत मागर् िसडकोमाफर् त िवकिसत करण्यात येत 
असनू क पाची अंदािजत िंकमत ` 3,063.63 कोटी आहे.  या क पाअंतगर्त ऑक्टोबर, 2022 अखेर ` 2,520 कोटी खचर् झाला. 
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9.27.3   नागपरू मेटर्ो रे वे क प: नागपरू मेटर्ो रे वे क प 40.02 िकमी लांबीचा असनू यामध्ये 38 थानकांचा समावेश आहे. या 
क पाचा संपणूर् िव तार दोन कॉिरडॉरमध्ये िवभागलेला असनू उ र-दिक्षण कॉिरडॉर (खापरी ते ऑटोमोिट ह चौक-ऑरज लाईन) 
यामध्ये 20.54 िकमी लांबीचा  असनू 18  थानकांचा समावेश आहे आिण पवूर्-पि चम कॉिरडॉर (लोकमान्य नगर ते जापती नगर -
अँक्वा लाईन यामध्ये) 19.48 िकमी लांबीचा असनू 20 थानकांचा समावेश आहे व माहे िडसबर, 2022 अखेरीस दोन्ही मागर्  
कायार्िन्वत झाले आहेत. सन 2022-23 मध्ये  ितिदन सरासरी एक लाख लोकांनी वास केला. 
9.27.4 पणेु मेटर्ो रे वे क प: पणेु मेटर्ो रे वे क पाची लांबी 33.28 िकमी असनू यामध्ये दोन कॉिरडॉरचा समावेश आहे. कॉिरडॉर 
एक (िंपपरी िंचचवड- वारगेट-पपर्ल लाईन) 17.53 िकमी लांबीचा (11.45 िकमी उन्नत मागर् व 6.08 िकमी भुयारी मागर्) असनू उन्नत 
मागार्वर नऊ व भुयारी मागार्वर पाच थानके आहेत. कॉिरडॉर दोन (वनाज-रामवाडी-ॲक्वा लाईन) हा 15.75 िकमी लांबीचा संपणूर्पणे 
उन्नत मागर् असनू त्यावर 16 थानके आहेत. या क पाची अदंािजत िंकमत ` 11,420 कोटी आहे. कॉिरडॉर एक िंपपरी िंचचवड 
महानगरपािलका - फुगेवाडी  (सात िकमी) आिण कॉिरडॉर दोन वनाज-गरवारे महािव ालय (पाच िकमी) या मािर्गका माहे माचर्, 2022 
मध्ये कायार्िन्वत झा या आहेत व सन 2022-23 मध्ये ितिदन सरासरी 6,619 वा यांनी वास केला.  

जलवाहतूक 
9.28 जलवाहतकू ही वाहतकूीच्या अन्य पयार्यांच्या तलुनेत िकफायतशीर आिण पयार्वरण नेही आहे. बंदरे के्षतर्ास चालना देण्यासाठी 
पायाभतू सिुवधा िव तारीत करुन त्या ारे औ ोिगक िवकास साधण् याकिरता राज्य शासन महारा टर् बंदर िवकास धोरण-2016 राबिवत आहे.  
मोठी बंदरे  
9.28.1  राज्यात मुंबई पोटर् व जवाहरलाल नेहरू पोटर् ही दोन मोठी बंदरे आहेत. सन 2021-22 मध्ये मुंबई पोटर् व जवाहरलाल नेहरू 
पोटर् मधनू अनकुर्मे 598.90 लाख मे. टन व 759.96 लाख मे. टन मालाची वाहतकू झाली.  मो ा बंदरांची वाहतकू िवषयक सांिख्यकी 
तक्ता 9.31 मध्ये िदली आहे. 
तक्ता 9.31  मो ा बंदरांची वाहतूक िवषयक सांिख्यकी 
 

