
सोमैया वद्या मंदर, व 
उच्च माध्यमक 

वद्यालय, साकरवाडी
ता. कोपरगाव िज. 
अहमदनगर



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

सुवागतम
वाषर्मक कायर्मक्रम 
शैक्षणक वषर्म:- 
२०१८-२०१९



द. १५ जून २०१८ रोजी वद्यालयात प्रिवेश घेऊन 
नवीन  आलेल्या वद्यायार्थ्यांचे फुल, मठाई व वही 

देवून वागत करण्यात आले.

शैक्ष. वषर्म २०१८-२०१९ सुरुवात व नवीन 
वद्यायार्थ्यांचे वागत 



द. १५ जून २०१८ रोजी वद्यालयात प्रिवेश घेऊन 
नवीन  आलेल्या वद्यायार्थ्यांचे फुल, मठाई व वही 

देवून वागत करण्यात आले.

शैक्ष. वषर्म २०१८-२०१९ सुरुवात व नवीन 
वद्यायार्थ्यांचे वागत 



द. १५ जून २०१८ रोजी वद्यालयात प्रिवेश घेऊन 
नवीन  आलेल्या वद्यायार्थ्यांचे फुल, मठाई व वही 

देवून वागत करण्यात आले.

शैक्ष. वषर्म २०१८-२०१९ सुरुवात व नवीन 
वद्यायार्थ्यांचे वागत 



द. २१ जून २०१८
आंतरराष्ट्रीय योग दन



द. २१ जून २०१८
आंतरराष्ट्रीय योग दन



सोमैया वद्यामंदर साकरवाडी येथे द. २५ व २६ जून २०१७ रोजी 
वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांसाठी रोबोटक्स कायर्मशाळेचे आयोजन 

करण्यात आले.

रोबोटक्स कायर्मशाळा



सोमैया वद्यामंदर साकरवाडी येथे द. २५ व २६ जून २०१७ रोजी 
वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांसाठी रोबोटक्स कायर्मशाळेचे आयोजन 

करण्यात आले.

रोबोटक्स कायर्मशाळा



सोमैया वद्यामंदर साकरवाडी येथे द. २५ व २६ जून २०१७ रोजी 
वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांसाठी रोबोटक्स कायर्मशाळेचे आयोजन 

करण्यात आले.

रोबोटक्स कायर्मशाळा



द. १४ जुलै २०१७ रोजी वद्यालय परसरात शाळा व्यवथापन समती 
अध्यक्ष व सदय यांचे हत ेवकृ्षारोपण करण्यात आले.

वकृ्षारोपण कायर्मक्रम  



द. १४ जुलै २०१७ रोजी वद्यालय परसरात शाळा व्यवथापन समती 
अध्यक्ष व सदय यांचे हत ेवकृ्षारोपण करण्यात आले.

वकृ्षारोपण कायर्मक्रम  



वद्यायार्थ्यांना मतदान  प्रिक्रयेची माहती व्हावी य उद्देशाने वद्यालयात द. १४ 
जुलै २०१७ रोजी वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक पार पडली. 

वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक २०१८-२०१९



वद्ययार्थ्यांना मतदान प्रिक्रयेची माहती व्हावी य उद्देशाने वद्यालयात द. १४ 
जुलै २०१७ रोजी वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक पार पडली. 

वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक २०१८-२०१९



अतशय चुरशीच्या झालेल्या या नवडणुकीत वद्याथर्मनी प्रितनधी म्हणून कु. 
कल्याणी जंगम हची नवड झाली.

वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक २०१८-२०१९



तसेच वद्याथर्थी प्रितनधी म्हणून च. साहल बारहाते याची नवड झाली.

वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक २०१८-२०१९



तसेच कनष्ठ महावद्यालय वद्याथर्थी प्रितनधी म्हणून 
कु. राजश्री आहेर हची नवड झाली.

