
सोमैया वद्या मंदर, व 
उच्च माध्यमक 

वद्यालय, साकरवाडी
ता. कोपरगाव िज. 
अहमदनगर



सोमैया वद्या मंदर, व उच्च 
माध्यमक वद्यालय, साकरवाडी
ता. कोपरगाव िज. अहमदनगर

सुस्वागतम 
वाषर्णक कायर्णक्रिम 
शैक्षणक वषर्ण:- 
२०१७-२०१८



द. २१ जून २०१७
आंतरराष्ट्रीय योग दन



द. २१ जून २०१७
आंतरराष्ट्रीय योग दन



सोमैया वद्यामंदर साकरवाडी येथे द. २६ जून २०१७ रोजी 
वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांसाठी रोबोटक्स कायर्णशाळेचे आयोजन 

करण्यात आले.

रोबोटक्स कायर्णशाळा



सोमैया वद्यामंदर साकरवाडी येथे द. २६ जून २०१७ रोजी 
वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांसाठी रोबोटक्स कायर्णशाळेचे आयोजन 

करण्यात आले.

रोबोटक्स कायर्णशाळा



द. २ जुलै २०१७ रोजी वद्यालय परसरात वकृ्षारोपण 
करण्यात आले.

वकृ्षारोपण कायर्णक्रिम  



द. २ जुलै २०१७ रोजी वद्यालय परसरात वकृ्षारोपण 
करण्यात आले.

वकृ्षारोपण कायर्णक्रिम  



द. २२ जुलै २०१७ रोजी वद्यालयात आकषर्णक राखी बनवणे 
स्पधार्ण पार पडली.

राखी बनवणे स्पधार्ण



नागपंचमी नमत्त द. २७ जुलै २०१७ रोजी सपर्ण मत्र श्री. पोपटराव दवणे 
यांनी ववध प्रकारच्या सापांची माहती वद्यायार्थ्यांना दली.

सापांवषयी जनजागतृी



द. २ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात लोकमान्य टळक पुण्यतथी 
कायर्णक्रिम पार पडला. यावेळी इ. ९ वी अ च्या वद्यायार्थ्यांनी “मी शेंगा 
खाल्या नाही म्हणून मी टरफले उचलणार नाही” ह आकषर्णक नाटका 

सादर केली.

लोकमान्य टळक पुण्यतथी 



द. 3 ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात शालेय वज्ञान व 
गणत प्रदशर्णनाचे आयोजन करण्यात आले.  

शालेय वज्ञान व गणत प्रदशर्णन



द. 3 ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात शालेय वज्ञान व 
गणत प्रदशर्णनाचे आयोजन करण्यात आले.  

शालेय वज्ञान व गणत प्रदशर्णन



द. ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात रक्षाबंधन कायर्णक्रिमाचे 
आयोजन करण्यात आले.

रक्षाबंधन 



१५ ऑगस्ट २०१७ रोजी स्वातंत्र्यदन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. 
यावेळी स्काउट गाईड च्या पथकाने ध्वज-संचलन केले.

स्वातंत्र्यदन २०१७



१५ ऑगस्ट २०१७ रोजी स्वातंत्र्यदन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. 
यावेळी स्काउट गाईड च्या पथकाने ध्वज-संचलन केले.

स्वातंत्र्यदन २०१७



द. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात पयार्णवरणपूरक गणपती मूतर्षी 
तयार करणे कायर्णशाळेचे आयोजन करण्यात आले.   

Ecofriendly Ganpati Making



द. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात पयार्णवरणपूरक गणपती मूतर्षी 
तयार करणे कायर्णशाळेचे आयोजन करण्यात आले.   

Ecofriendly Ganpati Making



द. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात पयार्णवरणपूरक गणपती मूतर्षी 
तयार करणे कायर्णशाळेचे आयोजन करण्यात आले.   

Ecofriendly Ganpati Making



द. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात पयार्णवरणपूरक गणपती मूतर्षी 
तयार करणे कायर्णशाळेचे आयोजन करण्यात आले.   