 बाब 
मुंबई पोटर्  जवाहरलाल नेहरू पोटर् 

2020-21 2021-22  2020-21 2021-22 
एकूण माल वाहतूक क्षमता (लाख मे.टन) 828.50 828.50  1,208 1,208 
माल वाहतूक (लाख मे.टन) 533.24 598.90  648.09 759.96 
  पैकी  अ) आयात 359.38 407.02  352.49 405.33 
 ब) िनयार्त 173.86 191.88  295.60 354.63 
वासी वाहतकू (’000)     िनरंक#     98.34  ला.ना. ला.ना. 
बंदरात आले या बोटी (संख्या) 5,140 5,941  2,490 2,837 
आधार : मुंबई पोटर् टर् ट व जवाहरलाल नेहरू पोटर् टर् ट          ला.ना. लाग ूनाही                       # कोिवड लॉकडाऊन कालावधीत वासी वाहतकू करण्यात आली नाही.    

लहान बंदरे  
9.28.2 राज्यात 48 लहान बंदरे असनू या बंदरांच्या पिरसरात अनेक बंिद त व बहुउ ेशीय जे ी आहेत व त्या िठकाणाहून देखील माल 
वाहतकू केली जाते. लहान बंदरांची वाहतकू िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.32 मध्ये िदली आहे. 

सागरमाला कायर्कर्म  
9.28.3  बंदरामळेु होणाऱ्या िवकासास चालना देणे हा या कायर्कर्माचा उ ेश आहे.  िकमान पायाभतू गुंतवणकुी ारे आयात-िनयार्त 
तसेच अंतगर्त यापाराच्या वाहतकूी वरील खचर् कमी करण्याच्या दृ टीने हा कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे. या कायर्कर्माअंतगर्त बंदराचे 
आधिुनकीकरण, नवीन बंदरे िवकास, बंदर जोडणी, बंदर िवकासाअंतगर्त औ ोिगकीकरण व सामािजक िवकास या मखु बाबी आहेत. 

तक्ता 9.32  लहान बंदरांची वाहतूक िवषयक सांिख्य की  
 

बाब  2020-21     2021-22     2022-23+ 
माल वाहतूक (लाख मे. टन)  397.78  524.73  376.99 
    पैकी  अ) आयात  372.86  377.95  282.93 

 ब) िनयार्त  69.92  146.78  94.06 
वासी वाहतूक (लाख)  82.12  136.67  94.75 

           पैकी  अ) यांितर्क बोटीतनू  81.51  136.04  94.14 
 ब) िबगर  यांितर्क बोटीतनू  0.61  0.63  0.61 

आधार : महारा टर् सागरी मंडळ                                                   +  ऑक्टोबरपयत  
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कदर् शासनाने राज्यातील बंदरांवर पायाभतू सिुवधा िवकिसत करण्यासाठी ` 1,102.06 कोटी अंदािजत िंकमतीच्या 34 क पांना मंजरुी 
िदली आहे. त्यापैकी एकूण ` 200.88 कोटी िंकमतीचे आठ क प पणुर् झाले असनू  ` 347.24 कोटी अंदािजत िंकमतीचे 14 क प 
गतीपथावर आहेत.  

