
            



           भिवंडी निजामपूर शहर महािगर पाभिका भिवंडी 

प्राथभमक भशक्षण वविाग 

आजादी का अमतृ महोत्सव उपक्रमांतगगत राबववण्यात आिेि ेउपक्रम  

 

उपक्रम महहिा आजादी का अमतृ महोत्सव 

उपक्रमांतगगत 

       िोव्हेंबर 2021 निबंध स्पधाग  

डडसेंबर 2021                            रांगोळी स्पधाग 

जािेवारी 2022                          समूह गीत स्पधाग 

       फेब्रुवारी 2022                         एकि गीत स्पधाग 

मार्ग 2022 पथिाट्य स्पधाग  

जुि  ै  पोस्टर स्पधाग  

                    माहे िोव्हेंबर 2021 निबंध  स्पधाग  



िारतीय स्वातंत्र्यार्ा अमतृमहोत्सव या उपक्रमा अंतगगत माहे 

िोव्हेंबर महहन्यामध्ये निबंध स्पधेरे् आयोजि करण्यात आिे 

होते .यामध्ये माझा आवडता क्रांनतकारक,मी नतरंगा बोितोय व 

िारतारे् संववधाि यावर निबंध स्पधाग घेण्यात आिी.या 
उपक्रमा अंतगगत ऑििाईि व ऑफिाईि पद्धतीिे एकूण 87 

ववद्यार्थयाांिी आपिा सहिाग िोंदविा आहे.  

 



 

 

माहे डडसेंबर 2021 रांगोळी स्पधाग  

  िारतीय स्वातंत्र्यार्ा अमतृमहोत्सव या 
कायगक्रमाअंतगगत भिवंडी मिपा प्राथभमक भशक्षण वविाग 

द्वारे ववववध शाळेमधूि रांगोळी स्पधेर्े आयोजि 

करण्यात आि ेहोते यामध्ये ववद्यार्थयाांिी अनतशय सुबक 



व उत्तम प्रकारच्या रांगोळ्या काढल्या होत्या या रांगोळ्या 
च्या माध्यमातूि ववद्यार्थयाांिी अनतशय उत्तम प्रकारर्ा 
संदेश देण्यार्ा प्रयत्ि केिेिा आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        माहे जािेवारी 2022 समुह गीत  स्पधाग  



माहे जािेवारी महहन्यामध्ये समुह गायि स्पधाग आयोजजत 
करण्यात आिी होती.यामधे यामधे 89 शाळांमधूि 

311ववद्याथीिी  सहिागिोंदविा होता. 

M 

 

 

 

 

भिवंडी निजामपूर शहर महािगरपाभिका, भिवंडी 

 

 

 

 

       

 

 



                    माहे फेब्रुवारी 2022 एकि गीत स्पधाग  

िारतीय स्वतंत्र्यार्ा अमतृ महोत्सव उपक्रमांतगगत माहे 

फेब्रुवारी मध  ैये एकि गीत स्पधाग आयोजजत करण्यात आिी 
होती.यामधे यामधे 91शाळांमधूि 473ववद्याथीिी  देश 

िक  ैती ,राष्ट्रिक  ैती पर गीत सादर करैूि सहिाग िोंदविा 
होता. 

 



 

 

                  माहे मार्ग 2022 पथ िाट्य स्पधाग  

माहे मार्ग महहन्यामध्ये पथ िाट्य स्पधाग आयोजजत करण्यात 

आिी होती.यामधे यामधे 63 शाळांमधूि 271ववद्याथीिी  
देशिक  ैती सहिागिोंदविा होता. 



 

 

 

.... 

 

          

 

 

 

 

 

 

          िारतीय स्वातंत्र्यार्ा अमतृ महोत्सव उपक्रमांतगगत  

पोस्टर स्पधाग  माहे जुि  - २०२२ 

िारतीय स्वातंत्र्यार्ा अमतृ महोत्सव उपक्रमांतगगत भिवंडी निजामपूर 

शहर महािगर पाभिका भिवंडी अंतगगत येणाऱ्या प्राथभमक भशक्षण 



वविागा माफग त सवग माध्यमाच्या एकूण ११३ शाळामंधूि ५३५९ 

ववद्यार्थयाांिी सहिाग िोंदविा आहे. 

 

 



 

            भिवंडी निजामपूर शहर महािगर पाभिका भिवंडी 



प्राथभमक भशक्षण वविाग 

आजादी का अमतृ महोत्सव उपक्रमांतगगत राबववण्यारे् 

नियोजि 

 

उपक्रम महहिा आजादी का अमतृ महोत्सव 

उपक्रमांतगगत 

ऑगस्ट 2022 वकृत्व स्पधाग/कथा िेखि स्पधाग 

सप्टेंबर 2022  कववता िेखि स्पधाग 

ऑक्टोंबर 2022  वेशिूषा स्पधाग 

िोव्हेंबर 2022 सवोत्तम घोषणा 

डडसेंबर 2022 On line वेबबिार आयोजि 

जािेवारी 2023 िजीकच्या ऐनतहाभसक स्थळांिािेटी  

फेबु्रवारी 2023 वगग सुशोिि स्पधाग 

मार्ग 2023 पथिाट्य स्पधाग  

 



 

 

 

 

 

 



 



 


