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शाळेचे   नाव   -�ू   इं��श   �ूल   अ�लु   लाट  

�श�ण   �म�   -   सौ   सु��या   �ठकणे  

म�हना-   फे�ुवारी  

सरासरी   उप��ती   -९०%  

जीवन   �व�ानातील   उप�म-  

१)�व�ान   �ोगन   बन�वने   २)   सायकल   मोडून   जोडणे   उप�म   ३)   �व�वध   �योग   घेतले   ४)   कारखाना  

�े�   भेट   घेतली   ५)   �व�ान   खेळणी   बनवले   ६)   सुरशे   अ�वाल   यांचा   ���डओ   दाखवला   ७)  

फुलपाख�   �नरी�ण   डॉ�र   उमराणे   ८)   आहार   व   आरो�   ९)   �व�ाथ�   ��मंजुषा   घेतली   १०)  

�व�ान   उपकरण   ११)   पॅराशुट   बनवले  

अशा�कार े  �व�वध   उप�मां�ा   मा�मातून   �व�ानाची   आवड   �नमा�ण   क�न   �व�ान   �दनाची   तयारी  

क�न   घे�ात   आली.  

जीवन   ग�णतातील   उप�म-जीवन   ग�णत   �वषयांतग�त   पुढील   उप�म   राबव�ात   आले-१)   मेजरम�ट  

२)   पृ�फळ   व   घनफळ   ३)   नफा   तोटा  

या   प�तीने   उप�म   घेऊन   ग�णत   �वषयाची   �ची   �नमा�ण   कर�ात   आली  

जीवन   कौश�   तील   उप�म-१)   जोड   मोड   उप�म   २)फे�ुवारी   म�ह�ात   तीन   गावांम�े   धामणी  

बामणी   अंकली   येथे   पाच   पथना�ाचे   �योग   �व�ा�ा�नी   यश�ीरी�ा   सादर   क�न   जनजागृती  

केली   .   26   पथना�ाचे   �योग   झाले.  

�व�ाथ�   �वशेष   बाब   -गौरी   आवटी   ��णता    आवटी   या   �व�ा�थ�नी   �व�ान   ओलं�पयाड   परी�ेत  

उ�ीण�   झा�ा.  

�श�क   �वशेष   बाब-पथना�   �द�श�क   व   ले�खका   �णून   सव��   स�ान   �मळाला.  
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�श�ण   �म�ाचे   नाव   :कु.   मयुरी   ��ाद   बरगे   

शाळेचे   नाव   :   १.क� �ीय   �ाथ�मक   शाळा   व   क�ा   �व�ा   मं�दर   ,   अ.लाट   

                    २.�व�ा   मं�दर   ,लाटवाडी   

म�ह�ातील   �व�ाथ�   उप��ती   :   ९५%  

जीवन   ग�णत   उप�म    :   फे�ुवारी   म�ह�ात   परी�ा   त�डावर   अस�ामुळे   सहामाही   परी�े�ा  

अ�ास�मातील   पाठांची   उजळणी   घे�ात   आली   व   �व�ा�ा��ा   अ�ासातील   अडचणी   व  

शंकांचे   �नरसन   करयात   आले.    

जीवन   �व�ान   उप�म    :   फे�ुवारी   म�ह�ात   �व�ान   पंधरवडा   साजरा   कर�ात   आला.  

याम�े   घोषवा�े   तयार   कर�ाची   �धा�   ,   दररोज   �व�ानपर   गो�ी   सांगणे,लॅपटॉपवर  

फुलपाखरा�ा   अव�ा   ,कास   पठार   व   �व�वध   �व�ान   �योग   दाखव�ात   आले,��मंजुषा   �ध�ची  

तयारी,   �व�वध   �योग   क�न   घे�ात   आले   .उदा.   गु�   संदेश,हब�रीयम,   ब�हग�ल   �भ�गाचे   �योग   .  

�व�ान   �क�   बनव�ास   मदत   व   माग�दश�न   कर�ात   आले.  

