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�ैमािसक   अहवाल   –   (जून,जुलै,ऑग�)२०१९   

�ानदीप   �क�ाचा   ५   शाळांम�े   शुभारंभ   मो�ा   थाटामाटात   झाला.  

�ानदीप   �णजे   ‘िश�णाची   �काश   �ोत   अखंडपणे   गरीब   आिण   होतक�  
िवदया�ा��ा   िजवनात   तेवत   राहावी.’   �णून   शालेय   िश�णाबरोबर   जीवनाचे   ही   धडे  
दे�ासाठी   आखलेला   �क�   होय   .या   �क�ाची   उि��   पुढील�माणे   -  

१)िव�ा�ा�चा   सवा�गीण   िवकास   करणे.  

२)कृती   व   अनुभवातून   िश�ण   देणे.  

३)जीवनकौश�   िवकिसत   करणे.  

४)सामिजक   जनजागृती   करणे.  

५)�तः�ा   िवकासाबरोबर   समाजाचा   िवकास   करणे.  

या   उि��ानां   समोर   ठेवून   िशरोळ   तालु�ातील   ५   गावातील,५   शाळांमधील  
इय�ा   ६   वी   व   इय�ा   ७   वी   मधील   ��ेकी   २०-२०   या   �माणे   एकूण   २००   िव�ा��ना�साठी   हा  
�क�   २०१९-२०२०   साठी   राबिव�ात   येत   आहे.  

 

जून   मिह�ातील   काही   ठळक   घडामोडी   -   

१०   िदवसांचे   िश�कांचे   �िश�ण   –�क�ाम�े   काय�   करणा�या   िश�कांसाठी   �िश�ण  
आयोिजत   कर�ात   आले   .६   जून   ते   १७   जून   २०१९   या   १०   िदवसांम�े   िविवध   �े�ातील  
मा�वरांचे   माग�दश�न   लाभले.वेगवेग�ा   िवषयांची   सखोल   िमळाली.�िश�णासाठी  
लाभलेले   काही   मा�वर   -  

1) डॉ.सुधीर   कंुभार   –िव�ान   िवषयाचे   माग�दश�न   
2) डॉ.अिमत   बरगाले   –आरो�   िवषयावर   माग�दश�न   
3) डॉ.संतोष   उमराणे   –योग   आिण   योगासने   
4) सोनालीताई   –ह�कला   आिण   कागदकाम   
5) िवनायक   ग�े   काका   –िवदया�ा��ा   कला   गुणांना   कसा   वाव   दयावा.  

अशा   �कारे   िव�ानापासून   गिणत,���म�   िवकास,   जीवन   कौश�  
िविवध   िवषयातून   िश�कांना   माग�दश�न   कर�ात   आले.  

शाळांना   ���   भेट   –(१८   जून   ते   २२   जून   )  
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�िश�नानंतर   �क�ाम�े   िव�ाथ�   िनवड   कर�ासाठी   शाळांना   भेट  
देवून,�क�ाची   मािहती   देवून   मु�ा�ापकांची   �क�   राबिव�ाबाबत   परवानगी   घेतली.   

�क�ासाठी   िनवडले�ा   शाळा   -  

१)�ू   इं��श   �ूल   अ�ुल   लाट   

२)   क�ा   िव�ा   मंिदर   व   क� �ीय   �ाथिमक   शाळा,   अ.लाट   

३)   िव�ा   मंिदर   लाटवाडी   

४)   हेरवाड   हाय�ूल,   हेरवाड   

५)   िव�ा   मंिदर,   िशवानाकवाडी  

िनवड   �ि�येचे   िनकष   –   (२९   जून   ते   ६   जुलै)   

⮚ िव�ाथ�   आिथ�क���ा   दुब�ल   व   शै�िणक   ���ा   �शार   व   होतक�   िव�ाथ�  
िनवडणे   .  

1) लेखी     परी�ा    –गिणत,   िव�ान,   जीवन   कौश�   या   िवषयांवर   आधा�रत   ५०   गुण   -  
लेखी   परी�ा   घेतली.   

2) मेरीट    –   लेखी   परी�े�ा   गुण   पा�न   मेरीट   लावले   गेले   .   
3) मुलाखत   – लेखी     परी�े�ा   माका�म�े   जा�   गुण   िमळवले�ा   िव�ाथा��ा  
मुलाखती   घेऊन   एकूण   गुण   िदले   गेले.   

