
सोमैया वद्या मंदर, व 
उच्च माध्यमक 

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

सुवागतम
वाषर्मक कायर्मक्रम 
शैक्षणक वषर्म:- 
२०२०-२०२१



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शक्षकवृंद
Aug. 2020



द. १५ ऑगट २०२० रोजी वद्यालयात भारतीय वातंत्र्यदन साजरा करण्यात आला. यावेळी शासनाकडून प्राप्त 
कोरोनावषयक सवर्म नयमांचे पालन करण्यात आले.

Indian Independence Day were celebrated in school on 15th Aug. 2020

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

वातंत्र्यदन २०२०
Aug. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

वातंत्र्यदन २०२०
Aug. 2020



२९ ऑगट २०२० रोजी भारताचे महान हॉकीपट्टू मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनमत वद्यालयात राष्ट्रीय क्रीडा दनाचे आभासी 
आयोजन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या कायर्मक्रमात वद्याथर्थी आपापल्या घरून सहभागी झाले.

National Sport Day were virtually organized in school on 29th Aug. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

राष्ट्रीय क्रीडा दन 
Aug. 2020



द. ०५ सप्टेंबर २०२० रोजी भारताचे दसुरे राष्ट्रपती डॉ. सवर्मपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनमत वद्यालयात शक्षक दनाचे 
आभासी आयोजन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या कायर्मक्रमात वद्याथर्थी आपापल्या घरून सहभागी झाले.

Teachers Day were virtually organized in school on 5th Sept. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शक्षक दन २०२०
Sept. 2020



द. ०५ सप्टेंबर २०२० रोजी भारताचे दसुरे राष्ट्रपती डॉ. सवर्मपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनमत वद्यालयात शक्षक दनाचे 
आभासी आयोजन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या कायर्मक्रमात वद्याथर्थी आपापल्या घरून सहभागी झाले.

Teachers Day were virtually organized in school on 5th Sept. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शक्षक दन २०२०
Sept. 2020



द. ०९ सप्टेंबर २०२० रोजी वद्यालयात सोमैया शैक्षणक संथा थापना दन साजरा करण्यात आला.
Institute Foundation day were celebrated in school on 9th Sept. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

संथा थापना दन
Oct. 2020



द. ०२ ऑक्टोबर २०२० रोजी वद्यालयात महात्मा गांधी व लालबहादरूशात्री यांच्या 
जयंतीनमत आभासी पद्धतीने कायर्मक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. 

Mahatma Gandhi & Lal Bahadur Shshtri Jayanti were celebrated in school 
on 02nd Oct. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

म. गांधी व लालबहादरूशात्री जयंती २०२०

Oct. 2020



द. १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी वद्यालयात भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दलु कलाम यांच्या जयंतीनमत वद्यालयात वाचन 
पे्ररणा दन साजरा करण्यात आला. यावेळी वद्याथर्थी आपापल्या घरून आभासी पद्धतीने कायर्मक्रमात सहभागी झाले.

Vachan Prerana Din 2020

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

वाचन पे्ररणा दन
Oct. 2020



द. १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी वद्यालयात हात धुणे दन दन साजरा करण्यात आला. यावेळी आयोिजत कायर्मशाळेत वद्याथर्थी आपापल्या 
घरून आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी श्री. गडकर सर व श्री. बडर्फे सर यांनी वद्यायार्थ्यांना हात कसे धुवावे याचे उत्कृष्टपणे 

सवतर प्रशक्षण दले.
Hand-Wash Day Workshop

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

हात-धुणे दन कायर्मशाळा
Oct. 2020



कोरोना प्रतबंधक सवर्म नयमांचे पालन करून वेळोवेळी शासनाकडून प्राप्त सूचनेनुसार वद्यायार्थ्यांनी शाळेत न येता पालकांना शालेय पोषण 
आहार साहत्याचे वाटप करण्यात आले.

