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मा. शासक ठराव मांक- ०२      वषय मांक- ०२ 

दनांक – ०४/०५/२०२२       वभाग- शासन 

वषय .०२ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 
 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . शा/७/का व/२७७/२०२२, दनांक 
३०/०४/२०२२ अ वये, क न ठ अ भयंता( थाप य) अ भनामाचे पदभरतीचे माण 
नाम नदशन ७५% व पदो नती २५% करणेस मा.महापा लका सभे या ा त 
अ धकारांतगत मा. शासक यांजकडील मा यता घेणेकामी शफारस करणे. 

ठराव .०२ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . शा/७/का व/२७७/२०२२, दनांक 
३०/०४/२०२२ अ वये, पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सेवा (सेवा वेश व 
सेवांचे वग करण) नयम २०२० हे दनांक १८ फे ुवार  २०२० अ वये शासन 
मंजूर झालेले आहेत. शा. न. .पीसीसी-२०२१/ . .१६९/न व-२२, द.०३/०२/२०२२ 
या शासन नणया वारे क न ठ अ भयंता ( थाप य) या पदाचे सुधा रत सेवा 
वेश नयम व नेमणुक ची प धत व ट केवार  नि चत कर यात आलेल  

आहे. याम ये लंबर या पदाचा न याने समावेश क न नाम नदशनान े५०%: व 
पदो नतीन े५०%: असे माण नि चत कर यात आलेले आहे. पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेचा गट ब म ये समावेश करणेत आलेला आहे. याच माणे 
न वन गावांचा समावेश होणार आहे. महानगरपा लकेची वेगाने होणार  वाढ 
ल ात घेता आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता ( थाप य) अ भनामा या पदा या 
कमचा-यांची महानगरपा लकेला मोठया माणात कमतरता जाणवत आहे. 
याचा प रणाम महानगरपा लके या वकासकामांवर होत असलेने 
महानगरपा लकेस क न ठ अ भयंता ( थाप य) या अ भनामा या पदांवर 
न याने नेमणूका कर याची आव यकता आहे. तथापी सुधार त अहतमुेळे 
सरळसेवेने भरती करावयाची झा यास स यि थतीत क न ठ अ भयंता, 
( थाप य) अ भनामाची पदे उपल ध होत नाह त. तसेच पदो नतीचे ५०% 
माण वचारात घेऊन मनपा आ थापनेवर ल अहताधारक कमचा-यांमधून 

पदो नती यावयाची झा यास यो य व पु रेशा माणात सदर पदासाठ  कमचार  
उपल ध हो यास शै णक अहतेमुळे अडचणी नमाण होत आहे. तसेच “पुणे 
महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम २०१४ यांस 
मा यता दे यात आलेल  आहे. याम ये क न ठ अ भयंता ( थाप य) यापदाचे 



भरती माण नाम नदशन ७५% :- व पदो नती २५%: या माणे नि चत 
केलेले आहे. उपरो त माणे पुणे मनपात जे भरती माण आहे, या माणेच 
क न ठ अ भयंता ( थाप य) अ भनामाचे पदभरतीचे माण नाम नदशन ७५% 
व पदो नती २५% करणे आव यक असलेने मा.महापा लका सभे या ा त 
अ धकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी शफारस करणेत 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 धकारांचा वापर क न उपरो त 
ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दल . 
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