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महाराष्ट्र  आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 
• महाराष्ट्र ाच्या आर्थिक पाहणीने अंदाज वर्िवला आहे की, चालू आर्थिक वर्ि 2021-22 मधे्य राज्याची अथिव्यवस्था 12.1 

टके्क दराने वाढेल, जी गेल्या आर्थिक वर्ि 2020-21 मधे्य -7.6 टके्क होर्ी. अपेर्िर् वाढ ही दशकार्ील सवोच्च 

आर्ण राष्ट्र ीय GDP पेिा चांगली आहे, जी चालू आर्थिक वर्ािर् 8.9 टके्क वाढण्याची अपेिा आहे.  

• सेवा आर्ण उद्योग िेते्र, ज्यांची वाढ अनुक्रमे 13.5 टके्क आर्ण 11.9 टके्क होईल, अशी अपेिा आहे. कृर्ी आर्ण 

संलग्न र्क्रयाकलाप िेत्रामधे्य ४.४ टके्क, र्पकांमधून ३ टके्क आर्ण पशुधन, वनीकरण, वृिर्ोड, मासेमारी या िेत्रामधे्य 

६.९ टके्क वाढ अपेर्िर् आहे. 

• सरे्व्हिणार् सेवा आर्ण बांधकाम िेत्राची वाढ अनुक्रमे १३.५ टके्क आर्ण ९.५ टके्क रार्हली आहे. 

• 2021-22 मधे्य नोदंवलेला अंदार्जर् 12.1 टके्क वाढीचा दर गेल्या दशकार्ील सवािर्धक आहे. 2016-17 मधे्य 

आर्ापयंर्चा सवािर्धक र्वकास दर 9.2 टके्क आर्ण 2015-16 मधे्य 7.2 टके्क होर्ा. 

• राज्य र्वर्धमंडळार् सादर करण्यार् आलेल्या सवेिणानुसार, राज्याचे दरडोई उत्पन्न चालू आर्थिक वर्ािर् ₹2,25,073 

पोहोचण्याची शक्यर्ा आहे, र्र आर्थिक वर्ि २०१९-२१ मधे्य रे् ₹1,93,121 आर्ण २०१९-२० मधे्य ₹1,96,100 होरे्. 

• राज्य सरकारच्या र्वत्त र्वभागाचे अर्र्ररक्त मुख्य सर्चव मनोज सौर्नक म्हणाले, “उद्योग, सेवा िेत्राच्या सुधाररर् 

कामर्गरीमुळे आर्थिक वर्ि 21-22 मधे्य अंदार्जर् वाढ गेल्या वर्ीपेिा चांगली आहे.” 

महाराष्ट्र ाची आर्थिक पाहणी 2021-22: महत्वाचे मुदे्द 

• माचि 2020 मधे्य कोर्वड-19 महामारीचा उदे्रक आर्ण पररणामी लॉकडाऊनमुळे, राज्याने 2019-20 मधे्य प्रमुख 

िेत्रांमधे्य नकारात्मक वाढ नोदंवली होर्ी. गेल्या आर्थिक वर्ािर् उद्योग िेत्राने -10 टके्क वाढ नोदंवली होर्ी, र्र सेवा 

िेत्रार् र्ी -9 टके्क होर्ी. 

• कृर्ी आर्ण संलग्न र्क्रयाकलाप िेत्राने 2019-20 मधे्य 17.9 टके्क वाढीसह इर्र िेत्रांपेिा जास्त कामर्गरी केली 

होर्ी, जी 2021-22 मधे्य 4.4 टक्कक्यांवर घसरली आहे. 

 
• उद्योग िेत्रार्ील वाढीचा दर प्रभावी ठरण्याची अपेिा असली र्री चालू आर्थिक वर्ािर् महाराष्ट्र ार् थेट परकीय 

गंुर्वणुकीर् झालेली घट याकडेही या पाहणीरू्न लि वेधण्यार् आले आहे. आर्थिक वर्ि २०२२ मधे्य राज्यार् ४८,६३३ 

कोटी रुपयांची थेट परकीय गंुर्वणूक होऊ शकरे्, जी कनािटकच्या मागे आहे, ज्यार् १,०२,८६६ कोटी रुपयांची 

गंुर्वणूक झाली आहे. 

