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शासकीय कायार्लयांमधील कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहतीकोष 2015 
 

                                  िन कषार्चा सारांश  
 

 िदनांक 31 माचर्,2015 या संदभर् िदनांकास राज्यातील शासकीय कायार्लयामध्ये एकूण 

7,37,310  (गट अ ते ड)  मंजरू पदांपैकी 5,71,820 (78%) पदे भरलेली होती. तर 

1,65,490 (22%)  पदे िरक्त होती. 

 एकूण पदिनयकु्त कमर्चाऱ्यांपैकी मिहला कमर्चाऱ्यांचे माण 18.3 टक्के होते. 

 एकूण पदिनयकु्त कमर्चाऱ्यांपैकी  परुूष कमर्चाऱ्यांचे माण 81.7 टक्के होते. 

 ित कमर्चारी वािर्षक सरासरी खचर् 3,61,485 रूपये होता.  

 राज्य शासकीय कायार्लयांतील पदांच्या मंतर्ालयीन शासकीय िवभागानसुार केले या 

वगर्वारी माणे एकूण 5,71,820 पदिनयकु्त कमर्चाऱ्यांपैकी सवार्त जा त 39 % इतका िह सा 

गहृ िवभागाचा आहे. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
राज्य शासकीय कायार्लयांमधील कमर्चाऱ् यांचा सवकष मािहतीकोष-2015 

(संदभर् िदनांक 31 माचर्, 2015) 
अंितम िन कषार्वर आधािरत अहवाल 

ा तािवक  
अथर् व सांिख्यकी संचालनालयामाफर् त सन 2015 पासनू राज्यातील शासकीय कमर्चाऱ्यांचा सवकष 

मािहतीकोष दरवषीर् अ यावत करण्याचे िनि चत करण्यात आले आहे. त्यानसुार 31 माचर्, 2015 या संदभर् 

िदनांकास राज्यातील शासकीय कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहतीकोष तयार करण्यात आला. सदर मािहती 

कोषाबाबत अवलंिबण्यात आलेली कायर्पध्दती आिण गोळा केले या मािहतीवर आधािरत िन कषर् खाली िदले 

आहेत.  त्यामध्ये अिधकारी व कमर्चारी ा दोह साठी ‘कमर्चारी’ ही एकच संज्ञा वापरण्यात आली आहे.  

कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहती कोषाची या ती व कायर्पध्दती   
 

2. “कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहतीकोष 2015” मध्ये राज्यातील सवर् शासकीय कायार्लयातील मंजरू, 

भरले या तसेच िरक्त पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. िद. 31 माचर्, 2015 या संदभर् िदनांकास िनयकु्त 

असले या अ,ब,क व ड या गटांमधील िनयिमत कमर्चारी, ितिनयकु्तीवरील कमर्चारी व इतर आ थापनांवरील 

गट इ चे कमर्चारी (कायर् ययी आ थापना, रोजंदारी, अंशकालीन, िनवृ ीनंतर मदुतवाढ देण्यात आलेले कमर्चारी, 

मानधनावर काम करणारे कमर्चारी इ.) इत्यादी तसेच िद. 31 माचर्, 2015 रोजी अि तत्वात असले या िरक्त 

पदांचा समावेश या मािहतीकोषामध्ये करण्यात आला आहे.  
 

3. “कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहतीकोष 2015” अंतगर्त िव  िवभाग, सामान्य शासन िवभाग, िवकास 

मंडळ व इतर िवभाग यांना आव यक असणाऱ्या बाबी िवचारात घेऊन मािहती न दणीची संगणकीय आज्ञावली 

तयार केली. या आज्ञावलीसाठी सेवाथर् णालीमध्ये उपल ध असले या माहे फे वुारी, 2015 च्या मािहतीचा 

आधार घेण्यात आला, त्यामळेु सेवाथर् णालीमाफर् त वेतन अदा होत असले या सवर् कमर्चाऱ्यांचा या 

मािहतीकोषात समावेश करण्यात आला आहे. सदर आज्ञावलीमध्ये संबंिधत कायार्लयांनी िज हा सांिख्यकी 

कायार्लयांच्या माफर् त त्यांच्या कमर्चाऱ्यांची ऑनलाईन मािहती न दणी केली आहे.  

 



4. अ, ब, क व ड या चार गटांतील िनयिमत कमर्चाऱ्यां यितिरक्त या सवकष मािहतीकोषात रोजंदारीवरील, 

मानधनावर काम करणारे, अंशकालीन आिण ज्यांना वेतन ेणी लाग ूनाही अशा कमर्चाऱ्यांचा ही समावेश करुन 

त्यांचा अंतभार्व ‘इ’ (इतर)  या गटामध्ये करण्यात आला आहे. तथािप, ज्या कमर्चाऱ्यांना उदा. ाध्यापक, डॉक्टर 

इ. यांना िनवृ ीनंतर मदुतवाढ िदली अस यास अथवा वेतन ेणी माणे िनयिमत वेतन अदा करीत अस यास 

त्यांचा समावेश गट ‘इ’ मध्ये न करता ‘अ’ व ‘ब’ या गटात केलेला आहे.     
 

5. “कमर्चाऱ् यांचा सवकष मािहतीकोष 2015” अंतगर्त आज्ञावलीतील ऑिफस ोफाईल मध्ये ऑिफस 

ले हल, कायार्लयाचा प ा, दरूध्वनी कर्मांक, ई मेल आयडी, फॅक्स कर्मांक इ. तपशील व कायार्लयातील मंजरू व 

भरले या पदांची मािहती, तर ए लॉइ वाईज िडटे स मध्ये कमर्चाऱ्याचे नाव, धमर् व सामािजक गट, तर्ी/ परुूष, 

संदभर् िदनांकास असलेले त्याचे पणूर् वय, कमर्चाऱ्याचा वगर्ाम िज हा, कमर्चाऱ्यास 12 व 24 वषार्ंची कालबध्द 

पदोन्नती िमळाली आहे िंकवा कसे, इ. बाबत मािहती तसेच सदर कमर्चाऱ्यांची माचर्, 2015 या मिहन्याची एकूण 

िव ल धी गोळा करण्यात आली. संगणकीय आज्ञावली ारे मािहती न दणी केले या कमर्चाऱ्यांच्या मािहतीची 

या ती तपासनू, मािहतीची छाननी करून वैधतीकरण करण्यात आले. मािहती वैध झा यानंतर मािहतीचे 

तक्तीकरण करण्यात आले.  त्यानसुार मािहतीकोषाबाबतचे िन कषर् पढुील माणे आहेत.  
 

