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महाराष्ट्र शासन 
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मंत्रािय (मुख्य इमारत), 4 था मजिा, 

 मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-32. 
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वाचा:- 
1) ठाणे महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. 154, लद. 20.07.2016 
2) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांच ेपत्र क्र.ठामपा/आयुक्त/उप आ (मु.)/1218, 

लद.01.10.2016. 
3) अलत.आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांच ेपत्र क्र.अ.शा.क्र. ठामपा/अलत.आयुक्त (2)/373, 

लद.16.08.2018 
4) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांच ेपत्र क्र.ठामपा/कार्ममक/आयुक्त/1119/4863, 

लद.03.12.2018 
 

प्रस्तावना:- 

 ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना लद.01.10.1982 रोजी झािी असून, सदर 

महानगरपालिका ही “ब” वगण महानगरपालिका आहे. सद्य:स्स्थतीत महानगरपालिकेच े 9 प्रभाग 

असून, एकूण क्षते्रफळ 147 चौ.लक.मी. एवढे आहे. सन-2011 च्या जनगणनेनुसार ठाणे 

महानगरपालिकेची िोकसंख्या 18.41 िाख इतकी असून, तरंगती िोकसंख्या 24 िाख इतकी 

आहे. 

2. ठाणे महानगरपालिकेची सातत्याने वाढणारी िोकसंख्या, त्यामुळे पायाभतु सुलवधांवर 

पडणारा ताण, राज्य व कें द्र शासनाच्या लवलवध योजनांची सक्षमपणे अंमिबजावणी करणे, 

िोककल्याणकारी व पारदशी  कामकाजाची नागलरकांकडून होणारी वाढती मागणी व त्या 

अनुषंगाने वाढिेि े प्रशासकीय कामकाज करययासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या लवलवध 

लवभागांमध्ये कायणरत अलधकारी/कमणचारी वगण अपरुा पडत असल्याने, नवीन पदांची लनर्ममती करणे 

आवश्यक आहे. सबब, ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर नवीन पदे लनमाण करययाची बाब 

शासनाच्या लवचाराधीन होती.  
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शासन लनणणय:- 

 आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी संदभीय क्र. 4, लद.03.12.2018 च्या पत्रान्वये सादर 

केिेल्या नवीन पद मंजुरीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर शासन लनणणयासोबत जोडिेल्या 

पलरलशष्ट्ट-“अ” मध्ये नमुद केल्यानुसार एकूण 682 पदे नव्याने लनमाण करययास महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलधलनयमाच्या किम-51 (4) नुसार शासनाची मान्यता देययात येत आहे. 

2. राज्यातीि इतर महानगरपालिकांच्या पदनामाशी सुसंगती असययाच्या दृस्ष्ट्टकोनातनू ठाणे 

महानगरपालिकेतीि काही पदांच्या नावात बदि करययात येत असून याबाबतचा तपशीि 

पलरलशष्ट्ट-“ब” मध्ये दशणलवययात आिा आहे. तसेच काही पदांच्या अन्य संवगातीि 

समावशेनाबाबतचा तपशीि पलरलशष्ट्ट-“क” मध्ये दशणलवययात आिेिा आहे. त्यास शासन मान्यता 

देययात येत आहे. 

3. ठाणे महानगरपालिकेसाठी यापवुी लवलवध शासन लनणणयान्वये मंजूर करययात आिले्या 

पदांमधीि पलरलशष्ट्ट “ड” मध्ये नमूद 441 पदे व्यपगत करययात येत आहेत. 

4. ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनवरेीि पदे पढुीि अटी व शतींच्या अधीन राहून लनमाण 

करययात येत आहे:- 

(1) सदर शासन लनणणयासोबत जोडिेल्या पलरलशष्ट्टातीि पदे महानगरपालिकेच्या आस्थापना 

खचाची टक्केवारी िक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार भरययात यावीत. 

(2) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनवरे मंजूर केिेल्या पदसंख्येपेक्षा अलधक 

अलधकारी/कमणचारी सध्या कायणरत असतीि तर, असे अलधकारी/कमणचारी सेवते असेपयंत 

ककवा पदोन्नत होईपयंत सदर पदे अस्स्तत्वात राहतीि, तद्नंतर अशी पदे आपोआप व्यपगत 

होतीि. 