Mid Day Meal Distribution to parents behalf of student.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शालेय पोषण आहार वाटप
Sept. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शालेय पोषण आहार वाटप
Sept. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी
Teachers Duty Timetable 

July. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी
Teachers Duty Timetable 

Aug. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी
Teachers Duty Timetable 

Sept. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी
Teachers Duty Timetable 

Oct. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शालेय समत्या



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

शालेय समत्या



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Zoom तासका नयोजन 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Zoom तासका नयोजन 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Zoom तासका नयोजन 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Zoom तासका नयोजन (उच्च माध्य. वद्यालय)



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Online Zoom तासका 

Online Zoom तासका 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Online Zoom तासका 



Online Parent Meeting:-
 Zoom App च्या सहाय्याने पालक सभेचे आयोजन करण्यात आले. 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Google Form द्वारे घटक चाचणी क्र. १
. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Google Form द्वारे घटक चाचणी क्र. १



द. ०७ नोव्हेंबर २०२० रोजी वद्यालयात राष्ट्रीय वद्याथर्थी दन साजरा करण्यात आला. यावेळी शाळेचे समन्वयक श्री. नतीन 
चव्हाण, मुख्याधापका सौ. पारे मॅडम व सवर्म शक्षक उपिथत होते.

National Student Day were celebrated in school on 07th, Nov. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

वद्याथर्थी दन २०२०
Nov. 2020



Covid19 नंतर इ. 9वी त े12वी वगर्म द. 23 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरु करण्याच्या पावर्मभूमीवर सवर्म शक्षक व शक्षकेतर कमर्मचारी यांची 
RT-PCR Test करण्यात आली, तसेच सवर्म कमर्मचारी यांचे अहवाल नकारात्मक (Negative) आले. 

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Covid19 RT-PCR Test

Nov. 2020



Covid19 चा प्रभाव कमी झाल्यानंतर शासन आदेशाप्रमाणे द. 23 नोव्हेंबर पासून इ. 9वी त े12वी हे वगर्म कोरोना प्रतबंधक सवर्म नयमांचे 
पालन करून सुरु झाले. यावेळी पालकांकडून संमतीपत्र भरून घेण्यात आले. 

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Covid19- School Reopening

Nov. 2020



शासनाकडून प्राप्त मागर्मदशर्मक सुचना व कोरोना प्रतबंधक सवर्म नयमांचे पालन करून उपिथत वद्यायार्थ्यांना offline तसेच अनुपिथत 
वद्यायार्थ्यांसाठी online पद्धतीने वगर्म अध्यापन सुरु झाले.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Covid19- School Reopening

 Nov. 2020



द. २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी वद्यालयात संवधान दन साजरा करण्यात आला. यावेळी इ. १२ वीच्या वगार्मने कायर्मक्रमाचे आयोजन केले. या 
कायर्मक्रम आयोजनात कोरोना प्रतबंधक सवर्म नयमांचे पालन केले गेले.

Indian Constitutional Day were celebrated in school on 26th, Nov 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

संवधान दन २०२०
Nov. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

संवधान दन २०२०
Nov. 2020



द. २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी वद्यालयात महात्मा ज्योतीराव फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी कोरोना 
प्रतबंधक नयमांचे पालन करण्यात आले. 

Mahatma Jyotirao Phule Punyatithi were celebrated in school on 28th Nov. 2020.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

महात्मा फुले पुण्यतथी 

Nov. 2020



द. ०१ डसेंबर २०२० रोजी वद्यालयात पालक सभेच ेआयोजन करण्यात आले. यावेळी कोरोना परिथतीमध्ये वगर्म अध्यापन सुरु ठेवायचे की वगर्म बंद 
ठेवून online पद्धतीने शक्षण सुरु ठेवायचे याबद्दल सवतर चचार्म झाली व सवार्मनुमत ेवगर्म बंद ठेवून online पद्धतीने शक्षण सुरु ठेवायचे असे ठरले.

Parrent Meeting held on 01st Dec. 2020 in school about offline education or online education. 

