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भाग सिमती "जी", "एच" व "आय" िवभाग आयोिजत 
 शालेय कला- ीडा महो व २०२२ चे उदघाटन 

 
वसई िवरार शहर महानगरपािलके ा भाग सिमती "जी", "एच" व "आय “ िवभाग आयोिजत 

शालेय कला- ीडा महो व २०२२ मे उद्घाटन समारंभ मंगळवार िद.  िडसबर २०२२ रोजी सायं  
वाजता मािणकपुर ि केट मैदान, पावती ॉस, वसई (प) येथे संप  झाला. 
 

          िद.  िडसबर २०२२ रोजी सं ा ४.०० वाजता कला- ीडा ोत भाग सिमती “एच” नवघर-
मािणकपुर िवभािगय कायालय, वसई रोड (प) येथून मािणकपुर ि केट मैदान, वसई (प)  मैदानापयत आण ात 
आली. यावेळी धत सहभागी झाले ा शालेय िव ा ामाफत उप थत मा वरांसमोर संचलन सादर 
कर ात आले. तसेच धत सहभागी झाले ा िव ा ानी यावेळी ीडा शपथ घेतली. मा वरां ा ह े ोत 

िलत क न शालेय कला- ीडा महो व २०२२ धचे उद्घाटन कर ात आले. 
 

रा ीय व आंतररा ीय धाम े सहभागी झाले ा तसेच प रतोिषक िमळिवणा या वसई िवरार 
महानगरपािलका े ातील खेळाडंूचा उप थत मा वरां ा ह े स ानिच  देऊन स ार कर ात आला. 
तसेच समारंभानंतर रांगोळी धत भाग घेतले ा िव ा ानी काढले ा रांगोली दशनाचे उद्घाटन 
मा वरां ा  ह े क न धस ारंभ कर ात आला. 
 

भाग सिमती "जी", "एच" व "आय “ िवभाग आयोिजत शालेय कला कीडा महो व २०२२ धा     
िदनांक.  िडसबर २०२२ ते िडसबर २०२२ या कालावधीत होणार असून महानगरपािलका े ातील 
शाळामधून सुमारे धकांनी या धत सहभाग घेतला आहे. 
 

या उद्घाटन समारंभावेळी िवधानप रषद सद , कोकण िश क मतदार संघ, मा. ी.बाळाराम पाटील, 
मा. आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार, माजी महापौर मा. ी.नारायण मानकर, माजी महापौर 
मा. ी. िवण शे ी, सभापती पंचायत सिमती वसई, मा. ी.अशोक पाटील, तसेच िवशेष अितथी मा.अित र  
आयु  ी. रमेश मनाले, दोणाचाय पुर ार िवजेते (ि केट) मा. ी.िदनेश लाड, मा. सहा क पोलीस आयु  

ीमती.प जा बडे, व मा.वृ  िनवेिदका मंुबई दुरदशन ीमती. िदपाली केळकर, मा.सभापती, प रवहन िवभाग 
ी.धनंजय गु ा तसेच मा.उप-आयु  ी.पंकज पाटील, मा.उप-आयु , तानाजी नरळे व मा.उप-आयु  

नानासाहेब कामठे, मा.उप-आयु , ी.िदपक कुरळेकर, मा.सहा. आयु  , ीमती. धन ी िशंदे, मा. . सहा 
आयु  ी. सन घो ालिवस, मा. .सहा.आयु , ी.महेश पाटील व प कार बंधू, िविवध धक, शालेय 
िव ाथ , नाग रक, महानगरपािलकेचे कमचारी व मा वर उप थत होते. उप थत मा वरांमाफत सव धाना 

धसाठी शुभे ा दे ात आ ा. 
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