 

 

कमर्चाऱ् यांचा सवकष मािहतीकोष 2015 चे िन कषर्  
 

6. ततु मािहतीकोषनसुार राज्यात 31 माचर्, 2015 रोजी राज्य शासनामध्ये एकूण अ ते ड गटांकिरता 

7.37 लाख मंजरू पदे होती.  त्यापैकी 5.72 लाख (78 टक्के) पदे भरलेली होती, एकूण मंजरू पदांच्या तलुनेत 

22 टक्के पदे िरक्त अस याचे िदसनू येते. गटिनहाय  िरक्त पदांचे त् या त्या गटातील मंजरू पदांशी माण िवचारात 

घेता सवार्त कमी  िरक्त पदांचे माण ‘क’ गटात (20%) होते. तर ‘अ’, ‘ब’, व ‘ड’ गटात अनकुर्मे 39, 24 व 

26  टक्के पदे िरक्त होती. गटिनहाय भरले या, िरक्त व मंजरू पदांचा तपशील तक्ता कर्. 1 मध्ये िदला आहे. 

                                   
 
 
 
 
 



                                             तक्ता 1 

राज्य शासनातील गटिनहाय भरले या व िरक्त पदांचे माण 
                                                                                              संदभर् िदनांक: 31 माचर्, 2015 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

7.  राज्य शासकीय कायार्लयातील िनयिमत व िनयिमतेतर आ थापनांवर 5.72 लाख पदिनयकु्त 

कमर्चाऱ्यांपैकी सवार्त जा त हणजे 68 टक्के कमर्चारी ‘क’ गटातील, 19 टक्के कमर्चारी ‘ड’ गटातील होते तर 

‘अ’ व ‘ब’ गटामधील कमर्चाऱ्यांचे एकितर्त माण जवळपास 13 टक्के होते. ‘अ’ व ‘ब’ गटातील 

कमर्चाऱ्यांमध्ये राज्य शासनामाफर् त वेतन अदा होणाऱ्या परंत,ु िज हा पिरषदेच्या आ थापनेवर कायर्रत 

असले या कमर्चाऱ्यांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.  ‘अ’ ते ‘ड’ गटातील एकूण 1.65 लाख िरक्त 

पदांपैकी सवार्त जा त िरक्त पदे ‘क’ गटातील (57 टक्के) होती तर ‘अ’ गटातील िरक्त पदांचे माण 9 टक्के 

इतके होते. राज्य शासनामधील मंजरू,भरलेली व िरक्त पदांबाबतची िज हािनहाय आकडेवारी पिरिश ट ‘1’ मध्ये 

िदली आहे.  
 

राज्य शासनातील तर्ी व परुूष कमर्चारी  
 

8. ततु मािहतीकोषातील िन कषार्नसुार शासकीय कायार्लयातील पदिनयकु्त ‘अ’ ते ‘ड’ गटातील 5.72 

लाख कमर्चाऱ्यांमध्ये 82 टक्के परुूष कमर्चारी व 18 टक्के  तर्ी कमर्चारी होते, तर ‘इ’ गटात (इतर) एकूण 

1.64 लाख इतके  कमर्चारी होते.  राज्य शासकीय कायार्लयांतील एकूण पदिनयकु्त (अ ते ड) गटातील एकूण 

1.05 लाख तर्ी कमर्चाऱ्यांपैकी 70 टक्के ि तर्या ‘क’ गटात, तर 17 टक्के ‘ड’ गटात होत्या. ‘अ’ व ‘ब’ गटातील 

गट भरलेली पदे िरक्त पदे एकूण मंजरू पदे (2+3) 

(1) (2) (3) (4) 

अ 23,499 (61 %) 15,104 (39 %) 38,603 

ब 51,162 (76 %) 15,820 (24 %) 66,982 

क 3,86,766 (80 %) 95,084 (20 %) 4,81,850 

ड 1,10,393 (74 %) 39,482 (26 %) 1,49,875 

एकूण 5,71,820 (78 %) 1,65,490 (22 %) 7,37,310 



तर्ी कमर्चाऱ्यांचे एकूण तर्ी कमर्चाऱ्यांशी माण अनकुर्मे 4 व 9 टक्के इतके होते. तसेच एकूण पदिनयकु्त 

4.67 लाख परुूष कमर्चाऱ्यांमध्ये ‘अ’ व ‘ब’ गटातील परुूष कमर्चाऱ्यांचे माण अनकुर्मे 4 व 9 टक्के इतके 

अस याचे िदसनू येते, तर ‘क’ गटात ते सवार्त जा त हणजे 67 टक्के इतके िदसनू येते तसेच ‘ड’ गटात हे 

माण 20 टक्के इतके होते. राज्य शासकीय कायार्लयातील गटिनहाय तर्ी-परुुष कमर्चाऱ्यांचे माण तक्ता कर्. 2 

मध्ये दशर्िवलेले आहे. 

तक्ता 2 

राज्य शासकीय कायार्लयातील गटिनहाय तर्ी-परुूष कमर्चारी व भरलेली पदे 
                                                                                        संदभर् िदनांक: 31 माचर्, 2015 

गट तर्ी कमर्चारी परुूष कमर्चारी 
भरलेली एकूण पदे 

(2+3) 
(1) (2) (3) (4) 

अ 4,563 (4.4%) 18,936 (4.1%) 23,499 

ब 9,895 (9.4%) 41,267 (8.8%) 51,162 

क 73,056 (69.7%) 3,13,710 (67.2%) 3,86,766 

ड 17,260 (16.5%) 93,133 (19.9%) 1,10,393 

एकूण 
1,04,774  (100.0%) 4,67,046 (100.0%) 5,71,820 

(अ ते ड) 

इ (इतर) 1,34,772 29,337 1,64,109 

 

9. िज ांमधील शासकीय कायार्लयात तर्ी कमर्चाऱ्यांचे माण : िज ांमधील शासकीय 

कायार्लयांतील तर्ी कमर्चाऱ्यांचे त्या िज ातील एकूण पदिनयकु्त (अ ते ड) कमर्चाऱ्यांशी माण पाहता मुबंई 

शहर िज ातील एकूण कमर्चाऱ्यांपैकी  23 टक्के तर्ी कमर्चारी होत्या व हे माण राज्यातील इतर िज ांच्या 

तलुनेत सवार्त जा त होते. सवार्त कमी माण िंहगोली िज ात 10 टक्के इतके होते.  िवभागिनहाय तलुना 

के यास कोकण िवभागात (20.3%) सवार्िधक तर नािशक िवभागात सवार्त कमी  (15.6 %) तर्ी कमर्चाऱ्यांचे 

माण आढळते. राज्यातील शासकीय कायार्लयांमधील पदिनयकु्त कमर्चारी व तर्ी कमर्चाऱ्यांबाबतची 

िज हािनहाय आकडेवारी पिरिश ट ‘2’ मध्ये िदली आहे. 

 



मंजरू पदांचे दर लाख लोकसंख्येशी माण  
 

10. राज्यात शासकीय कायार्लयांमध्ये कमर्चाऱ्यांची एकूण 7.37 लाख मंजरू पदे होती. माचर्,2015 ची 

राज्याची  11.79 कोटी इतकी के्षिपत लोकसंख्या िवचारात घेता, राज्यात दर लाख लोकसंख्येमागे शासकीय 

कायार्लयातील मंजरू पदांचे माण 625 अस याचे िदसनू येते. (हा िनदशक ढोबळ वरुपाचा आहे, कारण 

राज्याच्या लोकसंख्येमागे राज्यातील एकूण लोकसंख्या समािव ट आहे, तर मंजरू पदांच्या संख्येमध्ये फक्त राज्य 

शासकीय पदे िवचारात घेतली आहेत.)  िज हािनहाय दर लाख लोकसंख्येमागे शासकीय कायार्लयातील मंजरू 

पदांचे माण पिरिश ट ‘3’ मध्ये िदलेले आहे.    