वद्याथर्थी व वद्याथर्मनी प्रितनधी नवडणूक २०१८-२०१९



द. १६ जुलै त े१९ जुलै २०१८या कालावधीत वद्यालयात वद्याथर्थी, शक्षक व 
पालकांसाठी रूबरू प्रिशक्षण कायर्मशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

रूबरू प्रिशक्षण कायर्मशाळा



द. १६ जुलै त े१९ जुलै २०१८या कालावधीत वद्यालयात वद्याथर्थी, शक्षक व 
पालकांसाठी रूबरू प्रिशक्षण कायर्मशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

रूबरू प्रिशक्षण कायर्मशाळा



द. १६ जुलै त े१९ जुलै २०१८या कालावधीत वद्यालयात वद्याथर्थी, शक्षक व 
पालकांसाठी रूबरू प्रिशक्षण कायर्मशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

रूबरू प्रिशक्षण कायर्मशाळा



द. २७ जुलै २०१८ रोजी दरवषर्थीप्रिमाणे याही वषर्थी वद्यालयात गुरुपौणर्ममा साजरी करण्यात 
आली. या कायर्मक्रमाचे आयोजन इ. ८ वी ब च्या वद्यायार्थ्यांनी केले.

गुरुपोणर्ममा २०१८



द. २७ जुलै २०१८ रोजी दरवषर्थीप्रिमाणे याही वषर्थी वद्यालयात गुरुपौणर्ममा साजरी करण्यात 
आली. या कायर्मक्रमाचे आयोजन इ. ८ वी ब च्या वद्यायार्थ्यांनी केले.

गुरुपोणर्ममा २०१८



द. २ ऑगट २०१८ रोजी वद्यालयात लोकमान्य टळक पुण्यतथी व 
अण्णाभाऊ साठे जयंती कायर्मक्रम पार पडला. इ. ७ वी अ च्या वगार्मने या 

कायर्मक्रमाचे आयोजन केले.

लोकमान्य टळक पुण्यतथी व अण्णाभाऊ साठे जयंती 



यावेळी  इ. ७ वी अ चा वद्याथर्थी च. मयूर कपर्डे याने लोकमान्य टळक 
यांची आकषर्मक वेशभूषा साकारली.

लोकमान्य टळक पुण्यतथी व अण्णाभाऊ साठे जयंती 



द. ०४ ऑगट २०१८ रोजी वद्यालयात आकषर्मक राखी बनवणे कायर्मशाळा पार पडली. 
यावेळी कलाशक्षक श्री. बडर्डे सर व इतरांनी वद्यायार्थ्यांना मागर्मदशर्मन केले.

राखी बनवणे कायर्मशाळा



मुलांनी तयार केलेल्या राख्या परकीय शत्रूपंासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी 
देशाच्या सीमेवर तैनात असणाऱ्या जवानांना पाठवण्यात आल्या.

राखी बनवणे कायर्मशाळा



द. १०/०८/२०१८ रोजी वद्यालयात वातंत्र्यदनानमत्त देशभक्तीपर 
गीत गायन पधर्डेचे आयोजन करण्यात आले. 

देशभक्तीपर गीत गायन पधार्म



द. १०/०८/२०१८ रोजी वद्यालयात वातंत्र्यदनानमत्त देशभक्तीपर 
गीत गायन पधर्डेचे आयोजन करण्यात आले. 

देशभक्तीपर गीत गायन पधार्म



द. ११ ऑगट २०१८ रोजी वद्यालयात मेहंदी पधर्डेचे 
आयोजन करण्यात आले.

मेहंदी पधार्म 



यावेळी वद्याथर्थी व वद्याथर्मनींनी पधर्डेत सहभागी होत 
आपल्या हातावर आकषर्मक मेहंदी काढली.

मेहंदी पधार्म 



यावेळी वद्याथर्थी व वद्याथर्मनींनी पधर्डेत सहभागी होत 
आपल्या हातावर आकषर्मक मेहंदी काढली.