जीवन   कौश�   उप�म   :    फे�ुवारी   म�ह�ात   �ानदीप   �क�ातील   �व�ा�ा�नी   �ामसं�ृती  

काय��मात   सहभागी   झा�ा.   �ांचा   सराव   घे�ात   आला   .ह��ल�खत   तयार   क�न   घे�ात  

आले,   �व�ा�ा�ना   �ासाठी   मदत   व   माग�दश�न   कर�ात   आले.  

�व�ाथ�   �वशेष   �ा�व�    :   �द�ा   पाटील,   ��णता   कोळी   व   गौरी   कुडाळकर   या   �व�ा�थ�न�ची  

��ाशोध   अं�तम   परी�ेसाठी   �नवड   .  

�श�ण   �म�   �वशेष   �ा�व�    :   �ामसं�ृती    काय��मात   म�हला   संयोजक   �णून   सहभाग   

-----------------------------------------------------------------------------------------�श� 

ण   �म�ाचे   नाव-   सौ   �शतल   महशे   काळे  

शाळेचे   नाव-   हरेवाड   हाय�ुल   हरेवाड.  
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सरासरी   उप��ती-   ७०%  

जीवन   �व�ान   -   �व�ा�ा�ना   �व�ान   �वषयाची   आवड   �नमा�ण   �ावी   तसेच   �व�ान   �दना�ा  

�न�म�ाने   पुढील   उप�म   घे�ात   आले   १)   �व�ान   ब�लचे   सु�वचार   व   �ोगन   बनवून   घेतले   २)  

�व�ान   गीत   �त ः  �व�ा�ा�नी   तयार   केले   ३)   �व�वध   �योग   घेतले   ४)   ��मंजुषा   ची   तयारी   क�न  

घेतली   ५)   अर�व�द   गु�ा   यांचे   ���डओ   दाखवले   ६)   मानवी   शरीरातील   पेश�चा   अ�ास   केला   ७)  

�व�ान   उपकरण   यासाठी   �व�ा�ा�ना   माग�दश�न   कर�ात   आले   ८)    शोध   व   शा��ांची   मा�हती  

दे�ात   आली.   अशा�कार े  �व�वध   उप�मां�ा   मा�मातून   �व�ान   नाचे   �नर�नराळे   उप�म  

राबव�ात   आले.  

जीवन   ग�णत   -   जीवन   ग�णतामधील   �व�वध   उप�मांचा   समावेश   कर�ात   आला   १)   नफा   तोटा   २)  

बँक   व   बँकांचे   �वहार   ३)   3d   मोडेल   बनवायला   �शकवणे  

जीवन   कौश�   -१)   �े�भेट   तेरवाड   बंधारा   २)   ��न�म�त   ह��ल�खत   यासाठी   माग�दश�न   कर�ात  

आले   ३)   तोड   जोड   मोड   उप�म   राबवला   ४)   लॅपटॉप   ऑपर�ेट�ग   �शकवले�व�ा�ा��ा   जेवणातील  

आव�क   व   जीवनात   उपयोगी   घटक   ल�ात   घेऊन   जेवण   कौश�ाम�े   उप�म   राब�व�ात  

आले.  

�व�ाथ�   �वशेष   बाब   -   �व�ा�ा�नी   �त ः  �व�ान   �दनासाठी   �व�ान    उपकरण   बनवले.  

�श�क   �वशेष   बाब-   �व�ा�ा�ना   �व�ान   गीतासाठी   मदत   केली   व   उपकरणासाठी   माग�दश�न   केले.  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

�श�ण   �म�ाचे   नाव   –सौ.   तेज�ी   ���ल   रडेेकर   

शाळेचे   नाव-क�ा   व   कुमार   �व�ामं�दर   �शरदवाड  

सरासरी   उप��ती   86%  
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जीवन   �व�ानातील   उप�म-१)फे�ुवारी   म�ह�ात   �व�ान   पंधरवडा    घेतला२)   आहार   व   आरो�  

यावर   चचा�   घेतली३)   स���य   शेती   व   रोपवा�टकेला   भेट   देऊन   शेतक�ां�ा   कडून   �व�ा�ा�ना  

