ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ 54 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಪನಾ
ದಿನಾಚರಣೆ
ವಿಜಯಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ 54 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ
ಶನಿವಾರ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅತ್ಯಂ ತ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರ ಮದಿಿಂದ
ಆಚರಿಸಲಾಯುತ್ತ. ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ MLIRC
ಕಮೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಿ ಗೆಡಿಯರ್ ಗೋವಿೆಂದ ಕಲವಾಡ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. ಶಾಲೆಯ
ಪ್ರಿ ಚಾಯಯ ಕರ್ಯಲ್ ತಮೋಜಿತ್ ಬ್ರಸ್ವಾ ಸ್ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆತಿಮ ೋಯವಾಗಿ
ಬರಮಡಿಕೆಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿ ಗೆಡಿಯರ್ ಕಲವಾಡ ಸ್ವಮ ರಕ ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ
ಭೇಟಿ ನೋಡಿ ಪುಷ್ಪ ಗುಚಚ ವನು ಟ್ಟಟ ಯುದಧ ದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಹುತಾತಮ ರಿಗೆ ಗೌರವ
ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸೈನಕ ಶಾಲೆಯ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ
ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳೆಂದ ಶಿಸ್ತು ಬದಧ ವಾದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ವಥ ಪನಾ
ದಿನಾಚರಣೆಯ
ಅೆಂಗವಾಗಿ
ಎಸ್
ಆರ್
ಕಂಠಿ
ಸ್ಭಾೆಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು
ಕಾಯಯಕಿ ಮವನ್ನು
ಹಮಿಮ ಕಳಳ ಲಾಗಿತ್ತು .
ಕಾಯಯಕಿ ಮದ ಆರಂಭವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಂದ ಸ್ವೆಂಪಿ ದ್ಯಯಿಕ ಜ್ಯ ೋತಿ
ಬೆಳಗುವದರೆಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತ.
ವಷ್ಯವಿಡಿೋ ಜರುಗಿದ ಹಲವಾರು
ತಂಡಗಳಗೆ ಪಿ ಶಸಿು ಫಲಕ ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಚಾಲುಕಯ ತಂಡವು ವಾರ್ಷಯಕ
ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ ತ್ತ.
ರಾಷ್ಟ ಿ ಕೂಟ ತಂಡವು ಅತಿ
ಹೆಚಿಚ ರ್ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸೇರಿಸಿದ ತಂಡವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು
ಕ್ಿ ೋಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ತಯ ತು ಮವೆನಸಿದ ವಿಜಯರ್ಗರ ತಂಡ ಶಿವಕುಮರ
ಟ್ಿ ೋಫಿ ಎತಿು ಹಿಡಿಯಿತ್ತ.
ಇದೇ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ
ಪ್ರಿ ಚಾಯಯ ಕರ್ಯಲ್ ತಮೋಜಿತ್
ಬ್ರಸ್ವಾ ಸ್ ವಾರ್ಷಯಕ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿದರು. ಕೆಂದಿ ಪರಿೋಕಾಾ ಮಂಡಳ ರ್ಡಸಿದ
12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋಡಯ ಪರಿೋಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯವರು ರ್ಡಸಿದ
ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೋಕ್ಕಾ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು ಕೆಂಡಾಡಿದರು. ಇತರ
ಸೈನಕ ಶಾಲೆಗಳಗೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರೆ ರ್ಮಮ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳು ಹಲವಾರು ಕ್ಿ ೋಡಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪಠ್ಯಯ ತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ೋತಿಯ ತಂದಿದ್ಯದ ರೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ
ಬ್ರಿ ಗೆಡಿಯರ್ ಗೋವಿೆಂದ ಕಲವಾಡ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಯಕ ಪತಿಿ ಕ್ಕ "ಅಜಿತ್"
ಬ್ರಡುಗಡ ಮಡಿದರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಭೆಯನ್ನು ದೇದ ಶಿಸಿ ಮತನಾಡಿ ತಾವು ವಿಜಯಪುರ ಸೈನಕ
ಶಾಲೆಯ
ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಯಾಗಿದ್ಯದ ಗಿರ್
ಹಲವಾರು
ಸಂದಭಯಗಳನ್ನು
ಸ್ಮ ರಿಸಿಕೆಂಡರು. ಸೈನಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಉತು ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತಿು ದೆ.
ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳು ಅದರ ಸ್ದುಪಯೋಗ ಪಡದು ನಾಯಕತಾ ಗುಣಗಳನ್ನು
ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ಬೆಕು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಲಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳತ ಮಂಡಳ ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳು ನಾಲುೆ ಸಂಥ ಬಗಳದ್ದದ ತೆ. ನಾಲ್ಕೆ ಸ್ದೃಡವಾಗಿದದ ರೆ ಇಡಿೋ
ರಾಜಯ ಕ್ಕೆ ಇದೊೆಂದು ಮದರಿ ಶಾಲೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಲಕರು ಮಕೆ ಳ
ಇಚ್ಛೆ ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೋನ್ನ ಇೆಂತಹ ವೃತಿು ಯನೇು ಆಯೆ ಮಡು ಎೆಂದು
ಒತು ಡ ಹೇರಬೇಡಿ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡಯಲ್ಲಿ ಮಡುವ ಸೇವಗೆ ಸ್ಮರ್ವದದುದ
ಬೇರೆಂದಿಲಿ ಎೆಂದು ಎಲಿ ರನ್ನು ಹುರಿದುೆಂಬ್ರಸಿದರು.
ಕಾಯಯಕಿ ಮದ
ಕನೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಲೆಯ
ವಿವಿಧ
ತಂಡಗಳೆಂದ
ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾಯಯಕಿ ಮ ಏಪಯಡಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತು . ಇದರಲ್ಲಿ
ಸಂಗಿೋತ
ವಿಭಾಗದಿೆಂದ ಸ್ವಮೂಹಗಾರ್, ಶಾಸಿು ಿ ೋಯ ನೃತಯ , ಜರ್ಪದ ನೃತಯ , "ಏಕಲವಯ "
ಕ್ರುನಾಟಕ ಮತ್ತು "ಸ್ಹಿ ಪ್ಹಚಾನ್" ಹಿೆಂದಿೋ ಪಿ ಹಸ್ರ್ ಪಿ ದಶಿಯಸ್ಲಾಯಿತ್ತ.

ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳ ಸೃಜರ್ಶಿೋಲತೆ ಮತ್ತು
ಹಲವಾರು ಮದರಿಗಳನ್ನು
ಪಿ ದಶಿಯಸ್ಲು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಬ್ಲಿ ಕ್ ರ್ಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪಿ ದಶಯರ್ ಏಪಯಡಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತು .
ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತಿ ಕಲೆಗಳು, ಛಾಯಾ ಚಿತಿ ಗಳು, ಅೆಂಚ್ಛ ಚಿೋಟಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾ ರ್ದ
ನ್ನತರ್ ಆವಿಷ್ಕೆ ರಗಳ ಮದರಿಗಳು ಇೆಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು
ಎಲಿ ರ ಗಮರ್ ಸೆಳೆದವು.
ಸ್ವಯಂಕಾಲ ಹೊರಾೆಂಗಣ ಕ್ಿ ೋಡಾೆಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಜರುಗಿದ ಲೇಜಿಮ್
ಕುಣಿತ, ಮಸ್ ಪಿಟಿ , ಜಿಮು ಸಿಟ ಕ್ ಮತ್ತು
ಯೋಗಾ ಪಟ್ಟಗಳ ವಿವಿಧ
ಕವಾಯಿತ್ತಗಳು ಆಕಶಯಕವಾಗಿದದ ವು. ರ್ಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳು
ಆಹಾಾ ನತರಾಗಿ ಕಾಯಯಕಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಗ ೆಂಡಿದದ ರು. ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಕ
ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳ ಬ್ಲಯ ೆಂಡ್ ತಂಡದವರು ಸ್ತಶಾಿ ವಯ ವಾಗಿ ಹಲವು
ದೇಶಭಕ್ು ಗಿೋತೆಗಳನ್ನು ನ್ನಡಿಸಿ ಕಾಯಯಕಿ ಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದರು.
ಗುರುಗಳಾದ ಜಿ ಶಿಿ ೋರಾಮಮೂತಿಯ, ಕ್ಕ ದ್ಯಮೋದರ,
ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಯವರು, ಸೈನಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರರ
ಪಿ ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳೆಂದ ಬ್ಬದ ವಿದ್ಯಯ ಥಿಯಗಳು
ಕಾಯಯಕಿ ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥ ತರಿದದ ರು.
ಶಾಲೆಯ ವರಿಷ್ಠ