मेहंदी पधार्म 



१५ ऑगट २०१८ रोजी वातंत्र्यदन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. 
यावेळी काउट गाईड च्या पथकाने ध्वज-संचलन केले.

वातंत्र्यदन २०१८



१५ ऑगट २०१८ रोजी वातंत्र्यदन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. 
यावेळी काउट गाईड च्या पथकाने ध्वज-संचलन केले.

वातंत्र्यदन २०१८



HSC व SSC परीक्षेत नैपुण्य मळवलेल्या वद्यायार्थ्यांना यावेळी 
बक्षीस वतरण करण्यात आले.

वातंत्र्यदन २०१८



द. २५ ऑगट २०१८ रोजी वद्यालयात रक्षाबंधन कायर्मक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आले.

रक्षाबंधन 



द. २५ ऑगट २०१८ रोजी वद्यालयात रक्षाबंधन कायर्मक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आले.

रक्षाबंधन 



द. ०५ सप्टेंबर २०१८ रोजी वद्यालयात शक्षक दन साजरा 
करण्यात आला. यावेळी इ. १० वी च्या वद्यायार्थ्यांनी 

शक्षकांची भूमका पार पाडली.

शक्षक दन



द. ०५ सप्टेंबर २०१८ रोजी वद्यालयात शक्षक दन साजरा 
करण्यात आला. यावेळी इ. १० वी च्या वद्यायार्थ्यांनी 

शक्षकांची भूमका पार पाडली.

शक्षक दन



द. ०७ सप्टेंबर २०१८ रोजी वद्यालयात पयार्मवरणपूरक गणपती मूतर्थी 
तयार करणे कायर्मशाळेचे आयोजन करण्यात आले.   

Ecofriendly Ganapati Making



यावेळी वद्यालयातील वद्यायार्थ्यांनी आकषर्मक गणेश मूतर्थी तयार करून 
त्याची आपापल्या घरी प्रितष्ठापना केली.

Ecofriendly Ganapati Making



द. ०८ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात संथा थापना दन 
साजरा करण्यात आला. 

 संथा थापना दन



द. ०८ सप्टेंबर २०१७ रोजी वद्यालयात संथा थापना दन 
साजरा करण्यात आला. 

 संथा थापना दन



द. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी वद्यालयात हदंी भाषा दन साजरा 
करण्यात आला.

हदंी भाषा दन 



यावेळी इ. ६ वी अ च्या वद्यायार्थ्यांनी कायर्मक्रमाचे आयोजन करून या वषयावर 
हदंी भाषते समाज-प्रिबोधनपर नाटका सदर केली, तसेच इतर वगार्मतील 

वद्यायार्थ्यांनी हदंी भाषते कवता सदर केल्या.  

हदंी भाषा दन 



द. २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी संजीवनी, कोपरगाव येथे पार पडलेल्या हतकला पधर्डेत 
आपल्या वद्यालयाच्या वद्यायार्थ्यांनी प्रिथम क्रमांकाचे पारतोषक पटकावले. 

संजीवनी महोत्सव 



सवर्म सहभागी वद्यायार्थ्यांना कला शक्षक श्री. बडर्डे सर, श्रीम. वक्ते मॅडम, श्रीम. 
नकम मॅडम आदी शक्षकांचे मागर्मदशर्मन लाभले.

संजीवनी महोत्सव 



द. २७/०९/२०१८ वद्यालयातील शक्षकांसाठी Google Suite प्रिशक्षण 
कायर्मशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्रीम. कंजल दवे व

 श्री. सत्या बोका यांनी शक्षकांना प्रिशक्षण दले. 

Google Suite प्रिशक्षण कायर्मशाळा



द. २७/०९/२०१८ वद्यालयातील शक्षकांसाठी Google Suite प्रिशक्षण 
कायर्मशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्रीम. कंजल दवे व

 श्री. सत्या बोका यांनी शक्षकांना प्रिशक्षण दले. 

