
पपरी चचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव िवभाग 

मा. शासक यांजकडील मा.िवधी सिमती िवषयांबाबतच ेिनणय 

 
मा. शासक ठराव मांक- १२       िवषय मांक - १२ 
दनांक – २१/०९/२०२२       िवभाग- शासन 

िवषय .१२ 
दनांक -

२१/०९/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . शा/७/कािव/६७४/२०२२, 
द.१९/०९/२०२२ अ वये उ ान / वृ संवधन िवभागातील मनपा आ थापनेवरील 

कमचारी / अिधकारी पदां या अहता, नेमणूक या प ती याम ये सुधारणा करणेबाबत. 

ठराव .१२ 
दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . शा/७/कािव/६७४/२०२२, 
द.१९/०९/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सेवा(सेवा वेश व सेवांचे 

वग करण) िनयम २०२० हे दनांक १८ फे ुवारी २०२० अ वये शासन मंजूर झालेले 
आहेत. तथािप, उ ान िवभागाकडील प  . उ ान/२/कािव/१०२९/२०२२, 
द.२४/०८/२०२२ चे अनुषंगाने सदरचे शासन मंजूर सेवा वेश िनयमाम ये उ ान 

िवभागातील मु य उ ान अिध क, उ ान अिध क/उ ान अिध क(वृ ), सहा यक 
उ ान अिध क, उ ान िन र क/ हॉट क चर सुपरवायझर, सहा यक उ ान िन र क, 
सहा यक उ ान िन र क/ अिस टंट हॉट क चर सुपरवायझर, उ ान सहा यक व 
माळी  या पदां या अहता, नेमणूक या प ती व नेमणूक ची ट े वारी याम ये सुधारणा 
करणेकामी कळिवले आहे. या अनुषंगाने उ ान िवभागाकडील पदां या अहता, 
नेमणूक या प ती याम ये सोबत या प रिश ानुसार सुधारणा करणेकामी िवषयप  
सादर कर यात येत आहे. उ ान िवभागाने मागणी के याचे अनुषंगाने उ ान 
िवभागाकडील पदां या अहता, नेमणूक या प ती याम ये सोबत या प रिश ानुसार 
सुधारणा करणेस मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-
२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.िवधी सिमती सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी 
मंजूरी दली. 

       
     सही/-            सही/- 
 (उ हास बबनराव जगताप)         (शेखर सह) 

नगरसिचव          मा. शासक  
पपरी चचवड महानगरपािलका     पपरी चचवड महानगरपािलका  

पपरी ४११०१८.        पपरी ४११०१८. 
  



  



 