• मागील वर्ी, आर्थिक वर्ि २०२१ मधे्य गुजरार्ने १,६२,८३० कोटी रुपयांची थेट परकीय गंुर्वणूक आकर्र्िर् करून 

इर्र राज्यांना मागे टाकले होरे्, र्र महाराष्ट्र ार् १,१९,७३४ कोटी रुपयांची थेट परकीय गंुर्वणूक होर्ी. र्थार्प, एर्प्रल 
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२० रे् सप्टेंबर २०२१ या कालावधीर् राज्यार् ९,५९,७४६ कोटी रुपयांची थेट परकीय गंुर्वणूक झाल्याचे म्हटले आहे. 

देशार् आलेल्या एकूण गंुर्वणुकीच्या रु्लनेर् हे प्रमाण २८.२ टके्क आहे.  

3  

• राज्याचा जीएसडीपी (ग्रॉस से्टट डोमेस्टस्टक प्रॉडक्ट) आर्थिक वर्ि 2021-22 मधे्य 31,97,782 कोटी रुपये असेल, र्र 

मागील आर्थिक वर्ि 21 मधे्य र्ो 27,11,685 होर्ा. देशाच्या सामान्य जीडीपीमधे्य राज्याचा वाटा सवि राज्यांमधे्य 

सवािर्धक १४.२ टके्क आहे. जीएसडीपीला राज्याची र्वत्तीय रू्ट २.१ टके्क (₹६६,६४१ कोटी) आहे, र्र जीएसडीपीला 

देण्यार् येणारा कजिसाठा आर्थिक वर्ि २०२२ साठी १९.२ टके्क आहे आर्ण एफआरपीएम कायद्यार्ील र्ररु्दीनुंसार 

र्ो २५ टक्कक्यांच्या मयािदेर् असण्याचा अंदाज आहे. 

• आर्थिक वर्ि 21-22 मधे्य राज्याच्या र्र्जोरीवरील कजािचा बोजा वाढून ₹6.15 लाख कोटी झाला आहे, र्र आर्थिक 

वर्ािर् त्यावर र्दलेले व्याज ₹42,998 कोटी आहे. 

• आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मधे्य राज्याची महसुली प्राप्ती ३,६८,९८७ कोटी रुपये अपेर्िर् आहे, र्र आर्थिक वर्ि २०२१ 

मधे्य ₹3,35,675 कोटी रु्लनेर् राज्याचा महसुली खचि २१-२१ मधे्य ३,७९,२१३ कोटी रुपये आहे. 

• गेल्या पावसाळ्यार् राज्यार् सरासरीच्या 118.2 टके्क पाऊस झाला असला र्री 355 पैकी 22 र्ालुक्यांमधे्य कमी 

पाऊस झाला आहे. खरीप 21-22 मधे्य 155.15 टके्क लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आर्ण रृ्णधाने्य, कडधाने्य, 

रे्लर्बया, कापूस आर्ण ऊस उत्पादनार् अनुक्रमे 11, 27, 13, 30 आर्ण 0.4 टके्क घट अपेर्िर् आहे, असे आर्थिक 

सवेिणार् म्हटले आहे. 

 
• मागील वर्ीच्या उत्पादनाच्या रु्लनेर् या हंगामार् रृ्णधाने्य आर्ण रे्लर्बयांचे उत्पादन अनुक्रमे 21 आर्ण 7 टक्कक्यांनी 

कमी होण्याची शक्यर्ा असली र्री रब्बी हंगामार् डाळीचें उत्पादन 14 टक्कक्यांनी वाढण्याची अपेिा आहे. 
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• राज्यार् जून 2020 पयंर् र्संचन प्रकल्पांनी र्नमािण केलेली र्संचन िमर्ा 54.15 टके्क लाख हेक्टर होर्ी आर्ण 

2020-21 मधे्य प्रत्यि र्संचन िेत्र 41.60 लाख हेक्टर होरे्. या वर्ािर् 0.68 लाख हेक्टर िेत्र नव्याने सूक्ष्म र्संचनाखाली 

आणण्यार् आले, असे सवेिणार् नमूद करण्यार् आले आहे. 

Infographics 
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