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महाराष्ट्र ाचा अर्थसंकल्प 2022 
वार्षथक योजना :  

0222-23  या आर्थिक वर्ािसाठी र्िल्हा वार्र्िक योिनेअंतर्ित 13,340 कोटी रुपयांची तरतूद: 

• वार्र्िक योिना 150,000 कोटी 

• अनुसूर्चत िाती घटक योिना रु. 12,230 कोटी 

• आर्दवासी उपयोिना रु. 11,199 कोटी 

अर्थसंकल्पीय अंदाज (2022-23) 

• महसूल संकलन रु. 4,03,427 कोटी 

• महसुली खचि रु. 4,27,780 कोटी 

• महसुली तूट रु. 24,353 कोटी 

र्वकासाची पंचसूत्री 

कृर्ी, आरोग्य, मनुष्यबळ र्वकास, वाहतूक आर्ि उद्योर्ासाठी 1 लाख 15 हिार 215 कोटी रुपयांचा खचि प्रस्तार्वत 

आहे. पुढील तीन वर्ाांत 4 लाख कोटी रुपये देिार आहेत. 

विकासाची पंचसूत्री 
1 कृर्ी, कृर्ी व संलग्न के्षत्ांसाठी २३ हिार ८८८ 

कोटी तरतुद 

2 आरोग्य आरोग्य के्षत्ासाठी ५ हिार २४४ कोटी 

रुपये तरतुद 

3 मनुष्यबळ र्वकास मानव र्वकास व मनुष्यबळ 

र्वकासासाठी ४६ हिार ६६७ कोटी 

तरतुद 

4 दळिवळि पायाभूत सुर्वधा व वाहतूकीसाठी २८ 

हिार ६०५ कोटी तरतुद 

5 उद्योर् उद्योर् व उिाि र्वभार्ासाठी १० हिार 

१११ कोटीची तरतुद 

• कृषी व संलग्न: पर्हले सूत्र  

• र्नयर्मत कििफेड करिाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हिार रुपये अनुदान, प्रोत्साहन म्हिून 

• भूर्वकास बँकेच्या 34,788 कििदारांना 964.15 कोटी रुपयांची कििमाफी र्दली िािार असून बँकेच्या कमिचाऱ्यांना 

275.40 कोटी रुपये र्दले िािार आहेत. 

• सोयाबीन आर्ि कापूस र्पकांसाठी र्वशेर् कृती आराखड्यासाठी 3 वर्ाांत 1,000 कोटी रुपये र्दले िातील. 

• मुख्यमंत्ी शाश्वत कृर्ी र्संचन योिनेंतर्ित शेतीचा समावेश करून, अनुदानाची रक्कम 50% ने वाढवून 75,000 रुपये 

करण्यात आली आहे. 

• पायाभूत सुर्वधांसाठी बािार सर्मत्ांनी (306) घेतलेल्या किािवरील व्यािाच्या 100% परतफेडीसाठी मदत. 
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• एमएसपीनुसार कृर्ी वसंू्तच्या खरेदीसाठी 6,952 कोटी रुपयांची तरतूद. 

• कृर्ी र्नयाित धोरि आखिारे महाराष्ट्र  हे देशातील पर्हले राज्य आहे. 

• 20 हिार 761 प्राथर्मक कृर्ी पत सहकारी संस्था (PACS) च्या संर्िकीकरिासाठी 950 कोटी रुपयांची रंु्तविूक. 

• रे्ल्या दोन वर्ाांत २८ पाटबंधारे प्रकल्ांमधे्य पािीसाठा झाला असून येत्ा दोन वर्ाांत १०४ प्रकल् पूिि करण्याचे 

र्नयोिन आहे. 

• केळी, डर ॅर्न फू्रट, एवोकॅडो, द्राके्ष आर्ि इतर महत्त्वाची मसालेदार र्पके यांसारखी फळ र्पके रोिर्ार हमी 

योिनेंतर्ित फलोत्पादन योिनेत नव्याने समार्वष्ट् करण्यात आली आहेत. 

• देशी र्ायी आर्ि म्हशीचंी उत्पादकता वाढवण्यासाठी र्वदभि, मराठवाडा आर्ि उविररत महाराष्ट्र ासाठी प्रते्की एक 

अशा एकूि तीन र्फरत्ा प्रयोर्शाळा. 

सावथजर्नक आरोग्य: पंचसूत्रीमधील दुसरे सूत्र 

• नांदेड, अमरावती, िालना, भंडारा, अहमदनर्र आर्ि सातारा येथे प्रते्की ५० खाटांचे प्रथम शे्रिीचे टर ॉमा केअर 

युर्नट उभारण्यात येिार आहे. 

