
 

�वश्वजीत चव्हाणला ‘ कल्पना चावला नॅशनल स्कॉलर�शप ’ प्राप्त 
 

 

 

 

कोल्हापरू : सजंय घोडावत इंटरनॅशनल स्कूल , अ�तगे्र या �वद्यालयात इयत्ता पाचवी मध्ये �शकणारा 
�वद्याथ� �वश्वजीत �वशाल चव्हाण याला ‘ एड्यचूायर्, �दल्ल� ’ आयोिजत ‘ कल्पना चावला नॅशनल स्कॉलर 
’ स्पध�त उत्तजेनाथर् क्रमांक प्राप्त झाला . 21,000 रुपयेचे चेक स्वरुपात ब��स प्राप्त झाले .  

‘ एड्यचूायर्, �दल्ल� ’ आयोिजत ‘ कल्पना चावला नॅशनल स्कॉलर ’ ह� स्पधार् सपंणूर् देशात दोन फेर�त 
घेण्यात आल� . प�हल्या फेर�मध्ये ग�णत , �व�ान व सामान्य �ान यावर आधा�रत पर��ा इंटरनेटच्या 
माध्यमातनू घेण्यात आल� . या मधून �नवडलेले �वद्याथ� द्�वतीय फेर�साठ� पात्र झाले . द्�वतीय फेर� ‘ 
रै�पड राउंड ’( लगातार प्रश्न ) आधा�रत होती . या फेर�मधून भारतातनू उत्कृष्ट 84 �वद्याथ्या�ची �नवड 
झाल� . या मध्ये अ�ंतम फेर�मध्ये �वश्विजत चव्हाणची �नवड झाल� व त्याला उत्तजेनाथर् क्रमांक प्राप्त 
झाला.  

सजंय घोडावत इंटरनॅशनल स्कूलचे �वद्याथ� �व�वध स्पध�त आपला ठसा उमटवत आहेत. �वश्वजीत चव्हाण 
या �वद्याथ्यार्चे ससं्थचेे अध्य� श्री. सजंय घोडावत , सचंा�लका –प्राचायार् सिस्मता मोहंती यांनी अ�भनदंन 
केले . 



 

साईप्रसाद चव्हाणचे ‘ डॉ. होमी भाभा बालवै�ा�नक ’ स्पध�त सुयश 

 

कोल्हापूर: संजय घोडावत इंटरनशनल स्कूल अ�तगे्र या शाळेतील इयत्ता सहावी मधील �वद्याथ� 
साईप्रसाद चव्हाण याने डॉ. होमी भाभा बालवै�ा�नक स्पध�त ब्राँझ मेडल प्राप्त केले.  

‘द मंुबई सायन्स ट�चसर् असो�सएशन ’ यांच्यामाफर् त सन २०१७- १८ मध्ये डॉ. होमी भाभा 
बालवै�ा�नक स्पधार् घेण्यात आल�. या स्पध�च्या एकूण तीन फेर्या झाल्या. या तीनह� फेर्यांमध्ये 
साईप्रसाद चव्हाणने यश संपादन केले. अ�ंतम फेर�त त्याला ब्राँझ मेडल प्राप्त झाले. सदर 
स्पध�साठ� महाराष्ट्रातून साठ हजार �वद्याथ� बसले होते , पैक� ४६८ �वद्याथ्या�ची �नवड झाल� 
होती . साईप्रसादने हॉिस्पटल व दवाखाने येथील तैयार होणारा ‘बायोमे�डकल वेस्ट व वॉटर ट्र�टम�ट 
प्लँट ’ या �वषयावर प्रकल्प अहवाल सादर केला .या कायर्क्रमासाठ� प्रमुख पाहुणे म्हणून 
जगप्र�सध्द शास्त्र� डॉ. अ�नल काकोडकर उपिस्थत होते .  

साईप्रसाद चव्हाण या �वद्याथ्यार्च े संस्थेच े अध्य� श्री. संजय घोडावत , संचा�लका – प्राचायार् 
सिस्मता मोहंती यांनी अ�भनंदन केले . त्याला सुरेश सर , �शल्पा मॅडम , सु�प्रया मॅडम यांच े
मागर्दशर्न लाभले .  



 
‘ द रॉयल कोल्हापूर हॉसर् शो ’ मध्ये सजंय घोडावत इंटरनॅशनल स्कूलचे यश  
 

 
 
 
कोल्हापूर : ‘ द रॉयल कोल्हापूर हॉसर् शो ’ आयोिजत घोडसे्वार�च्या �व�वध स्पधा�मध्ये संजय 
घोडावत इंटरनॅशनल स्कूलच्या �वद्याथ्या�नी घवघवीत यश संपादन केले . चतेन म�डीगीर� ( इयत्ता 
सातवी ) याला ‘ पोल ब�डीग ’ मध्ये प्रथम क्रमांक , ‘ ट्रॉट�ंग ’ रेस मध्ये ततृीय क्रमांक व ‘ बेस्ट 
रायडर ’ हा सन्मान प्राप्त झाला . �वधी सावंत ( इयत्ता सहावी ) �हला ‘ ट्रॉट�ंग ’ रेस मध्ये 
प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला . प्रेम रुणवाल ( इयत्ता नववी ) याला ‘ पोल ब�डीग ’ मध्ये द्�वतीय 
क्रमांक प्राप्त झाला . तर राजाराम चौधर� ( इयत्ता अकरावी ) याला ‘ पोल ब�डीग ’ मध्ये ततृीय 
क्रमांक प्राप्त झाला . त्याचबरोबर स्कूलच्या ‘ माल� ’ घोड्यास स्पध�त  ‘ बेस्ट हॉसर् ’ हा सन्मान 
प्राप्त झाला .  

        स्पध�त धवल यश प्राप्त केलेल्या �वद्याथ्यार्च े संस्थेचे अध्य� श्री. संजय घोडावत , 
संचा�लका – प्राचायार् सिस्मता मोहंती यांनी अ�भनंदन केले .त्यांना घोडसे्वार� प्र�श�क श�शकांत 
कसबेकर , �वशाल पवार आ�ण संतोष बुणे यांच ेमागर्दशर्न लाभले .  

 


