जिल्ह्याचा समग्र आढावा
जिल्हहा : बीड

(1) स्थान व भौगोलिक परिजस्थती
(1) बीड जिल्हा पर्व
ू ीच्या है द्राबाद राज्यातील मराठी भाषिकापैकी एक जिल्हा आहे . सन 1956 साली जददभाषिक

राज्याच्या स्थापनेच्या र्वेळी हा जिल्हा जददभाषिक राज्याच्या मराठर्वाडयात होता. सन 1960 ला महाराष्ट्र राज्याच्या
स्थापनेनत
ं र हा जिल्हा मराठी भाषिक राज्यात म्हणिे महाराष्ट्रात समाषर्वष्ट्ट करण्यात आला. त्यानंतर ऑगष्ट्ट
ला मराठर्वाडा प्रादे शिक षर्वभागाचे र्व बीड जिल्हयाचे षर्वभािन करण्यात आले. त्यार्वेळी

या जिल्हयातील

तहसीलमधील रे णापरू मंडळातील 43 गार्वे र्व 11 र्वाडयांचा लातरू जिल््यात समार्वेि करण्यात आला.

1982

अंबािोगाई

(2).बीड जिल्हा औरं गाबाद षर्वभागाच्या पजचचमेस मध्यभागी र्वसलेला आहे . हा जिल्हा 18.28 ते 19.28 या उत्तर

अक्ांिार्वर आणण 74.54 ते 76.57 या पर्व
ू व रे खांिार्वर आहे . जिल्हयाच्या उत्तरे स औरं गाबाद र्व िालना, पर्व
ू ेस परभणी
र्व लातरू हे जिल्हे आहे त. दक्षक्णेस उस्मानाबाद र्व अहमदनगर तर पजचचमेस अहमदनगर जिल्हा आहे . गोदार्वरी ही या
जिल्हयाची महत्र्वाची नदी असन
ू ती प्रामख्
ु याने जिल्हयाच्या उत्तर सीमेच्या गेर्वराई र्व मािलगांर्व या तालक्
ु याच्या
सरहद्यीर्वरुन र्वाहते.

(3) बीड जिल्हा दख्खनच्या काळया थरांच्या दगडांच्या प्रदे िात र्वसलेला आहे . बालाघाटची पर्ववत रांग ही जिल्हयातील

प्रमख
ु पर्ववतरांग असन
ू ती पजचचमेकडे अहमदनगर जिल्हयाच्या शसमेपासन
ू पर्व
ू ेला जिल्हयाच्या शसमेपयंत पसरली आहे .
या पर्ववत रांगांमळ
ु े जिल्हयाचे दोन भाग पडले आहे त. उत्तरे कडील सखल प्रदे ि गंगथडी म्हणून ओळखला िातो आणण
दस
ु रा उं चार्वरील प्रदे ि घाट ककं र्वा बालाघाट म्हणन
ू ओळखला िातो. येथे 2500 फुटापेक्ा उं च अिी अनेक शिखरे

आहे त. बालाघाट षर्वभागाची समद्र
ु सपाटी पासन
ू ची उं ची 2000 ते 2200 फुटा पयंत आहे र्व गंगथडी प्रदे िाची उं ची

1200 ते 1500 फुटापयंत आहे . आष्ट्टी तालक्
ु याची उं ची 1750 ते 2000 फुट आहे . उत्तरे कडील उं च प्रदे िाचा उतार
दक्षक्णेला र्व आग्नेय ददिेला आहे . आष्ट्टी तालक्
ु याचा उतार सर्ववसाधारणपणे दक्षक्णेकडे आहे . उत्तरे कडील भाग
गोदार्वरीच्या खो-यात आहे र्व दक्षक्णेकडील भाग मांिरा या गोदार्वरीच्या उपनदीच्या खो-यात आहे .

(4). क्षेत्रफळ व प्रशासकीय ववभाग- जिल्हयाचे एकूण क्ेत्रफळ 10693 चौ. कक. मी. असन
ू ते महाराष्ट्राच्या 3.45

टक्के

एर्वढे आहे . या क्ेत्रफळापैकी 158.31 चौ.कक.मी. क्ेत्रफळ नागरी भागात असन
ू 10534.69 चौ.कक.मी. क्ेत्रफळ

ग्रामीण भागात आहे . प्रिासकीय सोयीच्या दृष्ट्टीने जिल्हयाचे 6 महसल
ते
ु ी षर्वभाग पाडण्यात आले असन
ू
1.बीड,2.गेर्वराई,3.आष्ट्टी,4.मािलगार्व,5.अंबािोगाई,6.परळी येथे आहे त.या उपषर्वभागाकररता स्र्वतंत्र उपजिल्हाधधकारी

कायावलये आहे त. जिल््यात 11 तालक
ु े असन
ू नागरी षर्वभाग र्वगळता 11 पंचायत सशमत्या आहे त.या सर्वव पंचायत
सशमत्यांसाठी बीड येथे जिल्हा पररिद कायवरत आहे .

(5) िनगणना 2011 नस
ु ार जिल््यात एकूण 1357 र्वस्ती असलेले गांर्वे आहे त. एकूण 1020 ग्रामपंचायती पैकी 832
स्र्वतंत्र र्व 188 गट ग्रामपंचायती आहे त. तसेच 1 नगरपंचायत आहे . नक
ु तेच महाराष्ट्र िासनाने आष्ट्टी,पाटोदा,शिरुरकासार र्व र्वडर्वणी

येथे नगरपंचायत स्थापन करण्यास मान्यता ददली आहे . िनगणना2011 नस
ु ार जिल््यात नषर्वन

2 नागरी क्ेत्र म्हणन
ु

केि

र्व आष्ट्टी तालक्
ु यातील काही भाग समाषर्वष्ट्ट करण्यात आला असल्याने जिल््यात

एकुण 8 नागरी क्ेत्रे ननमावण झाली आहे त. जिल््यात 8 नागरी क्ेत्रापैकी बीड अ र्वगव नगर पररिद आहे . परळी-

र्वैिनाथ, मािलगार्व र्व अंबािोगाई येथे ब र्वगव नगर पररिदा असन
ू गेर्वराई, र्व धारुर या क र्वगव नगरपररिदा आहे त.
तसेच जिल््यातील एकमेर्व नगरपंचायत केि येथे आहे . जिल््यात एकूण 10 कृषि उत्पन्न बािार सशमत्या असन
ू
बीड, गेर्वराई, मािलगार्व, अंबािोगाई, धारुर, कडा ( ता आष्ट्टी ) ,शिरुर-पाटोदा,परळी र्वैिनाथ, र्व र्वडर्वणी
प्रत्येकी

एक या प्रमाणे आहे त.

तालक्
ु यात

(6) भ-ू ववज्ञान- जिल्हयातील बहुतांि िशमनी पातळ थराच्या र्व खडकाळ आहे त. गेर्वराई आणण मािलगांर्व तालक्
ु यातील
िशमनी सषू पक काळया प्रतीच्या आहे त. नदयाच्या र्व नाल्याच्या काठार्वर काळया िशमनीचे पटटे आहे त. िशमनी उं च,
सखल र्व पातळ थराची आहे . पाटोदा तालक
ु ा हा डोंगराळ आहे . उत्तरे स शसंदफणा नदीच्या काठार्वर चांगल्या प्रकारची
िशमन आहे , तसेच बीड, केि र्व अंबािोगाई तालक्
ु यात अधून-मधून काळया िशमनीचे पटटे
िशमन ननकृष्ट्ठ आहे .

असन
ू उर्ववरीत बहुतांि

(7) नदी-नािे- गोदार्वरी ही जिल्हयाची महत्र्वाची नदी असन
ू जिल्हयाच्या उत्तरे कडील गेर्वराई र्व मािलगार्व

तालक्
ु याच्या सीमेर्वरुन र्वाहत िाते. मांिरा, शसंदफणा, बबंदस
ु रा र्व र्वाण या जिल्हयातील इतर महत्र्वाच्या नद्या आहे त.
मांिरा र्व शसंदफणा या पाटोदा तालक्
ु यातील टे कडयार्वर उगम पार्वतात. मांिरा नदी जिल्हयाच्या दक्षक्ण शसमेर्वरुन
र्वाहते तर शसंदफणा नदी जिल्हयाच्या उत्तर भागातन
ू र्वाहते र्व मािलगांर्व तालक्
ु यात मंिरथ येथे गोदार्वरी नदीला
शमळते. त्याचप्रमाणे

बबंदस
ु रा नदी बीड तालक्
ु यातील टे कडयात र्व र्वाण नदी बालाघाट रांगांच्या दक्षक्णेकडून धारुर या

गार्वािर्वळ उगम पार्वते. तसेच तलर्वार, कांबळी, रुटी र्व मेहकरी या जिल्हयातील इतर नदया आहे त. या सर्वव नदया
सर्ववसाधारणपणे उन्हाळयात कोरडया असतात. या नद्यांना माचव मदहन्यापयंत पाणी असते. चांगला पाऊस
कांही नद्यांना र्विवभर पाणी असते.