Google Suite प्रिशक्षण कायर्मशाळा



द. २ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी वद्यालयात महात्मा गांधी व 
लालबहादरू शात्री जयंती साजरी करण्यात आली.

महात्मा गांधी व लालबहादरू शात्री जयंती



यावेळी वद्यायार्थ्यांनी शालेय परसर तसेच आपापल्या वगार्मची 
वच्छता केली.

महात्मा गांधी व लालबहादरू शात्री जयंती



तसेच वगर्म वच्छता झाल्यानंतर वगर्म सजावट करण्यात आली.
महात्मा गांधी व लालबहादरू शात्री जयंती



द. ०३ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी वद्यालयात 
चत्रकला पधार्म घेण्यात आली.

चत्रकला पधार्म



द. ०३ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी वद्यालयात 
चत्रकला पधार्म घेण्यात आली.

चत्रकला पधार्म



द. ०६ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी वद्यालयात रांगोळी पधर्डेचे 
आयोजन करण्यात आले.   

रांगोळी पधार्म



द. ०६ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी वद्यालयात रांगोळी पधर्डेचे 
आयोजन करण्यात आले.   

रांगोळी पधार्म



मतदानावषयी लोकांमध्ये जनजागतृी व्हावी या उद्देशाने द. ०६ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी 
आपल्या वद्यालयातफर्डे  वारी गावामध्ये मतदार जनजागतृी फेरी काढण्यात आली.

मतदाता जनजागतृी फेरी



द. १२ व १३ ऑक्टोंबर २०१८  रोजी सोमैया वद्यावहार, मुंबई येथे पार 
पडलेल्या रोबोटक्स पधर्डेत वद्यालयाच्या वद्याथर्थी व वद्याथर्मनींनी 

आपला सहभाग नोंदवला.

रोबोटक्स पधार्म  



तसेच या पधर्डेत वद्यालयाच्या वद्याथर्मनींनी 
कॉड-कॉप्टरप्रिकारात द्वतीय क्रमांक पटकावला.  

रोबोटक्स पधार्म  



१५ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी डॉ. ए. पी. जे. अब्दलु कलाम जयंतीनमत्त 
वद्यालयात वाचन पे्रिरणा दन साजरा करण्यात आला. 

वाचन पे्रिरणा दन



वद्यायार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी नमार्मण व्हावी या उद्देशाने हा 
दन साजरा करण्यात येतो.

वाचन पे्रिरणा दन



द. १३ ऑगट २०१८ रोजी, १९८४-१९८५ या शैक्षणक वषार्मत वद्यालयात शकत 
असलेल्या SSC वगार्मच्या माजी वद्यायार्थ्यांनी वद्यालयाला भेट दली.

नेहसंमेलन (१९८४-१९८५) 



द. १३ ऑगट २०१८ रोजी, १९८४-१९८५ या शैक्षणक वषार्मत वद्यालयात 
शकत असलेल्या SSC वगार्मच्या माजी वद्यायार्थ्यांनी वद्यालयाला भेट दली.

नेहसंमेलन (१९८४-१९८५) 



तसेच याच माजी वद्यायार्थ्यांनी द. २९ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी, 
वद्यालयाला भेट देऊन शाळेला वाचनीय पुतके भेट दली.

नेहसंमेलन (१९८४-१९८५) 



द. २९ जून २०१८ रोजी, १९९४-१९९५ या शैक्षणक वषार्मत वद्यालयात शक्षण 
घेतलेल्या SSC वगार्मच्या माजी वद्यायार्थ्यांनी वद्यालयाला भेट दली.

नेहसंमेलन (१९९४-१९९५) 



द. २९ जून २०१८ रोजी, १९९४-१९९५ या शैक्षणक वषार्मत वद्यालयात शक्षण 
घेतलेल्या SSC वगार्मच्या माजी वद्यायार्थ्यांनी वद्यालयाला भेट दली.

