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सफाई कामगारांना स्थायी 
ननयुक्ती आदेशारे् वितरण 

ऱाड पागे सलमती लशफारशींतगकत १५७ कमकर्ाऱयारं्ी 
ननयुक्ती 

नागपरू, ता. ८ : नागऩयू भशानगयऩालरकेभधीर १५७ ऐलजदाय वपाई कभमचाऱमाांना 
राड ऩागे वलभतीच्मा लळपायळीांतगमत स्थामी ननमकु्ती आदेळाच े
ळकु्रलायी (ता. ८) उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, वत्ताऩष नेत े वांदीऩ जोळी, आमकु्त 
अलबजीत फाांगय, आयोग्म वलभती वबाऩती भनोज चाऩरे माांच्मा शस्त े वलतयण 
कयण्मात आर.े 

भनऩा भखु्मारमातीर छत्रऩती लळलाजी भशायाज प्रळावकीम इभायतीभध्मे आमोजजत 
काममक्रभात रकडगांज झोनच े वबाऩती दीऩक लाडीबस्भे, अनतरयक्त आमकु्त यलीांद्र 
ठाकये, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, अनतरयक्त आमकु्त अझीझ ळखे, आयोग्म 
अधधकायी डॉ. वनुीर काांफऱे, एवफीएभ वलकाव कौंलवरचे अध्मष वतीळ 
लवयवलान, आयोग्म वलबागाच े ककळोय भोटघये, याजेळ रलाये, वलळार भेशता उऩजस्थत 
शोत.े 



१५७ वपाई कभमचाऱमाांच्मा स्थामी ननमकु्ती आदेळावश नागऩयू भशानगयऩालरकेभध्मे 
काभ कयताना भतृ ऩालरेरे ल अऩघाताभऱेु काभालय रूज ू न शोऊ ळकरेल्मा 
ऐलजदाय वपाई कभमचाऱमाांच्मा लायवाांना ननमकु्तीच े काडमशी मालेऱी भान्मलयाांच्मा 
शस्ते प्रदान कयण्मात आर.े प्रानतननधधक स्लरूऩात तीन ऐलजदाय वपाई 
कभमचाऱमाांच्मा लायवाांना काडम प्रदान कयण्मात आरे अवनू मावांफांधीची उलमरयत प्रकक्रमा 
ननमभानवुाय रलकयच ऩणूम कयण्मात मेणाय अवल्माच ेमालेऱी आयोग्म वलबागातपे 
वाांगण्मात आर.े 

शहराच्या यशात सफाई कमकर्ाऱयांर् ेयोगदान महत्तत्तिार् े: उपमहापौर दीपराज 
पाडीकर 

आज आऩल्मा नागऩयू ळशयाच े नाल देळात वन्भानाने घेतरे जात.े नागऩयू ळशय 
स्लच्छ, वुांदय शोत आशे. ळशयारा अनेक ऩयुस्कायशी लभऱारे आशेत. ळशयारा 
लभऱणाऱमा मा मळाभध्मे वपाई कभमचाऱमाांच ेभशत्त्लाच ेमोगदान आशे. आऩरे ळशय 
स्लच्छ, वुांदय याशाले मावाठी ळशयातीर घाण वाप कयण्माच े भौलरक कामम 
शे वपाई कभमचायी कयतात. त्माभऱेु ळशयाच्मा प्रत्मेक मळाभध्मे मा वपाई 
कभमचाऱमाांच ेमोगदान भोठे आशे, अवे प्रनतऩादन उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय माांनी 
मालेऱी केरे. 

ऐलजदाय वपाई कभमचाऱमाांच्मा वांदबामतीर वलऴम अनेक लऴामऩावनू प्ररांबफत 
शोता. घयातीर कत्माम ऩरुुऴाच्मा भतृ्मनूांतय कुटुांफाची जस्थती लाईट शोत.े मा वलऴमालय 
रष लेधत वत्ताऩष नेत ेवांदीऩ जोळी माांनी वबागशृात चचाम करून ऐलजदायाांच्मा 
लायवाांना भनऩाच्मा वेलेत रूजू कयण्माफाफत भांजुयी लभऱवलरी. मा भांजयुीरा 
भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव माांनी ऩढुाकाय घेऊन ननमकु्तीफाफतच ेवलम भागम भोकऱे 
केरे. कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांनीशी लेऱोलेऱी मा वलऴमाकड ेवलळऴे रष देऊन 
प्रश्न भागी रालण्मावाठी नेशभी ऩाठऩयुाला केल्माच े वाांगत उऩभशाऩौय दीऩयाज 
ऩाडीकय माांनी भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव, कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी ल वत्ताऩष 
नेते वांदीऩ जोळी माांच्मा कामामरा लभऱारेल्मा मळाफद्दर त्माांच ेअलबनांदन केरे. 