झाल्यास

(8) हवामान व पिजन्य-हर्वामानाच्या दृष्ट्टीने र्विावचे तीन भाग पडतात. िून ते सप्टें बर या मदहन्यात हर्वा उष्ट्ण असली

तरी पार्वसाळी र्वातार्वरणामळ
ु े त्यात थोडासा गारर्वा असतो. ऑक्टोबर ते फेब्रर्व
ु ारी या मदहन्यात हर्वा कोरडी र्व थंड

असते. नोदहें बर ते िानेर्वारी या मदहन्यात अधन
ू -मधन
ू कांही ददर्वस थंडीची लाट येत.े माचव ते मे मदहन्यात हर्वामान

उष्ट्ण र्व कोरडे असते. जिल्हयातील पार्वसाचे प्रमाण बरे च कमी असन
ू तो र्वेळेर्वर पडत नाही आणण त्यामळ
ु े जिल््यात
अधून-मधून दष्ट्ु काळी पररजस्थती ननमावण होते. जिल््यात सर्ववसाधारणपणे दरर्विी िूनच्या दस
ु ऱ्या पंधरर्वाडयापासन
ू

पार्वसाला सरु
ु र्वात होते र्व तो सप्टें बर अखेर राहतो. कधी कधी ऑक्टोंबर मदहन्यात सध्
ु दा पाऊस पडतो. जिल््यात
पार्वसाचे सरासरी प्रमाण 666.36 शम.मी.आहे . साधारणपणे जिल््यात आष्ट्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, बीड, केि, धारुर

या तालक्
ु यात पार्वसाचे प्रमाण जिल्हयाच्या सरासरीपेक्ा कमी तर गेर्वराई, मािलगार्व, र्वडर्वणी, परळी र्व अंबािोगाई
तालक्
ु यात पार्वसाचे प्रमाण जिल्हयाच्या सरासरीपेक्ा िास्त असते. जिल््यात 2015-16 मध्ये पार्वसाचे सरासरी प्रमाण
407.11 शम.मी. होते. र्विव 2015-16 मध्ये जिल््यात गेर्वराई , शिरुर कासार ,आष्ट्टी, पाटोदा, या तालक्
ु यात पार्वसाचे

प्रमाण बरे च कमी आहे . जिल््यात र्विव 2015-16 च्या जिल्हा सरासरीपेक्ा एकही तालक्
ु यात अधधक पाऊस पडला
नसन
ू

सर्वव

तालक्
ु यात र्विव 2015-16 च्या जिल्हा सरासरीपेक्ा कमी पाऊस पडला आहे . र्विव 2015-16 मध्ये

जिल््यात सर्वावधधक पाऊस र्वडर्वणी तालक्
ु यात तर सर्वावत कमी पाऊस गेर्वराई तालक्
ु यात पडलाआहे

(9). व्यवसाय जिल्हयातील लोकांचा िेती हा प्रमख
ु दयर्वसाय असन
ू बहुतांि िेती पार्वसार्वर अर्वलंबन
ू आहे .
(10)िलमनीचा प्रकाि - हा सर्वव जिल्हा काळ्या थरांच्या दगडांच्या प्रदे िात पसरला आहे . जिल््यातील गेर्वराई आणण

मािलगार्व तालक्
ु यातील गोदार्वरी काठाची िमीन खोल काळी असन
ू िेतीस चांगली आहे . बाकीच्या तालक्
ु यातील
िशमनी पातळ थराच्या र्व खडकाळ आहे त. जिल््यात खरीप आणण रबी ही दोन षपके घेतली िात असली तरी
मािलगांर्व र्व गेर्वराई तालक्
ु यात रब्बीचे प्रमाण िास्त आहे .

(11) ददर्वसेंददर्वस पिवन्यमान कमी होत असल्याने भग
ू भावतील पाण्याची खोली खाली िात असन
ू 300 फुटापयंत पाणी
लागत नाही. सर्वव तालक्
ु यात षर्वदहरीचे पाणी िेतीस मोठया प्रमाणार्वर र्वापरतात.
(2) िोकसंख्या
(11) िनगणना व दशवावषजक वाढीचा अंदाि- िनगणना 2011 प्रमाणे बीड जिल्हयाची एकूण लोकसंख्या 25.85

लक् इतकी आहे . 2001 च्या िनगणनेच्या तल
ु नेत दिर्वाषिवक र्वाढीचा दर हिारी 196.2 येतो. 2011 च्या
िनगणनेप्रमाणे

तालक
ु ार्वार लोकसंख्येचा

षर्वचार करता

जिल्हयाच्या लोकसंख्येची तालक्
ु याच्या लोकसंख्येिी

टक्केर्वारी उतरत्या पध्दतीने पढ
ु ील प्रमाणे येत.े (1) बीड 18.61 %, (2) गेर्वराई 13.09 %,
11.11%, (4) अंबािोगाई 10.56 %, (5) मािलगांर्व 9.87%, (6) केि 9.43 %,

(3) परळी र्वैिनाथ

(7) आष्ट्टी 9.42%, (8) शिरुर-

कासार 4.97%, (9) पाटोदा 4.83%,(10) धारुर 4.73 %, (11) र्वडर्वणी 3.39% अिी येत.े

(12) घनता-बीड जिल्हयाचे क्ेत्रफळ 2011 च्या िनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्राच्या क्ेत्रफळाच्या 3.38 % आहे . तसेच
लोकसंख्येची

टक्केर्वारी 2.30 येत.े 2011 च्या िनगणनेप्रमाणे जिल््यात दर चौ.कक.मी.मागे 242 लोकसंख्या येत,े

तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण 365 आहे . ग्रामीण षर्वभागात दर चौ. कक. मी. मागे 195 तर नागरी षर्वभागात दर

चौ. कक.

मी. मागे 12788 लोकसंख्या येत.े सर्वावत िास्त घनता बीड (24516) िहरात आहे, तर सर्वावत कमी असलेली नागरी
घनता भाग (467) आष्ट्टी आहे, तर ग्रामीण भागात सर्वावत िास्त घनता (261) परळी र्वैिनाथ तहसील मध्ये आहे,

तर सर्वावत कमी घनता असलेला भाग (144 ) पाटोदा तहसील मध्ये आहे . िनगणना2011 नस
ु ार आष्ट्टी र्व केि

तालक्
ु यात नागरी भागाची लोकसंख्या ददली असली तरी तेथील नागरी भागाचे क्ेत्रफळ उपलब्ध न झाल्याने या 2
तालक्
ु यांचा नागरी घनता काढताना संदभव घेतलेला नाही.

(13) ग्रालमण व नागिी िोकसंख्या - 2011 च्या िनगणने प्रमाणे जिल्हयातील एकूण लोकसंख्येपक
ै ी 20.70 लक्

लोकसंख्या म्हणिेच 80.10 टक्के ग्रामीण भागात तर उर्ववरीत 5.14 लक् लोकसंख्या म्हणिेच 19.90 टक्के नागरी

भागात आहे . एकूण नागरी लोकसंख्येपक
ै ी सर्वावधधक 2.03 लक् म्हणिेच 39.51 टक्के बीड नगर पाशलकेची आहे, तर
उर्ववरीत 3.11 लक् म्हणिेच 60.49 टक्के लोकसंख्या 7 नागरी क्ेत्रातील येत.े बीड नंतर परळी, अंबािोगाई,
मािलगांर्व, गेर्वराई, केि, धारुर र्व आष्ट्टी नागरी क्ेत्रात अनक्र
ु मे

90975, 73975, 49453, 33562, 30704,

20418, 11972 इतकी लोकसंख्या येत.े जिल््यात एकूण ग्रामीण लोकसंख्या 2070751 असन
ु त्यात सर्वावधधक प्रमाण
गेर्वराई तालक्
ु यात (11.80 टक्के ) र्व सर्वावत कमी-र्वडर्वणी-3.39 % आहे .

