
 1 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक :नस/४/का व/ ३६९ /२०२१ 

दनांक : ३०/०७/२०२१ 
 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा  

                                               द.०६/०८/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा 

शु वार दनांक ०६/०८/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात 

मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै 

२०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 

आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत रहावे, ह  वनंती.  

 मा.कळावे,    
 

 आपला व वास,ू 

     
      (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

. 
 

 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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 पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी स मती  

कायप का मांक – १७ 
 

दनांक : ०६/०८/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
 

                   पंपर  चंचवड महानगरपालके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार, दनांक 
०६/०८/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील  तस-या 
मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल.  
---------- 

वषय .१) पंपर  चंचवडमहानगरपा लका आ थापनेवर  ‘कायकार  अ भयंता ( था)' अ भनामाची 
२४ पदे एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० - २०८७०० म ये शासन मंजूर असून पदो नती 
कर ता ५ पदे र त आहेत.  ‘कायकार  अ भयंता ( था)’ अ भनामाची र त पदे 
पदो नतीने भर याकामी मा.आयु त सो. यां या अ य तेखाल  पदो नती स मती सभा 
दनांक १२/०७/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात आलेल  होती. तुत या पदो नती 
स मतीने पदो नतीपूव ‘कायकार  अ भयंता ( था)’ पदावर ल अ धका-यांची शै णक 
अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ठता, गोपनीय अहवाल, म ा व दा य च, संगणक 
अहता आ ण श तभंग वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक तप शल पडताळून, 
खाल ल उपअ भयंता ( था) यांना पदो नतीचे आर ण र द कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयात लं बत असलेल  वशेष अनु ा या चका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अं तम नणयाचे अ धन व शासन नणय द.०७/०५/२०२१ चे अ धन राहू न न वळ 

ता पुर या व पात सेवा ये ठतेनुसार ‘कायकार  अ भयंता ( था)’ पदावर एस - २३ 
वेतन ेणी ६७७०० – २०८७०० या वेतन ेणीत पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा 
(सेवा वेश व सेवांच े वग करण) नयम, २०२० नुसार तसेच मा.महापा लका सभे या 
मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती स मतीने सवानुमत े शफारस केल  आहे. 

अ.  उपअ भयंता नाव ं पदो नतीचा वग 

१ ीम.पाठक अनघा अ वनाश ये ठतेनुसार 
२ ी.जावरानी मनोहर टेकचंद ये ठतेनुसार 

            सबब, उपरो त उप अ धकार   यांना  एस - २३ वेतन ेणी  ६७७०० -२०८७०० 
म ये  ‘कायकार  अ भयंता ( था)' पदावर, पदो नती मधील आर ण र द कर या 
संदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व ठ असलेल  वशेष अनु ा या चका 
.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अं तम नणया या अधीन व शासन नणय दनांक 

०७/०५/२०२१ चे अ धन राहू न सेवा ये ठतेनुसार र त जागेवर न वळ ता पुर या 
व पात पदो नती दे यास मा यता मळणेक रता मा.महापा लका सभेकडे शफारस 

करणेबाबत वचार करणे. 
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 वषय .२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या णालयांकर ता थायी आ थापनेवर ल गट 
“अ”मधील र त असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  जा हरात .७३/२०१९ 
द.१३/०९/२०१९ स ध कर यात आल  होती. वशेषत  अ धका-यांची र त पदे 
भरणेकामी  उमेदवारांचे वय, शै णक अहता, अनुभव, जाती वग व समांतर आर ण 
इ या द वषयक कागदप ांची तपासणी होणे आव यक अस याने ऑनलाईन वारे 
अज केलेले उमेदवारांना जा हर नवेदन, ई-मेल वारे कागदप  तपासणी व मौ खक 
मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत कळ वणेत आले होते.ऑनलाईन अज केले या 
उमेदवारांपैक  मौ खक मुलाखतीस उपि थत राह ले या व सेवायोजन कायालयाकडील 
संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांची कागदप ांची पडताळणी व मौ खक 
मुलाखती दनांक १८/०९/२०२० रोजी घे यात आले या आहेत. 

१) नाम नदशना दारे अज माग व याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या     
महापा लके या   संकेत थळामाफत Online प दतीन े 

२) वशेषत  पदांची वेतन ेणी :-   अ. .०१ ते ०३ वर नमूद पदांना र. .१५६००-
३९१०० अँके. ेड पे . ७६००   अ. .०४ ते ११ वर नमूद पदांना र. .१५६००-
३९१०० अँके. ेड पे .६६०० (सहा या वेतन योगानुसार) 

३) नाम नदशना दारे भरावया या पदांचा तप शल, उमेदवाराचे नाव, नेमणूक वग :- 
सोबतचे प र श ठ “अ”नुसार 

     नवड स मतीने उमेदवारां या मौ खक मुलाखती घेत या असून मुलाखती 
दर यान जा हरातीम ये नमूद केले माणे उमेदवारांनी सादर केलेल  शै णक 
अहतेची कागदप े.अनुभव, वषयातील ान इ याद नुसार उमेदवारांना गुण दे यात 

आलेले आहेत. सदर गुण त ता वचारात घेऊन सोबतचे प  ‘अ’नुसार  पा  

उमेदवारांची नवड याद  सादर केल  आहे. या याद मधील वशेषत  अ भनामाची 
गट अ मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता मळणेकामी महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेबाबत  वचार करणे. 

                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपालका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३६९ /२०२१                   

दनांक : ३०/०७/२०२१ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आले आहे. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  ४११ ०१८ 

प -अ 

अ. . पदनाम  उमेदवाराचे नाव नेमणूक वग 

१ युरो सजन डॉ.कुड लकर उप  माधवराव खुला 
२ ने ोलॉिज ट डॉ. बराजदार नरज बसवराज खुला 
३ ऑ को सजन डॉ.प हाळे शर षकुमार हाद खुला 
४ नवासी वै यक य अ धकार  डॉ.पवार म नष नामदेव खुला ( व.जा.(अ)) 

५ 
अनेि थ शयालॉिज ट 

(भूलत ) 
डॉ. वधाटे वैशाल  बबनराव इतरमागासवग 

६   करण शा  डॉ. भ ड हेमंत चं कांत इतरमागासवग 

७ सजन डॉ. नकम राहू ल मधुकर अनुसू चत जाती 
८ फिज शयन डॉ.सरदे क पल सखाराम इतरमागासवग 

९ बालरोग त  डॉ.सोनी समा वण खुला 
१० अि थरोग त  डॉ.पाटोळे ववेक व वनाथ अनुसू चत जाती 
११ वचा व गु तरोग त  डॉ. नतनवरे गुंजन सुर  खुला (अनु.जाती) 

 

 
 
 

सह /- 
अ त र त आयु त (१) 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर -४११०१८ 