�व�वध   मा�हती   �दली४)   �व�ान   खेळणी   बनवून   घेतली   �ोगन   �धा�   घेत�ा५)   �व�ान   गीत   व  

�व�ान   कथा   मुल��ा   कडून   तयार   क�न   घेत�ा   ६)�व�ान   �योग   घेतले   �योग   �लनासाठी  

ऑ��जन   पा�ात   पण   ती   पेटवणे   �योग   घेतला   ७)संशोधक   व   शोध   औषधी   वन�त�ची   मा�हती  

घेतली८)   टाकाऊपासून   �टकाऊ   वर   मॉडेल   बनवणे   जोड   मोड   उप�म   घेतले.  

जीवन   ग�णतातील   उप�म-१)जीवन   ग�णताम�े   स���य   शेती   ऊस   रोपवा�टका   येथे   भेट   देऊन  

ल�ण   कंुभार   व   बाळू   परीट   यां�ाकडून   �पकांचा   खच�   उ�ादन   �मळणार े  उ��   नफा-तोटा   या  ं

�वषयी   चचा�   केली.  

जीवन   कौश�ा   तील   उप�म-१)�व�ान   खेळणी   ह े  कौश�ाचे   काम   मुला   मुल�ना   �शकवले   �व�ान  

गीत   �शकवले   �व�ानकथा   मुला-मुल�नी   �त ः  बन�व�ा  

�वशेष   काय��म-�व�ान   �दश�न   ��मंजुषा   �धा�   झा�ा   �ा   �ध�त   क�ाकुमारी�ा   मुलांनी   भाग  

घेतला   ह��ल�खत   आ�ी   सा�ह�ाचे   �श�कार   यासाठी   सव�   मुलांनी   �र�चत   कथा   क�वता  

चारो�ा   लेख   �वनोद   �ल�न   �दले.  

�श�क   �वशेष   �ावी�-�श�ण   �म�   तेज�ी   रडेेकर   यांनी   �त ः  �व�ान   गीत   �ल�हले   ते   रोटरी  

�बला   �ागता�ा   वेळी   �व�ान   �दन   मुलांनी   �टले   �श�कांनी   तयार   क�न   घेतले�ा  

ह��ल�खताचा   सव�   क� �ात   �थम   �मांक   �मळवला   .  

�वषय   स�म�ांचा   आढावा-  

१)   ग�णत   स�मती-ग�णत   म�े   नफा   तोटा   व   परी�े�ा   ��ीने   �व�ा�ा�चा   अ�ास   क�न   घेतला  

२)   �व�ान   स�मती-�व�ान   पंधरवडा   साजरा   केला   स���य   शेती   व   ऊस   रोपवा�टका   ला   भेट   देऊन   �ा  

शेतक�ांचे   �णजे   ल�ण   कंुभार   बाळू   परीट   यांची   मुलाखत   घेतली   हाऊसला   भेट   �दले   �व�ान  

�योग   �व�ान   खेळणी   क�न   घेतली   �व�ान   कोडी   सोडवून   घेतली.  
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३)   भाषा   स�मती-मोबाईल   भाषा   स�मतीत   मह�ाचे   �णजे   मुला-मुल�नी   कथा   क�वता   �वनोद  

चारोळी   �तः�न   ह��ल�खत   आ�ी   सा�ह�ाचे   �श�कार   तयार   केले.  

उ�ोग   स�मती-उ�ोग   स�मतीम�े   शेतीमधील   उ�ादन   कसे   �ावे   उ�ादन   कसे   �मळवावे   याची  

मा�हती   घेतली.  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

शाळेचे   नाव-   �व�ामं�दर   �शवनाकवाडी  

�श�ण   �म�-सौ   तृ�ी   संतोष   उमराणे  

सरासरी   उप��ती   ९०%  

जीवन   �व�ानातील   �व�वध   उप�म-28   फे�ुवारी   रा�ीय   �व�ान   �दन   डॉ�र   सी   वी   रमन   जयंती   या  