(14) स्त्री - परु
ु ष प्रमाण -2011 च्या िनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात दर हिार परू
ु िमागे जस्त्रयांचे प्रमाण 929 येते तर

बीड जिल््यात ते प्रमाण हिार परू
ु िामागे 916 जस्त्रया असे आहे . जिल््यात नागरी र्व ग्रामीण भागाचा षर्वचार करता
नागरी भागातील हे प्रमाण 933 जस्त्रया असे आहे . तर ग्रामीण भागात हे च प्रमाण 912 जस्त्रया असे आहे .

(15) अनस
ु चू चत िाती व अनस
ु चू चत िमाती - िनगणना 2011 प्रमाणे जिल््यात अनस
ु धू चत िातीची एकुण
लोकसंख्या 351.254 हिार इतकी आहे . जिल्हयाच्या एकुण लोकसंख्येत अनस
ु धू चत िातीची टक्केर्वारी 13.58 येत.े

महाराष्ट्रात अनस
ु धू चत िातीच्या लोकसंख्येची टक्केर्वारी 11.81 आहे . महाराष्ट्रािी तल
ु ना करता बीड जिल्हयातील
अनस
ु धू चत िातीचे प्रमाण उल्लेखननय आहे . अनस
ु धू चत िमातीची 2011 च्या िनगणनेप्रमाणे जिल््यात 32.742

हिार लोकसंख्या आहे . नतची टक्केर्वारी 1.26 येत.े महाराष्ट्रात हीच टक्केर्वारी 9.35 आहे . यार्वरून महाराष्ट्रातील
लोकसंख्येपेक्ा जिल््यातील अनस
ु धू चत िमातीचे प्रमाण अत्यल्प आहे .

(16) कामक-याची संख्या- 2011 च्या िनगणनेत काम क-यांच्या संख्येत काही बदल करण्यात आला नसन
ु शसमांत
कामकरी ही िन
ु ी संज्ञा कायम ठे र्वण्यात आली आहे . पैिांच्या पोटी ज्याला र्विवभर ककं र्वा अधधक काळ काम शमळाले
त्यांना कामकरी ही संज्ञा र्वापरण्यात आली. अथावत स्र्वयंरोिगार करणारे िेतकरी, कुटीर उद्योगात काम करणारे
दयापारी इत्यादींची गणना कामगारात

झाली. या उलट र्विावतील एक ददर्वस अथर्वा काही ददर्वस ककं र्वा रे ािी काही

र्वेळेत पैिाचे बदल्यात ज्याने काम केले त्याला शसमंत कामकरी म्हणून गणन्यात आले. िनगणना 2011 प्रमाणे
जिल््यात एकुण 12.55 लक् कामकरी आहे त म्हणिेच एकुण लोकसंख्येिी कामक-याची टक्केर्वारी 48.56 येत.े
शसमांत कामकरी िनगणनेप्रमाणे 9.87 लक् म्हणिेच एकुण कामगारांच्या

78.63

टक्के आहे त. महाराष्ट्रात

कामक-याची र्व शसमांत कामक-याची टक्केर्वारी 1981 चे िनगणने प्रमाणे अनक्र
ु मे 38.71 र्व 3.85 आहे .

(17) कामगािांचे वगीकिण- 2011 च्या िनगणनेत कामक-यांचे खालीलप्रमाणे र्वगीकरण करण्यात आले असन
ु एकूण
मख्
ु यत: कामक-यांची टक्केर्वारी खालीलप्रमाणे आहे . (1) िेतकरी (50.33), . (2) िेतमिरु (28.39), (3) र्वस्तनु नमावण

प्रकक्रया सेर्वा र्व दरु
ु स्त्या इत्यादी घरगत
ु ी काम करणारे (1.45), घरगत
ु ी उद्योगां दयतीरीक्त इतर उद्योगधंदयात काम
करणारे (19.83) आहे .

(18) वयोगटानस
ु ाि िोकसंख्या - िनगणना 2011 च्या िनगणनेनस
ु ार र्वयोगटानस
ु ार लोकसंख्येची षर्वभागणी र्व
टक्केर्वारी खालीलप्रमाणे आहे

अ क्र

र्वयोगट

लोकसंक्या %

1

0 - 7

13.65

2

8 - 14

16.16

3

15 - 19

9.86

4

20 - 24

9.46

5

25 - 29

7.88

6

30 - 39

6.86

7

40 - 49

6.53

8

50 - 59

10.38

9

60 र्विावर्वरील

6.19

10

र्वय अननदे षित

12.21

(19) साक्षिता प्रमाण - जिल््यातील 2011 च्या िनगणनेप्रमाणे साक्रतेची टक्केर्वारी 76.99 असन
तीच
ू

महाराष्ट्राची 82.34 टक्के आहे . जिल््यात साक्रतेच्या प्रमाणात ग्रामीण र्व नागरी भागात फारच तफार्वत असन
ू
नागरी भागाची टक्केर्वारी

86.04 असन
ू ग्रामीण भागासाठी ती

74.73 टक्के अिी

भागामध्ये साक्रतेची सर्वावत िास्त टक्केर्वारी बीड िहराची 88.30 तर सर्वावत कमी

आहे . जिल््यातील नागरी

धारूर 82.47 येथील आहे .

साक्रतेची ग्रामीण भागात सर्वावत िास्त टक्केर्वारी अंबेिोगाई या तालक्
ु यात असन
ू सर्वावत कमी धारुर या तालक्
ु यामध्ये
असन
ू ती अनक्र
ु मे 79.47 र्व 71.97 टक्के अिी आहे .

(20) वापिात असिेिी ननवासापयोगी घिे व कुटुंबे -िनगणना 2011 प्रमाणे जिल््यात ननर्वासोपयोगी एकूण 5.21
लक् घरे असन
ू या घरामधन
ू 5.35 लक् कुटुंबे राहात होती.

(3) जिल्हहा उत्पन्न अंदाि

(21).जिल्हहा स्तरार्वरील उत्पन्नाचे अचक
ू अंदाि करण्यासाठी प्रदे िाला संचनयत होणारे उत्पन्न ही संकल्पना र्वापरणे

योग्य असले तरी जिल्हास्तरार्वरील आधथवक उलाढालींचा पररणाम जिल्हयापरु ताच मयावदीत राहात नसल्याने संबधधत

जिल््यात बाहे रुन प्राप्त होणारे र्व संबधधत जिल्हयातन
ू बाहे र िाणा-या उत्पन्नाचे मोिमाप करणे िक्य नसल्याने
सदर पध्दतीचा र्वापर करता येत नाही.त्यामळ
ु े उत्पन्न स्त्रोत पघ्दती

(Income originating aprroach) या

संकल्पनेचा अर्वलंब करून जिल्हास्तरार्वरील उत्पन्नाचे अंदाि तयार करण्यात आले आहे त.जिल्हा उत्पन्नाचे अंदाि
तयार करण्याकररता लागणारी मल
ु भत
ू मादहती अिन
ु ही समाधान कारकररत्या उपलब्ध नाही. प्राथशमक क्ेत्राकररता

बहुतांि आकडेर्वारी उपलब्ध आहे . मात्र इतर क्ेत्राकररता अनतिय अल्पिा प्रमाणात उपलब्ध आहे . ज्या क्ेत्राकररता
जिल्हास्तरार्वरील आकडेर्वारी उपलब्ध नाही. त्याक्ेत्राकररता जिल्हार्वार अनरु
ु प असे ननदे िांक र्वापरुन त्या आधारे राज्य
स्तरार्वरील उत्पन्नाची जिल्हयामध्ये षर्वभागणी करण्यात आलेली आहे .