 मंतर्ालयीन शासकीय िवभागिनहाय वगीर्करण 

 

11. राज्य शासकीय कायार्लयातील पदांच्या 30 मंतर्ालयीन  शासकीय िवभागानसुार केले या वगर्वारी माणे 

एकूण 5.72 लाख पदिनयकु्त (अ ते ड) कमर्चाऱ्यांपैकी सवार्त मोठा िह सा (39 टक्के) गहृ िवभागाचा आहे. 

याचे मखु कारण हणजे यामध्ये पोलीस कमर्चाऱ्यांचा समावेश आहे. गहृ िवभागाखालोखाल महसलू व वन 

िवभागाचा िह सा 13 टक्के, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 7 टक्के, जलसंपदा िवभाग 6 टक्के, कृिष व पदमु 

िवभाग 5 टक्के आहे. िज हा पिरषदांतगर्त कायर्रत सवर् राज्य शासकीय कमर्चाऱ्यांचा समावेश राज्य शासनाच्या 

गर्ामिवकास िवभागात करण्यात आला आहे.  
 

12. मंतर्ालयीन 30 शासकीय िवभागांमध्ये 31 माचर्, 2015 रोजी 1.65 लाख पदे (अ ते ड) िरक्त होती. 

एकूण िरक्त पदांपैकी  गहृ िवभागातील 21  टक्के,  सावर्जिनक आरोग्य िवभागातील 11 टक्के व महसलू व वन 

िवभाग आिण जलसंपदा िवभागातील त्येकी 10 टक्के पदे िरक्त होती. शासकीय िवभागिनहाय मंजरू, भरलेली  

व िरक्त पदांबाबतचा तपशील पिरिश ट  ‘4’ मध्ये  िदला आहे. 
 

13. मंतर्ालयीन 30 शासकीय िवभागांतील एकूण पदिनयकु्त  1.05 लाख तर्ी कमर्चाऱ्यांपैकी सवार्त जा त 

तर्ी कमर्चाऱ्यांचे माण गहृ िवभागामध्ये 28 टक्के इतके होते. त्यानंतर सावर्जिनक आरोग्य िवभागात 14 टक्के 

तर महसलू व वने िवभागात 12 टक्के होते. तसेच एकूण पदिनयकु्त 4.67 लाख परुूष कमर्चाऱ्यांपैकी सवार्त 

जा त परुूष कमर्चाऱ्यांचे माण गहृ िवभागात 41 टक्के होते तर महसलू व वने िवभागात ते 13 टक्के इतके 

होते. शासकीय िवभागिनहाय मंजरू पदे, परुूष व तर्ी कमर्चारीिनहाय भरलेली पदे याबाबतचा तपशील पिरिश ट  

‘5’ मध्ये  िदला आहे.   



 

 

धमर् 
 

14. शासकीय कायार्लयांतील एकूण 5.72 लाख पदिनयकु्त कमर्चाऱ्यांपैकी 89 टक्के कमर्चारी िंहद ूधमार्चे 

आहे, तर 6 टक्के कमर्चारी बौध्द धमीर्य आहे. मिु लम धमीर्य कमर्चारी 4 टक्के असनू िखर् चन व जैन धमार्चे 

कमर्चारी अनकुर्मे 0.7 व 0.3 टक्के अस याचे आढळते. धमर् व गटिनहाय कमर्चाऱ्यांचा तपशील तक्ता कर्. 3 

मध्ये  दशर्िवला आहे 

                                           तक्ता 3 
राज्य शासकीय कमर्चाऱ्यांचे धमार्नसुार व पदांच्या गटानसुार वगीर्करण 

                                                                                             संदभर् िदनांक: 31 माचर्, 2015 

अ.कर्. धमर् 
गट 

एकूण (अ ते ड) 
अ ब क ड 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 िंहद ू
21,047 46,455 3,46,129 95,736 5,09,367 

(89.6 %) (90.8 %) (89.5 %) (86.7 %) (89.1 %) 

2 मिु लम 
838 1,516 14,215 4,949 21,518 

(3.6 %) (3.0 %) (3.7 %) (4.5 %) (3.8 %) 

3 िखर् चन 
97 236 3,202 490 4,025 

(0.4 %) (0.5 %) (0.8 %) (0.4 %) (0.7 %) 

4 बौध्द 
1,180 2,487 21,060 8,323 33,050 

(5.0 %) (4.8 %) (5.5 %) (7.6 %) (5.7 %) 

5 जैन 
226 299 899 140 1,564 

(1.0 %) (0.6 %) (0.2 %) (0.1 %) (0.3 %) 

6 शीख 
33 19 111 20 183 

(0.1 %) (0.0 %) (0.0 %) (0.0 %) (0.0 %) 

7 पारशी 
2 3 6 4 15 

(0.0 %) (0.0 %) (0.0 %) (0.0 %) (0.0 %) 

8 इतर 
76 147 1,144 731 2,098 

(0.3 %) (0.3 %) (0.3 %) (0.7 %) (0.4 %) 

एकूण 
23,499 51,162 3,86,766 1,10,393 5,71,820 

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) 



सामािजक गट 
 

15. शासकीय कायार्लयांमध्ये अ, ब, क व ड ा गटांमध्ये एकूण 5.72 लाख कमर्चाऱ्यांपैकी 3.91 लाख 
हणजे 68 टक्के कमर्चारी मागासवगीर्य होते तर 1.80 लाख हणजे 32 टक्के कमर्चारी िबगर मागासवगीर्य 

(इतर सामािजक गटांतील) होते.  अ, ब, क व ड गटांमधील एकूण पदिनयकु्त कमर्चाऱ्यांपैकी 18 टक्के कमर्चारी 
अनसुिुचत जातींचे होते तर अनसुिुचत जमातींचे माण 9 टक्के होते. िवमकु्त जाती व भटक्या जमाती (िवमकु्त 
जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), धनगर व तत्सम आिण भटक्या जमाती (ड), वंजारी व 
तत्सम एकितर्त) यांचे माण 14 टक्के होते, िवशेष मागास वगर् कमर्चाऱ्यांच्या बाबतीत हे माण 3 टक्के होते 
 तर इतर मागासवगीर्य कमर्चाऱ्यांबाबत हे माण 25 टक्के अस याचे िदसते. सामािजक गट व गटिनहाय 
कमर्चाऱ्यांचे वगीर्करणाबाबतचा तपशील तक्ता कर्. 4 मध्ये दशर्िवला आहे. 