• पुढील तीन वर्ाांत सवि 200 खाटांच्या रुग्णालयांमधे्य र्लथोर्टर प्सी उपचार सुरू केले िातील. 

• मोतीर्बंदू शस्त्रर्ियेसाठी आधुर्नक 'फेको' उपचार सादर करा. 

• मोबाईल कॅन्सर र्नदान वाहनांची सोय केली िाईल. 

• र्हंर्ोली, यवतमाळ, बुलढािा, सांर्ली, सातारा, कोल्हापूर, र्संधुदुर्ि, वधाि, भंडारा, िळर्ाव, अहमदनर्र, धुळे, 

सोलापूर, रत्नार्र्री, औरंर्ाबाद आर्ि रायर्ड. 

• िालना येथे ३६५ खाटांचे नवीन प्रादेर्शक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याकररता ६० कोटी रुपये उपलब्ध करिार. 

• मंुबई येथे सेंट िॉिि पदवु्यत्तर वैद्यकीय र्शक्षि व संशोधन संस्था, नार्शक येथील आरोग्य र्वज्ञान र्वद्यापीठात वैद्यकीय 

पदवु्यत्तर संस्था, नार्पूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय र्शक्षि व संशोधन संस्था येथे पदवु्यत्तर संस्था 

करण्यात येिार. 

• अन्न सुरक्षा कायिप्रिालीचे बळकटीकरिासाठी २ वर्ाित १०० कोटी उपलब्ध करिार 

➢ पुिे शहरािवळ अत्ाधुर्नक 'इंद्रायिी मेर्डसीटी' उभारण्यात येिार. 

• रोिर्ारक्षम मनुष्यबळ र्नमाििासाठी ५०० कोटी रुपये खचूिन 'इनोवे्हशन हब' स्थापन करण्यात येिार. 

• स्टाटि अप फंडासाठी १०० कोटी. 

पंचसूत्रीमधील र्िसरे सूत्र : मनुष्यबळ र्वकास 

• १ लाख २० हिार अंर्िवाडी सेर्वका व पयिवेर्क्षकांना ई शक्ती योिनेतून मोबाईल सेवा देिार. 

• बालसंर्ोपनाच्या अनुदानात ११२५ रुपयांवरुन २५०० रुपयांपयांत वाढ. 

• प्रते्क र्िल्हयाच्या र्ठकािी अमृत महोत्सवी मर्हला व बाल भवन उभारिार. 

• नार्री भार्ातील अर्ततीव्र कुपोर्र्त बालकांसाठी नार्री बाल र्वकास कें दे्र सुरु करिार. 

• शासकीय वसर्तरृ्हातील र्वद्यार्थिनीसाठी मोफत सॅर्नटरी नॅपकीन र्डसे्पन्सीरं् मर्शन. 
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पंचसूत्रीमधील चौरे् सूत्र दळणवळण 

• मुख्यमंत्ी ग्राम सडक योिना टप्पा-२ अंतर्ित १०,००० र्क.मी. लांबीच्या रस्त्याकररता ७५०० कोटी रूपये तरतुद. 

• ६५५० र्क.मी. लांबीच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योिना टप्पा-३ चा प्रारंभ. 

• र्हंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र  समृद्धी महामार्ािचा नार्पूर ते भंडारा र्ोरं्दया, नार्पूर ते र्डर्चरोली 

असा र्वस्तार करिार. 

• १६०३९ कोटी रुपयांच्या नार्शक-पुिे मध्यम अर्तिलद रेले्व प्रकल्ाकरीता भूसंपादन सुरु. 

• मंुबईतील मेटर ो मार्र्िका िमांक ३, कुलाबा-वांदे्र-सीप्झ या मार्र्िकेचा र्वस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनर्रपयांत, 

• पुण्यातील स्वाररे्ट ते कात्ि व र्पंपरी ते र्नर्डी, बनाडा ते चांदिी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वाररे्ट ते हडपसर, 

हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वाररे्ट 

• मेटर ो प्रकल् अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु. 

• महाराष्ट्र  राज्य पररवहन महामंडळाच्या ३००० नवीन बसर्ाड्या व १०३ बसस्थानकांच्या आधुर्नकीकरि यासाठी 

भांडवली अथिसहाय्य. 

• र्शडी, रत्नार्र्री, अमरावती व कोल्हापूर र्वमानतळाच्या कामांसाठी तरतूद र्डर्चरोलीला नवीन र्वमानतळ. 