आकडेर्वारीच्या उपलब्धतेचा अभार्व, अनरु
ु प

ननदे िांकाचा र्वापर तसेच पध्दतीमधील अंगभत
ु उणीर्वा या सर्वावमळ
ु जिल्हा उत्पन्नाचे अचुक अंदाि बांधण्यामध्ये
मयावदा येत असल्याने हे अंदाि ढोबळ मानाने जिल््यातील उत्पन्नची पातळी आिमाषर्वण्याकररता र्वापरोर्वेत.या
प्रकािनात प्रकाशित केलेले जिल्हा उत्पन्नाचे अंदाि र्वापरताना र्वरील मयावदा लक्ात घ्यादयात.
(4) वने

(22) सन 2011-12 या र्विावचे ऋतू र्व षपके अहर्वालानस
ु ार जिल््यात एकूण 29501 हे क्टर िंगल दयाप्त क्ेत्र असले
तरी या मधील ब-याच क्ेत्रातील िंगल हलक्या प्रतीचे आहे . एकूण भौगोलीक क्ेत्राचा षर्वचार केल्यास िंगल दयाप्त
क्ेत्र फक्त

2.77 टक्के

एर्वढे असन
ू

महाराष्ट्रातील िंगल दयाप्त क्ेत्रापेक्ा खूपच कमी आहे . पयावर्वरणाचा समतोल

राखण्याच्या दृष्ट्टीने िंगल दयाप्त क्ेत्र िर्वळ िर्वळ 33 टक्के एर्वढे क्ेत्र असार्वयाला हर्वे. म्हणन
ू िंगला- खालील क्ेत्र
र्वाढषर्वणे आर्वचयक आहे . हे िंगल दयाप्त क्ेत्र र्वाढषर्वण्याच्या दृष्ट्टीने र्वने आणण सामाजिक र्वनीकरण खाते हे प्रयत्न

करीत असले तरी अद्याप म्हणार्वी तिी र्वाढ झालेली नाही. सन 2011-12 च्या ऋतू र्व षपके या अहर्वालानस
ु ार

र्वडर्वणी तालक्
ु यात िंगल दयाप्त प्रदे िाची टक्केर्वारी जिल््यात सर्वावत िास्त असन
ू 10.11टक्के र्व त्या खालोखाल
शिरुर-कासार 7.02 टक्के, धारुर-4.65%,पाटोदा-4.24, बीड 3.88 टक्के, अंबािोगाई 2.89 टक्के,केि 2.62 टक्के,

आष्ट्टी 1.95 टक्के, गेर्वराई 1.14 टक्के, मािलगांर्व 0.87टक्के,परळी 0.63 टक्के आहे . र्वरील आकडेर्वारी र्वरुन असे
ददसन
ू येते की, मािलगांर्व परळी र्व गेर्वराई या तालक्
ु यात िंगल र्वाढीचे षर्विेि प्रयत्न होणे आर्वचयक आहे .

(23) जिल््यातील िंगल अनतिय कमी प्रतीचे असन
ू जिल््यात पर्व
ू -व पजचचम बालाघाट रांगा आष्ट्टी,पाटोदा,शिरुर-

कासार बीड, केि, अंबािोगाई ,धारूर,र्वडर्वणी,परळी तालक्
ु यात पसरल्या आहे त. त्यातील िंगल उत्पादन नगण्य आहे .
िंगलापासन
ू 2015-16 या र्विावत ₹ 21.91 लक्
र्वनोत्पादनाचा तसेच परशमट इ.चा समार्वेि आहे .

उत्पन्न शमळाले त्यामध्ये गर्वत, षर्वडीपाने, डडंक र्व इतर

(5) शेती

वहहत धािण केिेिी िमीन व वहहती खातेदाि - तक्ता क्रमांक 1
अ.क्र.

िलमन धािण हे क्टसज

एकूण

खातेदाि

एकूण धािण

एकूण

केिेिी िलमन

खातेदािांशी

हे क्टसज

प्रमाण

एकूण िलमनीशी
प्रमाण

1

2

3

4

5

6

1

0.02 ते 1.0

334989

171466

51.40

19.79

2

1.0 ते 2.0

195947

277851

30.16

32.08

3

2.0 ते 5.0

106202

304967

16.29

35.21

4

5.0 ते 10.0

13143

84804

2.02

9.79

5

10.0 ते 20.0

1253

15921

0.41

1.84

249

11217

0.04

1.29

651783

866226

100.00

100.00

6
एकूण

20.0 र्व त्यापेक्ा
िास्त
-

(24) िलमनीचा प्रकाि - िशमनीच्या र्वापराबाबतची मादहती स्थायी स्र्वरुपाची असन
ू आकडेर्वारी 2011-12 या

र्विावकररता उपलब्ध आहे . म्हणूनच चचेसाठी याच मादहतीचा आधार घेतला आहे . जिल्हयाच्या एकूण 10.63 लाख
हे क्टसव भौगोशलक क्ेत्रापैकी 0.29

लक् हे क्टर र्वनक्ेत्र असन
ु त्याची एकूण क्ेत्रफळािी टक्केर्वारी 2.63 आहे . िेती

योग्य नसलेले एकूण क्ेत्र 0.99 लक् हे क्टसव असन
ू पडीत िशमनी दयनतररक्त लागर्वडी लायक परं तु पडीत िशमन

4.88 लक् हे क्टसव आहे .चालू पड र्व इतर पड 0.78 हे क्टसव आणण ननदर्वळ कसलेले क्ेत्र 3.67 लक् हे क्टसव असे आहे .
लागर्वडी लायक पडीत िशमनी पैकी िर्वळ िर्वळ 0.78 लक् हे क्टरसव क्ेत्र हे कायम गरु े चरण असन
ू जिल््यात
असलेल्या एकूण गायरान क्ेत्रािी

त्याचे प्रमाण फारच कमी आहे . असे असले तरी या िनार्वरांच्या चा-याचा प्रचन

इतर पडीत िशमनीमळ
ु े थोडयाफार प्रमाणात सट
ु ण्यास मदत होते.

(25) ऋतु र्व षपके अहर्वाल2011-12 नस
ु ार एकूण 3.67 लक् हे क्टर ननदर्वळ लागर्वडी खालीलअसन
ु त्याचे प्रत्येक

माणिी प्रमाण 0.14 हे क्टर एर्वढे पडते आणण सर्ववसाधारण षपक पररजस्थतीप्रमाणे र्व अर्वलंबबण्यात येणा-या सध
ु ारीत

िेती पध्दतीमळ
ु े हे परु े से आहे असे र्वाटते. जिल््यात पार्वसाचे प्रमाण िरी ठीक असले तरी पाऊस र्वेळेर्वर तसेच परु े सा
पडत आहे तरी षपकाखालील क्ेत्र कमी आहे . पाऊस र्वेळेर्वर र्व सम प्रमाणात पडल्यास जिराईत िेतीत पण दब
ु ार षपके
घेतली िातात.

(26) वपके व वपक पध्दती - या जिल््यात खरीप आणण रब्बी ही दोन्ही षपके घेतली िात असन
ू खरीप हं गामामध्ये

संकरीत ज्र्वारी, बािरी, तरू , उडीद आणण कापस
तसेच भई
ही षपके प्रामख्
ू
ू मग
ू
ु याने घेतली िातात. तर रब्बी
हं गामामध्ये ज्र्वारी, गहू, हरभरा र्व करडई ही षपके प्रामख्
ु याने घेतली िातात. बारमाही षपकामध्ये ऊस हे षपक मख्
ु य
असन
व ू ल ही षपके घेतली िातात. भािीपाला आणण
ू िेथे ओलीताची सोय आहे अिा क्ेत्रात उन्हाळी भई
ू मग
ू र्व सय
ू फ
फळे ही षपके िेथे पाण्याची सोय आहे अिा दठकाणी सर्ववसाधारणपणे र्विवभर घेतली िातात.

(27) जिल््यात बीड,पाटोदा,केि र्वअंबािोगाई तसेचआष्ट्टी या तालक्
ु यात प्रामख्
ु याने खरीप षपके घेतली िातात र्व कांही

भागात रब्बी षपके पण घेण्यात येतात.मात्र जिल््यात गेर्वराई, मािलगार्व र्व परळी र्वैिन्नाथ तालक्
ु यात दोन्ही
हं गामामध्ये षपके घेतली िातात. जिल््यात ऋतु र्व षपके अहर्वाल2011-12 नस
ु ार 2011-12 या र्विावत एकूण लागर्वडी
खालील क्ेत्रापैकी सरासरी 57.74टक्के क्ेत्रार्वर खाद्यषपके
आहे त.