(3) महानगरपालिकेच्या ज्या सेवा बाह्य स्त्रोतांद्वारे (Out Sourcing) करणे शक्य व आवश्यक 

आहे, अशा सेवा बाह्य स्त्रोतांद्वारे (Out Sourcing) करययात याव्यात. 

5. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यानंी पलरच्छेद क्र.4 मधीि अटी व शतींच े पािन करून 

पढुीि आवश्यक ती कायणवाही करावी. 
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6. सदर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपिब्ध करययात आिा असून, त्याचा संगणक संकेतांक 201909191305582525 असा आहे. 

सदर शासन लनणणय लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षांलकत करून काढययात येत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाि याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

         (शंकर जाधव) 
                    उप सलचव, महाराष्ट्र शासन 

सोबत:- पलरलशष्ट्ट-“अ” ते पलरलशष्ट्ट-“ड”  
प्रलत,  

1) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सलचव, मंत्रािय, मुंबई. 
2) लवभागीय आयुक्त, कोकण लवभाग, सी.बी.डी. बिेापरू, नवी मुंबई. 
3) लजल्हालधकारी, ठाणे. 
4) महापौर, ठाणे महानगरपालिका, लज.ठाणे. 
5) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, लज.ठाणे. 
6) प्रधान सलचव (नलव-2) याचं ेस्वीय सहायक. 
7) कायासन अलधकारी (नलव-14/नलव-27), नगर लवकास लवभाग, मंत्रािय, मुंबई. 
8) लनवड नस्ती (नलव-23). 

Shankar 
Trambak Jadhav

Digitally signed by Shankar Trambak Jadhav
DN: CN = Shankar Trambak Jadhav, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Urban Development 
Department
Date: 2019.09.19 18:21:33 +05'30'



परिरिष्ट-"अ" 
ठाणे महानगिपारिका  

(नवीन पदरनर्ममतीचा तपिीि) 
अ.क्र. पदनाम वेतन बडँ (रु.) गे्रड पे (रु.) मंजिू पदे नव रनर्ममत 

पदे 
एकूण पदे 

1.  उप आयकु्त 15600-39100 6900 6 4 10 

2.  काययकारी अभियंता 
(स्थापत्य) 

15600-39100 5800 15 19 34 

3.  काययकारी अभियंता 
(यांभिकी/ऑटो) 

15600-39100 5800 2 2 4 

4.  उप संचालक, नगररचना 15600-39100 7600 0 1 1 

5.  सहाय्यक संचालक, 
नगररचना 

15600-39100 6600 1 1 2 

6.  नगर रचनाकार 15600-39100 5400 0 4 4 

7.  सहायक आयकु्त 9300-34800 5400 14 4 18 

8.  मभहला व बाल भवकास 
अभिकारी 

9300-34800 4400 0 1 1 

9.  कायालयीन अभिक्षक  9300-34800 4800 24 27 51 

10.  उप अभियंता (स्थापत्य) 9300-34800 5400 46 19 65 

11.  उच्चशे्रणी लघलेुखक 9300-34800 4800 1 1 2 

12.  उद्यान भनरीक्षक 9300-34800 4800 1 6 7 

13.  सहाय्यक नगर रचनाकार 9300-34800 4800 0 7 7 

14.  लेखा अभिकारी 9300-34800 4400 0 1 1 

15.  भविागीय अग्ननशमन 
अभिकारी 

9300-34800 4400 3 9 12 

16.  उद्यान तपासणीस/वकृ्ष 
भवशारद 

9300-34800 4400 4 13 17 

17.  हार्यवेअर इंभिभनअर 9300-34800 4400 0 1 1 

18.  सॉफ्टवेअर इंभिभनअर 9300-34800 4400 0 1 1 

19.  नेटवकय  इंभिभनअर 9300-34800 4400 0 1 1 

20.  उप आपत्ती व्यवस्थापन 
अभिकारी 

9300-34800 5400 0 1 1 

21.  उप मखु्य सरुक्षा अभिकारी 9300-34800 4400 0 2 2 

22.  कभनष्ठ अभियंता-1 (स्थापत्य) 9300-34800 4400 98 28 126 



                          

             

******* 
 

23.  कभनष्ठ अभियंता-1 
(यांभिकी/ऑटो) 

9300-34800 4400 8 10 18 

24.  कभनष्ठ अभियंता-1 (भवद्यतु) 9300-34800 4400 10 1 11 

25.  कभनष्ठ अभियंता-2 
(स्थापत्य) 

