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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक :नस/४/का व/४०३/२०२१ 

दनांक : २७/०८/२०२१ 
 

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.०३/०९/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

दनांक ०३/०९/२०२१ 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 – १९ 

 
दनांक : ०३/०९/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  

 

                   पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार, दनांक 

०३/०९/२०२१ 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 जुल ै 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.  

---------- 

अ) मा. वधी स मती सभा कायप का .१८ दनांक २०/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

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 नावं 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 
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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. 

( दनांक ०३/०९/२०२१ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

  

      
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४०३/२०२१                   

दनांक : २७/०८/२०२१  चे लगत. 
 

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

      ठेवणेत आले आहे. 