9.28.4 नवीन भाऊचा धक्का (मुंबई)-मांडवा बंदर (रायगड) येथे आिण रायगड िज ातील आगरदांडा-िदघी येथे रो-रो सेवा सरुु 
करण्यात आली आहे. मीरा भाईदंर, कोलशेत, का हेर आिण ड िबवली येथे जे ींची कामे सरुू झालेली आहेत. बेलापरु (नवी मुबंई)- 
एिलफंटा (रायगड) वासी वाहतकु सेवा सरुु झाली आहे. कारंजा (रायगड)-रेवस (रायगड), भाईंदर(ठाणे)-वसई (पालघर), नािंरगी 
(पालघर)-खारवाडे ी (पालघर), माव (मुंबई उपनगर)-मनोरी (मुंबई उपनगर) भाऊचा धक्का (मुंबई)-काशीद (रायगड), गोराई (मुंबई 
उपनगर)-बोरीवली (मुंबई उपनगर), भाऊचा धक्का (मुंबई)-मोरा (रायगड) या जलमागार्ंवर रो-रो सेवा सरुु करण्यासाठी रो रो जे ींची 
कामे गतीपथावर आहेत.  मालवण (िंसधदुगुर्) येथे वासी जे ीचे काम पणुर् झाले आहे. 
मरीना 
9.28.5  अनिधकृत/अ यवि थतिरत्या नांगरले या बोटींमळेु जलके्षतर्ामध्ये झालेली दाटी कमी होण्यास मरीनामळेु मदत होईल. या 
क पाच्या पिह या ट यात 30 बोटी नांगरण्याकिरता नवी मुंबईतील बेलापरू येथे पायाभतू सिुवधा िनमार्ण करण्यात येणार आहेत. गेट वे 
ऑफ इंिडया निजकच्या समदुर्ात नांगरुन ठेवले या नौका व पीड बोटी मरीनामध्ये सरुिक्षत ठेवता येतील.  
हवाई वाहतूक 
9.29 राज्यात 13 िवमानतळे कायार्िन्व त आहेत. िनवडक िवमानतळ िनहाय वाहतकू िवषयक सांिख्यकी तक्ता 9.33 मध्ये िदली आहे.  

9.29.1 छतर्पती िशवाजी महाराज आंतररा टर्ीय िवमानतळावरील हवाई वाहतकुीची क डी कमी करण्यासाठी नवी मुंबई येथे अितिरक्त 
िवमानतळाचे काम सावर्जिनक खाजगी भागीदारी तत्वावर चार ट यात तािवत असनू क पाच्या पिह या ट याची अंदािजत मलूभतू 
िंकमत ` 14,179 कोटी आहे. वािर्षक सहा कोटी वासी व 15 लाख मे.टन माल वाहतकू क्षमतेचे िनयोजन असणारे हे िवमानतळ 
सवार्त मो ा हिरतके्षतर् िवमानतळांपैकी एक असेल.  

तक्ता 9.33  िनवडक िवमानतळ िनहाय वाहतूक िवषयक सांिख्यकी 
(िद.31 माचर् अखेर) 

िवमानतळ 
वासी वाहतकू (लाख)  माल वाहतकू (मे टन) 

2021 2022  2021 2022 
अ) देशांतगर्त 133.96 245.65  1,86,537 2,51,207 
 मुंबई 98.36 185.65  1,52,382 2,14,054 
 पणेु 21.33 36.95  26,419 28,697 
 नागपरू 9.48 15.94  6,714 7,319 
 औरंगाबाद 1.45 2.51  776 841 
 जहूु (मुंबई) 0.6 0.86  145 257 
      जळगाव 0.06 0.08  0 0 
 को हापरू 0.71 0.96  0 0 
 नांदेड 0.28 0.2  0 0 
 िशडीर् 0.86 1.77  0 38 
 ओझर नािशक (एचएएल) 0.83 0.52  101 1 
 ग िदया 0.00 0.02  0 0 
 िंसधदुगुर् 0.00 0.19  0 0 
 सोलापरू 0.00 0.00  0 0 
ब) आंतररा टर्ीय 12.23 32.12  4,40,596 5,57,305 
 मुंबई 12.18 31.83  4,40,584 5,56,899 
 पणेु 0.05 0.18                    0 5 
 नागपरू नगण्य 0.11  12 367 
 औरंगाबाद 0.00 0.00  0 0 
ओझर नािशक (एचएएल) 0.00 0.00  0 34 
एकूण  (अ + ब) 146.19 277.77  6,27,133 8,08,512 

आधार : भारतीय िवमानतळ ािधकरण                                                                                                                 एचएएल  िंहदु थान ऐरोनॉटीक्स िलिमटेड 
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दळणवळण 
भारतनेट 
9.30     सवर् गर्ामपंचायतीना नेटवकर्  कनेिक्टि हटी (जोडणी) ारा इंटरनेट ॉडबनँ्ड सेवा/िडजीटल सेवा सलुभतेने, परवडणाऱ्या दरात 
उपल ध होण्याच्या दृ टीने शासनाने ऑक्टोबर, 2011 ला ‘नशँनल ऑ टीकल फायबर नेटवकर् ’ हा कायर्कर्म सरुु केला होता ज्याचे  
सन 2015 ला भारतनेट असे नामकरण करण्यात आले.  