9300-34800 4300 51 17 68 

26.  अग्ननशमन कें द्र अभिकारी 9300-34800 4300 11 10 21 

27.  सहाय्यक अग्ननशमन कें द्र 
अभिकारी 

9300-34800 4200 20 36 56 

28.  अग्ननशमन प्रणेता (Leading 
Fireman) 

5200-20200 3000 39 31 70 

29.  चालक यंिचालक 5200-20200 2900 45 179 224 

30.  अग्ननशामक (Fireman) 5200-20200 2500 215 235 450 

31.  स्वच्छता भनरीक्षक 5200-20200 3500 26 10 36 

एकूण 640 682 1322 



परिरिष्ट-"ब" 
ठाणे महानगिपारिका  

 

(पदनाम बदि) 
 

अ.क्र. सध्याचे पदनाम सध्याची 
वेतनशे्रणी 

नवीन पदनाम नवीन वेतनशे्रणी 

1.  विभागीय अविकारी रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

विभागीय अग्निशमि अविकारी रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

2.  स्थािक अविकारी रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300/- 

अग्निशमि कें द्र अविकारी रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300/- 

3.  उप स्थािक अविकारी रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200/- 

सहाय्यक अग्निशमि कें द्र 
अविकारी 

रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200/- 

4.  ताांडेल / वलडींग फायरमि रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.3000/- 

वलडींग फायरमि/अग्निशमि 
प्रणेता 

रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.3000/- 

5.  िाहिचालक-फायरविगे्रड रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2900/- 

चालक-यांत्रचालक रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2900/- 

6.  “अ” िगग वलपीक रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200/- 

िरीष्ठ वलपीक रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200/- 

7.  सि इांविविअर 
(कविष्ठ अवभयांता) 

रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

कविष्ठ अवभयांता-1 रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

8.  कविष्ठ अवभयांता                       
( पयगिेक्षक/ सपुरिायझर) 

रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300/- 

कविष्ठ अवभयांता-2 रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300/- 

9.  उद्याि तपासणीस  रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

उद्याि तपासणीस / िकृ्ष विशारद  रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

िकृ्षविशारद रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

10.  उप सांचालक (िगर रचिा) रु.15600-39100 
गे्रड पे रु.6600/- 

उप सांचालक (िगर रचिा) रु.15600-39100 
गे्रड पे रु.7600/- 

11.  िगररचिाकार रु.15600-39100 
गे्रड पे रु.6600/- 

िगररचिाकार रु.15600-39100 
गे्रड पे रु.5400/- 

12.  सहाय्यक िगररचिाकार रु.15600-39100 
गे्रड पे रु.5400/- 

सहाय्यक िगररचिाकार रु.15600-39100 
गे्रड पे रु.4800/- 

******* 



 परिरिष्ट-"क" 
ठाणे महानगिपारिका  

 

(समायोजन) 
अ.क्र. सध्याचे मंजिू पद सध्याची वेतनश्रणेी समायोरजत केिेल्या संवगाचे 

(पदाचे) नाव 
वेतनश्रेणी 

1.  कर निर्धारक व संकलक (1 
पद) 

रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6900/- 

उप आयकु्त रु.15600-39100, गे्रड 
पे रु.6900/- 

2.  कायालयीि उपअनर्धक्षक  रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400/- 

कायालयीि उपअनर्धक्षक रु.9300-34800,  गे्रड 
पे रु.4400/- 

उप खाते प्रमखु रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300/- 

3.  अ-वर्ग नलपीक (अ) ( पदे 
नरक्त) 

रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200/- 

वनरष्ठ नलनपक  
 अ वर्ग नलपीकाची 12 पदे 

वरीष्ठ नलपीक (लेखा) संवर्ग 
समायोनित करुि 

 अ वर्ग नलपीकाची 5 पदे 
वरीष्ठ नलपीक (लेखा पनरक्षण) 
संवर्ग समायोनित करुि 

रु.9300-34800, गे्रड 
पे रु.4200/- 

4.  नलपीक (115 पदे नरक्त) रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.3500/- 

नलनपक 
 नलपीक पदांपैकी नरक्त 2 पदे 

(लेखापनरक्षण) संवर्ात 
समायोनित करुि 

 नरक्त 50 पदे (लेखा) संवर्ात 
वर्ग 

रु.5200-20200, गे्रड 
पे रु.3500/- 

5.  उप मखु्य लेखा परीक्षक   कायालयीि उप अनर्धक्षक या  
संवर्ातिू नरक्त 1 पद 
समायोिि करुि 

