
 

 

महारा टर् शासन 

अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, मुंबई. 

महारा टर्ातील गर्ामीण व नागरी भागाकिरता पायाभतू वषर् 2003 वर आधािरत 

जानेवारी, 2020 चे गर्ाहक िंकमती िनदशांक 
 अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, महारा टर्ातील 74 नागरी व 68 गर्ामीण भागातील 

िनवडले या कदर्ांतनू अंशकालीन भावसंकलक हणनू िनयकु्त केले या भावसंकलकांमाफर् त 

जीवनाव यक व तूंच्या िंकमतींबाबतची मािहती सा तािहक पध्दतीने गोळा करुन दरमहा त्यावर 

आधािरत वेगवेगळे गर्ाहक िंकमती  िनदशांक तयार करुन  कािशत करते.  

माहे जानेवारी, 2020 किरता महारा टर्ातील गर्ामीण व नागरी भागाकिरता गट आिण उपगट 

िनहाय गर्ाहक िंकमती िनदशांक पिरिश ट - 1 मध्ये देण्यात आले आहेत. गर्ामीण व नागरी भागासाठी 

सवर्साधारण िनदशांक अनकुर्म े303.21 व 286.15 इतका आहे. 

माहे जानेवारी, 2020 साठी महारा टर्ातील गर्ामीण व नागरी िवभागातील गर्ाहक िंकमती 

िनदशांकावर आधािरत (जानेवारी, 2019 च्या तलुनेत जानेवारी, 2020 मध्ये) िंबद ू ते िंबद ू चलन 

वाढीचा दर अनकुर्मे 8.79 टक्के व 6.99 टक्के होता. ही चलनवाढ मखु्यतः गर्ामीण व नागरी 

भागातील ‘खा पदाथर्’ ‘पान,सपुारी, तंबाख’ु, ‘इंधन व िदवाब ी’, ‘कापड’, व 'संकीणर्' गटातील 

वाढीमळेु झाली आहे. माहे िडसबर, 2019 शी तलुना करता सवर्साधारण िनदशांकात गर्ामीण 

भागासाठी 0.75 व नागरी भागासाठी 0.90 टक्के  इतकी  घट  झाली आहे.   

 सवर्साधारण, गट, उपगट िनदशांकािनहाय चलन वाढीचे दर पिरिश ट -2 मध्ये देण्यात आलेले 
आहेत.     
   

                                                                    
(प.ु िह. भगरूकर)    

                                                                                                     सहसंचालक (रा.उ.) 
                                                                                             अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, 
                                                                                                              मुंबई.   
 
 



 

 

पिरिश ट - 1 
महारा टर्ातील गर्ामीण व नागरी भागाकिरता सवर्साधारण गट उपगट िनहाय 

गर्ाहक िंकमती िनदशांक 
                                                          पायाभतू वषर् 2003=100 

 
 
गट 

 
उपगट 

 
वणर्न 

 गर्ामीण नागरी

नो हबर
2019 

िडसबर 
2019 

जानेवारी 
2020 

नो हबर 
2019 

िडसबर 
2019 

जानेवारी 
2020 

1 	  खा पदाथर्  
 अ)  अन्न धान्ये 273.27 272.04 279.55 243.07 249.01 249.06 
 ब)  डाळी 310.93 314.68 319.28 318.41 320.54 324.73 
 क)  दधू व दधूाचे पदाथर् 368.05 369.10 370.59 343.73 344.55 345.16 
 ड)  खा तेल 208.61 209.48 211.68 208.90 210.96 213.96 
 इ)  मांस, मासे व अंडी 412.13 420.56 426.68 407.92 418.53 424.99 
 फ)  भाजीपाला व फळे 426.14 426.59 380.47 424.05 415.12 370.91 
 ग)  मसाले व मसा याचे पदाथर् 390.64 395.57 397.35 357.05 358.55 359.47 
 ह)  इतर खा पदाथर्  261.49 261.46 262.07 303.77 303.83 304.77 
   एकूण खा पदाथर्  318.78 319.73 315.20 317.65 318.68 312.21 

2 	 पान,सपुारी,तंबाख ूइ. 451.80 452.83 452.58 438.50 438.49 440.17 
3 	 इंधन व िदवाब ी 537.93 538.17 538.31 505.90 508.90 510.87 
4 	 कापड 147.50 147.88 148.23 151.15 151.21 151.37 
5 	 संकीणर्        

	 अ)  वै कीय सेवा    211.65 212.78 213.15 
	 ब) िशक्षण व मनोरंजन    209.52 209.87 210.37 
	 क) वाहतकू व दळणवळण    180.65 181.23 181.39 
	 ड) वैयक्तीक सेवा     248.67 248.87 249.70 
	 इ) इतर    222.22 223.40 223.53 
  एकूण संकीणर् 219.84 219.93 220.23 206.86 207.57 207.90 
  सवर्साधारण िनदशांक 304.89 305.49 303.21 287.73 288.76 286.15 

                                     
 
 
 
 
 



 

 

पिरिश ट - 2 
महारा टर्ातील गर्ामीण व नागरी भागाकिरता गर्ाहक िंकमती िनदशांकावर आधािरत 

माहे जानेवारी, 2020 किरता वािर्षक चलन वाढीचा दर (%) 
             पायाभतू वषर् 2003=100 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणर्न 

गर्ामीण नागरी

जानेवारी 
2019 

जानेवारी 
2020 

चलन  
वाढ 

जानेवारी 
2019 

जानेवारी 
2020 

चलन 
वाढ 

1 खा पदाथर् 
 अ) अन्न धान्ये 251.46 279.55 11.17 230.70 249.06 7.96 
 ब) डाळी 274.99 319.28 16.11 280.74 324.73 15.67 
 क) दधू व दधूाचे पदाथर् 347.94 370.59 6.51 334.94 345.16 3.05 
 ड) खा तेल 201.89 211.68 4.85 203.97 213.96 4.90 
 इ) मांस, मासे व अंडी 387.11 426.68 10.22 379.55 424.99 11.97 
 फ) भाजीपाला व फळे 281.63 380.47 35.10 275.99 370.91 34.39 
 ग) मसाले व मसा याचे पदाथर् 330.50 397.35 20.23 278.18 359.47 29.22 
 ह) इतर खा पदाथर् 254.31 262.07 3.05 296.10 304.77 2.93 
  एकूण खा पदाथर् िनदशांक 276.09 315.20 14.17 278.98 312.21 11.91 
2 पान,सपुारी,तंबाख ूइ. 446.69 452.58 1.32 420.42 440.17 4.70 
3 इंधन व िदवाब ी  िनदशांक 516.58 538.31 4.21 501.38 510.87 1.89 
4  कापड 144.39 148.23 2.66 147.85 151.37 2.38 
5 संकीणर्       

अ) वै कीय सेवा    209.86 213.15 1.57 
ब) िशक्षण व मनोरंजन    198.93 210.37 5.75 
क) वाहतकू व दळणवळण    178.25 181.39 1.76 
ड) वैयक्तीक सेवा    244.50 249.70 2.13 
इ) इतर    217.70 223.53 2.68 

  एकूण संकीणर् 216.13 220.23 1.90 202.35 207.90 2.74 
  सवर्साधारण गट 278.71 303.21 8.79 267.45 286.15 6.99 

   
 

 
 
 
 
 
 
  