ननयकु्तीच्या यशार् ेशे्रय सफाई कमकर्ाऱयानंार् : संदीप जोशी 

वपाई कभमचाऱमाांना स्थामी ननमकु्ती देणे ल जभादायाांच्मा लायवाांना ननमकु्ती काडम 
लभऱलनू देण्माफाफत भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव माांनी भशत्त्लाच ेकामम केरे. कें द्रीम 
भांत्री ननतीन गडकयी माांनीशी लऱेोलऱेी मा प्रश्नाांलय गाांबीमामने चचाम करून वलम 
वभस्मा भागी रालल्मा. त्माभऱेु आज १५७ कभमचाऱमाांना ननमकु्तीच ेआदेळ लभऱत 
आशेत. भात्र मा ननमकु्तीवांदबामत भखु्मभांत्री ल कें द्रीम भांत्री माांनी ऩढुाकाय घेतरा 
अवरा तयी मावाठी लेऱोलेऱी ऩाठऩयुाला कयणाऱमा, वभाजातीर रोकाांना न्माम 
लभऱलनू देण्मावाठी वतत धडऩड कयणाऱमा ल ळशय स्लच्छ ठेलनू नागरयकाांच्मा 
आयोग्माची काऱजी घेणाऱमा वपाई कभमचाऱमाांच ेभोठे मोगदान आशे. त्माभऱेु मा 
ननमकु्तीच्मा मळाच ेशे्रम वलम वपाई कभमचाऱमाांचचे आशे, अळा ळबदाांत वत्ताऩष नते े
वांदीऩ जोळी माांनी वपाई कभमचाऱमाांच्मा कामामचा गौयल केरा. 

वदुळमन, लाजल्भकी, भखुखमा मावायख्मा वभाजाच्मा कामामभऱेु आज खऱमा अथामन े
वभाज, ळशय ल आऩल्मा देळातीर नागरयक भोकऱेऩणाने श्लाव 
घेऊ ळकतात. वभाजाच्मा वेलेच े भशत्त्लाच े कामम मा वभाजाकडून शोत आशे. मा 
वभाजातीर भरलाशक जभादायाांच्मा अनके लऴाांच्मा प्ररांबफत प्रश्नाांलय न्माम लभऱाला 
मावाठी वबागशृात चचाम कयण्मात आरी. भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके ल तत्कारीन 
वत्ताऩष नेत े दमाळांकय नतलायी माांच्मा नेततृ्लात राड ऩागे वलभतीच्मा 
लळपायळीांतगमत नोकयी लभऱाली मावाठी प्रमत्न वरुू झारे. भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव 
ल कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांनी मा वभस्माांना गाांबीमामन े घेत अनके लऴम जे 
शोऊ ळकरे नाशी, ते ननमकु्ती वांदबामतीर वलम अडथऱे दयू करून 
कभमचाऱमाांच्मा ननमकु्तीचा भागम भोकऱा केरा. मा वलाांभध्मे भरलाशक जभादायाांच्मा 
नेत्माांकडूनशी लेऱोलेऱी ऩाठऩयुाला कयण्मात आरा. त्माभऱेु मा वभस्मा तातडीने 
भागी रालता आल्मा, अवेशी वत्ताऩष नेत ेवांदीऩ जोळी माांनी मालेऱी वाांगनतरे. 

वलम ऐलजदाय, वपाई कभमचाऱमाांच्मा प्रश्नालय भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव माांनी 
कभमचाऱमाांच्मा प्रनतननधीवोफत फठैक आमोजजत केरी. माभध्मे वलम ऐलजदायाांना 
भनऩाभध्मे स्थामी नोकयी देणे ल ऐलदायाांच्मा लायवाांना राड ऩागे वलभतीच्मा 



लळपायळी रागू करून त्माांना नोकयी देण्माच्मा वलऴमालय चचाम कयण्मात 
आरी. मावांफांधी भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव माांनी वलम ऐलजदायाांना राड ऩागे 
वलभतीच्मा लळपायळीांतगमत भनऩाभध्मे स्थामी नोकयी देण्माचा ननणमम ददरा, अळी 
भादशती मालऱेी वत्ताऩषनेत े वांदीऩ जोळी माांनी ददरी. ऐलजदायाांच्मा अत्मल्ऩ 
लेतनाफाफत आभदाय कृष्णा खोऩड े माांनी प्रमत्न करून ऐलजदायाांच े लतेन 
लाढवलण्माफाफत भशत्त्लाच ेकामम केल्माचशेी त्माांनी मालऱेी वाांधगतरे. 

अनेक लऴामऩावनू प्रळावनाकडूनशी न वटूु ळकरेरे शे प्रश्न वोडवलण्मावाठी आमकु्त 
अलबजीत फाांगय माांनी वलळऴे ऩढुाकाय घेत वलम प्रळावकीम अडथळमाांचा अभ्माव 
करून वपाई कभमचाऱमाांच्मा चशेऱमालय आनांद पुरवलण्माच े भशत्त्लाच े कामम केरे. मा 
कामामभध्मे अनतरयक्त आमकु्त यलीांद्र ठाकये, याभ जोळी, अझीझ ळखे माांनीशी भौलरक 
बलूभका ननबालल्माफद्दर आमकु्ताांवश नतन्शी अनतरयक्त आमकु्ताांचशेी वत्ताऩष नेत े
वांदीऩ जोळी माांनी अलबनांदन केरे. 

ऐिजदार सफाई कमकर्ाऱयाचं्या िारसांना ननयकु्तीर् ेकाडक प्रदान 

नागऩयू भशानगयऩालरकेभध्मे काभ कयताना भतृ ऩालरेरे ल अऩघाताभऱेु काभालय 
रूज ून शोऊ ळकरेल्मा ऐलजदाय वपाई कभमचाऱमाांच्मा तीन लायवाांना ननमकु्तीच ेकाडम 
मालेऱी प्रदान कयण्मात आर.े माभध्मे वौम्म कन्शैमा बफयशा, भांजु दऩमण खये ल 
जजतेंद्र लबभयाल टेंबये माांना प्रानतननधधक स्लरूऩात ननमकु्तीच ेकाडम देण्मात आरे. 
 


