म.ए.सो.

राणी लक्ष्मीबाई मल
ु ींची सैनिकी शाळा, कासार अींबोल , पुणे.
ऑक्टोबर २०१७
१) १ ऑक्टोबर २०१७ रवििार
भारत को जािो, प्ाींतस्तर य िाशशक येथील स्पर्धेत सहभाग
कु. अिुष्का सामींत ि कु. श्रािणी कदम याींिी ज्युनिअर गटात त्याच बरोबर कु. अिुष्का
पगार ि कु. हहमाल मोकाशी याींिी शसनिअर गटात प्थम क्रमाींक पटकािला. सदर
विद्यार्थििीींची विभागस्तर य ( झोि ) स्पर्धेसाठी नििड झाल . या स्पर्धेसाठी श्री. जगर्धिे
सर याींिी मुल ींची तयार करूि घेतल .

२) २ ऑक्टोबर २०१७ सोमिार
महात्मा गाींर्धी जयींती निशमत्त शशक्षक, माऊल आणण विद्याथीिीींिी शमळूि िसनतगह
ृ आणण
शाळे ची स्िच्छता केल .
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३) ३ ऑक्टोबर २०१७ मींगळिार
इयत्ता ९िी ते १२िी विद्याथीिीींसाठी प्शालेत कुलश: िक्तत्ृ ि स्पर्धाि घेण्यात आल .
या िैयक्क्तक स्पर्धेत एकूण १६ विद्यार्थििीीं सहभागी होत्या.
३) ४ ऑक्टोबर २०१७ बर्ध
ु िार
इयत्ता ९-१०िी प्थम सत्र पर क्षा सुरू
४) ५ ऑक्टोबर २०१७ गुरुिार
कोजार्गर पौणणिमनिशमत्त रात्री प्शालेतील विद्याथीिीींसाठी दग्ु र्धपािाचा कायिक्रम साजरा
करण्यात आला.

५) ७ ऑक्टोबर २०१७ शनििार
इयत्ता ५िी ते ८िी प्थम सत्र पर क्षा सरू
ु
६) ८ ऑक्टोबर २०१७ रवििार
अ) प्शालेतील सिाांसाठी कोजार्गर निशमत्त कायिक्रम
श्री.रिीींद्र मेहेंदळे आणण डॉ.आहदती िातू याींचे बहारदार गायि त्यात जन्
ु या ि ििीि हहींद मराठी गीताींचा समािेश होता.
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त्याचिेळी,ब) सैनिकी प्शालेत *SSBPL* (School Staff Badminton Premier League) चे
आयोजि केले होते ४ ग्रुप मर्धे झालेल्या स्पर्धेतील विजेत्याींिा बक्षक्षसे प्दाि करण्यात आल .
गटािुसार विजेते उपविजेते पुढ ल प्माणे,
सीनियर(परु
ु ष) :-

*अिींत कुलकणी सर*

*गण
ु ेश परु ीं दरे सर*

सीनियर(महहला) :- *रे खा रायपुरकर मॅडम*

*स्िेहा मुदगल मॅडम*

ज्युनिअर (पुरुष) :-

*अद्िैत जगर्धिे सर*

*प्शाींत जोशी सर*

ज्यनु िअर(महहला) :- *आरती चौगल
ु े माऊल *

*सींगीता गावित माऊल *

७) १० ऑक्टोबर २०१७ मींगळिार
अ) हदपािल निशमत प्शालेतील विद्याथीिीींसाठी अिोखा कायिक्रम
सींध्या.६.३० ते ८.०० या िेळे मध्ये सैनिकी पररिाराला आणखी एक सींगीत मेजिािी
अिुभिता आल . पींडडत अतुल कुमार उपाध्ये याींचे व्हायोल ि िादि श्री.शशिराम हाके सर
याींचे िादिासोबतच र्चत्र काढणे त्याला तबला ि हामोनियमची साथ (श्री.पराड सर ि इतर)
यामळ
ु े ह सींध्याकाळ सिाांसाठी स्मरणीय ठरल . व्हायोल ि िर एका पेक्षा एक सरु े ल
दे शभक्तीपर गाणी, विविर्ध राग ि िींदे मातरम िे समारोप यािे कायिक्रमात रीं गत आल .
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ब) Visit to India International Science Festival 2017 ( IISF ) Chennai.
राष्र य विज्ञाि तींत्रज्ञाि विभाग,राष्र य सागर सींशोर्धि विभाग, राष्र य चमि सींशोर्धि केंद्र,
विज्ञाि भारती याींच्या सींयुक्त विद्यमािे १३ ऑक्टोबर २०१७ ते १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी
चेन्िई येथे नतस-या विज्ञाि उत्सिाचे आयोजि करण्यात आले होते.
या उत्सिाअींतगित 'विज्ञाि ग्राम' [Science Village] या उपक्रमात प्शालेतील विज्ञाि
शशक्षक सौ.मींक्जर पाट ल आणण शसध्द फटाींगरे ८अ, सष्ृ ट इींदोरे ९अ, ईशा दलभींजि ९ब,
िैष्णिी जोशी ११अ, तन्िी खेडक
े र ११ब या पाच विद्यार्थििीींिी सहभाग िोंदविला.