Ecofriendly Ganpati Making



द. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात पयार्णवरणपूरक गणपती मूतर्षी 
तयार करणे कायर्णशाळेचे आयोजन करण्यात आले.   

Ecofriendly Ganpati Making



द. २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात रांगोळी स्पधर्धेचे 
आयोजन करण्यात आले.   

रांगोळी स्पधार्ण



द. २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात रांगोळी स्पधर्धेचे 
आयोजन करण्यात आले.   

रांगोळी स्पधार्ण



द. २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात रांगोळी स्पधर्धेचे 
आयोजन करण्यात आले.   

रांगोळी स्पधार्ण



द. २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी वद्यालयात रांगोळी स्पधर्धेचे 
आयोजन करण्यात आले.   

रांगोळी स्पधार्ण



द. ०५ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात शक्षक दन साजरा 
करण्यात आला. यावेळी इ. १० वी च्या वद्यायार्थ्यांनी शक्षकांची 

भूमका पार पाडली.

शक्षक दन



द. ०५ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात शक्षक दन साजरा 
करण्यात आला. यावेळी इ. १० वी च्या वद्यायार्थ्यांनी शक्षकांची 

भूमका पार पाडली.

शक्षक दन



द. ०९ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात संस्था स्थापना दन 
साजरा करण्यात आला. 

संस्था स्थापना दन



द. १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात हदंी भाषा दन साजरा 
करण्यात आला.

हदंी भाषा दन 



द. १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात हदंी भाषा दन साजरा 
करण्यात आला.

हदंी भाषा दन 



फुटबॉल खेळाला प्रोत्साहन मळावे य उद्देशाने द. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात 
फुटबॉल सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले. 

फुटबॉल सामन्यांचे आयोजन 



फुटबॉल खेळाला प्रोत्साहन मळावे य उद्देशाने द. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात 
फुटबॉल सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले. 

फुटबॉल सामन्यांचे आयोजन 



द. २ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी वद्यालयात महात्मा गांधी व 
लालबहादरू शास्त्री जयंती साजरी करण्यात आली.

महात्मा गांधी व लालबहादरू शास्त्री जयंती



द. २ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी वद्यालयात महात्मा गांधी व 
लालबहादरू शास्त्री जयंती साजरी करण्यात आली.

महात्मा गांधी व लालबहादरू शास्त्री जयंती



जंतापासून संरक्षण व्हावे या उद्देशाने वद्यालयात वद्यायार्थ्यांना परणामकारकपणे हात 
कसे धुवावे याचे प्रशक्षण वद्यायार्थ्यांना देण्यात आले.

Hand Wash Training



द. ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात वद्याथर्षी दन साजरा 
करण्यात आला.

वद्याथर्षी दन



द. ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात वद्याथर्षी दन साजरा 
करण्यात आला.

वद्याथर्षी दन



द. १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरू जयंती व बालदन साजरा 
करण्यात आला.

बाल दन



द. १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरू जयंती व बालदन साजरा 
करण्यात आला.

बाल दन



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १७ त े१९ नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान 
ववध स्पधार्थ्यांचे आयोजन करण्यात आले.

शालेय स्पधार्ण 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १७ त े१९ नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान 
ववध स्पधार्थ्यांचे आयोजन करण्यात आले.

शालेय स्पधार्ण 



द. २७ नोहेंबर २०१७ रोजी संवधान दन साजरा करण्यात आला. यावेळी 
संवधान उद्देशकेचे सामुहक वाचन करण्यात आले. 

संवधान दन



द. २७ नोहेंबर २०१७ रोजी संवधान दन साजरा करण्यात आला. यावेळी 
संवधान उद्देशकेचे सामुहक वाचन करण्यात आले. 

संवधान दन



द. २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वद्यायार्थ्यांनी ववध ठकाणी भेटी देऊन 
तथेील कायर्ण जाणून घेतले.

क्षेत्रभेट 



द. २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वद्यायार्थ्यांनी ववध ठकाणी भेटी देऊन 
तथेील कायर्ण जाणून घेतले.