पंचसूत्रीमधील पाचवे सूत्र उद्योग 

• मॅगे्नर्टक महाराष्ट्र  २.० अंतर्ित ९८ रंु्तविूक करारातून १ लाख ८९ हिार कोटी रूपये रंु्तविूक आर्ि रोिर्ाराच्या 

३ लाख ३० हिार नवीन संधी, 

• ई-वाहन धोरिांतर्ित सन २०२५ पयांत वाहन नोदंिीत इलेक्ट्र ीक वाहनांचा र्हस्सा १० टके्क व मोठ्या शहरांच्या 

सावििर्नक वाहतुकीतील र्हस्सा २५ टके्क करण्याचे उर्िष्ट्. ५००० चार्िांर् सुर्वधा उभारिार. 

• मुख्यमंत्ी रोिर्ार र्नर्मिती कायििमांतर्ित ३०,००० हून अर्धक स्वयंरोिर्ार प्रकल्ातून सुमारे १ लाख रोिर्ार संधी. 

• कोर्वडमुळे र्वधवा झालेल्या मर्हलांना स्वयंरोिर्ार सुरू करण्यासाठी १०० टके्क व्याि परताव्याची पंर्डता रमाबाई 

सृ्मती शताब्दी मर्हला उद्योिक ही नवीन योिना. 

• मौिे कौडर्ाव व मौिे र्शंदाळा (र्ि. लातूर), मौिे सािी (र्ि. धुळे), वाशीम, मौिे कचराळा (र्ि. चंद्रपूर) आर्ि 

यवतमाळ येथे एकूि ५७७ मेर्ावॅट क्षमतेचे सौर ऊिाि प्रकल्, राज्यात २५०० मेर्ावॅट क्षमतेचे नवीन सौर ऊिाि पाकि , 

• मंुबईत पारेर्ि प्रिालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ११,५३० कोटी रुपयाचे ५ प्रकल्, 

• 'भारतरत्न लता र्दनानाथ मंरे्शकर आंतरराष्ट्र ीय संर्ीत महार्वद्यालय व संग्रहालय स्थार्पत करण्यासाठी १०० कोटी 

रूपये र्नधी राखीव. 

• स्वराज्यरक्षक छत्पती संभािी महाराि यांच्या सृ्मर्तर्दनार्नमीत्त वढु बुदु्रक व तुळापूर, ता. हवेली, र्ि. पुिे या 

पररसरात स्मारकासाठी २५० कोटी रुपये र्नधी उपलब्ध करिार. 

• छत्पती संभािी महाराि शौयि पुरस्कार योिना सुरु करिार. 

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवार्नर्मत्त महापुरुर्ांशी संबंर्धत र्ावांतील १० शाळांकररता १० कोटी रुपये र्नधी. 

• → मंुबई, पुिे व नार्पूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी र्नर्डीत स्थळांचा 'हेररटेि वॉक'. 

• रायर्ड र्कल्ला व पररसर र्वकासाकररता १०० कोटी, रािर्ड, तोरिा, र्शवनेरी, सुधार्ड, र्वियदुर्ि आर्ि र्संधुदुर्ि 

या सहा र्कल्ल्ांसाठी १४ कोटी, मंुबईतील र्शवडी व सेंट िॉिि र्कल्ल्ांच्या ितन व संवधिन आराखड्यांसाठी ७ कोटी 

प्रस्तार्वत. 
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• स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' या उपिमांतर्ित ५०० कोटीची तरतूद, स्वातंत्र्य सैर्नकांना र्नवासी िार्ा उपलब्ध करुन 

देण्यासाठी मार्सक उत्पन्नाची १० हिार रुपयांची मयािदा ३० हिार रुपये. 

• औरंर्ाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वंदे मातरम् सभारृ्हांकररता ४३ कोटी रुपयांचा र्नधी उपलब्ध करुन देण्यात येिार. 

• अष्ट्र्वनायक र्वकास आराखड्याकररता ५० कोटी रुपये. 

• पंढरपूर देवस्थान मंर्दर र्वकासासाठी ७३ कोटी ८० लाख रुपये रकमेचा आराखडा 

• मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ि कायििमासाठी ७५ कोटी रुपये. 

➢ िांतीज्योती सार्वत्ीबाई फुले व महात्मा ज्योर्तबा फुले, रािर्ी छत्पती शाहू महाराि स्मारक उभारिार, 

महारािी सईबाई सृ्मतीस्थान र्वकास आर्ि श्री संत िर्नाडे महाराि स्मारकांसाठी र्नधी उपलब्ध करुन 

देिार. 

Rupee Comes From: 
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