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พืน้ท่ี 
307,701 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ในอินเดีย)
แบง่เป็นเขตการปกครองทัง้หมด 6 เขต ได้แก่ คอนคาน 
(Konkan) ปเุณ (Pune) นาสิค (Nashik) ออรังคาบดั 
(Aurangabad) อมัราวาตี (Amravati) นาคปร์ู (Nagpur)             

ประชากร 
- 112 ล้านคน  
(มากเป็นอนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 1 คือรัฐอตุตรประเทศ) 
- ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาฮินด ู(79.83%) รองลงมาคือ 
ศาสนาอิสลาม (11.54%) ศาสนาคริสต์ (0.6%) อ่ืน ๆ (8.03%) 
- อตัราการรู้หนงัสือเท่ากบั 82.3% 
- ภาษาที่ใช้ คือ ภาษามาราตี ภาษาฮินดีและภาษาองักฤษ 

เมืองส าคัญ 
เมืองมุมไบ (Mumbai) คอืเมืองหลวง อยู่ในเขตคอนคาน มีประชากร
ประมาณ 12 ล้านคน เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการเงิน การธนาคาร 
การค้าและการลงทนุของประเทศ และเป็นท่ีตัง้ของธนาคารกลาง 
และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศ (Bombay Stock Exchange - 
BSE) ซึง่เป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเอเชีย เมืองมมุไบ 
มีขนาด GDP ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ และประชากรมีรายได้ตอ่หวั
สงูกวา่ค่าเฉล่ียของทัง้ประเทศ นอกจากนี ้ยงัเป็นศนูย์กลางการผลิต
ภาพยนต์ Bollywood สถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ Indian 
Institute of Technology Bombay และ Institute of Chemical 
Technology เมืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั อาท ิเมือง ปเุณ (Pune) เมืองอา
รังคาบดั (Aurangabad) เมืองนาคปร์ู (Nagpur) เมืองนาสิค 
(Nashik) 

 
 
 
 
 

Shri. Ram NareshYadav 
ผู้วา่การรัฐ 

เข้ารับต าแหน่งเม่ือวนัที่ 30 ส.ค. 57 
สงักดัพรรค INC 

สภานิติบัญญัติระดับมลรัฐ 
จ านวนทัง้สิน้ 288 ท่ีนัง่ 
ประกอบด้วย พรรค BJP 122 ท่ีนัง่ 
พรรค Shiv Sena 63 ท่ีนัง่             
และพรรคอ่ืน ๆ 103 คน 

 
 
 
 
 

Shri. Devendra Fadnavis 
มขุมนตรีรัฐ 

เข้ารับต าแหน่งเม่ือวนัที่ 31 ต.ค. 57 
สงักดัพรรค BJP 

จ านวน ส.ส. และ ส.ว. 
- ส.ส. ในราชยสภามีจ านวน 11 คน  
- ส.ว. ในโลกสภามีจ านวน 29 คน 

 

การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
ในปี 34 - ปี 55 มีโครงการ FDI เทา่กบั 4,246 โครงการคดิเป็น 20% ของ
โครงการจาก ตปท. ของทัง้ประเทศ ในปี 43 – ปี 58 มลูคา่การลงทนุเท่ากบั 
76.4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สหรัฐฯ และมอริเชียสเป็นประเทศท่ีลงทนุในรัฐฯ 
มากท่ีสดุ โดยสหรัฐฯ มีสดัส่วนการลงทนุเท่ากบั 14% และมอริเชียสเท่ากบั 
13% ทัง้นี ้รบ. ของรัฐฯ ได้ก าหนดนโยบาย "Make in Maharashtra" เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทนุจาก ตปท.  

การส่งออก 
ในปี 57- ปี 58 มีมลูคา่การส่งออกเทา่กบั 73.9 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ     
สินค้าส่งออกท่ีส าคญั ได้แก่ อญัมณี ซอฟแวร์ สิ่อทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ฝ้าย 
เหล็ก สินค้าเกษตร อปุกรณ์ทางด้านวศิวกรรม ยารักษาโรค พลาสตกิ 

เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
มี SEZ ทัง้หมด 25 แหง่ อาท ิMIHAN SEZ เมืองนาคปร์ู SEEPZ Special 
Economic Zone เมืองมมุไบ Maharashtra Industrial Development 
Corporation เมืองออรังกาบาด โดยสาขาการลงทนุ ได้แก่ สิ่งทอ อาหาร 
เคร่ืองแตง่กาย เวชภณัฑ์ IT หน่วยงาน Navi Mumbai Special Economic 
Zone (NMSEZ) มีหน้าท่ีก ากบัดแูลและให้ค าแนะน าด้าน SEZ  

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม 
มีถนนทางหลวงทัง้หมด 18 สาย โดยถนนทางหลวง Mumbai-Pune 
expressway ความยาม 94.5 กม. คือถนน 6 เลนสายแรกในอินเดีย 
นอกจากนี ้มีการพฒันาด้านการรถไฟมากท่ีสดุในประเทศ ในแตล่ะวนัมี
ผู้ โดยสารทางรถไฟประมาณ 8 ล้านคน และในปี 58 รบ. รัฐฯ ได้จดัสรร
งบประมาณจ านวน 1,658.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเพ่ือพฒันาการรถไฟ              
มีสนามบินภายในประเทศ 7 แหง่ และสนามบินระหว่างประเทศ 4 แแห่ง  

- Gross State Domestic Product (GSDP)                          
264.8 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 57- ปี 58)  
สดัส่วน GDSP เท่ากบัร้อยละ 12.98 (สงูที่สดุในประเทศ) 
- Net State Domestic Product (NSDP)                          
237.8 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 57- ปี 58) 
- Per Capita State Income 2,242 ดอลล่าร์สหรัฐ 

อุตสาหกรรม 
- รัฐมหาราษฏระมีความส าคญัด้านอตุสาหกรรม (The most 
industrialized state in India) IT อเิล็กทรอนิกส์ และ Business 
outsourcing  
- อตุสาหกรรมหลกัได้แก่ ยานยนตร์และชิน้ส่วนยานยนตร์        
ไบโอเทคโนโลยี วศิวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ปิโตรเคมี IT   
- ในปี 57- ปี 58 GSDP ในแตล่ะภาคเศรษฐกิจแบง่เป็นภาค
บริการ (Tertiary sector) เทา่กบั 61.52% ภาคอตุสาหกรรมการ
ผลิต (Secondary sector) เทา่กบั 26.82% และภาคบริการและ
อตุสาหกรรมพืน้ฐาน (Primary sector) เทา่กบั 11.66% 
- เมืองปเุณ นอกจากเป็นเมืองที่มีความส าคญัด้านการศกึษา
แล้ว ยงัเป็นเมืองศนูย์กลางด้านยานยนตร์ของอินเดีย โดยมี
หน่วยผลิตเท่ากบั 4,000 หน่วย ตัง้อยู่ในเขต Pimpri-Chinchwad 
- บริษัท Pepsi มีแผนการลงทนุในอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 
มลูคา่การลงทนุเท่ากบั 72.84 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และบริษัท 
Monsato วางแผนลงทนุในเมือง Buldhana  



 

 

 