नेहसंमेलन (१९९४-१९९५) 



नावन्यपूणर्म उपक्रम राबवणारी व िजल्ह्यात अग्रगण्य क्रमांकावर असणारी आत्मा मालक 
इंटरनॅशनल शाळेला वद्यालयाच्या शक्षकांनी द. ३१ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी भेट दली व तथेील 

वेगवेगळे उपक्रम व त्यासाठीचे व्यवथापन समजावून घेतले.

शाळा भेट 



यावेळी आत्मा मालक इंटरनॅशनल च ेमुख्याध्यापक श्री. नरंजन डांगे सर यांनी अतशय उत्कृष्ट 
पद्धतीने वद्यालयाच्या शक्षकांना मागर्मदशर्मन करून त्यांच्या शंकांचे नरसन केले.

शाळा भेट 



द. २० ऑगट २०१८ रोजी वद्यालयात िजल्हा क्रीडा अधकारी यांचे सौजन्याने 
िजल्हातरीत टेबल-टेनस पधार्म वद्यालयात यशवीरीत्या पार पडली.  

िजल्हातरीत टेबल-टेनस पधार्म



वद्यालयातील कशोरवयीन वद्याथर्मनींसाठी द. १९ जुलै २०१८ रोजी 
वद्यालयात मोफत रक्त तपासणी शबीर आयोिजत करण्यात आले. 

रक्त तपासणी शबीर



वद्यालयातील सवर्म वद्यायार्थ्यांसाठी  द. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी वद्यालयात 
मोफत आरोग्य तपासणी शबीर आयोिजत करण्यात आले. 

आरोग्य तपासणी शबीर



द. 23 ऑक्टोंबर 2018 रोजी वद्यालयात के. जे. सोमैया नसर्थ्यांग कॉलेज, मुंबई येथील 
वद्यायार्थ्यांनी पवी व पयार्मवरणासंबंधी ववध उपकरणांच्या माध्यमातून जनजागतृी केली.

पयार्मवरण जनजागतृी 



द. ०३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वद्यालयात गोवर व रुबेला य आजारावषयी जनजागतृी 
व्हावी या उद्देशाने  “गोवर व रुबेला पालक उद्बोधन सभा” आयोिजत करण्यात आली. 
यावेळी उपिथत पालकांना आरोग्यसेवका सौ . योगता पवार यांनी मागर्मदशर्मन केले. 

गोवर व रुबेला पालक उद्बोधन सभा



दवाळीनमत्त वद्यालयामध्ये द. ०३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वद्यायार्थ्यांनी ववध प्रिकारचे 
आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार केल्या. त्यांना कलाशक्षक श्री. बडर्डे सर व इतर सवर्म 

शक्षकांनी मागर्मदशर्मन केले.  

आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार करणे.



दवाळीनमत्त वद्यालयामध्ये द. ०३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वद्यायार्थ्यांनी ववध प्रिकारचे 
आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार केल्या. त्यांना कलाशक्षक श्री. बडर्डे सर व इतर सवर्म 

शक्षकांनी मागर्मदशर्मन केले.  

आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार करणे.



दवाळीनमत्त वद्यालयामध्ये द. ०३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वद्यायार्थ्यांनी ववध प्रिकारचे 
आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार केल्या. त्यांना कलाशक्षक श्री. बडर्डे सर व इतर सवर्म 

शक्षकांनी मागर्मदशर्मन केले.  

आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार करणे.



दीपावली निम्मत शाळेत रांगोळी काढण्यात आली.



मुलांनी तयार केलेल्या आकषर्मक पणत्यांचे यावेळी शक्षक व वद्यायार्थ्यांनी 
प्रिज्वलन केले.

आकाशकंदील व रंगीबेरंगी पणत्या तयार करणे.



द. 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी वद्यालयात संवधान दन 
साजरा करण्यात आला.

संवधान दन



द. 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी वद्यालयात गोवर व रुबेला प्रितबंधक लसीकरण कायर्मक्रम पार 
पडला. यावेळी पंचायत समती कोपरगाव व आरोग्य वभागाचे ववध पदाधकारी  व कमर्मचारी 

उपिथत होते.  

