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भारतीय स�ंवधाना�या अन�ुछेद 243 ���य ु नसुार, नगरपा�लकांना !वरा"य स!ंथा 

$हणून काम कर)याची श,ती -दान कर)यात आल/ आहे. नागर/ !था1नक स!ंथां2वारे 

के�या जाणा4 या काया5ची �व!ततृ चौकट त�ता 6.1 म9ये दश:�वल/ आहे. 

त�ता 6.1: नागर� था�नक  संथां�वारे के�या जाणा� या काया�ची �वततृ चौकट 

अनु$माकं  शाखा  काय(  

1 स<चवालय सव:साधारण सभा आ=ण �व�वध स�म>यांचे स<चवीय काय: 

2 -शासन सामा?य -शासन, मानव ससंाधन @यव!थापन 

3 महसूल �व�वध करांचे 1नधा:रण आ=ण सकंलन, भाड,े जाBहराती आ=ण 

इतर मालम>ता संबं<धत EFयाकलाप  

4 लेखे  लेखे तयार करणे आ=ण देखभाल करणे, अथ:संक�प तयार 

करणे  

5 साव:ज1नक आरोJय !व�छता, र!ते सफाई, घनकचरा @यव!थापन आ=ण 

साव:ज1नक आरोJयाशी संबं<धत इतर उपFम 

6 अ�भयांPQकR र!ते, नाले, इमारती, उ2यान,े FRड़ांगणे, पाणीपुरवठा आ=ण 

पथBदवे यांच ेबांधकाम, पUरचालन आ=ण देखभाल 

7 नगर 1नयोजन बाधंकाम परवाने जार/ करणे यासारखे शहर 1नयोजन 

EFयाकलाप 

8 क�याण  सामािजक आ=ण आ<थ:क �वकासाशी संबं<धत योजनाचंी 

अंमलबजावणी  

9 आप>ती आ=ण अपघात 

शमन/-1तबंध 

अिJनसुर[ा, बचाव, उंच इमारतीमंधील अिJनसुर[ा योजना, 

पाणी साच�यावर बचाव काय\, धोकादायक झाड ेकाढणे 

वर/ल काय\ -भावीपणे पार पाड)याकUरता नागर/ !था1नक स!ंथांना स[म कर)यासाठ_ 

परेुसे आ=ण पाQ मनु̀ यबळ आवbयक होत.े लोकसcंये�या तलुनेत कम:चा4 यांची मजंूर 

सcंया यामधील @यापक तफावत आ=ण अपरेु मनु̀ यबळ लेखापर/[े�या 1नदश:नास 

आले, जे पढु/ल पUर�छेदांम9ये च<च:ले आहे. 

6.1 कम)चा-यांची आव,यकता 

नागर/ !था1नक  स!ंथामंधील मनु̀ यबळाची आवbयकता इतर गो`ट/ंबरोबरच भौगो�लक 

[ेQ, लोकसcंया, भौगो�लक !थान आ=ण सगंणकRकरणाची @याdती यावर अवलबंनू 

असत.े मजंूर पदांची सcंया 1निbचत कर)यासाठ_चा आधार लेखापर/[ेस सादर 

कर)यात आला न@हता. लेखापर/[ेला असे आढळून आले कR ->येक नागर/ !था1नक  

स!ंथे2वारे सेवा Bद�या जाणा4 या लोकसcंयेचा मजूंर पदां�या सcंयेशी कोणताह/ सबंधं 

न@हता, पUरणामी चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये  

लोकसcंये�या तलुनेत कम:चा4 यां�या मजंूर सcंयेत @यापक तफावत Bदसनू आल/. 

