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           द.१९ स टबर ते द.२५ स टबर २०२२ हा ‘‘‘‘जागितक कणबधीरजागितक कणबधीरजागितक कणबधीरजागितक कणबधीर    स ाहस ाहस ाहस ाह’’’’ हणून  
साजरा केला जात असून दनांक २३ स टबर हा दवस ‘‘‘‘जागितकजागितकजागितकजागितक    साकेंितक भाषा दनसाकेंितक भाषा दनसाकेंितक भाषा दनसाकेंितक भाषा दन’’’’ हणून 
वातं याचा अमृत महो सव या काय माचा एक भाग हणून साजरा कर यात येत आह.े  

सांकेितक भाषेचे मह व याबाबत जाग कता िनमाण कर यासाठी ‘जागितक सांकेितक भाषा 
दन’ साजरा कर यात येतो. याचे औिच य साधनू गु वार द.२२ स टबर, २०२२ रोजी वसई 

िवरार शहर महानगरपािलका द ांग क याण िवभाग व  वामी प र ाना म शै िणक व 
ावसाियक क  (अपंग) िवरार (प) तसेच द ांग पुनवसन क , िवरार यां या संयु  

िव माने वामी प र ाना म शाळेम ये सांकेितक भाषेबाबत जाग कता िनमाण कर यासाठी 
काय म आयोिजत कर यात आला होता. 
           सदर काय मात द ांग िव ा यानी सांकेितक भाषेतील रा गीत सादर केल.े तसेच 
सांकेितक भाषेतून बोधवा य व माइ नग, सं या ओळख तसेच नृ य सादर केले. सदर काय म 
कणबधीर िव ाथ , पालक व नाग रक यां या ब सं य उपि थतीत पार पडला. सदर 
काय मा या आयोजनाबाबत उपि थत नाग रक तसेच पालकांकडून महानगरपािलका, वामी 
प र ाना म द ांग शाळा, द ांग पुनवसन क  यांना ध यवाद दे यात आल.े 
            सदर काय मास महानगरपािलका द ांग क याण िवभागा या उप-आयु  ीम. 
नयना ससाणे,  सहा.आयु  ीम. ा म भारकर, सहा.आयु  ी. काश जाधव, ये  
प कार ी.उमाकांत वाघ, द ांग पुनवसन क ाचे डॉ टर संतोष गोरड, लेखापाल ी.लिलत 
पाटील, पुनवसन सहा यक ी.उ म हटकर, वामी प र ाना म शाळेचे सिचव 

ी.िवनयानंद क याणपूर, .मु या यापक ी.संतोष चचोळकर, व र  िशि का ीम. ेता 
पाटील व इतर मा यवर उपि थत होते.              
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