 
तक्ता 4 

राज्य शासकीय कमर्चाऱ्यांचे सामािजक गट व पदांचे गटिनहाय वगीर्करण 
                                                                                                            संदभर् िदनांक : 31 माचर्, 2015 

अ.कर्. सामािजक गट 
गट

 

एकूण      
(अ ते ड) अ ब क ड 

(1) (2) (3) (7) (5) (6) (7) 

1 अनसुिुचत जातीं 
3,932 7,897 63,363 28,397 1,03,589

(16.7 %) (15.4 %) (16.4 %) (25.7 %) (18.1 %)

2 अनसुिुचत जमाती 
1,352 3,416 35,188 13,262 53,218

(5.8 %) (6.7 %) (9.1 %) (12.0 %) (9.3 %)

3 
िवमकु्त जाती  व भटक्या 

जमाती 
2,839 6,585 57,033 12,236 78,693

(12.1 %) (12.9 %) (14.7 %) (11.1 %) (13.8 %)

4 िवशेष मागास वगर् 
481 1,326 10,285 2,636 14,728

(2.0 %) (2.6 %) (2.7 %) (2.4 %) (2.5 %)

5 इतर मागासवगीर्य 
5,262 12,627 97,420 25,725 1,41,034

(22.4 %) (24.7%) (25.2 %) (23.3 %) (24.7 %)

6 
एकूण मागासवगीर्य 13,866 31,851 2,63,289 82,256 3,91,262 

(59.0 %) (62.3 %) (68.1 %) (74.5 %) (68.4 %)

7 िबगर मागासवगीर्य 
9,633 19,311 1,23,477 28,137 1,80,558

(41.0 %) (37.7 %) (31.9 %) (25.5 %) (31.6 %)

 
एकूण (6+7) 

23,499 51,162 3,86,766 1,10,393 5,71,820
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

 



कमर्चाऱ्यांच्या सामािजक गटिनहाय गोळा करण्यात आले या उपरोक्त मािहतीसंदभार्त प ट 
करण्यात येते की, सामािजक गटिनहाय िन कषार्ंवरून शासनाने मागासवगीर्यांकिरता आरिक्षत ठेवले या 
पदांवरच कमर्चाऱ्यांची िनयकु्ती झाली आहे असे हणता येणार नाही. या वगीर्करणावरून केवळ 
कमर्चाऱ्यांच्या सामािजक गटिनहाय आकडेवारी कळू शकते.तसेच ही मािहती त्या कायार्लयाने भरले या 
मािहतीवरून तयार करण्यात आली आहे.  
 
कालबध्द पदोन्नती 
 

16. “कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहतीकोष-2015” नसुार शासकीय कायार्लयांतील 5.72 लाख 
कमर्चाऱ्यांपैकी 31 माचर्, 2015 पयत 1.62 लाख (28 टक्के) कमर्चाऱ्यांना 12 वषार्ंच्या तर 72,289           
(13 टक्के) कमर्चाऱ्यांना 24 वषार्ंच्या कालब  पदोन्नतीचा लाभ िमळालेला आहे. गटिनहाय कमर्चारी व 
त्यापैकी कालब  पदोन्नती िमळाले या कमर्चाऱ्यांचा तपशील तक्ता कर्. 5 मध्ये दशर्िवण्यात आला आहे. 
 

तक्ता 5 
12 व 24 वषार्ंच्या कालब  पदोन्नतीचा लाभ ा त झालेले कमर्चारी 

 

                                                                                           संदभर् िदनांक : 31 माचर्, 2015 

गट पदिनयकु्त  कमर्चारी 
12 वषार्ंची कालब  पदोन्नती 

िमळालेले कमर्चारी 
24 वषार्ंची कालब  पदोन्नती 

िमळालेले कमर्चारी 
(1) (2) (3) (4) 

अ 23,499 4,712 1,906 

ब 51,162 13,490 8,328 

क 3,86,766 1,06,958 34,073 

ड 1,10,393 36,645 27,982 

एकूण 5,71,820 1,61,805 72,289 
 

 

वेतन व भत्त्यांवरील खचर् 
 
 

17. “कमर्चाऱ्यांचा सवकष मािहतीकोष-2015” नसुार शासकीय कायार्लयांतील एकूण 7.37 लाख मंजरू 

पदांपैकी 5.72 लाख पदिनयकु्त कमर्चाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवरील माचर्, 2015 चा मािसक अंदाजे खचर् 

1722.54 कोटी रूपये इतका, तर वािर्षक अंदाजे खचर् 20,670.48 कोटी रूपये इतका होता. ित कमर्चारी 

वािर्षक सरासरी खचर् 3,61,485 रूपये होता. 
 



18. शासकीय कमर्चाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवरील एकूण वािर्षक खचार्पैकी  1910.36 कोटी  रूपये        

(9.2 टक्के) ‘अ’ गटातील कमर्चाऱ्यांवर, 2995.37 कोटी रूपये (14.5 टक्के) ‘ब’ गटातील कमर्चाऱ्यांवर,  

13,123.11 कोटी रूपये (63.5 टक्के) ‘क’ गटातील कमर्चाऱ्यांवर आिण 2641.62 कोटी रूपये            

(12.8 टक्के) खचर् ‘ड’ गटातील कमर्चाऱ्यांवर होता. 

 

19. ‘अ’ गटातील कमर्चाऱ्यांच्या वेतनावरील ित कमर्चारी वािर्षक खचर् 8,12,956 रूपये,  ‘ब’ गटातील 

कमर्चाऱ्यांच्या बाबतीत तो 5,85,469 रूपये, ‘क’ गटातील कमर्चाऱ्यांच्या बाबतीत तो  3,39,304 रूपये तर 

‘ड’ गटातील कमर्चाऱ्यांच्या बाबतीत तो 2,39,292 रूपये इतका झा याचे िदसनू येते. शासकीय कमर्चाऱ्यांच्या 

वेतन व भत्त्यांवरील एकूण वािर्षक खचर् पिरिश ट  ‘6’ मध्ये  िदला आहे. 

 

तक्ता 6 
 

वेतन व भत्त्यांवरील खचार्चे राज्याच्या महसलुी खचार्शी माण 
 

अ.कर्. वषर् 
महसलुी जमा 
(कोटी  रूपये) 

महसलुी खचर् 
(कोटी  रूपये) 

वेतन व
भत्त्यांवरील 
अंदाजे वािर्षक 

खचर् (कोटी रूपये)

वेतन व भत्त्यांवरील 
खचार्चे राज्याच्या महसलुी 
खचार्शी माण (टक्के) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 2014-2015 1,65,415.46 1,77,553.11 20,670.48 11.64
 

आधार: िव  िवभाग, महारा टर् शासन 
 
 

20. उपरोक्त तक्ता कर्. 6 मध्ये कमर्चाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवरील अंदािजत वािर्षक खचर् हा 31 माचर् या 

संदभर् िदनांकास घेण्यात आले या कमर्चाऱ्यांच्या मािसक िव ल धीच्या आधारे पिरगिणत करण्यात आला आहे. 
 