चाचणी-तपासणी केले�या नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये मजूंर पदांची सcंया  
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0.35 -1त हजार लोकसcंया त े 15.46 -1त हजार लोकसcंया या मया:देत होती 

(प:र<श3ट 6.1). लेखापर/[तेील �वbलेषणात असे Bदसनू आले कR 26 नागर/ !था1नक 

स!ंथांम9ये, दर हजार लोकसcंयेमागे कम:चा4 यांची मजंूर सcंया तीन पय5त होती, तर 

16 नागर/ !था1नक स!ंथामं9ये ती चार त ेआठ या दर$यान होती आ=ण दोन नागर/ 

!था1नक स!ंथा $हणजे बहृ?मुबंई महानगरपा�लका आ=ण महाबळेbवर नगर पUरषद 

gयाम9ये कम:चा4 याचंी मजंूर सcंया ह/ ->येकR 11.52 आ=ण 15.46 होती. 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर/ !था1नक स!ंथामं9ये -1त हजार लोकसcंयेमागे 

कम:चा4 याचंी मजंूर सcंया आलेख 6.1 म9ये Bदल/ आहे. 

आलेख 6.1: /�त हजार कम)चार� मंजूर सं>या 
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/�त हजार कम)चार� मंजरू पदांची सं>या 

hोत: नागर/ !था1नक सं!थांकडून -ाdत झालेल/ माBहती 
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चाचणी-तपासणी केले�या आठ महानगरपा�लका आ=ण 36 नगरपUरषदा/नगर 

पचंायतींमधील मजंूर कम:चा4 यांची सcंया आ=ण काय:रत कम:चार/ त�ता 6.2 म9ये 

दश:�वल/ आहे. 

त�ता 6.2:  चाचणी-तपासणी केले�या नागर� था�नक संथांमधील मंजूर कम)चा� यां7या तलुनेत  

  काय)रत कम)चार�  

कम)चार� 

Sेणी 

महानगरपा<लका नगर प:रषद आUण नगर पंचायत 

मंजूर पदांची 

सं>या 

काय)रत 

कम)चार� 

:र�त पदे 

(ट�के) 

मंजूर पदांची 

सं>या 

काय)रत 

कम)चार� 

:र�त पदे 

(ट�के) 

वग) अ 5247 3389 1858(35) 7 8 -1 

वग) ब 20001 15423 4578(23) 39 39 0 (0) 

वग) क 51885 32059 19826(38) 2851 1283 1568 (55) 

वग) ड 106471 76592 29879(28) 5399 4244 1155 (21) 

एकूण 183604 127463  56141(31) 8296 5574 2722(33) 

hोत: 1नवडले�या नागर/ !था1नक सं!थाकंडून -ाdत झालेल/ माBहती 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये एकूण कमतरता ह/ 31 ट,के 

होती. नगरपUरषदांम9ये -ामcुयाने गट 'क' कम:चा-यांची कमतरता होती. 

लेखापर/[णातील �वbलेषणात असे उघड झाले कR दोन महानगरपा�लका (नागपरू आ=ण 

वसई-�वरार), एक नगर पUरषद (�स�लोड) आ=ण पाच नगर पचंायती (मेढा, रेणापरू, 

साFR, �शराळा आ=ण तळा) याम9ये 60 ट,,यांहून अ<धक जागा Uर,त हो>या॰ 

पाच@या रा"य �व>त आयोगाने �शफारस (ऑग!ट 2019) केल/ कR शासन Eकंवा नागर/ 

!था1नक स!ंथांनी @यावसा1यक अ�भकरणांना नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये 

कम:चार/वृदंा�या आवbयकतबेाबत पpतशीर आ=ण तपशीलवार अqयास कर)यासाठ_ 

1नय,ुत केले  पाBहज,े तथा�प ह/ �शफारस शासनाने !वीकारल/ नाह/.  

1नग:मन बठैकRत, -धान स<चवांनी (फेsवुार/ 2022) सां<गतले कR कम:चार/वृदं 

आकृतीबधं आ=ण सेवा -वेश 1नयम अ1ंतम केले आहेत आ=ण Uर,त जागा कमी 

होतील. 

<शफारस 10: पाच^या रा_य �व5त आयोगा7या <शफारशी ल`ात घेऊन शासनाने 
नागर� था�नक संथांमधील मजंूर पदां7या स>ंयेचे पनुरावलोकन करावे आUण :र�त 
पदे कालबb पbतीने भरल� जातील याची खाcी करावी. 
 

