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लिऺण ि आयोग्म विबागातीर 
नेभणकूा, ऩदोन्नती ि फदल्मा साभान्म 

प्रिासन विबागाभापक त कया! 

विधी सलभती सबाऩती ॲड.धभकऩार भेश्राभ मांचे 
ननदेि 

नागऩयू,ता.२७ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लळषण ल आयोग्म (स्लच्छता, दलाखाने) 
वलबागात कामययत अधधकायी ल कभयचा-माांच्मा नेभणकूा, ऩदोन्नती ल फदल्मा 
कयताना ते वयवकट न कयता वाभान्म प्रळावन वलबागाभापय त कयण्मात माले, अवे 
ननदेळ वलधी वलभती वबाऩती ॲड.धभयऩार भेश्राभ माांनी ददरे. 

भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभखु स्भतृी स्थामी वलभती वबागशृाभध्मे 
भांगऱलायी (ता.२७) वलधी वलभतीची फठैक आमोजजत कयण्मात आरी शोती. फठैकीत 
वलधी वलभती वबाऩती ॲड.धभयऩार भेश्राभ माांच्मावश वलभतीच्मा वदस्मा जमश्री 
लाडीबस्भे, वभेुधा देळऩाांड,े भननऴा धालड,े वशामक आमकु्त (वाभान्म प्रळावन 
वलबाग) भशेळ धाभेचा, वलधी अधधकायी व्मांकटेळ कऩरे, आयोग्म अधधकायी 



(स्लच्छता) डॉ.वनुीर काांफऱे, लळषणाधधकायी वप्रती लभश्रीकोटकय, वशामक आमकु्त 
अळोक ऩाटीर, ननगभ अधीषक भदन वबेुदाय आदी उऩजस्थत शोते. 

फठैकीभध्मे वाभान्म प्रळावन वलबागाव ददरेल्मा ननदेळाच्मा अशलारालय, भनऩातीर 
वेलाबती ल ऩदोन्नती धोयणालय, वाभान्म प्रळावन वलबागातपे भागीर तीन लऴायत 
ददरेल्मा अधधकायी ल कभयचायी माांच्मा फदरीवांफांधीची भादशती, लळषण ल आयोग्म 
वलबागात कामययत अधधकायी ल कभयचा-माांच्मा फदरीफाफत, वलधी वलबागातीर 
कामद्माच ेवल्रागाय ल वलधी वशामक माांच्मा काभाची वलभषा आदी वलऴमाांलय 
चचाय कयण्मात आरी. 

लळषण वलबागाभध्मे लळषकाांच्मा वलऴमननशाम फदल्मा कयण्मात मेतात तवेच 
आयोग्म (स्लच्छता, दलाखाने)वलबागाभध्मे राड ऩागे वलभती अांतगयत कभयचा-माांच्मा 
नेभणूका कयण्मात मेतात. दोन्शी वलबागातीर अधधकायी ल कभयचा-माांच्मा अांतगयत 
फदल्माांच्मा प्रस्तालावश तमाांच्मा नेभणकूा, ऩदोन्नतीच ेप्रस्ताल आधी वाभान्म 
प्रळावन वलबागाच्मा भापय त ऩढुीर कामयलाशी कयणे. मावोफतच वलधी वलबागातीर 
लकीराांच्मा ऩॅनरभधीर लकीराांचा तऩळीरलाय कामयलतृताांत वलधी वलभती वबाऩतीांना 
वादय कयण्मात माला ल भागीर दोन आधथयक लऴायभध्मे न्मामारमाकडून जे कॉस्ट 
रालण्मात आरे आशेत तमाची केव ननशाम भादशती वलभतीच्मा ऩटरालय ठेलण्माच े
ननदेळ वलधी वलभती वबाऩती ॲड.धभयऩार भेश्राभ माांनी ददरे. 

स्टेिनयी संदबाकत तऩासणी सलभती गठीत 

नागऩयू भशानगयऩालरकेतीर वलवलध वलळऴे वलभती, ऩदाधधकायी ल वलवलध वलबागाांना 
आलश्मक स्टेळनयी ऩयुवलण्मात मेते. भनऩाच्मा वलवलध वलबागाांकडून भागणी 
कयण्मात आरेरी स्टेळनयी ल तमाच ेवलतयण माची भादशती वॉफ्टलेअयद्लाये 
वांगणकीकृत केरी जात नाशी. मालळलाम तमाची तऩळीरलाय भादशतीशी वादय 
कयण्मात आरी नाशी. तमाभऱेु स्टेळनयी वांदबायत आलश्मक चौकळी कयण्मावाठी 
वलधी वलभतीच्मा उऩवबाऩती लभनाषी तेरगोटे माांच्मा अध्मषतते वलभती गठीत 
कयण्मात आरी अवनू वलभतीभध्मे वलभती वदस्मा जमश्री लाडीबस्भे माांच्मावश 



वलधी वलबागाच ेॲड. वयुज ऩायोच ेल स्टेळनयीच ेकामय वाांबाऱणाये वाभान्म प्रळावन 
वलबागातीर वांफांधधत कभयचायी माांची वदस्म म्शणून ननमकु्ती कयण्मात आरी ल 
भदशनाबयात मा वलभतीने चौकळीचा इतमांबतू अशलार वादय कयण्माच ेननदेळ वलधी 
वलभती वबाऩती ॲड.धभयऩार भेश्राभ माांनी ददरे. भनऩाच्मा वलवलध वलबागाभध्मे 
लाऩयात मेणाये वॉफ्टलेअय शे वधु्दा प्रतमेक वलबागाभध्मे अधधकृतच लाऩयण्मात 
मालेत, अवेशी ननदेळ तमाांनी ददरे. 

मालळलाम नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा वेलेभध्मे कामययत अधधकायी ल कभयचा-माांना 
उच्च लळषणावाठी ऩयलानगी देण्माच्मा ऩद्धतीची वलचायणा करुन आताऩमतं वाभान्म 
प्रळावन वलबागाभापय त देण्मात आरेल्मा वलय ऩयलानगीची भादशती वलधी वलभतीऩढेु 
वादय कयण्माचशेी ननदेळ वलभती वबाऩती ॲड.धभयऩार भेश्राभ माांनी ददरे. 
 