क्षेत्रभेट 



द. २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वद्यायार्थ्यांनी ववध ठकाणी भेटी देऊन 
तथेील कायर्ण जाणून घेतले.

क्षेत्रभेट 



Post Office Wari

क्षेत्रभेट 



ADCC Bank Wari
क्षेत्रभेट 



द. ०६ डसेंबर २०१७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरनवार्णन दनाचे 
आयोजन करण्यात आले.

महापरनवार्णन दन 



द. ०६ डसेंबर २०१७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरनवार्णन दनाचे 
आयोजन करण्यात आले.

महापरनवार्णन दन 



द. ११ डसेंबर २०१७ वद्यालयात वद्यायार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी 
साहत्य कवायत कायर्णक्रिमाचे आयोजन करण्यात आले.

साहत्य कवायत (PT Display)



द. ११ डसेंबर २०१७ वद्यालयात वद्यायार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी 
साहत्य कवायत कायर्णक्रिमाचे आयोजन करण्यात आले.

साहत्य कवायत (PT Display)



वद्यायार्थ्यांना व्यावहारक ज्ञानाचा अनुभव मळावा य उद्देशाने वद्यालयात द. २० 
डसेंबर २०१७ रोजी बाल-आनंद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी 
वद्यायार्थ्यांनी ववध प्रकारच्या भाजीपाला व खाण्याच्या वस्तूंची वक्रिी करून 

व्यावहारक ज्ञानाचा  अनुभव घेतला. 

बाल-आनंद मेळावा 



वद्यायार्थ्यांना व्यावहारक ज्ञानाचा अनुभव मळावा य उद्देशाने वद्यालयात द. २० 
डसेंबर २०१७ रोजी बाल-आनंद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी 

वद्यायार्थ्यांनी ववध प्रकारच्या भाजीपाला व खाण्याच्या पदाथार्थ्यांची वक्रिी करून 
व्यावहारक ज्ञानाचा  अनुभव घेतला. 

बाल-आनंद मेळावा 



वद्यायार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मळावा य हेतूने दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी 
द. २१ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात सांस्कृतक कायर्णक्रिमांचे आयोजन करण्यात 

आले.  

सांस्कृतक कायर्णक्रिम २०१७



वद्यायार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मळावा य हेतूने दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी 
द. २१ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात सांस्कृतक कायर्णक्रिमांचे आयोजन करण्यात 

आले.  

सांस्कृतक कायर्णक्रिम २०१७



वद्यायार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मळावा य हेतूने दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी 
द. २१ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात सांस्कृतक कायर्णक्रिमांचे आयोजन करण्यात 

आले.  

सांस्कृतक कायर्णक्रिम २०१७



वद्यायार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मळावा य हेतूने दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी 
द. २१ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात सांस्कृतक कायर्णक्रिमांचे आयोजन करण्यात 

आले.  

सांस्कृतक कायर्णक्रिम २०१७



स्काउट गाईड कॅम्पदरम्यान वद्यालयात द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी 
Sweet-Dish स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. य दरम्यान वद्यायार्थ्यांनी 

ववध खाण्याचे पदाथर्ण बनवले. 

Sweet Dishes Competition 



स्काउट गाईड कॅम्पदरम्यान वद्यालयात द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी 
Sweet-Dish स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. य दरम्यान वद्यायार्थ्यांनी 

ववध खाण्याचे पदाथर्ण बनवले. 

Sweet Dishes Competition 



स्काउट गाईड कॅम्पदरम्यान वद्यालयात द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी 
Sweet-Dish स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. य दरम्यान वद्यायार्थ्यांनी 

ववध खाण्याचे पदाथर्ण बनवले. 

Sweet Dishes Competition 



दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात शकेोटी 
कायर्णक्रिमाचे आयोजन करण्यात आले. 

शकेोटी कायर्णक्रिम २०१७ 



दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात शकेोटी 
कायर्णक्रिमाचे आयोजन करण्यात आले. 