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

पालक सभा - ०१ डसेंबर २०२०
Dec. 2020



द. ०६ डसेंबर २०२० रोजी वद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापारीनवार्मन दन साजरा करण्यात आला. यावेळी सवर्म शक्षक व 
शक्षकेतर कमर्मचारी उपिथत होते. 

Dr. Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Din.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापारीनवार्मन दन 

Dec. 2020



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

तासका वेळापत्रक 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

तासका वेळापत्रक 



सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

तासका वेळापत्रक 



Covid-19 च्या काळात शालेय अभ्यासक्रमासोबत मुलांचे 
इतर वषयांचे  अवांतर वाचन थांबू नये म्हणून   
आठवड्यातुन  एक पुतक मुलांना वगार्मच्या ग्रुपवर 
ऑनलाईन  पाठवण्यात आली. 
त्याची यादी खालील प्रमाणे -

� ,



  अ. क्र.      दनांक       इयत्ता  पुतकाचे नाव        लेखक 

1 16/10/2020 5वी   अ, ब जेम्स वटॅ इ –पुतकालय 

2 17/10/2020 6वी   अ, ब कंजूस और सोना          “

3 19/10/2020 7वी   अ, ब पंचतंत्र कहानया          “

4 20/10/2020 8वी   अ, ब वक्रम वेताळ 25          “

5 21/10/2020 9वी   अ, ब कल्ले रायगड          “

6 22/10/2020 10वी अ, ब इंग्रजी व्याकरण          “

7 23/10/2020 5वी   अ, ब जॉजर्म वॉशगं्टन  
काव्हर्मर          “

8 24/10/2020 6वी   अ, ब जादईू पेिन्सल          “

9 26/10/2020 7वी   अ, ब नवडक गोड गोष्टी साने गुरुजी 
10 27/10/2020 8वी   अ, ब पहली उडान इ पुतकालय 

11 28/10/2020 9वी   अ, ब पैशांचा व्यवहार          “

12 29/10/2020 10वी  अ, ब इंग्रजी संकृत 
शब्दकोश          “

13 31/10/2020 5वी   अ, ब सुंदर कथा साने गुरुजी 
14 31/10/2020 6वी   अ, ब आजीच्या गोष्टी इ पुतकालय 



