
                               महाराष्ट्र शासन 

अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, म ांबई. 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता पािाभतू वर्थ 2003 वर आधाररत  

ज लै, 2016(अस्र्ािी) चे ग्राहक ककमती रनरे्दशाांक 

 अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि, मह र ष्ट्र तील 74 न गरी व 68 ग्र मीण भ ग तील 

ननवडलेल्ि  कें द् ांतनू अांशक लीन भ वसांकलक म्हणनू ननिकु्त केलेल्ि  भ वसांकलक ांम र्थ त 

जीवन वश्िक वसतूांच्ि  ककमतींब बतची म नहती स प्त नहक पध्दतीने गोळ  करुन दरमह  त्ि वर 

आध नरत वेगवेगळे ग्र हक ककमती ननदेश ांक ति र करुन  प्रक नशत करते.  

म हे जलैु, 2016 कनरत  मह र ष्ट्र तील ग्र मीण व न गरी भ ग कनरत  गट आनण उपगट ननह ि 

ग्र हक ककमती ननदेश ांक पनरनशष्ट्ट -1 मध्िे देण्ि त आले आहेत. ग्र मीण व न गरी भ ग स ठी 

सवथस ध रण ननदेश ांक अनकु्रमे 271.13 व 262.32  इतक  आहे. 

म हे जलैु, 2016 स ठी मह र ष्ट्र तील ग्र मीण व न गरी नवभ ग तील ग्र हक ककमती 

ननदेश ांक वर आध नरत (जलैु, 2015 च्ि  तलुनेत जलैु, 2016 मध्िे) कबद ू ते कबद ूचलन व ढीच  दर 

अनकु्रमे 5.70 टक्के व 6.09 टक्के इतक  होत . ही चलनव ढ मयुित: ग्र मीण व न गरी भ ग तील 

‘ख द्यपद र्थ’, ‘प न, सपु री, तांब ख’ु व ‘क पड’ गट तील व ढीमळेु झ ली आहे. म हे जनू, 2016 शी 

तलुन  करत  सवथस ध रण ननदेश ांक त ग्र मीण भ ग स ठी 1.07 टक्के व न गरी भ ग स ठी 0.94  

टक्के  इतकी व ढ झ ली आहे.   

 सवथस ध रण, गट, उपगट ननदेश ांक ननह ि चलन व ढीचे दर पनरनशष्ट्ट -2 मध्िे देण्ि त आलेले 

आहेत.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          
                                                                                                   (नज.व.चौधरी)        
                                                                                                 सहसांच लक (र .उ.)  
                                                                                        अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,  
                                                                                                         मुांबई 



                                                        परररशष्ट्ट - 1  

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता सवथसाधारण गट उपगट रनहाि  
ग्राहक ककमती रनरे्दशाांक 

                                                            प ि भतू वर्थ 2003=100 
 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणथन 

 ग्रामीण नागरी 

मे 
2016 

जनू 
2016 

जलैु* 
2016 

मे 
2016 

जनू 
2016 

जलैु* 
2016 

1    खाद्यपर्दार्थ   
 अ)  अन्न ध न्िे 211.20 211.83 214.44 193.85 194.68 199.56 

 ब)  ड ळी 449.02 456.49 464.36 452.21 463.61 473.43 

 क)  दधू व दधू चे पद र्थ 310.22 311.25 314.43 303.34 305.47 308.38 

 ड)  ख द्यतेल 196.28 195.27 202.71 200.71 203.98 207.91 

 इ)  म ांस, म से व अांडी 348.31 350.39 352.96 351.66 358.23 361.59 

 र्)  भ जीप ल  व र्ळे 311.78 324.72 336.23 317.13 369.61 381.78 

 ग)  मस ले व मस ल्ि चे पद र्थ 341.26 353.44 357.04 313.28 325.86 329.00 

 ह)  इतर ख द्यपद र्थ  251.48 252.63 253.98 286.01 286.82 289.24 

   एकूण खाद्यपर्दार्थ  274.57 278.40 283.44 279.63 291.29 296.71 

2   पान,स पारी,तांबाख ूइ. 338.95 348.87 347.53 338.58 342.71 344.00 

3   इांधन व रर्दवाबत्ती 450.64 451.50 451.45 415.10 414.93 415.08 

4   कापड 137.28 136.81 136.71 144.79 144.91 144.98 

5   सांकीणथ            

  अ)  वैद्यकीि सेव       216.24 217.38 215.41 

  ब) नशक्षण व मनोरांजन      175.61 176.13 175.93 

  क) व हतकू व दळणवळण      172.17 173.56 173.17 

  ड) वैिक्तीक सेव        214.32 213.95 216.25 

  इ) इतर      215.89 215.11 215.40 

  एकूण सांकीणथ 208.50 208.49 209.44 193.43 194.03 193.77 

  सवथसाधारण रनरे्दशाांक 265.98 268.27 271.13 254.28 259.89 262.32 

*अस्र्ािी 
                                  



                                    परररशष्ट्ट – 2 
महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागाकररता ग्राहक ककमती रनरे्दशाांकावर आधारर  

माहे ज ल,ै 2016 (अस्र्ािी)  कररता वार्षर्क चलन वाढीचा र्दर(%) 
       प ि भतू वर्थ 2003=100 

 
गट 

 
उपगट 

 
वणथन 

ग्रामीण नागरी 

जलैु 
 2015 

जलैु*  
2016 

चलन 
व ढ 

जलैु 
 2015 

जलैु*  
2016 

चलन 
व ढ 

1    खाद्यपर्दार्थ   
 अ)  अन्न ध न्िे 204.27 214.44 4.98 190.35 199.56 4.84 

 ब)  ड ळी 356.40 464.36 30.29 363.83 473.43 30.12 

 क)  दधू व दधू चे पद र्थ 304.50 314.43 3.26 297.45 308.38 3.67 

 ड)  ख द्यतेल 194.72 202.71 4.10 195.72 207.91 6.23 

 इ)  म ांस, म से व अांडी 340.61 352.96 3.63 344.81 361.59 4.87 

 र्)  भ जीप ल  व र्ळे 310.78 336.23 8.19 322.82 381.78 18.26 

 ग)  मस ले व मस ल्ि चे पद र्थ 308.80 357.04 15.62 287.55 329.00 14.41 

 ह)  इतर ख द्यपद र्थ  214.34 253.98 18.49 260.85 289.24 10.88 

  एकूण खाद्यपर्दार्थ रनरे्दशाांक  258.43 283.44 9.68 267.33 296.71 10.99 

2   पान,स पारी,तांबाख ूइ.  321.49 347.53 8.10 318.63 344.00 7.96 

3   इांधन व रर्दवाबत्ती  रनरे्दशाांक 451.02 451.45 0.10 413.92 415.08 0.28 

4   कापड  134.35 136.71 1.76 141.48 144.98 2.47 

5   सांकीणथ             

  अ) वैद्यकीि सेव       214.77 215.41 0.30 

  ब) नशक्षण व मनोरांजन      171.60 175.93 2.52 

  क) व हतकू व दळणवळण      173.73 173.17 -0.32 

  ड) वैिक्तीक सेव        207.53 216.25 4.20 

  इ) इतर      211.70 215.40 1.75 

  एकूण सांकीणथ 207.15 209.44 1.11 191.40 193.77 1.24 

  सवथसाधारण गट 256.52 271.13 5.70 247.26 262.32 6.09 

*अस्र्ािी 
 