9.30.1  भारत ॉडबनँ्ड नेटवकर्  िल. तफ भारतनेट ट पा-1 राबिवण्यात येत असनू यात राज्यातील 15,379 गर्ामपंचायतीना ऑ टीक 
फायबर केबल ारे जोडले गेले आहे. भारतनेटचा दसूरा ट पा (महानेट-1) हा ोजेक्ट सध्या ‘महारा टर् इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी कॉप रेशन 
िल.’ (Maha IT) माफर् त राबिवला जात असनू यात राज्यातील 26 िज हे, 153 तालकेु आिण जवळपास 12,513 गर्ामपंचायतीपयत 
अंदाजे 56,060 िकमी लांबीच्या ऑ टीकल फायबर नेटवकर् सह टेट लेड मॉडेल अंतगर्त राबिवण्यात येत आहे. आतापयत याचे  
71 टक्के काम पणुर् झाले आहे. 

9.31 टपाल, दरूध्वनी, दकृ ा य व मािहती दरूसंचार हे 
दळणवळण यव थेचे मखु घटक आहेत. राज्यातील टपाल 
सेवेबाबतची सांिख्यकी तक्ता 9.34 मध्ये िदली आहे.  

9.32 राज्यात माहे स टबर, 2022 अखेर इंटरनेट गर्ाहकांची 
संख्या 10.06 कोटी होती. 

9.33  माहे स टबर, 2022 अखेर राज्यात एकूण दरूध्वनी 
जोडण्यांची संख्या 46.20 लाख होती. ित लाख लोकसंख्येमागे 
दरूध्वनी व मणध्वनी जोडण्यांची संख्या अनकुर्मे 3,667 व 
99,689 होती. दरूध्वनी व मणध्वनी जोडण्यांची आकडेवारी 
तक्ता 9.35 मध्ये िदली आहे.  

 

 
* * * * * 

तक्ता 9.34  राज्यातील टपाल सेवेबाबतची सांिख्यकी 
(संख्या) 

तपशील के्षतर् 2020-21 2021-22 
टपाल कायार्लये गर्ामीण 11,504 12,192 

नागरी 1,240 1,241 
एकूण 12,744 13,433 

टपाल पे ा गर्ामीण 31,936 32,045 
नागरी 6,351 6,335 
एकूण 38,287 38,380 

िडिल हरी पो टमन 
(टपाल सेवकांसह) 

गर्ामीण 2,842 6,619 
नागरी 4,797 4,804 
एकूण 7,639 11,423 

आधार : जीपीओ, मुंबई                  

तक्ता 9.35  दरूध्वनी व मणध्वनी जोडण्या 
     (लाख)  

सेवा परुवठादार 
 2020-21  2021-22  2022-23+ 

दरूध्वनी मणध्वनी  दरूध्वनी मणध्वनी  दरूध्वनी मणध्वनी 
एमटीएनएल 15.84 11.35  14.63 11.04  13.36 10.78 
बीएसएनएल 7.37 68.24  7.36 66.27  6.42 63.87 
भारती 5.63 291.88$  7.02 294.92$   8.23 299.38$ 
टाटा 7.14 -  6.94 -  6.86 - 
वोडाफोन 
आयडीया 

1.47 435.62   1.33 402.53   2.01 377.92 

 िरलायन्स/िजओ 4.96 518.51  6.79 491.11  8.75 503.91 
 िरलायन्स कॉम 0.76 0.02  0.64 0.01  0.57 0.01 
एकूण  43.17 1,325.62  44.71 1,265.88  46.20 1,255.87 

 $  भारती व टाटा टेली स हीर्सेस एकितर्त                                                                                                                                     + स टबरपयत 
आधार : भारतीय दरूसंचार िनयामक ािधकरण 
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राज्यातील िवजेचा परुवठा व वापर 
 

बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2021-22 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