 अ. कं्र      दनांक       इयत्ता पुतकाचे नाव     लेखक 

15 02/11/2020 7वी   अ, ब चांगचा कागदी घोडा इ पुतकालय 

16 03/11/2020 8वी   अ, ब शहाणी आजी          “

17 04/11/2020 9वी   अ, ब वाईज अँड अदर वाईज सुधा  मूतर्थी 

18 05/11/2020 10वी   अ, ब इंिग्लश मराठी इंिग्लश 
डक्शनरी ई पुतकालय 

19 06/11/2020 5वी  अ, ब जीप्सी  राजकुमारी  सुशील मेन्सन 

20 07/11/2020 6वी   अ, ब बाल गीता ई पुतकालय 

21 21/11/2020 7वी   अ, ब कागज के फुलो का पेड          “

22 23/11/2020 8वी   अ, ब जादचूे टारफु्रट झाड रोजलडं वॉग 

23 24/11/2020 9वी    अ, ब गोष्टींची पोतडी ई पुतकालय 

24 25/11/2020 10वी   अ, ब वचार धन कडूभाऊ काळे 

25 26/11/2020 5वी   अ, ब भारत के संवधान का प्रारूप ई पुतकालय 



अ. कं्र इयत्ता दनांक पुतकाचे नाव लेखक 

26 5वी   अ, ब 26/11/2020 भारत के संवधान का प्रारूप ई पुतकालय 

27 6वी   अ, ब 27/11/2020 एक अच्छा दन          “

28 7वी   अ, ब 28/11/2020 महात्मा फुले - व्यिक्तत्व 
आण वचार  गं. बा. सरदार 

29 5वी   अ, ब 30/11/2020 50 कहाणी काडर्म अरवदं  गुप्ता 

30 6वी   अ, ब 01/12/2020 हेरोल्ड के अंतरक्ष मे 
कारनामे जॉन सन 

31 7वी   अ, ब 02/12/2020 मजेशीर  खेळणी बनवूयात तपृ्ती कणर्मक 

32 8वी   अ, ब 03/12/2020 मानवतचेा महापुजारी : 
वामी ववेकानंद सुनील चचंोलीकर 

33 9वी   अ, ब 04/12/2020 माझा रशयाचा प्रवास. 
(प्रवासवणर्मन ) अण्णाभाऊ साठे 

34 10वी  अ, ब 05/12/2020 परुनी नवी जन्मले मी अरुणमा सन्हा 



अ. कं्र. दनांक इयत्ता पुतकाचे नाव लेखक 

35 07/12/2020 5वी   अ, ब राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज संपादक-प्रा. रा 
तुभगत 

36 08/12/2020 6वी   अ, ब िजप्सी (काव्यसंग्रह ) कवी –मंगेश 
पाडगावकर 

37 09/12/2020 7वी   अ, ब पूवर्मरंग (प्रवासवणर्मन ) पु. ल. देशपांड े

38 10/12/2020 8वी   अ, ब संकृत मराठी सबकोश ई पुतकालय 

39 11/12/2020 9वी   अ, ब संकृत व्याकरण वथी कॉपी ‘कताब 

40 12/12/2020 10वी  अ, ब            “          “

41 14/12/2020 5वी   अ, ब लोकडउन खंडोबा उवाच शॉटर्म 
टोरी शुभम पाटील 

42 15/12/2020 6वी   अ, ब कबुलीवाला रवदं्रनाथ टागोर 

43 16/12/2020 7वी   अ, ब चतुर मुलगा आण भयंकर 
जनावर अिवनी बवर्फे 



अ. कं्र दनांक इयत्ता पुतकाचे नाव लेखक 

44 17/12/2020 8वी   अ, ब कंप्युटर शब्दकोश प्रल्हाद शमार्म 

45 18/12/2020 9वी   अ, ब तोत्तोचान (खडकी पासची चमुरडी ) तते्सुको कुरोयानामी 

46 19/12/2020 10वी  अ, ब नोबेल पुरकार वजेत्या मलाला अनुजा सामंत 

47 21/12/2020 5वी   अ, ब परीकथा छाया पागे 

48 22/12/2020 6वी   अ, ब माचीस की तीलीओके रोचक खेल ई पुतकालय 

49 23/12/2020 7वी   अ, ब काजव्यांचा दवा शुलमीथ ऑपनहेम 

50 24/12/2020 8वी   अ, ब जॉजर्म वॉशगं्टन आण चेरीचे झाड कॅथरीन मॅककाफटर्टी 

51 26/12/2020 10वी  अ, ब कशोर - सप्टेंबर 2020 -
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सवर्म शालेय प्रशक्षण वगर्म व सहभाग – 2020-2021

दनांक प्रशक्षणाचे नांव सहभागी शक्षक 

26/05/2020 त े30/05/2020 Online Learning Eco-System – 
अध्ययन 

सौ. पारे, श्री. गडकर, श्री. 
महदं्रकर 

11/06/2020 त े16/06/2020 Zoom App – Dwani Shah Madam 
सौ. पारे, श्री. गडकर, श्री. राऊत, 
श्री. शखे, श्री, महदं्रकर, श्रीम. 

सोमवंशी, श्री. माळवदे 

29/06/2020 त े03/07/2020 Zoom App – Dwani Shah Madam सवर्म शक्षक 

07/08/2020 New National Education Policy 
2020

सौ. पारे, श्री. गडकर, श्री. 
महदं्रकर 

18/09/2020 Kahoot App - Dwani Shah Madam सवर्म शक्षक 

24/09/2020 आनापन प्रशक्षण- द्वारा मत्र 
फाउंडशेन सवर्म शक्षक
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सवर्म शालेय प्रशक्षण वगर्म व सहभाग – 2020-2021