वगर्ाम िज हा िनहाय कमर्चाऱ्यांचे वगीर्करण 
 

21. राज्य शासकीय कायार्लयांतील अ, ब, क व ड या गटांमधील पदिनयकु्त 5.72 कमर्चाऱ्यांनी घोिषत 

केले या त्यांच्या वगर्ामाच्या िज ानसुार 55 टक्के कमर्चाऱ्यांचा वगर्ाम िज हा हा उवर्िरत महारा टर् िवकास 

मंडळ के्षतर्ातील होता, तर त्या खालोखाल 26 टक्के कमर्चारी िवदभर् िवकास मंडळ के्षतर्ात वगर्ाम िज हा 



असणारे होते. मराठवाडा िवकास मंडळ के्षतर्ातील वगर्ाम िज हा असणारे कमर्चारी 17 टक्के होते. िवकास 

मंडळ व गटिनहाय, वगर्ामानसुार कमर्चाऱ्यांचा तपशील तक्ता कर्. 7 मध्ये िदला आहे. 
    

तक्ता 7 
 

राज्य शासकीय कमर्चाऱ्यांचे वगर्ामानसुार िवकास मंडळ िनहाय व गटिनहाय वगीर्करण 
                                                                                                             संदभर् िदनांक: 31 माचर्, 2015 

अन.ुकर्. 
वगर्ाम िज हा असलेले 

िवकास मंडळ 
गट- अ गट- ब गट- क गट- ड एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
उवर्िरत महारा टर् िवकास 

मंडळ 
11,443 

(48.7 %)
30,265 

(59.2 %)
2,15,986 
(55.8 %)

58,572 
(53.1 %) 

3,16,266 
(55.3 %) 

2 मराठवाडा िवकास मंडळ 
5,124 

(21.8 %) 
8,450 

(16.5 %) 
64,264 
(16.6 %) 

18,664 
(16.9 %) 

96,502 
(16.9 %) 

3 िवदभर् िवकास मंडळ 
6,235 

(26.5 %) 
11,109 

(21.7 %)
1,01,526 
(26.3 %) 

29,252 
(26.5 %) 

1,48,122 
(25.9 %) 

4 
वगर्ाम महारा टर्ाबाहेर 

असलेले 
448 

(1.9 %) 
541 

(1.0 %) 
2,220 

(0.6 %) 
2,563 

(2.3 %) 
5,772 
(1.0 %) 

5 वगर्ाम घोिषत केले नाही 
249 

(1.1 %) 
797 

(1.6 %) 
2,770 

(0.7 %) 
1,342 

(1.2 %) 
5,158 

(0.9 %) 

एकूण 23,499 51,162 3,86,766 1,10,393 5,71,820 
 

वगर्ामिवषयी िज हािनहाय व गटिनहाय शासकीय कमर्चाऱ्यांचा तपशील पिरिश ट ‘7’ मध्ये  िदला आहे. 

 

 

 

 



कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 
पिरिश ट 1

िज हािनहाय मंजरू, भरलेली व िरक्त पदे 
      संदभर् िदनांक- 31-03-2015

अ.कर्. िज ाचे नाव  मंजरू पदे  भरलेली पदे  िरक्त पदे 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 मुंबई शहर 77,724 58,184 (74.9%) 19,540 (25.1%) 

2 मुंबई उपनगर 44,469 37,506 (84.3%) 6,963 (15.7%) 

3 ठाणे 46,648 35,449 (76.0%) 11,199 (24.0%) 

4 रायगड 13,427 10,377 (77.3%) 3,050 (22.7%) 

5 रत्नािगरी 12,200 8,344 (68.4%) 3,856 (31.6%) 

6 िंसधदुगुर् 7,525 5,517 (73.3%) 2,008 (26.7%) 

7 पालघर 7,499 5,323 (71.0%) 2,176 (29.0%) 

 
कोकण िवभाग 2,09,492 1,60,700 (76.7%) 48,792 (23.3%) 

8 नािशक 31,559 25,759 (81.6%) 5,800 (18.4%) 

9 धळेु 13,440 9,913 (73.8%) 3,527 (26.2%) 

10 नंदरुबार 10,290 7,085 (68.9%) 3,205 (31.1%) 

11 जळगाव 17,381 13,275 (76.4%) 4,106 (23.6%) 

12 अहमदनगर 20,891 16,499 (79.0%) 4,392 (21.0%) 

नािशक िवभाग 93,561 72,531 (77.5%) 21,030 (22.5%) 
13 पणेु 67,880 52,220 (76.9%) 15,660 (23.1%) 

14 सातारा 18,446 14,134 (76.6%) 4,312 (23.4%) 

15 सांगली 15,806 11,403 (72.1%) 4,403 (27.9%) 

16 सोलापरू 21,056 16,988 (80.7%) 4,068 (19.3%) 

17 को हापरू 19,736 15,169 (76.9%) 4,567 (23.1%) 

पणेु िवभाग 1,42,924 1,09,914 (76.9%) 3,3010 (23.1%) 
18 औरंगाबाद 27,813 22,081 (79.4%) 5,732 (20.6%) 

19 जालना 10,079 7,837 (77.8%) 2,242 (22.2%) 

20 परभणी 9,239 6,893 (74.6%) 2,346 (25.4%) 

21 िंहगोली 7,176 5,247 (73.1%) 1,929 (26.9%) 

22 बीड 15,393 10,870 (70.6%) 4,523 (29.4%) 

23 नांदेड 20,197 15,353 (76.0%) 4,844 (24.0%) 



अ.कर्. िज ाचे नाव मंजरू पदे भरलेली पदे िरक्त पदे 

(1) (2) (3) (4) (5) 

24 उ मानाबाद 9,756 7,529 (77.2%) 2,227 (22.8%) 

25 लातरू 12,296 9,507 (77.3%) 2,789 (22.7%) 

औरंगाबाद  िवभाग 1,11,949 85,317 (76.2%) 26,632 (23.8%) 
26 बलुढाणा 12,036 9,909 (82.3%) 2,127 (17.7%) 

27 अकोला 12,394 9,736 (78.6%) 2,658 (21.4%) 

28 वािशम 5,924 4,691 (79.2%) 1,233 (20.8%) 

29 अमरावती 23,560 19,352 (82.1%) 4,208 (17.9%) 

30 यवतमाळ 17,161 13,761 (80.2%) 3,400 (19.8%) 

अमरावती िवभाग 71,075 57,449 (80.8%) 13,626 (19.2%) 
31 वधार् 9,315 7,293 (78.3%) 2,022 (21.7%) 

32 नागपरू 46,710 37,691 (80.7%) 9,019 (19.3%) 

33 भंडारा 8,940 6,834 (76.4%) 2,106 (23.6%) 

34 चंदर्परू 15,041 11,789 (78.4%) 3,252 (21.6%) 

35 ग िदया 11,685 8,561 (73.3%) 3,124 (26.7%) 