अ.  थािपत क्षमता (मेगावटॅ)        
  अ-1 राज्यातील थािपत क्षमता-        

(1)  औि णक 477$ 1,065$ 2,771 6,462 8,075 9,665 20,966 
(2) नवीकरणीय ऊजार् -- -- -- -- -- 3,408 10,502 
(3) जलजन्य 282 844 1,317 1,552 2,874 3,066 3,061 
(4) नैसिर्गक वायजुन्य -- -- -- 672 1,820 2,714 2,819 

 एकूण (अ-1) 759 1,909 4,088 8,686 12,769 18,853 37,348 
 अ-2 थािपत क्षमतेत महारा टर्ाचा 
   िह सा 

       

(1)  रा टर्ीय औि णक   
ऊजार्  महामंडळ 

 उ ना  उ ना   उ ना  उ ना      2,048@ 4,686 7,254 

(2) अणशुक्ती महामंडळ  उ ना  उ ना   उ ना  उ ना  137 690 690 
 एकूण (अ-2)  उ ना  उ ना    उ ना  उ ना  2,185 5,376 7,944 
 एकूण (अ-1 + अ-2) 759 1,909 4,088 8,686 14,954 24,229 45,292 

 ब.  िनिर्मती (दशलक्ष यिुनट)         
(1) औि णक 1,903$ 3,392 11,416  28,085 49,377 52,796 1,01,443 
(2) नवीकरणीय ऊजार् # -- -- -- --  --   5,118 17,970 
(3) जलजन्य 1,365 4,533 6,448 5,615 4,889 6,374 6,144 
(4) नैसिर्गक वायजुन्य -- -- -- 2,730 6,943 18,729 6,125 

 एकूण  3,268 7,925 17,864 36,430    61,209# 83,017 1,31,682 
 क.  वापर (दशलक्ष यिुनट)         

(1)  औ ोिगक             1,853  5,312  8,130  14,706  18,363 34,416 53,373 
(2) घरगतुी  260  732  1,779  5,065  11,172 19,546 30,699 

   (3) कृषी  15  356  1,723  6,604  9,940 16,257 36,242 
(4) वािणिज्यक  198  547  949  2,068  4,105 11,527 11,347 
(5) रे वे   339  421  766  970  1,581 2,188 173 
(6) सावर्जिनक पाणी परुवठा  35  146  330   उ ना  1,199 1,983 5,897 (7) सावर्जिनक िदवाब ी   20  74  159  291  551 846 
(8) इतर --  62  198  267  378 633 1,048 

 एकूण   2,720 7,650 14,034  29,971  47,289 87,396 1,38,779 
 ड.  दरडोई िवजेचा अंितम  
  वापर ú(यिुनट)        

(1)  औ ोिगक  46.8  105.4  129.5  195.4  191.2 307.2 427.0 
(2) वािणिज्यक  5.0  10.9  15.1  27.5  42.7 102.9 90.8 

 आधार - (1)  कदर्ीय िव तु ािधकरण              (4)  बे ट                    उ ना    उपल ध नाही 
   (2)  महािनिर्मती     (5)  टाटा पॉवर कं. मयार्.  
   (3)  महािवतरण           (6)  अदानी इलेिक्टर्िसटी मुंबई मयार्.  
  

टीप  - (1)  उपल ध  आकडेवारी केवळ सावर्जिनक िव तु यवसायी यंतर्णेची  आहे. 
  (2)  @ यात रा टर्ीय औि णक ऊजार् महामंडळ व अणशुक्ती महामंडळाकडील वाटप न झालेला            
                 तसेच गोवा राज्याचा िशलकी  323 मेगावटॅचा अितिरक्त िह सा समािव ट आहे.     
   (3)   #  यात बंिद त वीज व नवीकरणीय ऊजची (महािवतरणला िवकलेली) आकडेवारी समािव ट आहे.   
 (4)  $  यात तेलजन्य ऊजची आकडेवारी औि णक ऊजत समािव ट आहे. 