घेतली गेली

र्व उर्ववरीत क्ेत्रार्वर इतर षपके घेतली गेली

(28) दयापारी षपकामध्ये प्रामख्
ु याने कापस
ू आणण ऊस ही षपके घेतली िात असन
ू गेल्या काही र्विावत साखर
कारखान्यांची संख्या र्वाढत असल्याने ऊसाखालील क्ेत्रात ददर्वसेंददर्वस र्वाढ होत आहे .

(29) वपक उत्पादन व मख्
ु य वपकाचे उत्पादनाचे प्रमाण- जिल््यातील िमीन सर्ववसाधारणपणे चांगली असन
ू परु े सा र्व

र्वेळेर्वर पाऊस आल्यास उत्पन्नाचे प्रमाण चांगले राहते. गेल्या कांही र्विावत ननमावण झालेल्या दष्ट्ु काळी पररजस्थतीमळ
ु े
उत्पनाच्या प्रमाणात घट ददसन
ू येत.े सन 2015-16 या र्विी एकूण धान्याचे उत्पादन 0.84

लक् मे. टन एर्वढे तर

कडधान्याचे उत्पादन 0.20 लक् मे. टन एर्वढे झाले. कपािीचे उत्पादन 0.13 लाख्र मे. टन एर्वढे झाले आहे .

उत्पन्नाचे मख्
ु य षपकांचे दर हे क्टरी प्रमाण पढ
ु ील प्रमाणे आहे . गहू 324 ककलो,बािरी 210 ककलो, तरू 113 ककलो,
भई
ू मग
ू (िेंग) 197 ककलो, कापस
ू 49 ककलो असे असन
ू ते महाराष्ट्राच्या सरासरी उत्पन्नाच्या तल
ु नेत कमी आहे .यात
र्वाढ होण्यासाठी संकरीत बबयाणांचा र्व रासायननक खतांचा र्वापर िास्त प्रमाणात होणे तसेच खताची मात्रा योग्य
प्रमाणात दे णे आर्वचयक आहे .

(30) सेंद्रीय व िासायणणक खतांचा वापि - जिल््यात सन 2015-16 या र्विावत खत र्वाटप ननयंबत्रत र्व खािगी संस्था

कडून एकूण 115154 मे.टन खताचे र्वाटप करण्यात आले.
(31)वपक संिक्षण

- षपक संरक्णासाठी कृषि खात्यामाफवत ही योिना राबषर्वण्यात येत असन
ू िेतकरी स्र्वत:हून
याकामी पढ
ु ाकार घेऊन आपल्या षपकाचे संरक्ण ककटकनािके र्वापरुन करतात. या ककटकनािक फर्वारणीमध्ये
कपािीर्वरील फर्वारणीचे प्रमाण िर्वळपास 90% एर्वढे असते.
(32) कृवष उत्पन्न बािाि सलमती

- जिल््यात एकूण 10 कृषि उत्पन्न बािार सशमत्या असन
ू त्या अनक्र
ु मे (1)

बीड, (2) गेर्वराई, (3) मािलगांर्व, (4) अंबािोगाई , (5) परळी-र्वैिनाथ,

(6) धारुर, (7) कडा ता. आष्ट्टी, (8)

र्वडर्वणी, (9) िरुर कासार-पाटोदा,(10) केि येथे आहे त. या कृषि उत्पन्न बािार सशमत्या माफवत सन 2015-16 या
र्विावत 98040 मे.टन मालाची उलाढाल करण्यात आली र्व त्यांची एकूण ककं मत ₹ 36185.56 लक् एर्वढी होती.
(33).धान्याची साठवण करण्यासाठी र्वखार महामंडळाची जिल््यात एकुण 22 िासकीय

गोदामे असन
ु त्यांची एकुण

साठर्वण क्मता 25052 मे.टन ऐर्वढी आहे . या गोदामाचा उपयोग मख्
ु यत्र्वे अन्नधान्य, तेलबबया, खते, शसमें ट इत्यादी
र्वस्तच्
ू या साठर्वणूकीसाठी केला िातो.

(6) लसंचन
(34) ओलिताची साधने - बीड जिल््यात, मािलगार्व र्व मांिरा हे 2 मोठे प्रकल्प पण
ू व झालेले आहे त. मािलगांर्व

िर्वळील मािलगांर्व प्रकल्प हा मोठा शसंचन प्रकल्प असला तरी लाभ क्ेत्र मािलगांर्व र्व अंबािोगाई तहसील मध्ये

आहे . बीड जिल््यात या प्रकल्पांचे लाभक्ेत्र 81832 हे क्टसव एर्वढे आहे .या शिर्वाय 16 मध्यम प्रकल्पाचे काम पण
ू व
झालेले आहे त. या शिर्वाय 2096 लघप्र
ु कल्पांची कामे पण
ु व

झालेली असन
ू त्याखालील लाभ क्ेत्र 94119 हे क्टसव एर्वढे

येत.े एकुण जिल््यातील बाधकाम पण
ु व झालेल्या सर्वव मोठया, मध्यम र्व लघु प्रकल्पांमळ
ु े 177359 हे क्टसव क्ेत्र
लाभक्ेत्र

ननमावण

झाले

आहे .

त्यापैकी

133368

लागर्वडीखालील क्ेत्रािी हे प्रमाण 3.62% एर्वढे पडते.

हे क्टसव

ओलीताखाली

2011-12

मध्ये

आलेले

आहे .एकुण

(7) पशुसंवधजन, पशुवैद्यकीय सेवा व दग्ु ध व्यवसाय
(35) पशुधन - सन 2012 चा पिू गणनेप्रमाणे जिल््यात एकुण 12.38 लक् पिध
ु न आहे . त्यात गायी / बैल

47.02 % , म्हिी /

रे डे 19.41 %, में ढया 5.34 %, िेळया 27.13 %. सन 2012 चा पिू गणनेप्रमाणे जिल््यात

एकुण कुक्कुट पक्ांची 9.76 संख्या लक्आहे .

(36) पशू उत्पादन - जिल््यात एकुण 563

दग्ु ध सहकारी संस्था आहे त. बीड येथील िासकीय दग्ु ध डेअरीत या

संस्थामाफवत दध
ु िमा होते. या खेरीि घरगत
ु ी र्वापरास िेतकरी

दध
ु ठे र्वतात. तसेच मोठया िहरातन
ू षर्विेित: बीड

िहरात खािगीररत्या दध
ु षर्वकणारे असन
ू खािगी दध
ु डेअरी पण ब-याच आहे त.

(37) जिल््यात 13 नोंदणीकृत कत्तिखाने असन
ू 2015-16 र्विावत 308 मोठी िनार्वरे कत्तल केली गेली.

(38) पशु उपचाि सोयी - जिल्ह्यात पिउ
ु पचार सोयी जिल्हा पररिद तफे परु षर्वण्यात येतात.बीड येथे एक िासकीय

दर्वाखाना आहे .जिल्हा पररिदे चे प्रत्येक पंचायत सशमतीच्या मख्
ु यालयास दर्वाखाना आहे .जिल््यात एकूण 57 दर्वाखाने र्व

98 पिु र्वैद्यककय प्रथमोपचार केंद्रे सन 2015-16 या र्विावत होती.या खेरीि िनार्वरामध्ये साथीच्या रोगांचा प्रादभ
ू ावर्व
झाल्यास लस टोचणी कायवक्रम घेण्यास येतो.बैलाचे कच्चीकरण पण केले िाते.या खेरीि राज्य िासनातफे ग्रामीण

उपचार केंद्रे ही चालषर्वली िातात.र्व केंद्रांतन
ू संकलीत गायी ननमांण करण्याकरीता कृबत्रम गभव धारणाचे काम केले िाते.
तसेच र्वैद्यककय सेर्वा ददली िाते.

(8) मत्स्य व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय ववकास कायजक्रम
(39) जिल््यात र्वाहत्या र्व संचनयत गोड पाण्यात मत्स्य दयर्वसाय केला िातो. मािलगांर्व र्व मांिरा प्रकल्प तसेच

इतर मध्यम प्रकल्पात मत्स्य संर्वधवन करुन मत्स्य उत्पादन केले िाते. र्वाहत्या पाण्यात मत्स्य पकडण्याचा दयर्वसाय
थोडया ददर्वस चालतो कारण बारा मदहने पाणी र्वाहणा-या नद्या जिल््यात नाहीत. जिल््यात रोहा र्व कोटला िातीच्या
मत्स्याचे संर्वधवन करुन षर्वक्री केली िाते. र्विव 2015-16 मध्ये 300 मे.टन मत्स्य पकडले गेले त्याची ककं मत ₹ 150
लक् होती. जिल््यात 112 मत्स्य दयर्वसाय सहकारी संस्था 2015-16

मध्ये कायवरत होत्या.