❖ िवशेष   बाब   –िश�कांनी   ���   िव�ा�ा��ा   गृहभेटी   घेऊन   िदले�ा  
मािहतीचा   पडताळा   घेतली.  

❖ ८   जुलै   २०१९   रोजी   �क�ा�ा   शाळेतील   अ�ास�मास   सु�वात  
झाली   .  

❖ �ागत -   िव�ा�ा�चे   �ागत   औ�ण   क�न   झाले   .या   नािव�पूण�  
�ागतामुळे   िव�ाथ�   खूप   खूप   आनंदी   झाले   .   

❖ जुलै   मिह�ातील   ठळक   घडामोडी   -  

���   अ�ापनास   सु�वात   ८   जुलै   नंतर   झाली   ठरले�ा   िनयोजनानुसार   गिणत,  
िव�ान,जीवन   कौश�ाची   सु�वात   झाली   .  

        िव�ान   िवषयांतग�त   �योग   घेतले   -   

१)िलंबू   लाल   होणे   –अंध�धा   िनमु�लन   

२)सजीवांची   ल�णे   –    वै�ािनक   जाणीव   
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३)   पाणी   शु�   करणे   –   वै�ािनक   जाणीव   

गिणत   िवषयांतग�त   -  

1) अंकांची   ओळख   –एक   ते   पराथ�   

२)गिणतातील   गमती   जमती   

३)रांगोळीतून   भूिमती   िशकणे   

❖ िवशेष   घडामोडी   –गु�पौिण�मा   साजरी   केली   गेली.गु�ंचे   पा�पूजन,प�   िलिहणे  
,भेटकाड�    बनिवणे   ,�तः   फुलांचा   बुके   बनिवणे   ,कागदी   फुले   बनवून   गु�ना   देणे  
असे   उप�म   घेतले   गेले   .   

िवशेष   काय��म   –    चला   गो�ीशंी   मै�ी   क�या    रिववार   िदनांक   २१-०७-२०१९  
रोजी    �ानदीप   �क�ामधील   २००   िव�ा�ा�साठी   काया�शाला   आयोिजत   कर�ात   आली.  

काय��माचे   �मुख   माग�दश�क   –   मा.�ी.बळवंत   नायकुडे   सर   

(सं�थापक-   गु�कुल   िश�ण   सं�था,   अ.लाट   )  

❖क�ेश   दादा,   देवा   दादा,   �ती�ा   दादा   (टीम   –पुणे   चे   कलाकार)  

गो�   कशी   सांगावी   ,   गो�   तयार   कशी   करावी   .याचा   ���   अनुभव   िव�ा�ा�नी  
घेतला   .  

❖ ऑग�   मिह�ातील   काही   घडामोडी   -  

ऑग�   मिह�ाची   सु�वात   खूप   उ�ाहात   झाली.   परंतु   पाऊसाचा   जोर  
वाढला   आिण   पूर   प�र��थती   िनमा�ण   झाली.   काही   शाळांमधील   उप�माम�े   खंड   पडला  
परंतु   सामिजक   बांिधलकी   जपत   �क�ातील   ��ेक   ��ीनंी   पुर�सताना   मदत   केली.  

❖ िवशेष   बाबी   -१)   पूर��ांना   मदत   व   �मदान   केले   

२)आप�ी   �व�थापन   –   िव�ा�ा�ना   आप�ी   �व�थापनावर  
माग�दश�न   कर�ात   आले   .  

 

 

● राखी   �िश�ण   
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⮚ १००   िव�ा�ा�ना   राखी   �िश�ण   दे�ात   आले   –     १००   िव�ा�ा�ना  
�िश�णातून   संुदर   राखी   कशी   बनवावी.हे   िशकव�ात   आले.िव�ा�ा�नी  
सािह�ाची   जुळवा   जुळव   केली.पुरामुळे   र�े   बंद   होते.�तःकडे   असले�ा   न�ा  
जु�ा   व�ूचा   वापर   क�न   िवि�   यो�   रा�ा   बिनव�ा.   �तःचे   राखीचे   दुकान  
मांडले   .िव�ी   कौश�ाचा   अनुभव   व   �कतृ��ाचा   आनंद   घेतला.   

⮚ १५   ऑग�   २०१९   रोजी   �जवंदन   व   �भात   फेरीत   सहभाग   नोदंवला   -  

पुरामुळे   मानवता   व   देश�ेम   याम�े   वाढच   झालेली   िदसून   आले.   

⮚ पुरानंतर   पु�ा   एकदा   पु�ा   जोमाने   