(5) टाटा पॉवर कं मयार्. व अदानी इलेिक्टर्िसटी मुंबई मयार्. वगळून इतर खाजगी कंपन्यांची थािपत क्षमता व िनिर्मती सीइएच्या वेबसाईट     
अहवालानसुार िदली आहे.  

 (6)  1 यिुनट = एक िकलो वटॅ तास 
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राज्यातील र त्यांची कारांनसुार लांबी 
(सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषद यांच्या देखभालीखालील) 

 (िकमी)  
अ.कर्. वषर् रा टर्ीय  

महामागर् 
मखु राज्य 
महामागर् 

राज्य  
महामागर् 

मखु 
िज हा 

इतर   
िज हा गर्ामीण एकूण 

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

1 1965-66 2,364 -- 10,528 12,628 8,744 17,524 51,788 

2 1970-71 2,445 -- 14,203 17,684 11,012 20,020 65,364 

3 1980-81 2,945 -- 18,949 25,233 25,404 68,600 1,41,131 

4 1990-91 2,959 -- 30,975 38,936 38,573 61,522 1,72,965 

5 2000-01 3,688 -- 33,212 46,751 43,696 89,599 2,16,946 

6 2005-06 4,367 -- 33,571 48,987 45,226 99,279 2,31,430 

7 2006-07 4,367 -- 33,675 49,147 45,674 1,00,801 2,33,664 

8 2007-08 4,367 -- 33,800 49,393 45,886 1,02,149 2,35,595 

9 2008-09 4,367 -- 33,933 49,621 46,143 1,03,604 2,37,668 

10 2009-10 4,376 -- 34,102 49,901 46,817 1,04,844 2,40,040 

11 2010-11 4,376 -- 34,103 49,936 46,897 1,06,400 2,41,712 

12 2011-12 4,376 -- 34,157 50,256 47,529 1,06,601 2,42,919 

13 2012-13 4,376 6,694 27,528 50,256 47,573 1,06,745 2,43,172 

14 2013-14 5,858 6,337 33,963 50,232 52,761 1,14,557 2,63,708 

15 2014-15  4,766 6,163  33,860 50,585 58,115  1,45,879  2,99,368 

16 2015-16  4,901 5,249 33,695 52,275 56,564 1,53,435 3,05,119 

17 2016-17 7,682 3,971 30,776 51,627 56,336 1,53,946 3,04,336 

18 2017-18 10,195 3,272 29,151 55,030 53,924 1,52,272 3,03,843 

19 2018-19 10,300 2,967 28,466 60,531 49,206 1,57,127 3,08,597 

20 2019-20 17,726 2,967 29,030 63,886 47,398 1,48,335 3,09,342 

21 2020-21 18,089 2,900 29,388 68,350 46,408 1,57,980 3,23,115 

22 2021-22* 18,366 2,622 29,265 68,535 45,371 1,59,714 3,23,873 

 आधार -  सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन                               * अ थायी 

 टीप  - (1)   1987 पयतच्या  र ते लांबीची िवभागणी 1961-81 र ते  िवकास योजनेनसुार आिण 1987-88 पासनू ही िवभागणी  1981-2001    
         र ते िवकास योजनेनसुार  केली आहे .   

 (2)   सन 1965-66 ते 2011-12 किरता राज्य महामागार्त मखु राज्य महामागार्चा समावेश आहे.  
   (3)   सन 2012-13 पासनू र ते लांबीची िवभागणी 2001-21 र ते िवकास योजनेनसुार आहे. 
  (4)   आकडे संिक्ष तात िद याने जळुतीलच असे नाही 
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िज हािनहाय र त्यांच्या लांबीचे रंुदीनसुार वगीर्करण 
(सावर्जिनक बांधकाम िवभाग व िज हा पिरषद यांच्या देखभालीखालील) 

                                                                                                                                                                                (िकमी) 
अ. 
कर्. 