विज्ञाि ग्राम या उपक्रमाचा प्मख
ु विषय 'सींसद ते पींचायत' असा होता. या अींतगित आपल्या
शाळा पररसरातील गािाींची सिि माहहती, गािाींतील अपेक्षक्षत सुर्धारणा, समस्या यािर
आर्धार त शभत्तीपत्रक सादर करण्याची सींर्धी विद्यार्थििीींिा शमळाल . विज्ञाि ग्राम यामध्ये
विविर्ध राज्याींतील एकूण ३५०० प्नतनिर्धीींिी सहभाग घेतला. यात शास्त्रज्ञाींशी सींिाद,
पॉप्यल
ु र टॉक, साींस्कृनतक कायिक्रम तसेच 'सागरनिर्धी' या सागर सींशोर्धि िौकेस भेट,
सायन्स पाकि, CSRI प्योगशाळा भेट, Birla Planetarium भेट, विज्ञाि खेळणी हे प्मुख
आकषिण ठरले.
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८) १३ ऑक्टोबर २०१७ गरु
ु िार
राष्र य स्िदे शी सुरक्षा अशभयाि याविषयी विद्यार्थििीींिा श्री.िाींगरे सराींिी माहहती हदल .
"भारतमाते तुला सामर्थयिसींपन्ि करण्यासाठी मी र्चिी िस्तूींिर बहहष्कार टाकत आहे ...!"
असा सींकल्प सिाांिी घेतला.
चीिला र्धडा शशकिण्यासाठी र्चिी िस्तूींचा िापर बींद करूि त्या मालािर पूणप
ि णे बहहष्कार
टाकणे हाच सिोत्तम उपाय आहे . त्यासाठीच हे अशभयाि राबविले जात असल्याचे साींर्गतले.
दे शभक्त िागररकाींिी चीिला भारतीय बाजारपेठेत रोखि
ू र्धरण्यासाठी, भारतीय उद्योग,
व्यापार, रोजगार क्षेत्राींिा िाचविण्यासाठी चीिी िस्तूींसहहत विदे शी मालाच्या खरे द विक्रीिर
बहहष्कार टाकला पाहहजे.
जिजागत
ृ ीसाठी घरोघर जाऊि अशभयािाला पाहठीं बा दे णाऱ्या िागररकाींच्या स्िाक्षर गोळा
करणे, सोसायट्या या हठकाणी जाऊि समाजाला या विषयाचे गाींभीयि समजािूि दे णे
यासाठी िेगिेगळ्या प्कारचे प्यत्ि करािेत यासाठी विद्यार्थििीींिा सच
ू िा हदल्या.
'भारतीय हो जागे होऊ या स्िदे शीचा िापर करु या, र्चिी आणण विदे शी िस्ति
ूीं र सींपूणि बहहष्कार घालू या'

९) १३ ऑक्टोबर २०१७ शक्र
ु िार
हदपािल निशमत प्शालेतील विद्याथीिीींसाठी हदिाळी पाटीचे आयोजि
१०) १४ ऑक्टोबर २०१७ शनििार
विद्यार्थििी प्थम सत्र ( हदिाळी ) सट्
ु ट साठी घर
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११) १५ ऑक्टोबर २०१७ रवििार
इींडो सायकशलस्ट क्लब आयोक्जत खुल मॅरेथॉि स्पर्धाि
"ICC शसींहगड हहल मॅरेथॉि" या िािािे खडकिासला येथे घेतल . प्शालेतील एकूण १२
रणरार्गणणींिी यात ५ ककमी या प्कारात सहभाग घेतला.
द्वितीय आणण तत
ृ ीय क्रमाींक आपल्या विद्यार्थििीींिी पटकािला आणण जिळपास सगळ्या
मुल पहहल्या १० ते १५ मध्ये होत्या ह खरोखर कौतुकास्पद आणण अशभमािाची बाब आहे .

१२) २८ ऑक्टोबर २०१७ शनििार ते ३० ऑक्टोबर २०१७ सोमिार
"सुप्त िेतत्ृ ि गुणाींचा शोर्ध ि विकास" या विषयाींतगित कायिशाळा घेण्यात आल .
यामध्ये प्शालेतील नििड केलेल्या १० विद्यार्थििीींचा सहभाग होता. या कायिशाळे त िेतत्ृ ि
करण्यासाठी आर्धी कोणत्या गुणाींची आिश्यकता असते. समस्या, निदाि ि उपाययोजिा

कशाप्कारे करािे. याचे प्त्यक्ष प्ात्यक्षक्षक, िैनतक मुल्याींचे महत्त्ि ि उपयोग इ. गोष्ट ब
ीं ाबत
मागिदशिि करण्यात आले. यासाठी खेळ, क्व्हडडओ क्क्लप, मक्
ु त सींिाद अशा अिेक तींत्राींचा
िापर करण्यात आला.
मागिदशिक :- कमाींडींट श्री. सारीं ग काशीकर, सौ.स्िप्िा असेरकर, श्रीमती मेघा पालकर
१३) ३० ऑक्टोबर २०१७ सोमिार
प्थम सत्र ( हदिाळी ) सुट्ट िींतर विद्यार्थििी प्शालेत दाखल
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