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                    वातं या या अमृत महो सवी वषािनिम  वसई िवरार शहर 
महानगरपािलका द ांग क याण िवभाग व वामी प र ाना म क , बोळ ज, 
िवरार (प) यां या संयु  िव माने शु वार दनांक १२ ऑग ट, २०२२ रोजी 
दपुारी ०१.०० वाजता भाऊसाहबे वतक हॉल, िवरार (प.) या ठकाणी द ांग 
िव ा या या सां कृितक काय मासां कृितक काय मासां कृितक काय मासां कृितक काय माचे आयोजन कर यात आले होते.  
  यावेळी वामी प र ाना म क , बोळ ज मधील द ांग 
िव ा यामाफत िविवध सां कृितक नृ य सादर कर यात आली. िव ा यानी दशे 

ेमािवषयी िविवध गा यांवर सां कृितक नृ य सादर क न ‘घरोघरी ितरंगा’ या 
उप माची जनजागृतीही केली. सां कृितक नृ य सादर करणा या िव ा याना 
उपि थतांकडून मो ा माणात दाद िमळाली.  
  या काय मास मा.आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार, 
मा.अित.आयु  ी.आिशष पाटील, मा.अित.आयु  ी.अ ज य बगाडे, मा.उप-
आयु  ी. कशोर गवस, मा.उप-आयु  ी.पंकज पाटील, वामी प र ाना म 

क ाचे मु या यापक ी.जयेश संखे, तसेच इतर िश क वग, महानगरपािलकेचे 
अिधकारी व कमचारी उपि थत होते.  
  मा.आयु  महोदयांनी यावेळी केले या भाषणात सां कृितक नृ य 
सादर करणा या द ांग िव ा याचे कौतुक क न यांना िश ण दणेा या िश क 
वगाचेही िवशेष कौतुक केले. तसेच सदर िव ाथ  व िश कांना 
महानगरपािलकेमाफत ो साहन हणून ब ीसही जाहीर केले. सां कृितक नृ य 
सादर करणा या िव ा याना यावेळी मा यवरां या ह ते माणप  दऊेन 
गौरिव यात आले.             
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