6.2 कम)चा-यांची भतO 

महानगरपा�लकेच ेआय,ुत आ=ण अ1तUर,त आय,ुत ह/ पदे मcुयतः भारतीय/रा"य 

-शासकRय सेवेतील अ<धका-यां2वारे भरल/ जातात. अ1तUर,त आय,ुत दजा:�या खालच े

अ<धकार/ हे महानगरपा�लकेतील Eकंवा रा"य शासनाकडून -1त1नय,ुतीवर 1नय,ुत 

केलेले असतात. महानगरपा�लकांसाठ_ कोणतीह/ सवंग: सेवा 1नमा:ण केलेल/ नाह/. 
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नगरपUरषदा आ=ण नगर पचंायतींम9ये मcुया<धका4 यांचे !वतQं सवंग: असनू >यांची 

थेट भतu केल/ जात.े नगरपUरषदा आ=ण नगर पचंायतींमधील मcुया<धका4 यां�या 369 

पदांपकैR केवळ 289 पदे भर)यात आल/ होती. अशा-कारे, मcुया<धका4 यांची 80 पदे 

Uर,त होती. 

मcुया<धकार/ सवंगा:@य1तUर,त, नगरपUरषदांसाठ_ सामाईक सेवा 1नमा:ण के�या आहेत 

$हणज,े (i) महारा`w नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (!थाप>य, �व2यतु, सगंणक),  

(ii) महारा`w नगरपा�लका पाणीपरुवठा, मल1न:सारण आ=ण !व�छता अ�भयांPQकR 

सेवा, (iii) महारा`w नगरपा�लका लेखापर/[ा आ=ण लेखे सेवा, (iv) महारा`w 

नगरपा�लका कर 1नधा:रण आ=ण -शासकRय सेवा, (v) महारा`w नगरपा�लका 

अिJनशमन सेवा आ=ण (vi) महारा`w नगरपा�लका नगररचना आ=ण �वकास सेवा. 

सामा?य सेवा gया, yेणी अ, ब आ=ण क या तीन yेणीमं9ये �वभाग�या आहेत. 

yेणी अ, ब आ=ण क ची 1नवड ह/ परूक पदो?नती yेणीमधून पदो?नती2वारे Eकंवा 

एकPQत खुल//मया:Bदत !पधा: पर/[ा आयोिजत कzन Eकंवा शासकRय Eकंवा !था1नक  

स!ंथा Eकंवा रा"य शासना�या उपFमां�या कोण>याह/ �वभागाम9ये समक[ पद धारण 

केले�या @य,ती�या बदल/2वारे केल/ गेल/ होती. gया सेवांसाठ_ सचंालक, नगरपUरषद 

-शासन हे 1नय,ुती -ा<धकार/ होत.े महारा`w नगरपUरषदा, नगर पचंायती आ=ण 

औ2यो<गक वसाहती रा"य सेवा (समावेशन, नेमणुका आ=ण सेवे�या शतu) 1नयम, 

2006, (1नयम) नसुार स�लागार -ा<धका4 याशी स�लामसलत के�यानतंर 1नय,ुत 

-ा<धका4 याने पदां�या सव: 1नय,ु>या करणे आवbयक होत.े महारा`w लोकसेवा आयोग 

हे 1नयमांतग:त स�लागार -ा<धकार/ होत.े 1नयमाम9ये असे नमदू केले होत े कR 

जोपय5त महारा`w लोकसेवा आयोग स�लागार -ा<धकार/ $हणून जबाबदार/ घेत नाह/, 

तोपय5त 1नयमांतग:त !थापन केलेल/ 1नवड स�मती ह/ स�लागार -ा<धकार/ $हणून 

काम करेल. लेखापर/[े�या 1नदश:नास आले कR महारा`w लोकसेवा आयोगाला 

स�लागार -ा<धकार/ $हणून काम कर)याची जबाबदार/ दे)यात आल/ न@हती "यामळेु 

1नवड स�मती कम:चार/ 1नय,ुतीसाठ_ स�लागार -ा<धकार/ $हणून काम करत होती. या 

सामाईक सेवां�या1 सदंभा:त सवंग:1नहाय मजंूर सcंया आ=ण Uर,त जागा त�ता 6.3 

म9ये दश:�व�या आहेत. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  नगरपा�लका, नगररचना आ=ण �वकास सेवा या संदभा:त काय:रत कम:चा4 याचंी माBहती -ाdत झाल/  