36 गडिचरोली 16,460 13,624 (82.8%) 2,836 (17.2%) 

नागपरू िवभाग 1,08,151 85,792 (79.3%) 22,359 (20.7%) 
37 िद ली 144 112 (77.8%) 32 (22.2%) 

38 गोवा 14 5 (35.7%) 9 (64.3%) 

महारा टर् राज्य 7,37,310 5,71,820 (77.6%) 1,65.490 (22.4%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 
पिरिश ट 2

िज हािनहाय एकूण शासकीय कमर्चारी व तर्ी कमर्चारी संख्या 
                     संदभर् िदनांक -31-03-2015

अ.कर्. िज ाचे नाव 
िज ातील 
एकूण 
कमर्चारी 

िज ातील
कमर्चाऱ्यांचे  

एकूण शासकीय 
कमर्चाऱ्यांशी 
माण (टक्के) 

िज ातील 
एकूण तर्ी 
कमर्चारी 

िज ातील तर्ी 
कमर्चाऱ्यांचे एकूण 
तर्ी कमर्चाऱ्यांशी 
माण (टक्के) 

तर्ी कमर्चाऱ्यांचे 
िज ातील 
एकूण 

कमर्चाऱ्यांशी 
माण (टक्के) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 मुंबई शहर 58,184 10.2 13,246 12.7 22.8 

2 मुंबई उपनगर 37,506 6.6 6,358 6.1 17.0 
3 ठाणे 35,449 6.2 7,195 6.9 20.3 
4 रायगड 10,377 1.8 1,980 1.9 19.1 
5 रत्नािगरी 8,344 1.5 1,572 1.5 18.8 
6 िंसधदुगुर् 5,517 1.0 1,114 1.1 20.2 
7 पालघर 5,323 0.9 1,141 1.1 21.4 

कोकण िवभाग 1,60,700 28.1 32,606 31.3 20.3 
8 नािशक 25,759 4.5 4,522 4.3 17.6 
9 धळेु 9,913 1.7 1,325 1.3 13.4 
10 नंदरुबार 7,085 1.2 1,145 1.1 16.2 
11 जळगाव 13,275 2.3 1,767 1.7 13.3 
12 अहमदनगर 16,499 2.9 2,551 2.4 15.5 

नािशक िवभाग 72,531 12.7 11,310 10.8 15.6 
13 पणेु 52,220 9.1 10,907 10.4 20.9 
14 सातारा 14,134 2.5 2,317 2.2 16.4 
15 सांगली 11,403 2.0 2,371 2.3 20.8 
16 सोलापरू 16,988 3.0 2,646 2.5 15.6 
17 को हापरू 15,169 2.7 2,737 2.6 18.0 

पणेु िवभाग 1,09,914 19.2 20,978 20.0 19.1 
18 औरंगाबाद 22,081 3.9 4,082 3.9 18.5 
19 जालना 7,837 1.4 1,050 1.0 13.4 
20 परभणी 6,893 1.2 1,067 1.0 15.5 
21 िंहगोली 5,247 0.9 544 0.5 10.4 



अ.कर्. िज ाचे नाव 
िज ातील 
एकूण 
कमर्चारी 

िज ातील
कमर्चाऱ्यांचे  

एकूण शासकीय 
कमर्चाऱ्यांशी 
माण (टक्के) 

िज ातील 
एकूण तर्ी 
कमर्चारी 

िज ातील तर्ी 
कमर्चाऱ्यांचे एकूण 
तर्ी कमर्चाऱ्यांशी 
माण (टक्के) 

तर्ी कमर्चाऱ्यांचे 
िज ातील 
एकूण 

कमर्चाऱ्यांशी 
माण (टक्के) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

22 बीड 10,870 1.9 1,850 1.8 17.0 
23 नांदेड 15,353 2.7 2,348 2.2 15.3 
24 उ मानाबाद 7,529 1.3 1,268 1.2 16.8 
25 लातरू 9,507 1.7 1,499 1.4 15.8 

 
औरंगाबाद  
िवभाग 

85,317 14.9 13,708 13.0 16.1 

26 बलुढाणा 9,909 1.7 1,613 1.5 16.3 
27 अकोला 9,736 1.7 1,775 1.7 18.2 
28 वािशम 4,691 0.8 593 0.6 12.6 
29 अमरावती 19,352 3.4 3,394 3.2 17.5 
30 यवतमाळ 13,761 2.4 2,457 2.3 17.9 

 
अमरावती 
िवभाग 

57,449 10.0 9,832 9.3 17.1 

31 वधार् 7,293 1.3 1,394 1.3 19.1 
32 नागपरू 37,691 6.6 8,207 7.9 21.8 
33 भंडारा 6,834 1.2 1,306 1.2 19.1 
34 चंदर्परू 11,789 2.1 2,060 2.0 17.5 
35 ग िदया 8,561 1.5 1,261 1.2 14.7 
36 गडिचरोली 13,624 2.4 2,100 2.0 15.4 

नागपरू िवभाग 85,792 15.0 16,328 15.6 19.0 
37 िद ली 112 10 0.0 8.9 
38 गोवा 5 2 0.0 40.0 

महारा टर् राज्य 5,71,820 100 1,04,774 100 18.3 
 

 

 

 

 



 

कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 

पिरिश ट 3 

शासकीय कायार्लयातील मंजरू पदांचे दर लाख लोकसंख्येमागे िज हािनहाय माण 
   (महारा टर् राज्याची 31 माचर्, 2015 ची के्षिपत लोकसंख्या 11.79 कोटी)       संदभर् िदनांक- 31-03-2015 

अ.कर्. िज ाचे नाव एकूण मंजरू पदे 
दर लाख लोकसंख्येमागे मंजरू पदांचे 

माण 

(1) (2) (3) (4) 
1 मुंबई शहर 77,724 2,400 

2 मुंबई उपनगर 44,469 453 

3 ठाणे 46,648 551 

4 रायगड 13,427 486 

5 रत्नािगरी 12,200 720 

6 िंसधदुगुर् 7,525 844 

7 पालघर 7,499 239 

कोकण िवभाग 2,09,492 698 

8 नािशक 31,559 492 

9 धळेु 13,440 624 

10 नंदरुबार 10,290 595 

11 जळगाव 17,381 392 

12 अहमदनगर 20,891 438 

नािशक िवभाग 93,561 480 

13 पणेु 67,880 686 

14 सातारा 18,446 585 

15 सांगली 15,806 534 

16 सोलापरू 21,056 465 

17 को हापरू 19,736 485 

पणेु िवभाग 1,42,924 581 

18 औरंगाबाद 27,813 716 

19 जालना 10,079 490 



अ.कर्. िज ाचे नाव एकूण मंजरू पदे 
दर लाख लोकसंख्येमागे मंजरू पदांचे 

माण 

(1) (2) (3) (4) 

