‘साय स आट कॉ प टशन’ला उ फूत
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'मी शा

त नधी, पुणे
झालो तर... २०५० मधील भारतातील शेती... नसगातील व ान...मा या व ातील शोध' अशा व वध वषयांवर शालेय व ा यानी श नवारी यांचे वचार

मांडले. न म

होते, आयसर आ ण सीएसआयआर एनसीएलमधील शा

दहावी या व ा यासाठ आयो जत पधला उ फूत

ां या ए साय टग साय स प
ु तफ आयो जत 'साय स आट कॉ प टशन'चे. पाचवी ते

तसाद मळाला. व ा याना कला आ ण व ान यां यातील पर पर संबंधांची जाणीव हावी. यां यातील

सजनशीलता, उप मशीलता आ ण संशोधनास चालना मळावी यासाठ पधचे आयोजन कर यात आले होते.
या वष पाचवी ते सातवी या गटासाठ 'मी शा

झालो तर', 'वातावरणीय बदल व याचा सजीवांवर होणारा प रणाम,' 'तुम या आजूबाजूला नसगात असणारे

व ान,' हे वषय दे यात आले होते. आठवी ते दहावी या व ा यासाठ 'मा या व ातील शोध' 'समाजासाठ उ

ांतीचे मह व' आ ण 'सन २०५० मधील भारतीय

शेती' हे वषय दे यात आले होते. आयसरचे ा यापक डॉ टर अर वद नातू यां या ह ते वजे यांना ब ीस दे यात आले. डॉ. नातू यांनी व ा याना मागदशन केले.
पधत पाचवी ते सातवी या गटात मॉडन हाय कूल, गणेश खड या सुर काळभोर याने थम, सट
मयांक के डी याने तृतीय तर एसीएस गु कुल या रमा दे शमुखने चौथा
थम, एअरफोस कूल या द ांशी सगने

ाइड कूल या भूमी पाट लने

तीय, आम प लक कूल या

मांक पटकावला. आठवी ते दहावी या गटात द ली प लक कूल या आयमान भ ाचाय याने

तीय, मॉडन हाय कूल या आया भावसारने तृतीय तर द ली प लक कूल या मनय शहा याने चौथा

मांक पटकावला.

'ए साय टग साय स प
ु तफ आयो जत ही सहावी पधा होती. कला आ ण व ान यांचा पर पर संबंध असून दो ही गो ी क पनाश

संशोधन आ ण सजनशीलतेशी

संबं धत आहेत. याची जाणीव या व ा याना हावी, यासाठ ही पधा आयो जत कर यात आली होती. या वष पधला उ फूत

तसाद मळाला असून तीनशे न

अ धक पधक सहभागी झाले होते,' असे ए साय टग साय स प
ु या गाय ी ीरसागर यांनी सां गतले.