दनांक प्रशक्षणाचे नांव सहभागी शक्षक 

25/09/2020 व  
26/09/2020 

Covid Preparedness – A 
Community Preparation – By 
K.J. Somaiya Nursing College

सवर्म शक्षक 

05/10/2020 त े
09/10/2020 Inspired 2020 सवर्म शक्षक 

20/10/2020 त े
22/10/2020 बालकांचे हक्क व सुरक्षा सवर्म शक्षक 

28/11/2020 त े
15/03/2021

Nishta Online Training – By 
Diksha Portal इ. 5वी त े8वी - सवर्म शक्षक 



Achievements 
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Covid-19 जनजागतृी उपक्रम

तालुकातरीय पधार्म नकाल पं. समती, कोपरगाव  

अ. क्र. पधर्फेचे नांव गट वद्यायार्मचे नांव प्रावण्य 

1. रांगोळी पधार्म 11वी व 12वी च. शदें सुयर्मराज लक्ष्मण प्रथम क्रमांक 

2. चत्रकला पधार्म 11वी व 12वी कु. जंगम कल्याणी गजानन प्रथम क्रमांक 

3. नबंध पधार्म 11वी व 12वी कु. चव्हाण वनता दत्त ू ततृीय क्रमांक 

4. कवता लेखन 
पधार्म 09वी व 10वी कु. पगारे दया वनोद ततृीय क्रमांक 

5.
कवता लेखन 

पधार्म 11वी व 12वी च. फटांगरे हषर्मल जालदंर प्रथम क्रमांक 

6. हताक्षर पधार्म 6वी त े8वी कु. गोरे प्रज्ञा अशोक ततृीय क्रमांक 

7. हताक्षर पधार्म 11वी व 12वी च. हगें प्रशांत संजय प्रथम क्रमांक 
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नगर शहर आयोिजत, Online राखी बनवणे.

अ. क्र. पधर्फेचे नांव गट वद्यायार्मचे नांव प्रावण्य 

1. Online राखी 
बनवणे 09वी व 10वी कु. हनवते नेहल भगवान प्रथम क्रमांक 

2. Online राखी 
बनवणे 09वी व 10वी कु. शखे समरन मकबूल ततृीय क्रमांक 
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गंदगीमुक्त भारत मोहीम पधार्म 2020-21

अ. क्र. पधर्फेचे नांव गट वद्यायार्मचे नांव प्रावण्य 

1. नबंध पधार्म 09वी त े12वी कु. देशमुख वशाखा बाळासाहेब प्रथम क्रमांक 

2. नबंध पधार्म 09वी त े12वी कु. चव्हाण वनता दत्त ू द्वतीय क्रमांक 

3. नबंध पधार्म 09वी त े12वी कु. सांगळे सानका प्रवीण ततृीय क्रमांक 

अ. क्र. पधर्फेचे नांव गट वद्यायार्मचे नांव प्रावण्य 

1. चत्रकला पधार्म 06वी त े8वी च. वचंू कातर्मक सुनील प्रथम क्रमांक 

2. चत्रकला पधार्म 06वी त े8वी कु. जाधव गायत्री सुनील द्वतीय क्रमांक 

3. चत्रकला पधार्म 06वी त े8वी कु. वाघ सदक्षा रावसाहेब ततृीय क्रमांक 



वज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार आयोिजत,
 Inspired Award 2020-21

अ. क्र. पधर्फेचे नांव गट वद्यायार्मचे नांव प्रावण्य 

1. Inspired Award 
2020-21 इ. 8वी च. गोडर्फे यश रवदं्र पधर्फेसाठी नवड 



द. ०३ जानेवारी २०२१ रोजी वद्यालयात, भारतातील प्रथम महला शक्षका व मुख्याध्यापका क्रांतीज्योती सावत्रीबाई फुले यांची जयंती 
साजरी करण्यात आली. 

Savitribai Phule Jayanti were celebrated in school on 03rd Jan. 2021.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

सावत्रीबाई फुले जयंती २०२१
Jan. 2021



द. २३ जानेवारी २०२१ रोजी वद्यालयात थोर वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती साजरी करण्यात आली.