शकेोटी कायर्णक्रिम २०१७ 



दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात शकेोटी 
कायर्णक्रिमाचे आयोजन करण्यात आले. 

शकेोटी कायर्णक्रिम २०१७ 



दरवषर्षीप्रमाणे याही वषर्षी द. २३ डसेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात शकेोटी 
कायर्णक्रिमाचे आयोजन करण्यात आले. 

शकेोटी कायर्णक्रिम २०१७ 



द. ०३ जानेवारी २०१७ रोजी वद्यालयात सावत्रीमाई फुले जयंती व 
महला मुक्ती दन साजरा करण्यात आला. 

सावत्रीबाई फुले जयंती



द. ०३ जानेवारी २०१७ रोजी वद्यालयात सावत्रीमाई फुले जयंती व 
महला मुक्ती दन साजरा करण्यात आला. 

सावत्रीबाई फुले जयंती



राष्ट्रीय मतदाता दनाच्या पावर्णभूमीवर वद्यालयात 
चत्रकला स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

चत्रकला स्पधार्ण



राष्ट्रीय मतदाता दनाच्या पावर्णभूमीवर वद्यालयात 
चत्रकला स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

चत्रकला स्पधार्ण



राष्ट्रीय मतदाता दनाच्या पावर्णभूमीवर वद्यालयात रांगोळी 
स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

रांगोळी स्पधार्ण



राष्ट्रीय मतदाता दनाच्या पावर्णभूमीवर वद्यालयात रांगोळी 
स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

रांगोळी स्पधार्ण



रांगोळी स्पधर्धेत वद्यालयाची वद्याथर्णनी कु. कल्याणी जंगम 
हने तालुक्यात ततृीय क्रिमांक मळवला.

रांगोळी स्पधार्ण



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १७, १८ व १९ जानेवारी २०१८ ला 
तीनदवसीय अंतगर्णत मूल्यमापन कायर्णशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

अंतगर्णत मूल्यमापन कायर्णशाळा 



यावेळी उपिस्थतांना मागर्णदशर्णन करताना कवता वैद्य मॅडम.  

अंतगर्णत मूल्यमापन कायर्णशाळा 



द. ०९ व १० जानेवारी २०१८ रोजी वद्यालयात, सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी, 
लक्ष्मीवाडी व शारदा इंिलश मेडयम स्कूल कोपरगाव यांच्या १४ व १७ वषार्थ्यांखालील 

मुलांच्या Challenger Trophy क्रिकेट स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

Challenger Trophy 2018



द. ०९ व १० जानेवारी २०१८ रोजी वद्यालयात, सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी, 
लक्ष्मीवाडी व शारदा इंिलश मेडयम स्कूल कोपरगाव यांच्या १४ व १७ वषार्थ्यांखालील 

मुलांच्या Challenger Trophy क्रिकेट स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

Challenger Trophy 2018



द. ०९ व १० जानेवारी २०१८ रोजी वद्यालयात, सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी, 
लक्ष्मीवाडी व शारदा इंिलश मेडयम स्कूल कोपरगाव यांच्या १४ व १७ वषार्थ्यांखालील 

मुलांच्या Challenger Trophy क्रिकेट स्पधर्धेचे आयोजन करण्यात आले. 

Challenger Trophy 2018



यामध्ये १४ वषार्णखालील स्पधर्धेत सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडीच्या 
वद्यायार्थ्यांच्या संघाने वजेतपेद पटकावले. 

Challenger Trophy 2018



तसेच १७ वषार्णखालील स्पधर्धेत देखील सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडीच्या 
वद्यायार्थ्यांच्या संघाने वजेतपेद पटकावले. 

Challenger Trophy 2018



द. २६ जानेवारी २०१८ रोजी वद्यालयात भारतीय प्रजासत्ताक दन मोठ्या 
उत्साहात साजरा करण्यात आला. 

प्रजासत्ताक दन २०१८



द. २६ जानेवारी २०१८ रोजी वद्यालयात भारतीय प्रजासत्ताक दन मोठ्या 
उत्साहात साजरा करण्यात आला. 