िज हा साध्य लांबी   2020-21 साध्य लांबी   2021-22* 
रंूदी (मीटर) 7.00 5.5   3.75 इतर एकूण 7.00 5.5   3.75 इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 बहृन्मुंबई 49 0 0 0 49 49 0 0 0 49 
2 ठाणे 494 284 1,132 2,489 4,399 514 284 1,132 2,489 4,419 
3 पालघर 573 516 1,651 4,323 7,063 573 516 1,651 4,323 7,063 
4 रायगड 773 1570 3,466 2,470 8,280 1,370 965 3,509 2,482 8,325 
5 रत्नािगरी 488 901 8,358 211 9,958 488 906 8,358 211 9,963 
6 िंसधदुगुर् 200 822 3,589 3,433 8,036 200 845 3,589 3,433 8,067 

 कोकण िवभाग 2,577 4,093 18,196 12,927 37,784 3,194 3,515 18,238 12,938 37,885 
7 अहमदनगर 1,522 1,287 10,549 7,581 20,939 1,381 1,347 11,603 6,657 20,987 
8 नािशक 1,473 1,816 10,813 5,365 19,467 1,688 1,741 11,174 5,040 19,643 
9 धळेु 955 473 5,381 157 6,966 950 463 5,390 7 6,810 
10 नंदरुबार 344 480 6,218 57 7,099 344 480 6,118 47 6,988 
11 जळगाव 1,047 1,237 5,305 5,719 13,309 1,265 1,280 5,226 5,575 13,347 

 नािशक िवभाग 5,341 5,292 38,266 18,880 67,780 5,628 5,311 39,510 17,326 67,775 
12 पणेु 1,614 1,445 16,227 59 19,345 1,755 1,395 15,895 320 19,366 
13 सातारा 725 1,058 8,606 3,316 13,705 725 995 9,453 2,549 13,723 
14 सांगली 1,501 998 4,225 6,145 12,869 1,535 999 4,228 6,135 12,896 
15 को हापरु  778 1,053 3,791 3,108 8,730 844 1,061 3,144 3,647 8,697 
16 सोलापरू 1,791 838 5,384 9,567 17,579 1,722 817 5,358 9,555 17,452 

 पुणे िवभाग 6,408 5,392 38,232 22,195 72,228 6,582 5,268 38,079 22,205 72,134 
17 औरंगाबाद 880 813 6,721 1,888 10,302 912 819 6,659 1,888 10,278 
18 जालना 844 375 4,949 1,323 7,491 885 445 4,858 1,323 7,511 
19 परभणी 424 186 3,870 929 5,409 638 233 3,841 962 5,674 
20 िंहगोली 258 170 3,496 69 3,993 277 167 3,500 230 4,174 
21 नांदेड 1,123 719 7,840 2,330 12,012 1,549 175 8,829 1,683 12,236 
22 बीड 1,153 435 8,252 2,594 12,434 1,197 437 8,259 2,586 12,479 
23 उ मानाबाद 612 905 4,883 1,131 7,531 612 907 4,881 1,131 7,531 
24 लातरू 679 801 5,414 1,020 7,914 697 655 5,158 1,250 7,760 
 औरंगाबाद िवभाग 5,973 4,404 45,425 11,284 67,086 6,767 3,838 45,985 11,053 67,643 
25 बलुढाणा 1,009 323 2,875 1,471 5,678 1,028 525 2,759 1,386 5,698 
26 अकोला 504 420 1,378 1,101 3,403 607 353 1,384 1,061 3,405 
27 वािशम 481 326 1,163 1,122 3,092 478 343 1,187 1,100 3,108 
28 अमरावती 842 829 1,769 4,682 8,122 1,040 712 1,698 4,722 8,172 
29 यवतमाळ 824 863 3,539 3,494 8,720 889 933 3,352 3,584 8,758 
 अमरावती िवभाग 3,660 2,761 10,724 11,870 29,015 4,042 2,866 10,380 11,853 29,141 
30 वधार् 558 418 1,803 2,534 5,313 439 407 1,780 2,497 5,123 
31 नागपरू 1,057 642 6,395 6,495 14,589 1,077 642 6,482 6,495 14,696 
32 भंडारा 236       246 2,893 2,734 6,109 236 246 2,915 2,888 6,284 
33 ग िदया        308 313 3,587 3,224 7,432 308 313 3,666 3,075 7,362 
34 चंदर्परु 712 482 5,942 2,618 9,754 1,059 607 2,850 5,290 9,806 
35 गडिचरोली 502 498 4,455 569 6,025 502 520 4,438 565 6,025 
 नागपरू िवभाग 3,373 2,598 25,076 18,175 49,223 3,621 2,734 22,130 20,811 49,296 
महारा टर् राज्य 27,333 24,541 1,75,919 95,331 3,23,115 29,834 23,532 1,74,322 96,186 3,23,873 

