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मा. शासक यांजकडील मा. वधी स मती वषयांबाबतचे नणय 

 

मा. शासक ठराव मांक- ०१      वषय मांक- ०१ 

दनांक – ०६/०४/२०२२       वभाग- शासन 

वषय .०१ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 
 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . शा/१/का व/१२७/२०२२, 

द.२१/०३/२०२२ अ वये, ट .बी अँड चे ट फिज शयन अ भनामाचे गट अ मधील 
पद सरळसेवेने भरणेस मा यतेक रता मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणे. 

ठराव .०१ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर ल ट .बी अँड चे ट 
फिज शयन  संवगातील  र त पदे भर याबाबत  जा हरात .१२६५/२०२१ 
द.११/१२/२०२१ स द कर यात येऊन ऑनलाईन प दतीने अज सादर 
कर याबाबत कळ व यात आले होते. ऑनलाईन प दतीने अज केले या व 
प र ा शु क  वह त मुदतीत  ा त झाले या उमेदवारांना कागदप े तपासणी 
व मौ खक मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत कळ वणेत आले होते. यापैक  
मौ खक मुलाखतीस उपि थत राह ले या उमेदवारांची कागदप ांची पडताळणी व 
मौ खक मुलाखती दनांक २५/०१/२०२२ रोजी घे यात आले या आहेत. 

१) पदांची वेतन ेणी :-     पे लेवल S-२३र. .६७७००- २०८७०० 

२)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 व त ा याद  सादर केल  आहे. नवड 
याद वर ल उमेदवारांस मा. वधी/मा.महापा लका सभे या मा यतेनंतर, नयु ती 
देणेस तसेच नवड याद तील उमेदवार जू न झा यास त ा याद तील 
उमेदवारास नयु तीदे यास स म स मतीने (मा. वधी/मा.महापा लका सभा) 
मा यता दले या दनांकापासून सदरचे नवड याद ची वधी ा यता ०१ 
वषाकर ता राह ल. यानुसार ट .बी अँड चे ट फिज शयन  अ भनामाची गट अ 



मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेची 
मा यता घेणेकामी शफारस कर यास मा. शासक यांची मंजुर  देणेत येत आहे.  

नणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-
२०२०/ . .७१ (भाग-२)/न व-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा त 
अ धकारानुसार मा. वधी स मती सभे या अ धकाराचा वापर क न उपरो त 
ठरावास मा.महापा लका सभे या ा त अ धकारांतगत मा. शासक यांजकडील 
मा यता घेणेकामी शफारस कर यास मा. शासक यांनी मंजूर  दल . 

 
 
 

   सह /-        सह /- 
 (उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरस चव           मा. शासक  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका        पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८. 

 

  



( वषय .०१ चे लगत) 
मा.आयु त यांचेकडील प  . शा/१/का व/१२७/२०२२, द.२१/०३/२०२२ 

 