रु.9300-34800, गे्रड 
पे रु.4800/- 

6.  उप खाते प्रमखु / वरीष्ठ 
लेखा परीक्षक  

रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300/- 

लेखापरीक्षक 
 कायालयीि उप अनर्धक्षक या 

संवर्ातिु नरक्त 3 पदे 
समायोिि करुि 

रु.9300-34800, गे्रड 
पे रु.4400/- 

7.  अ-वर्ग नलपीक (दयु्यम 
लेखा परीक्षक) वर्ग-3 

रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200/- 

वनरष्ठ नलनपक (लेखा परीक्षण) 
 अ वर्ग नलपीक संवर्ातिू 5 

नरक्त  पदे समायोिि करुि 

रु.9300-34800, गे्रड 
पे रु.4200/- 

8.  नलपीक रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.3500/- 

नलनपक (लेखा परीक्षण) 
 नलपीक संवर्ातिू 26 नरक्त 

पदे समायोिि करुि 

रु.5200-20200, गे्रड 
पे रु.3500/- 

******* 



   

परिरिष्ट-"ड" 
ठाणे महानगिपारिका  

 

(व्यपगत पदे) 
 

वगग पदनाम संख्या 
 

वगग -2 मखु्य अन्न ननरीक्षक 1 
लेखापाल (निक्षण निभाग) 1 

एकूण 2 
वगग -3 इलेक्ट्रीक सपुरिायझर 1 

लोकनिक्षण अनिकारी 1 
ननयंत्रण यंत्रचालक 1 
अन्न ननरीक्षक 8 
नॉन क्ट्िॉनलफाईड कननष्ठ अनभयंता 1 
लायसन्स इन््पेक्ट्टर 1 
्टोअर अनस्टंट 1 
नसननअर िायरमन 2 
मेकॅननक 1 
उप्थानक अनिकारी नॉनक्ट्िॉनलफाईड 4 
हेल्थ व्हहजीटसस 10 
देिीमदु्रक 4 
ड्राफ्टसमन कम रेसर 1 
ए.सी.ऑपरेटर 2 
मे्त्री (पाणीपरुिठा ि मलनन:सारण) 5 
सहाय्यक मेकॅननक 4 
सहहीस ऑपरेटर 1 
नटन मेकर 2 
सं्कार कें द्र अनिकारी 1 
िेल्डर 2 
ॲटो इलेक्ट्रीनियन 2 
सायक्ट्लो्टाईल मनिन ऑपरेटर 1 
लोहार 2 
अनस.नफल्ट.प्लटँ ऑपरेटर 5 
नफटर- िकस िॉप 6 
नमटर मेकॅननक 25 
खानजनदार 1 
क िगस नलनपक 19 
सहा.्टेज ऑपरेटर 1 
रंगारी 6 
जे.सी.बी. ऑपरेटर 3 



वगग पदनाम संख्या 
 

आचारी 3 
गोठेिाला 1 
नसननअर लाईटचेकर 2 
हहल्कनायझर 1 
सहा.इलेक्ट्रीनियन 3 
सकस ल इन््पेक्ट्टर 1 
नटन व््मथ 1 
सहा.को.ऑडीनेटर 1 
सहा.पनरचानरका 1 
चौकीदार (पाणीपरुिठा ि मलनन:सारण) 12 

एकूण 150 
वगग -4 प्लंबर कम नफटर 6 

द्वार रक्षक 8 
सहा.िायरमन 1 
निपाई कम नफटर 1 
अनस.गोठेिाला 3 
हलालखोर 1 
सहा.सहहीस ऑपरेटर 2 
अनस.हहल्कनायझर 2 
अनस.िेल्डर 1 
व्क्ट्लनर 5 
कननष्ठ सहाय्यक (नहिेब तपासणीस) 1 
कुली 19 
हेल्पर 95 
्िच्छक (पाणीपरुिठा ि मलनन:सारण) 7 
चौकीदार 1 
ननिडश्रेणी निपाई 61 
मकुादम (उद्यान) 6 
मकुादम (पाणी परुिठा ि मलनन:सारण) 1 
हिालदार 1 
सतुार 15 
हेड मकुादम (सा.बां.) 5 
हेड मकुादम (उद्यान) 1 
मजरू (पाणीपरुिठा ि मलनन:सारण) 31 
गिंडी 15 

एकूण 289 
             एकूण 441 

******** 