गोवर व रुबेला लसीकरण



यावेळी वद्यालयातील 15 वषर्म वयापयर्थ्यांतच्या वद्यायार्थ्यांना सदर लस देण्यात आली. यावेळी 
लसीकरण झालेल्या वद्यायार्थ्यांना पदाधकाऱ्यांच्या हत ेप्रिमाणपत्र देण्यात आले.  

गोवर व रुबेला लसीकरण



द. 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी वद्यालयात महात्मा ज्योतबा फुले पुण्यतथी साजरी 
करण्यात आली. या कायर्मक्रमाचे आयोजन इ. 6 वी ब च्या वद्यायार्थ्यांनी केले.

महात्मा फुले पुण्यतथी 



द. 01 डसेंबर 2018 रोजी आंतरराष्ट्रीय एड्स दनानमत्त वद्यालयात के. जे. सोमैया नसर्थ्यांग 
कॉलेज मुंबई येथील वद्यायार्थ्यांनी पथनाट्य सादरीकरण करून वद्यायार्ममध्ये एड्स वषयी जनजागतृी 

केली. तसेच वद्याथर्थी व शक्षकांच्या ववध शंकांचे नरसन केले. 

एड्स दन- जनजागतृी



द. 2 डसेंबर 2018 रोजी वद्यायार्थ्यांनी ADDC Bank च्या वारी 
शाखेस भेट दली व तथेील कामकाज समजावून घेतले.

क्षेत्रभेट- ADDC Bank 



द. 06 डसेंबर 2018 रोजी वद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरीनवार्मन 
दनानमत्त अभवादन सभेचे आयोजन करण्यात आले. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरीनवार्मन दन



द. 24 डसेंबर 2018 रोजी वद्यालयात शैक्षणक वषर्म 2018-2019  चे 
वाषर्मक नेहसंमेलन आयोिजत करण्यात आले. 

वाषर्मक नेहसंमेलन 2018-2019



द. 24 डसेंबर 2018 रोजी वद्यालयात शैक्षणक वषर्म 2018-2019  चे 
वाषर्मक नेहसंमेलन आयोिजत करण्यात आले. 

वाषर्मक नेहसंमेलन 2018-2019



पोलीस रेझगं ड ेसप्ताह नमत्त द. 04 जानेवारी 2019 रोजी वद्यालयात कोपरगाव 
ग्रामीण पोलीस टेशनचे पोलीस नरीक्षक श्री. प्रिवीण लोखंड ेसाहेब यांनी वद्यालयातील 

वद्यायार्थ्यांना करयर बाबत मागर्मदशर्मन केले. 

पोलीस रेझगं ड ेसप्ताह



यावेळी सहायक पोलीस नरीक्षक संजय पवार यांनी वद्यायार्थ्यांनी पोलीस दलात 
वापरत असलेल्या ववध शस्रात्रांची माहती उपिथत वद्यायार्थ्यांना दली. 

पोलीस रेझगं ड ेसप्ताह



द. 15 जानेवारी 2019 रोजी वद्यालयात मकरसंक्रांतीनमत्त तळगुळ वाटप करण्यात 
आले, तसेच वद्याथर्थी व शक्षकांनी पतंग उडवण्याचा आनंद लुटला.

मकरसंक्रांती व तळगुळ वाटप



द. 15 जानेवारी 2019 रोजी वद्यालयात मकरसंक्रांतीनमत्त तळगुळ वाटप करण्यात 
आले, तसेच वद्याथर्थी व शक्षकांनी पतंग उडवण्याचा आनंद लुटला.

मकरसंक्रांती व तळगुळ वाटप



वद्यालयात घेतलेल्या भगवदगीता परीक्षेत यश मळवलेले गुणवंत वद्याथर्थी.