   िटप: आकडे संिक्ष तात िद याने जळुतीलच असे नाही.         * अ थायी  
 आधार  -  सावर्जिनक  बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन  
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राज्यातील मोटार वाहनांची संख्या 
          (1 जानेवारी रोजी)  

अ.कर्. वाहनांचा कार 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2022* 2023* 

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

कूटर  व मोपेड  
83,930 3,46,826 16,96,157 44,09,906 1,20,60,990 2,83,40,408 2,99,46,065 3,15,89,898 

2 मोटार गा ा,  
जीप आिण टेशन 
वगॅन्स 

1,22,508 2,24,752 4,23,505 9,01,278 23,82,789 53,88,475 58,18,042 62,53,313 

3 टकॅ्सी कॅ ज 17,806 31,302 43,168 86,438 1,82,676 3,73,237 3,64,061         3,79,057 
 

4 वयंचिलत 
िरक्शा 

3,049 29,474 1,26,049 4,07,660 6,44,037 10,60,616 10,73,865 11,03,967 

5 टेज कॅरेजेस 10,250 13,789 18,203 27,286 34,061 40,482 41,908 42,708 

6 कॉन्टर्ॅक्ट कॅरेजेस -- 1,498 3,980 13,975 31,459 72,273 69,246 71,932 

7 मालमोटारी  -      19,07,408   

 (1) िडझेल इंिजन 34,987 87,079 1,80,883 3,41,344  8,78,239  -- 19,07,445 20,23,147 

 (2) पेटर्ोल इंिजन 21,791 18,005 13,774 57,317  77,189  -- 15,806 16,528 

 (3) इतर (सीएनजी,
 एलपीजी, इ.) 

-- -- -- -- --  -- 85,156 91,325 

 (4) िव तु -- -- -- -- --  -- 561 628 

8 रुग्णवािहका 441 925 2,233 4,025 9,600 17,362 20,405 21,334 

9 शाळेच्या बसेस 491 594 1,025 1,714 6,117 32,628 33,024 34,219 

10 खाजगी वासी 
वाहने 

810 2,171 4,622 5,815 9,421 13,037 13,251 13,472 

11 जोड वाहने 
(टर्ेलर) 

7,075 23,173 60,858 1,67,856 2,84,696 4,32,412 4,53,385 4,70,511 

12 टर्ॅक्टसर् 7,821 24,079 61,088 1,72,578 3,58,556 8,68,750 9,79,777 10,79,768 

13 इतर 810 1,319 5,040 9,872 29,829 89,159 94,501 1,06,733 

 एकूण 3,11,769 8,04,986 26,40,585 66,07,064 1,69,89,659 3,86,36,247 4,09,16,498 4,32,98,540 

 दर लाख 
लोकसंख्येमागे 
मोटार वाहनांची 
संख्या 

618 1,309 3,353 7,186 15,119  31,168 32,732 34,370 

 सावर्जिनक 
बांधकाम व 
िज हा पिरषद 
यांच्या 
देखभालीखालील 
असले या दर 
िकमी 
र तेलांबीमागे 
मोटार वाहनांची 
संख्या 

5 6 15 31 71  125 128 134 

 दर लाख 
लोकसंख्येमागे  
रुग्णवािहकांची 
संख्या  

0.9 1.5 2.8 4.4 8.5  14 16 17 

  आधार  - पिरवहन आयकु्त कायार्लय, महारा टर् शासन                                       * अ थायी        