20 परभणी 9,239 479 

21 िंहगोली 7,176 581 

22 बीड 15,393 567 

23 नांदेड 20,197 573 

24 उ मानाबाद 9,756 561 

25 लातरू 12,296 477 

औरंगाबाद  िवभाग 1,11,949 569 

26 बलुढाणा 12,036 443 

27 अकोला 12,394 651 

28 वािशम 5,924 472 

29 अमरावती 23,560 777 

30 यवतमाळ 17,161 590 

अमरावती िवभाग 71,075 602 

31 वधार् 9,315 682 

32 नागपरू 46,710 956 

33 भंडारा 8,940 710 

34 चंदर्परू 15,041 650 

35 ग िदया 11,685 842 

36 गडिचरोली 16,460 1,462 

नागपरू िवभाग 1,08,151 877 

37 िद ली 144 - 

38 गोवा 14 - 

 महारा टर् राज्य 7,37,310 625 
 

 

 

 

 



कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 

पिरिश ट 4 

शासकीय कायार्लयांमधील शासकीय िवभागिनहाय मंजरू, भरलेली व िरक्त पदे 

             
 
संदभर् िदनांक- 31-03-2015

अ.कर्. शासकीय िवभाग 
एकूण मंजरू 

पदे 
भरलेली पदे िरक्त पदे 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 सामान्य शासन 4,820 3,615   (75.0 % ) 1,205 (25.0 %) 

2 िव  19,146 12,523   (65.4 %) 6,623 (34.6 %) 

3 िनयोजन 2,221 1,634 (73.6 %) 587 (26.4 %) 

4 
सामािजक न्याय व िवशेष 

सहा य 
5,763 3,572 (62.0 %) 2,191 (38.0 %) 

5 आिदवासी िवकास 20,298 14,437 (71.1 %) 5,861 (28.9 %) 

6 अन्न व नागरी परुवठा 5,549 4,023 (75.5 %) 1,526 (27.5 %) 

7 
कृषी, पशसंुवधर्न, 
दगु्ध यवसाय व 
मत् य यवसाय 

42,492 29,931 (70.4 %) 12,561 (29.6 %) 

8 सहकार व व तर्ो ोग 9,601 7,145 (74.4 %) 2,456 (25.6 %) 

9 महसलू व वने 90,848 74,163 (81.6 %) 16,685 (18.4 %) 

10 उ ोग, ऊजार् व कामगार 9,531 6,518 (68.4 %) 3,013 (31.6 %) 

11 शालेय िशक्षण 7,827 5,087 (65.0 %) 2,740 (35.0 %) 

12 
उच्च व तंतर्िशक्षण व 

सेवायोजन 
29,808 19,886 (66.7 %) 9,922 (33.3 %) 

13 गहृ 2,57,105 2,22,977  (86.7 %) 34,128 (13.3 %) 

14 नगर िवकास 1,836 1,422 (77.4 %) 414 (22.6 %) 

15 सावर्जिनक आरोग्य 58,347 40,821 (70.0 %) 17,526 (30.0 %) 

16 गहृिनमार्ण 784 458 (58.4 %) 326 (41.6 %) 

17 सावर्जिनक बांधकाम 40,618 27,468 (67.6 %) 13,150 (32.4 %) 



अ.कर्. शासकीय िवभाग 
एकूण मंजरू 

पदे 
भरलेली पदे िरक्त पदे 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18 
गर्ामिवकास व 
जलसंधारण 

8,215 5,727 (69.7 %) 2,488 (30.3 %) 

19 िवधी व न्याय 31,458 28,102 (89.3 %) 3,356 (10.7 %) 

20 जलसंपदा 50,600 33,314 (65.8 %) 17,286 (34.2 %) 

21 
वै कीय िशक्षण व 

औषधीदर् ये 
32,062 23,138 (72.2 %) 8,924 (27.8 %) 

22 पयार्वरण 48 41 (85.4 %) 7 (14.6 %) 

23 संसदीय कायर् 37 24 (64.9 %) 13 (35.1 %) 

24 महारा टर् िवधान मंडळ 841 694 (85.5 %) 147 (17.5 %) 

25 मिहला व बालक याण 3,533 2,497 (70.7 %) 1,036 (29.3 %) 

26 पाणीपरुवठा व वच्छता 1,910 1,382 (72.4 %) 528 (27.6 %) 

27 रोजगार व वयंरोजगार 972 485 (49.9 %) 487 (50.1 %) 

28 पयर्टन व सां कृितक कायर् 716 502 (70.1 %) 214 (29.9 %) 

29 अ पसंख्यांक िवभाग 78 54 (69.2 %) 24 (30.8 %) 

30 मराठी भाषा िवभाग 246 180 (73.2 %) 66 (26.8 %) 

 
एकूण 7,37,310 5,71,820  (77.5%) 1,65,490 (22.4%) 

टीप : कंसातील आकडे एकूणशी टक्केवारी दशर्िवतात 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 
पिरिश ट 5

शासकीय कायार्लयांमधील शासकीय िवभागिनहाय मंजरू पदे व भरलेली पदे
संदभर् िदनांक- 31-03-2015 

अ.कर्. शासकीय िवभाग 
एकूण मंजरू 

पदे 
भरलेली पदे परुूष कमर्चारी तर्ी कमर्चारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 सामान्य शासन 4,820 3,615 2,970 (82.2%) 645 (17.8%) 

2 िव  19,146 12,523 9,141 (73.0%) 3,382 (27.0%) 

3 िनयोजन 2,221 1,634 1,239 (75.8%) 395 (24.2%) 

4 
सामािजक न्याय व 
िवशेष सहा य 

5,763 3,572 2,414 (67.6%) 1,158 (32.4%) 

5 आिदवासी िवकास 20,298 14,437 10,828 (75.0%) 3,609 (25.0%) 

6 अन्न व नागरी परुवठा 5,549 4,023 2,995 (74.4%) 1,028 (25.6%) 

7 
कृषी, पशसंुवधर्न, 
दगु्ध यवसाय व 
मत् य यवसाय 

42,492 29,931 25,292 (84.5%) 4,639 (15.5%) 

8 सहकार व व तर्ो ोग 9,601 7,145 5,717 (80.0%) 1,428 (20.0%) 

9 महसलू व वने 90,848 74,163 61,937 (83.5%) 12,226 (16.5%) 

10 
उ ोग, ऊजार् व 
कामगार 

9,531 6,518 5,444 (83.5%) 1,074 (16.5%) 

11 शालेय िशक्षण 7,827 5,087 4,013 (78.9%) 1,074 (21.1%) 

12 
उच्च व तंतर्िशक्षण व 

सेवायोजन 
29,808 19,886 16,312 (82.0%) 3,574 (18.0%) 

13 गहृ 2,57,105 2,22,977 1,93,528 (86.8%) 29,449 (13.2%) 

14 नगर िवकास 1,836 1,422 1,126 (79.2%) 296 (20.8%) 

15 सावर्जिनक आरोग्य 58,347 40,821 25,817 (63.2%) 15,004 (36.8%) 

16 गहृिनमार्ण 784 458 337 (73.6%) 121 (26.4%) 

17 सावर्जिनक बांधकाम 40,618 27,468 24,911 (90.7%) 2,557 (9.3%) 