(9) ववद्यत
ु ननलमजती व ववद्यत
ु पिु वठा
(40) शहिे व खेडयांचे ववद्यत
ु ीकिण -जिल्ह्यात परळी-र्वैिनाथ येथे औजष्ट्णक षर्वद्यत
ु प्रकल्प कायावजन्र्वत आहे .

जिल््यात महाराष्ट्र राज्य षर्वि षर्वतरण

कंपनी माफवत षर्वि परु षर्वली िाते. माचव 2016 अखेर जिल््यात सर्वव नागरी

केंद्रे र्व ग्रामीण भागाचे षर्वद्यत
ु ीकरण झाले असन
ू त्यांची टक्केर्वारी 100 येत.े

(41) शेती करिता पंपाचे ववद्यत
ु ीकिण - जिल््यात िेती कररता षर्विेची मागणी र्वाढत्या प्रमाणात आहे . माचव 2011-

12 अखेर एकूण 29874 षर्वद्यत
ु पंप बसषर्वण्यात आलेले आहे त. पैकी िास्तीचे पंप षर्वदहरीर्वर आहे त. सर्ववसाधारणपणे
षर्वस्तार कायवक्रमातन
ू उपलब्ध ननधीनस
ु ार षर्वद्यत
ु परु र्वठा पंपाना ननधीच्या प्रमाणात मागणी करण्यात येत.े

(42) ववद्यत
ु वापि-वषज 2015-16 मध्ये एकूण 76.58 दिलक् ककलो र्वॅट तास षर्वि जिल््यात र्वापरात आली.

र्वापरानस
ु ार टक्केर्वारी पढ
ु ील प्रमाणे आहे . (1) घरगत
ु ी 20.30 टक्के, (2) दयापारी कामासाठी 3.42 टक्के, (3)
औद्योधगक 11.34 टक्के, (4) सार्वविननक ददर्वाबत्ती 11.47 टक्के, (5) िेती 44.91 टक्के र्व (6) इतर 8.55 टक्के.
(10) खाणी व कािखाने-ववकास कायजक्रम
(43) खाणववकास कायजक्रम -जिल््यात नांर्व घेण्यािोगे खननि उत्पादन नसल्याने जिल््यात खाणषर्वकास कायवक्रम
राबर्वला िात नाही.षर्वट भट्य
ट ांकरीत माती,बांधकामाकररता र्वाळू र्व खडी कररता दगड हीच महत्र्वाची खननि उत्पादने
आहे त. महसल
षर्वटा कररता माती, र्वाळू, दगड इत्यादी घेतले िातात.
ू खात्यामाफवत दाखला घेर्वन
ू

(44) कािखाने-ववकास कायजक्रम - जिल््यात माचव 2014 अखेर एकुण 143 नोंदणीकृत कारखान्यापैकी 133 कारखाने

चालु होते र्व त्यात फक्त 9245 कामगार होते. त्यात प्रामख्
ु याने लाकूड कापणे र्व फळया तयार करण्याचे उद्योग होते.
त्या खालोखाल पार्व बबस्कीट केक र्वगैरे अन्नपदाथावचे उत्पादन,फळे , भािीपाला यांचे
करणे इ. उद्योगाचा समार्वेि होतो.

उत्पादन र्व त्यार्वर प्रक्रीया

(45) बीड जिल््यात महाराष्ट्र उद्योग मंडळानी बीड येथे एक र्व परळी-र्वैिनाथ येथे एक षर्वकासाथव योिना घेतली

असन
ू या दोन्ही क्ेत्रात कारखाने झालेले आहे त. बीड येथे चामडयार्वर प्रकक्रया करण्यांचा कारखाना र्व परळी - र्वैिनाथ
येथे षर्विेचे उत्पादन र्व उपयोगी सादहत्य ननशमवतीचे कारखाने आहे त. जिल््यात

माचव 2016 अखेर 8 सहकारी 2

खािगी असे एकूण 10 साखर कारखाने असन
ू त्यातील 5 चालू होते 2015-16 अखेर एकूण 12.37 लाख मे टन
उसाचे गाळप करून 1.16 लाख मे टन साखर उत्पादन झाले आहे .

(11) िस्ते, वाहतक
ू व दळणवळण,िे ल्हवे
(46) िे ल्हवे- जिल्हयातन
ू 2 एकेरी ब्रॉड गेि-रे ल्र्वेलाईन्स िातात. त्यातील एका परळी-र्वैिनाथ ते है द्राबाद या रे ल्र्वे

मागावची जिल््यातील लांबी 40.38 कक.मी. आहे . दस
ु ऱ्या ब्रॉड गेि रे ल्र्वे परळी-र्वैिनाथ ते परभणी मागावची जिल््यातील
लांबी 7.48 कक.मी. आहे .

(47) िस्ते- जिल््यात माचव 2016 अखेर र्वगीकृत रस्त्याची लांबी 13129.03 कक.मी. आहे . त्यापैकी 191.35 राष्ट्रीय

महामागव, 205 प्रमख
ु राज्य महामागव 1292.45 कक.मी. राज्य महामागव आहे . 1638.10 कक.मी.चे प्रमख
ु जिल्हा रस्ते
असन
ू 2167.60 कक.मी. इतर जिल्हा रस्ते आहे त. ग्रामीण र्व न.प.रस्त्यांची लांबी 6900.99 र्व 733.54 कक.मी.

आहे त. र्वरील सर्वव रस्त्यापैकी 388.17 कक.मी. शसमेंटचे, 6372.99 कक.मी. डांबरी, र्व 2874.06 कक.मी. रस्ते खडीचे
आहे त. 3493.81 कक.मी. रस्ते इतर माल र्वापरुन तयार केलेले आहे त.

(48) पषृ ठांककत िस्त्यांनी िोडिेिी खेडी- जिल््यातील एकूण खेडयापैकी माचव 2016 अखेर 1108 खेडी बारमाही र्व

246 खेडी हं गामी कररता पष्ट्ृ ठांककत रस्त्यांिी िोडलेली आहे त.

(49) नोंदणीकृत वाहने- माचव 2016 अखेर जिल््यात एकूण 341435 स्र्वंयचलीत र्वाहनांची नोंदणी करण्यात आली.

एकूण र्वाहनांपक
ै ी 72.72 टक्के र्वाहने दच
ू ाकी, 14.17 टक्के
3.55 टक्के इतर र्वाहने होती.

माल र्वाहतक
ू -र्वाहने, 9.78 टक्के िीप र्व मोटारी, उर्ववरीत

(50) महािाषर िाज्य मागज परिवहन- महाराष्ट्र राज्य पररर्वहन मंडळाच्या 2015-16 र्विावत बीड जिल््यात एकूण 488

बस 538 मागावर्वर धार्वत होत्या. रस्त्यार्वर धार्वणा-या गाडयांची दै ननक सरासरी 463
सरासरी 1.65 लाख होती.

होती र्व प्रर्वािांची दै ननक

(51) टपाि व ताि कायाजिये-जिल्ह्यात 2015-16 या र्विावत एकूण 330 टपाल कायावलयेआहे त.तार कायावलये बंद

झाली आहे त.जिल््यातील सर्वव खेडयांना टपाल सेर्वा उपलब्ध केली गेली आहे . याकररता काही कफरती टपाल कायावलये
तर काही दठकाणी अधवर्वेळ टपाल कायावलये सरू
ु केली आहे त.

(52) दिू ध्वनी व दिू ध्वनी संयोिन केंद्रे - बीड जिल््यात 2016 अखेर एकूण 15672 दरू ध्र्वनी बसषर्वलेले आहे त र्व
292 पी.सी.ओ. ची संख्या आहे . भ्रमणघ्र्वनींची संख्या र्वाढती असल्याने बीड

जिल््यात दरु ध्र्वनीधारकांची संख्या कमी

होत आहे .जिल््यात प्रत्येक तालक्
ु यास 1 याप्रमाणे एकुण 11 दरू ध्र्वनी संयोिन केंद्रे आहे त.

