
 

वसईवसईवसईवसई-िवरार शहर महानगरपािलका िवरार शहर महानगरपािलका िवरार शहर महानगरपािलका िवरार शहर महानगरपािलका  
डा िवभाग डा िवभाग डा िवभाग डा िवभाग ((((मु यालयमु यालयमु यालयमु यालय)))) 

 

 

 

                                                      दददद.३१३१३१३१////१०१०१०१०////२०२२२०२२२०२२२०२२         

सेनोटसेनोटसेनोटसेनोट 

 सरदार व लभभाई पटेल यांची दनांक ३१ ऑ टोबर ही जयंती तसेच क  शासना या 
सुचनेनुसार वातं याचा अमृत महो सवाचे औिच य साधून दनांक ३१ ऑ टोबर २०२२ रोजी 
सकाळी ७.०० वाजता नवीन िववा महािव ालय, िवरार पि म येथे वसई िवरार शहर 
महानगरपािलकेमाफत “एकता दौड” चे आयोिजत कर यात येऊन सदर काय मा ारे रा ीय 
एका मतेचा संदशे दे यात आला.  
 सदर काय मांतगत सकाळी ७.१५ वाजता उपि थत मा यवरां या ह ते झडा दाखवून 
एकूण ३ क.मी.धावणे या “एकता दौड” पधला सु वात कर यात आली. सदर पधत ४०० 
न अिधक पधक सहभागी झाले होते, याम ये महािव ालयातील िव ाथ , नाग रक, 

पदािधकारी, महानगरपािलका अिधकारी-कमचारी यांनी सहभाग घेतला. तसेच कुवैत येथ े
नुक याच झाले या चौ या आिशयाई युवा अॅथले ट स पधत मुल या १८ वषाखालील 
वयोगटात ४०० मीटर धावणे या डा कारात रौ य पदक व मेडली रले या डा कारात  
सुवण पदक जकणा या िवरार येथील रिहवासी कु.ईशा जाधव िहनेही सदर काय मात आपला 
सहभाग न दवला.  
           एकता दौड पध या समा ीनंतर सव उपि थतांनी रा ीय एकता दवसाची शपथ 
घेतली. यावेळी अित र  आयु  अ ज य बगाड,े मु य लखेा व िव  अिधकारी अ ण को ह,े 
उप-आयु  पंकज पाटील, शंकर खंदारे, सव सहा.आयु , महािव ालयीन िव ाथ , िश क,  
नाग रक, पदािधकारी, महानगरपािलका अिधकारी व कमचारी वग इ. उपि थत होते.  
           मा.आयु  महोदयां या ह ते महानगरपािलका मु यालय िवरार(पूव) येथ े पधत 
िवजयी झाले या पधकांचा मृतीिच ह आिण पु पगु छ दऊेन तसेच ईशा जाधव आिण ितचे 

िश क यांचा शाल, ीफळ आिण पु पगु छ दऊेन स कार कर यात आला.   
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