प्रजासत्ताक दन २०१८



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक वषर्ण २०१७-
२०१८ चा पारतोषक वतरण समारंभ पार पडला. 

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक वषर्ण २०१७-
२०१८ चा पारतोषक वतरण समारंभ पार पडला. 

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक वषर्ण २०१७-
२०१८ चा पारतोषक वतरण समारंभ पार पडला. 

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक वषर्ण २०१७-
२०१८ चा पारतोषक वतरण समारंभ पार पडला. 

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक वषर्ण २०१७-
२०१८ चा पारतोषक वतरण समारंभ पार पडला. 

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक वषर्ण २०१७-
२०१८ चा पारतोषक वतरण समारंभ पार पडला. 

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सवर्वोत्कृष्ट हाउस चा पुरस्कार िस्वकारताना सुंदरबन हाउसचे मागर्णदशर्णक 
शक्षक व संघ नायक.  

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडीच्या माजी वद्याथर्णनी तसेच राधाबाई काळे 
कन्या वद्यामंदर, कोळपेवाडी येथील मुख्याध्यापका श्रीम. देवरे मॅडम यांनी 

यावेळी उपिस्थत वद्यायार्थ्यांना मागर्णदशर्णन केले.

वाषर्णक पारतोषक वतरण समारंभ 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी शैक्षणक 
वषर्ण २०१७-२०१८ चा “कमर्णयोगी” या हस्तलखीताचे अनावरण करण्यात 

आले.

“कमर्णयोगी” या हस्तलखीताचे अनावरण  



द. १२ फेब्रुवारी २०१८ ला शैक्षणक सहलीचे आयोजन करण्यात आले. 
यावेळी म. फुले कृषी वद्यापीठ, मुळा धरण, रणगाडा संग्रहालय, साईबन 

इ. ठकाणी भेट देण्यात आली.

शैक्षणक सहल



द. १२ फेब्रुवारी २०१८ ला शैक्षणक सहलीचे आयोजन करण्यात आले. 
यावेळी म. फुले कृषी वद्यापीठ, मुळा धरण, रणगाडा संग्रहालय, साईबन 

इ. ठकाणी भेट देण्यात आली.

शैक्षणक सहल



द. १२ फेब्रुवारी २०१८ ला शैक्षणक सहलीचे आयोजन करण्यात आले. 
यावेळी म. फुले कृषी वद्यापीठ, मुळा धरण, रणगाडा संग्रहालय, साईबन 

इ. ठकाणी भेट देण्यात आली.

शैक्षणक सहल



द. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी इ. १० वी व इ. १२ वी च्या वद्यायार्थ्यांना 
भावपूणर्ण नरोप देण्यात आला. 

नरोप समारंभ



द. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी इ. १० वी व इ. १२ वी च्या वद्यायार्थ्यांना 
भावपूणर्ण नरोप देण्यात आला. 

नरोप समारंभ



द. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी इ. १० वी व इ. १२ वी च्या वद्यायार्थ्यांना 
भावपूणर्ण नरोप देण्यात आला. 

नरोप समारंभ



द. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी इ. १० वी व इ. १२ वी च्या वद्यायार्थ्यांना 
भावपूणर्ण नरोप देण्यात आला. 

नरोप समारंभ



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १९ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी शवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.

शवजयंती २०१८



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १९ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी शवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.

शवजयंती २०१८



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी येथे द. १९ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी शवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.

शवजयंती २०१८



यावेळी अफजलखानाचा वध हा प्रसंग नाटकेद्वारे सादर 
करण्यात आला.

शवजयंती २०१८



वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांना दररोज दपुारी वेगवेगळ्या प्रकारचा पोषण 
आहार देण्यात येतो.

 

शालेय पोषण आहार



वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांना दररोज दपुारी वेगवेगळ्या प्रकारचा पोषण 
आहार देण्यात येतो.

 

शालेय पोषण आहार



Thank You!