Subhashchandra Bos Jayanti were celebrated in school on 23rd Jan. 2021.
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सुभाषचंद्र बोस जयंती २०२१
Jan. 2021



द. १२ जानेवारी २०२१ रोजी वद्यालयात राजमाता िजजाऊ तसेच वामी ववेकानंद यांची जयंती साजरी कण्यात आली. यावेळी सवर्म 
शक्षक व वद्याथर्थी उपिथत होते.

Rajmata Jijau & Swami Vivekanad Jayanti were celebrated in school on 12th Jan. 2021.
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िजजामाता व वामी ववेकानंद जयंती २०२१ 

Jan. 2021



द. २६ जानेवारी २०२१ रोजी वद्यालयात भारताचा ७३वा प्रजासत्ताक दन मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला. यावेळी कोरोना 
प्रतबंधक सवर्म नयमांचे पालन करण्यात आले.

73rd Indian Republic Day were celebrated in school on 26th January 2021.
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प्रजासत्ताक दन २०२१
Jan. 2021



द. २३ जानेवारी २०२१ रोजी वद्यालयात पालक सभेच ेआयोजन करण्यात आले. यावेळी शासकीय नयोजनाप्रमाणे इ. ५वी त े८वी पयर्थ्यांतच ेवगर्म द. २७ 
जानेवारी २०२१ पासून सुरु करण्याबाबत चचार्म करण्यात आली. तसेच वद्यायार्थ्यांनी शाळेत येताना काय काळजी घ्यावी याच्या सूचना पालकांना देण्यात 

आल्या.

Parrent Meeting held on 23rd Jan. 2021 in school about school reopening for class 5th to 8th from 27th Jan. 2021.
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पालक सभा – २३ जानेवारी २०२१
Jan. 2021



Covid19 नंतर इ. ५वी त े८वी वगर्म द. २७ जानेवारी २०२१ पासून सुरु करण्याच्या पावर्मभूमीवर संबधत शक्षकांची RT-PCR Test करण्यात आली, यावेळी 
सवर्म शक्षकांच ेअहवाल नकारात्मक (Negative) आले. 

Covid19 RT-PCR Test before school reopening in January 2021.

सोमैया वद्यामंदर, साकरवाडी

Covid19 RT-PCR Test
Jan. 2021



Covid19 चा प्रभाव कमी झाल्यानंतर शासन आदेशाप्रमाणे द. २७ जानेवारी २०२१ पासून इ. ५वी त े८वी हे वगर्म कोरोना प्रतबंधक सवर्म 
नयमांचे पालन करून सुरु झाले. यावेळी पालकांकडून संमतीपत्र भरून घेण्यात आले. 
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Covid19- School Reopening

Jan. 2021
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तासका वेळापत्रक 



द. १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वद्यालयात छत्रपती शवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी कोरोना 
प्रतबंधक सवर्म नयमांचे पालन करून सवर्म शक्षक कमर्मचारी उपिथत होते.  

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti celebrated in school on 19th Feb. 2021.
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शवजयंती २०२१
Feb. 2021



द. २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बेड्न पॉवेल यांच्या जन्मदनानमत्त काउट गाईड वभागातफर्फे  चतंनदन साजरा करण्यात आला. 
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बेड्न पॉवेल जन्मदवस २०२१ 
Feb. 2021



द. २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वद्यालयात संत गाडगेबाबा यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी कोरोना प्रतबंधक सवर्म नयमांचे 
पालन करून सवर्म शक्षक कमर्मचारी उपिथत होते.

  
Sant Gadagebaba Jayanti celebrated in school on 19th Feb. 2021.
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संत गोडगेबाबा जयंती २०२१ 
Feb. 2021



द. २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वद्यालयात राष्ट्रीय वज्ञान दन व मराठी राजभाषा दन साजरा करण्यात आला.
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राष्ट्रीय वज्ञान दन व मराठी राजभाषा दन २०२१
Feb. 2021
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Thank You!


