
संकल्पना 
मा.श्री.डी.एस.पोवार  सहा.शिक्षण ननरीक्षक

शिक्षण उपसंचालक कार्ाालर् कोल्हापूर ववभाग कोल्हापूर 
मागादिाक

उप शिक्षणाधिकारी³माध्र्शमक) जि.प. कोल्हापूर
प्रस्तुती

M..A.  M.Ed.  B.J.  D.C.M
मुख्र्ाध्र्ापक पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे

सहार्क
श्री बी.एम.पाटील 
श्री.आर.के.कांबळे
श्री.िी.डी.लव्हटे
श्री.एस.पी.पाटील
श्री.डी.एस.मोरे
सौ.एस.ए.बबरंिे
श्री डी.एच.शिदें

मा.श्री.सुर्यकाांत पाटील 

    श्री.बी.बी.पाटील  

"शिक्षण हाच सुसंस्कार" 
श्री.िोनतशलिंग शिक्षण संस्था वाकरे संचलीत

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे 
ता.करवीर जि.कोल्हापूर

िालेर् ददनदशिाका 
सन २०१७.२०१८



५ १२ १९ २६
िागनतक पर्ाावरण 

ददन
प.ुल.देिपांड े
स्मनृतददन

वटपोर्णामा 
िागनतक स्वच्छता 
ददन फादसा ड े
गहृपाठ  दहदंी  १० 
वी

 रमिान ईद सुट्टी 
छत्रपती िाहू 
महाराि  िर्ंती

६ १३ २० २७
शिवराज्र्ाशभषेक 
ददन

प्र.के.अत्र े
स्मनृतददन 
बालगंिवा िन्मददन

 कबीर िर्ंती 
गहृपाठ इंग्रिी 
१०वी

नागपंचमी डॉ .ए पी 
िे अब्दलु कलाम  
स्मनृतददन गहृपाठ  

दहदंी  १० वी

७ १४ २१ २८
१० वी िादा तास 
मगृ नक्षत्रास प्रारंभ

िागनतक रक्तदान 
ददन गोववदं 
बल्लाळ स्मनृतददन

कनााटकी बेंदरू 
िागनतक र्ोग 
ददन िागनतक 
संगीत 
ददनदक्षक्षणार्नारंभ

पेरू देि स्वातंत्र्र् 
ददन

१ ८ १५ २२ २९

हेलन केअर 
स्मनृतददन

१० वी िादा तास 
महाराणा प्रताप 
िर्ंती

िाळा सुरु नवागत 
ववदर्ाथी स्वागत

वनसंविान 
ददनगहृपाठ  १०वी 
ववज्ञान २ प्रर्ोग

हेलन केलर 
िन्मददनिालेर् 
जिमखाना 
ननवडणूक

२ ९ १६ २३ ३०
१० वी िादा तास १० वी िादा तास 

स्वामी वववेकानंद 
स्मनृतददन

संत तुकाराम 
महाराि पालखी 
प्रस्तान देहू

गहृपाठ इंग्रिी 
१० गहृपाठ 
मराठी लोकमान्र् 
दटळक िर्ंती

गहृपाठ दहदंी १० 
वी दादाभाई 
नवरोिी 
स्मनृतददन 
माशसक शमदटगं

३ १० १७ २४
१० वी िादा तास 
िमिदेिी टाटा 
स्मनृतददन सरहद 
गांिी स्मतृी ददन

१० वी िादा तास 
साने गुरुिी 
स्मनृतददन 
दृजटटदान ददन 
कनााटकी बेंदरू

संत ज्ञानेश्व्रर  
महाराि पालखी 
प्रस्तान आळंदी 
रािमाता जििाऊ 
स्मनृतददन गहृपाठ 
मराठी१०वी

बंककमचदं्र चटिी 
िन्म गहृपाठ 
इंग्रिी १०वी 
ववज्ञान १ प्रर्ोग

४ ११ १८ २५
१० वी िादा तास १० वी िादा तास 

झािीचीराणी 
लक्ष्मीबाई पुण्र्नतथी

राणी लक्ष्मीबाई 
पुण्र्ददन 
शिवाज्र्ाशभषेकोत्स
व ददन

 वनसंविान ददन 
चदं्रिखेर आझाद 
िन्मददन

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 

६.सादहत्र् मंडळ ७. 

