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पे्रसनोट 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या आयुक्ाचंा स््ुत्य उपक्रि, सफाई किकचाऱयाबंरोबर केिा 
ददिाळी फराळ 

आयुक्ांच्या पे्रिाने किकचारी झािे भािननक 

गेिे २०/२५ िर्क आम्ही रस्त्यािर झाडू िर्ोय, पामिका आयुक् कोण? हे आम्हािा िादह्ी नसायचं.. 
पण आज आिच्या डोळ्या् अश्रू आिे कारण आज पामिकेच्या आयुक्ांनी सन्िानानं आम्हािा बाजूिा 
बसिून आिच्या सििे् ददिाळीचा फराळ केिा हा आिच्या आयुष्या्िा सिाक् अविस्िरणीय ददिस ठरिा 
आहे असे भािोद्गार मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या सफाई किकचाऱयानंी यािळेी काढिे. ननमित्् हो् 

आयुक् ददिीप ढोिे यांनी आयोजज् केिेल्या ददिाळी फराळ कायकक्रिाचे. 
सकाळीच पामिकेचे सफाई किकचारी, पररिहन चािक/िाहक, आशा िकक र, सुरक्षा रक्षक, पामिकेच े

डॉकटसक/नसक, मशक्षक यांना आयुक् यांनी पामिके् बोिििं आहे असे ननरोप गेिे. साक्षा् आयुक्ांनी 
बोििल्यािुळे हे सिक किकचारी संभ्रमि् झाि े हो्े. आयुक्ांनी का बोिाििे? या विचारा् ्े बसि े हो्े. 
आयुक्ांच्या दािना् बसल्यानं्र या सिक किकचाऱयांपढेु ददिाळी फराळाची ्ाट ठेिण्या् आिी आणण काही 
क्षणा्च आयुक् ददिीप ढोिे हे किकचारी सिोर स्ि्ः चे ददिाळी फराळाचे ्ाट घेऊन बसिे. त्यांच्या सोब् 

अन्ररक् आयुक् विजयकुिार म्हसाळ, संभाजी पानपटे्ट हे दोघेही उपजस्ि् हो्े. आयुक् ददिीप ढोिे यांनी 
या सिक किकचाऱयानंा ददिाळीच्या शुभेच्छा ददल्या नं्र फराळािा सुरुिा् करायिा सागंग्िी. आयुक्ांच्या या 
अनपेक्षक्ष् ननिंत्रण आणण आग्रहािुळे सिक किकचारी भािननक झाि.े आपल्या कािाच्या कारकीदी् 

पदहल्यांदाच साक्षा् आयुक्ांनी आपल्या सििे् ददिाळी फराळ केिा हे पाहून सिक किकचारी िगक भारािून गेिा 
हो्ा. एिढेच नव्हे ्र आयुक् ददिीप ढोिे यांनी स्ि्ः एका सफाई किकचाऱयािा ददिाळी फराळ स्ि्ःच्या 
हा्ाने भरििा. 

गेिे िर्कभर पामिकेच ेसफाई किकचारी, मशक्षक, डॉकटर, नसक, पररिहन किकचारी, आशा िकक र, सफाई 

मित्र यांनी जीिाची पिाक न कर्ा कोिीड काळा् उल्िखेनीय काि केिे. आपण पामिकेच्या रक्िादहन्या 
आहा् याची जाणीि आम्हािा आहे. ्ुिच्या या कायाकची दखि घेण्यासाठी आणण ्ुिचा उत्साह 

िाढिण्यासाठी िी एक क्कव्य भािने्ून आज हा ददिाळीचा फराळ ्ुिच्या सििे् केल्याची भािना आयुक् 

ददिीप ढोिे यांनी यािेळी व्यक् केिी. ्सचे आपिे शहर कोरोनािुक्, प्िाजस्टकिुक्, आणण प्रदरू्णिुक् 

राहो अशी भािना व्यक् कर्ानाच ्ुिच्या िाग ेप्रशासन खंबीरपणे उभे आहे असे प्रन्पादन आयुक् ददिीप 

ढोिे यांनी यािेळी केिे. 


