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ेसनोटेसनोटेसनोटेसनोट 

भाग सिमती    ““““बीबीबीबी””””, ““““डीडीडीडी””””, ““““ईईईई”””” व ““““एफएफएफएफ”””” िवभाग आयोिजत शालये शालये शालये शालये 
कलाकलाकलाकला---- डा महो सव डा महो सव डा महो सव डा महो सव २०२२२०२२२०२२२०२२  चे     उदघाटनउदघाटनउदघाटनउदघाटन 

 वसई िवरार शहर महानगरपािलके या भाग सिमती ““““बीबीबीबी””””, ““““डीडीडीडी””””, ““““ईईईई”””” व ““““एफएफएफएफ”””” िवभाग 
आयोिजत शालये कलाशालये कलाशालये कलाशालये कला---- डा महो सव डा महो सव डा महो सव डा महो सव २०२२२०२२२०२२२०२२ चे उदघाटन समारंभ मंगळवार  द.२९ 
नो हबर, २०२२ रोजी सायं. ०५.०० वाजता कृ णा मो  पाटील दशेमुख शै िणक सं था 
(के.एम.पी.डी.हाय कूल), नालासोपारा (पूव) येथे मा.खासदार ी.राज  गावीत यां या 
शुभह ते संप  झाला. 
         द.२९ नो हबर, २०२२ रोजी सं या. ४.०० वाजता कला- डा योत बु हाण चौक, 
नालासोपारा (पि म) येथून के.एम.पी.डी.हाय कूल,नालासोपारा (पूव) मैदानापयत आण यात 
आली. यावेळी पधत सहभागी झाले या शालेय िव ा यामाफत उपि थत मा यवरांसमोर 
संचलन सादर कर यात आले तसेच पधत सहभागी झाले या िव ा यानी यावेळी डा शपथ 
घेतली. मा यवरां या ह ते योत विलत क न शालेय कला- डा महो सव २०२२ पधचे 
उदघाटन कर यात आले.  
                                    रा ीय व आंतररा ीय पधाम ये सहभागी झाले या तसेच प रतोिषक िमळिवणा या 
वसई िवरार महानगरपािलका े ातील खेळाडूचंा उपि थत मा यवरां या ह ते स मानिच ह 
दऊेन स कार कर यात आला. तसेच समारंभानंतर रांगोळी पधत भाग घेतले या िव ा यानी 
काढले या रांगोळी दशनाचे उदघाटन मा यवरांना ह ते क न पधस ारंभ कर यात आला.    
 भाग सिमती “बी”, “डी”, “ई” व “एफ” िवभाग आयोिजत शालेय कला- डा महो सव 
२०२२ पधा दनांक २९ नो हबर ते ०४ िडसबर २०२२ या कालावधीत होणार असून 
महानगरपािलका े ातील १३३ शाळांमधून समुारे १६६१२ पधकांनी या पधत सहभाग 
घेतला आह.े   
 या उदघाटन समारंभावेळी मा.आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार, माजी उप-
महापौर ी.उमेश नाईक व ी.सगीरभाई डांगे, तसेच िवशेष अितथी अित र  आयु  

ी.अ ज य बगाड,े िसने अिभनेता ी.रणिजत जोग, गाियका ीम. ेता दांडकेर, माजी 
सभापती ी.भरत मकवाना, ी.िनलेश दशेमुख, ीम.स रता दबेु, ी. कशोर पाटील, 

ी.बंसनारायण िम ा, िशवसेनेचे ी.िशरीष च हाण, मनसेचे ी.जय  पाटील, माजी 
नगरसेवक व नगरसेिवका, याच माणे उप-आयु  डा िवभाग ी.शंकर खंदारे, सहा.आयु  

ीम.िवशाखा मोटघरे, .सहा.आयु  ी.दयानंद मानकर, ी.मनोज वनमाळी, ी.शिशकांत 
पाटील, प कार बंध,ू िविवध पधक, शालेय िव ाथ , नाग रक, महानगरपािलकेचे कमचारी 
व इतर मा यवर उपि थत होते. उपि थत मा यवरांमाफत सव पधकांना पधसाठी शुभे छा 
दे यात आ या. 
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