(12) कामगाि व िोिगाि
(53) िोिगाि व स्वयंिोिगाि मागजदशजन केंद्र जिल्हा रोिगार र्व स्र्वयंरोिगार मागवदिवन केंद्र कायावलयाच्या

आकडेर्वारी नस
ु ार 2015-16 र्विावत 10871 दयक्ती िासकीय कायावलयात,
िासकीय कायावलयात कामार्वर होत्या.

नोकरी

शमळालेले

लोक तिी

स्थाननक संस्था मधून अथर्वा ननम

नोंद

जिल्हा रोिगार र्व स्र्वयंरोिगार

मागवदिवन केंद्र कायावलयाकडे करण्यास दल
व
करीत असल्याने तसेच सध्या ऑनलाइन/स्पधाव परीक्ांमाफवत नोकर
ु क्
भरतीस प्राधान्य िात असल्याने अचक
ु आकडेर्वारी शमळत नाही.

(54) िोिगाि-बीड येथे रोिगार र्व स्र्वयंरोिगार मागवदिवन केंद्र असन
ु 2015-16 र्विावअखेर सेर्वा पटार्वर नोकरी मागणी
यांची नोंदर्वलेली संख्या 75389 आहे .

(13) सहकािी संस्था
(55) जिल््यात 2015-16 र्विावअखेर एकूण 2916 सहकारी संस्था होत्या. या संस्थापैकी 736 संस्था कृषि पत संस्था
होत्या र्व 2180 संस्था इतर कायव करणा-या होत्या. पत संस्था मध्ये मख्
ु यत्र्वे िेती पत संस्था ग्रामीण भागात तर
िहरी भागात बबगर िेती पत संस्था िास्त आहे त. चालू र्विावत 736 िेती-पत संस्था
पत संस्था होत्या.

होत्या, तर 378 बबगर िेती

(56) जिल््यात एकूण 45 पणन संस्था आहे त.जिल््यात 943 उत्पादक संस्था आहे त. काही महत्र्वाच्या उत्पादन
संस्थां संख्या येणे प्रमाणे, औद्योधगक र्वसाहती संस्था

5 आहे त. इतर औद्योधगक सस्था 121 आहे त.जिल््यात

एकूण 814 सामाजिक सेर्वा संस्था आहे त. काही महत्र्वाच्या सामाजिक संस्था संख्या येणे प्रमाणे ग्राहक भांडार संस्था
35 आहे त. गह
ृ ननमावण संस्था 93 आहे त. कामगार कत्रांट संस्था 422 आहे त.

(57) जिल््यात िेतक-यांची पत मागणी परु षर्वण्याकररता जिल्हा मध्यर्वती सहकारी बँक असन
ू नतच्या 60 िाखा
2015-16 र्विावत कायवरत होत्या. जिल्हा मध्यर्वती सहकारी बँकेमाफवत ₹ 385.30 कोटी
जिल्हा मध्यर्वती सहकारी बँक मख्
ु यत्र्वे

करून

िेतक-यांना

सहकारी संस्थांमाफवत लघू

किव र्वाटप करण्यात आले.

र्व मध्यम मद
ु तीकररता किव

परु र्वठा करते. िेतक-यांना िशमनी सध
ु ारण्याकररता दीघव कालीन किव राष्ट्रीयकृत तसेच सहकारी,
होतेा.

भ-ु षर्वकास बँकेमाफवत

(14) बँक व किज पिु वठा
(58) बँकांची संख्या-.जिल्ह्यात एकुण 29 र्वगीकृत बँका 2015-16 या र्विावत कायवरत होत्या. त्या बँकेच्या एकुण 261
िाखा होत्या या र्वगीकृत बँकेच्या ठे र्वी ₹ 594126 लक्

असन
ू त्यांनी ददलेली किे ₹ 579234 लक् आहेत.त्यात 13

नागरी सहकारी बँकांच्या तसेच 50 क्ेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या िाखा कायवरत आहे त. जिल््यात दर लाख लोकसंख्येमागे
दयापारी बँकाची संख्या 5 असन
ू त्यात सार्वविननक बॅकाची संख्या 4 येत.े

(15) लशक्षणाच्या सोयी
(59) प्राथलमक व माध्यलमक लशक्षण- जिल््यात एकूण 3505 प्राथशमक िाळा र्व 657 माध्यशमक िाळा र्व 259

उच्च माध्यशमक िाळा र्विव 2015-16 मध्ये होत्या. प्राथशमक िाळात 2016 अखेर 437 हिार षर्वद्याथी होते. पैकी

199 हिार मल
ु ी होत्या. प्राथशमक िाळात चालू र्विी 20970 शिक्क होते. माध्यशमक िाळात 2016 अखेर 94 हिार

षर्वद्याथी होते. पैकी 40 हिार मल
ु ी होत्या. माध्यशमक िाळात चालू र्विी 9083 शिक्क होते. उच्च माध्यशमक िाळात

2016 अखेर 70 हिार षर्वद्याथी होते. पैकी 27 हिार मल
ु ी होत्या. उच्च माध्यशमक िाळात चालू र्विी 4819 शिक्क
होते.

(60) उच्चलशक्षण- डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठर्वाडा षर्वद्याषपठाचे मख्
ु यालय औरं गाबाद येथे आहे . बीड जिल््यात
सर्वव तालक्
ु यांच्या दठकाणी

ककमान एक षर्वज्ञान, र्वाणणज्य र्व कला िाखेची महाषर्वद्यालये आहे त. शिर्वाय अंबािोगाई

येथे िासकीय र्वैद्यककय महाषर्वद्यालय र्व िासकीय अध्यापक महाषर्वद्यालय आहे .जिल््यात खािगी तत्र्वार्वरील बीड र्व
आष्ट्टी

येथे आयर्व
ु ेद महाषर्वद्यालये,बीड येथे होशमयोपॅथी र्व षर्वधी महाषर्वद्यालय,बीड,अंबािोगाई,परळी र्वै. येथे

अशभयांत्रीकी महाषर्वद्यालये आहे त. जिल््यात सन 2016 अखेर
शिक्ण घेत होते.

एकूण 117 महाषर्वद्यालयातन
ू 91 हिार षर्वद्याथी

(61) तांत्रत्रक लशक्षणाया सोयी - बीड येथे 1 िासकीय तंत्रननकेतने र्व 5 खािगी तंत्रननकेतन आहे त.बीड जिल््यात 11

िासकीय औद्योधगक प्रशिक्ण संस्था र्व 4 खािगी औद्योधगक प्रशिक्ण संस्था र्व 1 दयर्वसायस्तरार्वरील अभ्यास
क्रमांकाच्या प्रशिक्ण संस्था 2015-16 र्विावत होत्या. िासकीय तंत्र ननकेतनात शसदहील इंजिननअर र्व मेकॅननकल
इंजिननअर तर खािगी तंत्र ननकेतनात 1) कस्रं क्िन टे क्नॉलॉिी 2) कम्यनु नकेिन इंजिननअर या िाखा आहेत.
(16) वैद्यककय व आिोग्य सेवा
(62) वैद्यककय सेवा- जिल््यात र्वैद्यककय सेर्वा िासकीय संस्था, स्थाननक संस्था (जिल्हा पररिद) , सेर्वाभार्वी संस्था

र्व खािगी संस्थामाफवत परु षर्वण्यात येतात. अंबािोगाई येथे र्वैद्यककय महाषर्वद्यालयाचे रुग्णालय आहे . जिल््यात

एकूण 2174 खाटांची सोय आहे . त्यांचा जिल््यातील एकुण 556 हिार रुग्णांनी 2015-16 या र्विावत घेतला. शिर्वाय
िासनाचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय र्व क्यरोग धचककत्सालय बीड येथे आहे . जिल्हा पररिदे ची 50 प्राथशमक आरोग्य
केंद्रे र्व 280 आरोग्य उपकेंद्रे आहे त. 2011 िनगणनेप्रमाणे दर लाख लोकसंख्येमागे खाटाची संख्या 82 येत.े

(63) कुटुंब कल्हयाण कायजक्रम- जिल््यात कुटुंब कल्याण केंद्रे राबषर्वण्याकररता 2015-16 मध्ये 63 केंद्रे होती. पैकी 10

केंद्रे नागरी भागात तर 50 केंदे ग्रामीण भागात आहे त. कुटुंब कल्याण िस्त्रकक्रया 2015-16 मध्ये 19479 करण्यात
आल्या, त्यापैकी 19428 िस्त्रकक्रया जस्त्रयार्वर करण्यात आल्या.