  नाह/ 
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त�ता 6.3:  रा_यातील नगर प:रषदा/नगर पंचायती यामधील सामाईक सेवांमeये मंजूर सं>या आUण  

  :र�त जागा 

अ.$ 
सेवेचे नाव 

मंजूर पदांची 

सं>या 

काय)रत 

कम)चार� 

:र�त पदे 

(ट�केवार�) 

1 नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (!थाप>य) 928 437 491 (53) 

2 नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (�व2युत) 205 134 71 (35) 

3 नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (संगणक) 241 175 66 (27) 

4 नगरपा�लका पाणीपुरवठा, मल1न:सारण व !व�छता  

अ�भयांPQकR सेवा 

338 243 95 (28) 

5 नगरपा�लका लेखापर/[ा आ=ण लेखे सेवा 842 524 318 (38) 

6 महानगरपा�लका कर 1नधा:रण आ=ण -शासकRय सेवा 1965 1267 698 (36) 

7 महापा�लका अिJनशमन सेवा 467 148 319 (68) 

एकूण 4986 2928 2058(41) 

hोत: नगरपUरषद -शासन संचालनालय यांनी सादर केलेल/ माBहती 

त�ता 6.3 म9ये दश:�व�या-माणे, सवंग: सेवेतील एकूण Uर,त जागा 41 ट,के हो>या. 

लेखापर/[ेत असे आढळून आले कR 2015-16 त े2020-21 या कालावधीत, सामाईक  

सेवा पदांसाठ_�या (त�ता 6.3 मधील अनFुमांक 1 त े6) भतuची (सेवा-वेश) जाBहरात 

नगरपUरषद -शासन सचंालनालयाने फ,त एकदाच केल/ होती आ=ण |डस}बर 2018 त े

नो@ह}बर 2019 या दर$यान 1,541 सामाईक सेवा पदे भर)यात आल/ होती. मह>वपणू: 

सवंग: सेवां�या Uर,त पदाचंा -1तकूल पUरणाम, हा वा�ष:क लेखे तयार करणे, करांची 

वसलु/ करणे आ=ण सेवा !तर 1नकष गाठणे, जे पUर�छेद 5.2.1, 5.6 आUण 7.1.1 त े

7.2.5 म9ये च<च:ले आहे. 

6.2.1 महानगरपा<लकांमeये सवंग) सेवा 

नगरपUरषदा/नगर पचंायती यां�या-माणे, महानगरपा�लकांम9ये �वशषे सवंग: सेवा 

न@ह>या. 

पाच@या रा"य �व>त आयोगाने �व>त आ=ण लेखा सवंगा:पासनू स~ुवात कzन सतं�ुलत 

पpतीने महानगरपा�लकेसाठ_ कम:चार/ सवंग: �वक�सत कर)याची �शफारस केल/ होती. 

ह/ �शफारस रा"य शासनाने अशंत: ि!वकारल/ (|डस}बर 2020). तथा�प, या -करणात 

काय:वाह/ -लPंबत (ऑ,टोबर 2021) होती. 

<शफारस 11: सामाईक सेवांसाठg कम)चा� यां7या �नय�ुतीसाठg स�लागार /ा6धकरण 
hहणून काम करiयासाठg महारा34 लोकसेवा आयोगाला जबाबदार� सोप�वiयाची आUण 
महानगरपा<लकांसाठg सवंग) सेवां7या �वकासासाठg जलद काय)वाह� करiयासाठg 

शासनाने काय)वाह� करावी. 
 