अ.कर्. शासकीय िवभाग 
एकूण मंजरू 

पदे 
भरलेली पदे परुूष कमर्चारी तर्ी कमर्चारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

18 
गर्ामिवकास व 
जलसंधारण 

8,215 5,727 4,854 (84.8%) 873 (15.2%) 

19 िवधी व न्याय 31,458 28,102 21,916 (78.0%) 6,186 (22.0%) 

20 जलसंपदा 50,600 33,314 29,953 (89.9%) 3,361 (10.1%) 

21 
वै कीय िशक्षण व 

औषधीदर् ये 
32,062 23,138 12,244 (52.9%) 10,894 (47.1%) 

22 पयार्वरण 48 41 31 (75.6%) 10 (24.4%) 

23 संसदीय कायर् 37 24 21 (87.5%) 3 (12.5%) 

24 महारा टर् िवधान मंडळ 841 694 566 (81.6%) 128 (18.4%) 

25 मिहला व बालक याण 3,533 2,497 1,296 (51.9%) 1,201 (48.1%) 

26 पाणीपरुवठा व वच्छता 1,910 1,382 1,174 (84.9%) 208 (15.1%) 

27 रोजगार व वयंरोजगार 972 485 390 (80.4%) 95 (19.6%) 

28 
पयर्टन व सां कृितक 

कायर् 
716 502 421 (83.9%) 81 (16.1%) 

29 अ पसंख्यांक िवभाग 78 54 42 (77.8%) 12 (22.2%) 

30 मराठी भाषा िवभाग 246 180 117 (65.0%) 63 (35.0%) 

 
एकूण 7,37,310 5,71,820 4,67,046 (81.7%) 1,04,774(18.3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 

पिरिश ट 6 

वषर् 2015 मध्ये राज्य शासकीय कमर्चारी आिण त्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर झालेला अंदािजत  वािर्षक खचर् 

(रूपये केाटी ) 

गट 'अ' गट 'ब' गट 'क' गट 'ड' एकुण 

कमर्चाऱ्यांची 
संख्या 

वेतन व 
भत्त्यांवरील 
अंदािजत 

वािर्षक खचर् 

कमर्चाऱ्यांची 
संख्या 

वेतन व 
भत्त्यांवरील 

अंदािजत वािर्षक 
खचर् 

कमर्चाऱ्यांची 
संख्या 

वेतन व 
भत्त्यांवरील 
अंदािजत 

वािर्षक खचर् 

कमर्चाऱ्यांची 
संख्या 

वेतन व 
भत्त्यांवरील 

अंदािजत वािर्षक 
खचर् 

कमर्चाऱ्यांची 
संख्या 

वेतन व 
भत्त्यांवरील 

अंदािजत वािर्षक 
खचर् 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

23,499 1910.4 51,162 2995.4 3,86,766 13,123.1 1,10,393 2641.6 5,71,820 20,670.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कमर्चारी सवकष मािहतीकोष-2015 
पिरिश ट 7 

 घोिषत केलेले वगर्ाम असले या िज ानसुार राज्य शासकीय कमर्चा-यांची गटिनहाय संख्या  
 

संदभर् िदनांक- 31-03-2015

अन.ुकर्. 
घोिषत केलेला वगर्ाम 

िज हा 
गट- अ गट- ब गट- क गट- ड एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 मुंबई उपनगर 309 1,033 7,842 1,139 10,323 

2 मुंबई शहर 228 636 3,708 394 4,966 

3 ठाणे 310 1,059 9,885 2,616 13,870 

4 रायगड 166 779 8,330 3,618 12,893 

5 रत्नािगरी 229 1,423 10,487 4,153 16,292 

6 िंसधदुगुर् 247 1,476 9,641 2,551 13,915 

7 पालघर 61 350 2,886 1,477 4,774 

कोकण िवभाग 1,550 6,756 52,779 15,948 77,033 

8 नंदरूबार 167 667 3,723 1,462 6,019 

9 धळेु 497 1,563 10,438 2,576 15,074 

10 जळगाव 923 2,124 16,338 3,353 22,738 

11 नािशक 1,079 3,193 20,515 5,935 30,722 

12 अहमदनगर 1,236 2,561 19,109 5,615 28,521 

नािशक िवभाग 3,902 10,108 70,123 18,941 1,03,074
13 पणेु 1,810 3,908 29,288 9,490 44,496 

14 सोलापरू 1,208 2,553 17,191 3,951 24,903 

15 सातारा 1,101 2,760 20,277 4,155 28,293 

16 को हापरू 1,003 2,279 13,346 3,400 20,028 

17 सांगली 869 1,901 12,982 2,687 18,439 

पणेु िवभाग 5,991 13,401 93,084 23,683 1,36,159 

उवर्िरत महारा टर् िव.मं. 11,443 30,265 2,15,986 58,572 3,16,266 

18 नांदेड 1,062 1,753 12,004 3,658 18,477 

19 िंहगोली 213 263 3,339 833 4,648 

20 परभणी 533 714 6,233 1,821 9,301 

21 जालना 208 487 4,899 1,376 6,970 



अन.ुकर्. 
घोिषत केलेला वगर्ाम 

िज हा 
गट- अ गट- ब गट- क गट- ड एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

22 औरंगाबाद 922 1,762 12,003 4,118 18,805 

23 बीड 827 1,321 10,052 3,110 15,310 

24 लातरू 846 1,272 9,017 2,055 13,190 

25 उ मानाबाद 513 878 6,717 1,693 9,801 

औरंगाबाद िवभाग 5,124 8,450 64,264 18,664 96,502 
मराठवाडा िव.मं. 5,124 8,450 64,264 18,664 96,502 

26 बलुढाणा 559 1,020 10,109 2,159 13,847 

27 अकोला 636 1,005 7,976 2,072 11,689 

28 वािशम 172 391 3,775 730 5,068 

29 अमरावती 1,186 1,808 14,197 4,044 21,235 

30 यवतमाळ 518 1,365 11,184 3,541 16,608 

अमरावती िवभाग 3,071 5,589 47,241 12,546 68,447 
31 वधार् 271 556 5,443 1,574 7,844 

32 नागपरू 1,890 2,876 22,873 7,179 34,818 

33 भंडारा 343 554 5,212 1,793 7,902 

34 ग िदया 161 290 4,974 1,416 6,841 

35 गडिचरोली 133 352 7,032 2,177 9,694 

36 चंदर्परू 366 892 8,751 2,567 12,576 

नागपरू िवभाग 3,164 5,520 54,285 16,706 79,675 
िवदभर् िव.मं. 6,235 11,109 1,01,526 29,252 1,48,122 

37 
वगर्ाम महारा टर्ाबाहेर 

असलेले 
448 541 2,220 2,563 5,772 

38 वगर्ाम घोिषत केले नाही 249 797 2,770 1,342 5,158 

एकूण 23,499 51,162 3,86,766 1,10,393 5,71,820 
 

 

 

 

 