(17) इति कायजक्रम
(64) माता बाि संगोपन कायजक्रम- बीड जिल््यात माता बाल संगोपन कायवक्रमातंगत
व 2015-16 या र्विावत लस टोचणी

कायवक्रमाददारे बत्रगण
ु ी लस- 44219, पोलीओ-45739, बी.सी.िी.- 45739, गोर्वर-44685, बत्रगण
ु ी (डड.टी.), धनर्व
ु ावत
लस- 133139, बत्रगण
ु ी लस-39035 लस टोचण्यात आली होती.

(65) पाणी पिु वठा- बीड जिल््यात पार्वसाचे प्रमाण ददर्वसेंददर्वस कमी होत असल्याने सन 2015-16 मध्ये िासनाने

756 गार्वांना र्व 664 र्वाडयांना/र्वस्त्यांना कायम र्व तात्परु त्या स्र्वरुपाची नळ योिना करुन षपण्याच्या पाण्याची सोय
केलेली आहे . सन 2015-16 मध्ये 743 गार्वांना र्व 573 र्वाडयांना टँ करददारे पाणी परु र्वठा करण्यात आला आहे .
(18) संकीणज

(66) स्थाननक संस्था-जिल्ह्यात माचव 2016अखेर 1020 ग्रामपंचायती होत्या. त्यापैकी 832 स्र्वतंत्र र्व 188 गट

ग्रामपंचायती आहे त. र्विव 2015-16 मधील ग्रामपंचायतीचे एकूण उत्पन्न र्व खचव अनक्र
ु मे ₹ 5403.05 लाख
3511.71 लाख आहे .

र्व ₹

(67) जिल््यात माचव 2016 अखेर 6 नगर पररिदा र्व 1 (केि) नगरपंचायत आहे त. या 7 नागरी स्र्वराज्य संस्थांचे
उत्पन्न र्व खचव अनक्र
ु मे ₹ 26313.08 लाख

र्व ₹ 15009.37 लाख

आहे . जिल्हा पररिद बीडची र्विव 2015-16 ची

शमळकत र्व खचव अनक्र
ु मे पढ
ु ील प्रमाणे आहे - ₹ 192513 लाख , ₹ 183050 लाख आहे .

(68) पोिीस व गन्
ु हे -जिल्ह्यात 27 पोलीस स्थानके र्व 10 पोलीस आऊट पोस्ट माचव 2016 अखेर होते. एकूण पोलीस
दलांची संख्या 2015-16 मध्ये 2535 होती.तसेच होमगाडवची संख्या 1054 होती.

(69) किमणूक-जिल्ह्यात माचव 2016 अखेर कायम स्र्वरूपाची 7 शसनेमागह
ृ े आहे त. 4 जदहडीओ गह
ृ े होती.धचत्रपटाददारे
र्व केबल धारकददारे करमणक
ू कराची एकुण र्वसल
ू ी चालू र्विावत ₹ 312.80 लाख
नाटयगह
ू त्यात नाटके र्व गायनाचे कायवक्रम होतात.
ृ े असन

झाली. या खेरीि बीड र्व परळी येथे

(70) पयजटन/तीथजक्षेत्र - बीड येथे कंकालेचर्वराचे फार सरु े ख मंददर आहे . या मंददराचे बांधकाम यादर्व कालीन असन
ू
शिल्पाची

र्वैिीष्ट्ठये र्व पोत हे आि ही या शिल्पार्वर स्पष्ट्टपणे ददसतात. याशिर्वाय िटािंकराचे दे ऊळ असन
ू बीडच्या

पररसरात पर्व
ु ेला खंडचे र्वरी कोल्हापरू ननर्वाशसनीचे
शिल्प र्व र्वास्तक
ू लेचे नमन
ु े आहे त.

दे र्वालय आणण उत्तरे ला खंडोबाचे दे ऊळ र्व ददपमाला िन्
ु या काळातील

(71) बीड पासन
ू 19 कक.मी.अंतरार्वर कषपलधार हे नतथवक्ेत्र असन
ू त्या स्थानी कषपलमन
ु ीनी उग्र तपचचयाव केली असे
परु ाणात दिवषर्वले आहे .तेथेच संत मन्मथस्र्वामी यांचीही समाधी आहे .

(72) बीडपासन
ू 30 कक.मी.अंतरार्वर चाकरर्वाडी हे नतथवक्ेत्र असन
ु त्या स्थानी श्री.ज्ञानेचर्वर
समाधी आहे .त्या दठकाणी दर आमार्वास्येला लाखेा भाषर्वक दिवनाला िातात.

माऊली महाराि यांची

(73) परळी हे बारा ज्योनतशलंगा पैकी एक स्र्वयंभू ज्योनतशलंग आणण गणेि महात्म्यात ज्या प्रमख
ु गणपती मंददराचा

उल्लेख केला आहे, त्या पैकी चार गणेि मंददरे अनक्र
ु मे शलबांगणेि, नर्वगणरािूरी, गंगामसला, र्व नामलगार्व हे या
जिल््यात आहे त. तसेच यांच्या िोडीला अंबािोगाई येथे िोगोईचे मददर आहे .

(74) मराठी आद्य कर्वी मक
ुं ु दराि यांनी मराठी सरस्र्वतीची पद्यमय रचना या जिल््यात केली. त्यांचे समाधी-स्थान
अंबािोगाई पासन
ू 3 कक.मी. अंतरार्वर आहे .तसेच आद्यगणणतज्ञ र्व िन्
ु य या संकल्पनेचे िनक भाष्ट्कराचायव यांचा
12दया ितकात बीड जिल््यात िन्म झाला असल्याची नोद इनतहासात आढळते.

(75) जिल््यात सौताडा, तालक
ू ा पाटोदा येथे रामेचर्वराचे मंददर खोल दरीत असन
ू प्रेक्णणय आहे . त्याचप्रमाणे िुलै ते
सप्टे बरं या कालार्वधीत येथे ननसवगरम्य धबधबा पाहार्वयास शमळतो.तसेच कषपल धारा या दठकाणी ननसगवरम्य धबधबा
पाहार्वयास शमळतो. या शिर्वाय बीड पासन
ू 5 कक.मी. अंतरार्वर खिाना

षर्वहीर आहे . या षर्वहीरीचे र्वैशिष्ट्टये असे की

,सतत ठरार्वीक पातळीर्वर 5 ते 6 फुट इतकेच पाणी या षर्वहीरीत असते. ही षर्वहीर दहिरी 991 मध्ये सलाबतखानाने
बांधलेली असन
ू या षर्वहीरीत पाणी कोठून येते याचा िोध अद्याप पयवत लागलेला नाही.असे असले तरी 441 र्विांनी
प्रथमच र्विव 2012मध्ये कोरडया दष्ट्ु काळामळ
ु े ही षर्वहीर आटली.

(76) त्रबंदस
ू िा यव
ु ा शांती वन प्रकल्हप- अंतरराष्ट्रीय यर्व
ु क र्विावच्या ननशमत्त्याने बीड तालक
ु ातील मंझरी या गांर्वािर्वळ

असलेल्या ओसाड र्व माळरान िागेर्वर यर्व
ु ा िांती र्वन प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला.या प्रकल्पासाठी

एकुण 25 एकर िागा संपादीत करण्यात आलेली असन
ू हे स्थळ बीड पासन
ू 11 कक.मी.अंतरार्वरअसलेल्या मंिरी
गार्वािर्वळ आहे . या प्रकल्पाचा मख्
ु य उद्येि म्हणिे यर्व
ु कांच्या श्रमातन
ू ननसगवरम्य यर्व
ु ािांती र्वन प्रकल्प तयार करणे

असा आहे .त्यामध्ये यादठकाणी र्वेगर्वेगळया प्रकारची झाडे लार्वणे, राहण्यालायक
अद्यार्वत षर्वश्रामगह
ृ तयार करून स्पॉट तयार करण्याची कल्पना आहे .

********

झोपडया बांधणे, र्वन षर्वहार र्व एक