भगवदगीता परीक्षेत यश  



द. 26 जानेवारी 2019 रोजी वद्यालयात भारतीय प्रिजासत्ताक दन साजरा करण्यात 
आला. यावेळी काउट-गाईड पथकाने ध्वज-संचलन केले. ध्वजारोहणानंतर वद्यायार्थ्यांना 

मठाईचे वाटप करण्यात आले. 

प्रिजासत्ताक दन 2019



द. 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी वद्यालयात छ. शवाजी महाराज जयंती 
मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. 

छ. शवाजी महाराज जयंती 2019



शैक्षणक वषर्म 2018-2019 चा वाषर्मक बक्षीस वतरण समारंभ द. 16 फेब्रुवारी 2019 रोजी 
वद्यालयात पार पडला. यावेळी प्रिमुख पाहुणे म्हणून जेष्ठ साहित्यक 

श्री. बाबुराव उपाध्ये व ज्येष्ठ पत्रकार श्री. प्रिकाश कुलथे तसेच दराड ेसाहेब उपिथत होत.े  

बक्षीस वतरण समारंभ 2018-2019



शैक्षणक वषर्म 2018-2019 मध्ये ववध गुणदशर्मन पधार्थ्यांमध्ये यश मळवलेल्या 
वद्यायार्थ्यांना  उपिथत मान्यवरांच्या हत ेबक्षीस वतरण करण्यात आले. 

बक्षीस वतरण समारंभ 2018-2019



यावेळी उपिथत मान्यवरांच्या हते चारही हाउसच्या हतलखताचे प्रिकाशन 
करण्यात आले. 

बक्षीस वतरण समारंभ 2018-2019



द. 16 फेब्रुवारी 2019 रोजी वद्यालयात शैक्षणक वषर्म 2018-2019 साठी SSC व HSC 
परीक्षेस प्रिवष्ठ झालेल्या  इ. 10 वी 12 वी च्या त्यांच्या पुढील उज्वल भवतव्यासाठी 

शुभेच्छा देण्यात आल्या.  

शुभेच्छा प्रिदान समारंभ 



द. 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी व. वा. शरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांच्या जयंतीनमत्त  
मराठी वद्यालयात राजभाषा दन उत्साहात साजरा करण्यात आला.

मराठी राजभाषा दन



द.  28 फेब्रुवारी 2019 रोजी थोर भारतीय भौतकशात्रज्ञ डॉ. सी. व्ही. रमण यांच्या 
जयंतीनमत्त वद्यालयात राष्ट्रीय वज्ञान दन साजरा करण्यात आला. 

राष्ट्रीय वज्ञान दन



द. 05 माचर्म 2019 रोजी वद्यायार्थ्यांनी तलाठी कायार्मलय, वारी येथे भेट 
दली व तथेील कामकाज समजावून घेतले.

क्षेत्रभेट- तलाठी कायार्मलय 



द. 05 माचर्म 2019 रोजी वद्यालयातील इ 7 वी च्या वद्यायार्थ्यांनी घर व 
घरांचे प्रिकार अभ्यासण्यासाठी भरतवाडी येथे भेट दली. 

क्षेत्रभेट- (घर व घरांचे प्रिकार)



द. 08 माचर्म 2019 रोजी वद्यालयात जागतक महला दन मोठ्या उत्साहात साजरा 
करण्यात आला. यावेळी महला पालक कायर्मक्रमाला मोठ्या संख्येने उपिथत होते. 

महला दन 2019



द. 14 एप्रिल 2019 रोजी वद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 128 
जयंती साजरी करण्यात आली. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती



सोमैया वद्यामंदर साकरवाडी येथे द. 01 मे 2019 रोजी मुख्याध्यापकांच्या हत े
ध्वजारोहण करून महाराष्ट्र दन साजरा करण्यात आला. यावेळी सवर्म शक्षक, 

शक्षकेत्तर कमर्मचारी व वद्याथर्थी उपिथत होते. 

महाराष्ट्र दन 