�न�म�ाने   शाळेत   �व�ान   15   साजरा   केला   �व�वध   �योग   �े�भेट   व   �व�वध   कलागुणांना   वाव  

�मळावा   यासाठी   पुढील   उप�म   घे�ात   आले   १)   �व�ान   मंडळाची   �ापना   केली   २)   �व�वध  

वै�ा�नकांची   मा�हती   �दली   ३)   �ानदीप   �क�ातील   �व�ा�ा�साठी   डॉ�रांची   भेट   घडवून   आणली  

४)   �व�वध   �योग   घेतली   ५)   �व�ान   �च�कला   �धा�   घेत�ा   ६)   सायकल   जोड   मोड   उप�म  

राब�वला   ७)   जलशु�ीकरण   �क�ाचे   भेट   �दली   ८)   सायकल   पंचर   दकुानास   भेट   �दली   ९)   स���य  

शेती   चकोते   मळा   भेट   १०)   जीवनस�े   व   �व�वध   आहारातील   घटक   हा   सातवीचा   उप�म   घेतला  

११)   �ूटन   तबकडी   बनवली   १२)   �व�ान   ��मंजुषा   ची   तयारी   क�न   घे�ात   आली   १३)   हीच   �व�ान  

उप�मासाठी   माग�दश�न   कर�ात   आले   १४)   �व�ान   खेळणी   गदर   काकांची   भेट   माग�दश�न   �मळाले  

जीवन   ग�णतातील   उप�म-�व�ा�ा�ना   ग�णते   कौश�   अवगत   �ावे   या   हतेूने   म�हनाभरात   �व�वध  

उप�म   राबव�ात   आले   ते   पुढील�माणे   १)   ग�णत   सराव   चाचणी   माग�दश�न   व   ��प��का   सोडवणे  

माग�दश�न   शंका�नरसन   क�न   घेतले   २)   ��ाशोध   ग�णत   सराव   व   शंका   �नरसन  
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जीवन   कौशल   यातील   उप�म-�व�ा�ा�चा   सवा�गीण   �वकास   हो�ासाठी   जीवन   कौश�ात  

�व�वध   उप�म   घे�ात   आले   -१)�व�ा�ा�ना   ह��ल�खत   माग�दश�न   �वषय   वाटप   कर�ात   आले  

२)   ह��ल�खत   कसे   व   प�े   बनवले   ३)असली   क�   �ातील   �वषयावर   काम   करणे   कथा   व   लेखन  

अनुभवलेखन   क�वतालेखन   �वषयांची   मा�हती   शोधणे   व   �ल�हणे   ह��ल�खत   सजवणे   �ध��ा  

��ीने   ह��ल�खत   उ�म   बनवणे.  

�व�ाथ�   �वशेष   उप�म-फे�ुवारी   म�ह�ात   �व�ान   पंधरवडा   अस�ाने   �व�वध   �वशेष   उप�म  

�व�ा�ा�कडून   राबवून   घेतले   सुशांत   घेऊन   गडे   या   �व�ा�ा�ने   सायकल   मोडून   पु�ा   जोडली  

ह��ल�खत   म�े   �व�ा�ा�चा   �मांक   बसला   ��मंजुषा   �ध�म�े   उ�ेजनाथ�   बसला   �व�ान  

उप�म   �ध�म�े   थोड�ात   नंबर   गेला  

�श�क   �वशेष   �ावी�-28   फे�ुवारी   रा�ीय   �व�ान   �दना�न�म�   �व�वध   �धा�   घे�ात   आले�ा  

काय��माची   पूण�   जबाबदारी   �ानदीप   टीमकडे   होती   �ामुळे   �वशेष   जबाबदारी   पार   पाडायची  

होती   बैठक   �व�ा   ब�ीस   �वभाग   मा�ाकडे   होता   तो   पूण�   झाला   �ाच�माणे   उ�ाटनाला  

ह��ल�खत   बनवायची   होती   �ाचा   �तसरा   �मांक   �मळाला   �व�ा�ा�ना   �े�भेट   व   सायकलने  

चकोट े  म�ा   ल   भेट   �दली  