प्राथाना मंडळ ८. क्रीडा 
मंडळ ९.स्वच्छता 
मंडळ १०. कला 
कार्ाानुभव मंडळ

मंगळवार 

सोमवार 

गुरुवार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे िून २०१७

रवववार

िुक्रवार

िननवार 

बुिवार 
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३१ ३ १० १७ २४
ववषर् सशमती 
शिक्षक माता पालक 
संघ सभा माशसक 
शमदटगंसंत नामदेव 
महाराि पुण्र्नतथी

महात्मा िोतीबा फुले 
र्ांनी अस्पशृ्व्र् 
मुलांसाठी िाळा सुरु 
केली गहृपाठ दहदंी 
१० वी  प्रर्ोग ९वी 
ववज्ञान १

मात ृसुरक्षा ददन 
बािीप्रभू देिपांड े
पुण्र्नतथी गहृपाठ 
दहदंी १० वी प्रर्ोग 
९वी ववज्ञान २

  गहृपाठ दहदंी १० 
वीप्रर्ोग ९वी ववज्ञान 
१

श्रावण मासारंभ  
गहृपाठ दहदंी १० 
वी

४ ११ १८ २५
आषाढी एकादिी 
सुट्टी   वववेकानंद 
स्मनृतददन 
गहृपाठ इंग्रिी 
१० वी

िागनतक 
लोकसंख्र्ा ददन  
कादंबरीकार न.ह. 

आपटे 
िन्मददनगहृपाठ 
इंग्रिी १० वी

लोकिाहीर 
अण्णाभाऊ साठे 
पुण्र्नतथी गहृपाठ 
इंग्रिी १० वी

 डॉ .ए पी िे 
अब्दलु कलाम  

स्मनृतददन

५ १२ १९ २६
महाकवी 
काशलदास ददन 
िलसंपत्ती ददन  
 वी स्वामी 
गहृपाठ 
बीिगर्णत १० वी

वी.वव.का. 

रािवाड े
िन्मददनप्रर्ोग 
ववज्ञान २ १०वी

 िागनतक संगीत 
ददनदक्षक्षणार्नारंभगृ
हपाठ इनतहास ९वी सामाजिक समता 

न्र्ार् ददन प्रर्ोग 
ववज्ञान २ १०वी

६ १३ २० २७
 व्र्ंकटेि 
माडगुळकर 
िन्मददन गहृपाठ 
भूशमती  १० वी

वीर शिवा कािीद 
पुण्र्ददन

 गहृपाठ इनतहास 
१०वी भूगोल ९वी

 नागपंचमी सुट्टी

७ १४ २१ २८
प्रर्ोग ववज्ञान १ 
१०वी गहृपाठ 
बीि गर्णत ९वी

गो.ग.आगरकर 
िन्मददन प्रर्ोग 
ववज्ञान गहृपाठ 
भूगोल  १०वी

प्रर्ोग ववज्ञान १ 
१०वी गहृपाठ 
भूशमती  ९वी

वषाा सहल

१ ८ १५ २२ २९
 िमिदेिी टाटा 
स्मनृतददन सरहद 
गांिी स्मतृी ददन 
गहृपाठ मराठी 
१० वी

पावसांच्र्ा 
कववतांच ेवाचन 
.महाराटरीर् बेंदरू

 बालगंिवा स्मतृी 
ददन गहृपाठ 
मराठी १० वी संत सावता माळी 

पुण्र्नतथी गहृपाठ 
मराठी १० वी

गहृपाठ मराठी १० 
वी

२ ९ १६ २३ ३०
सर पुरुषोत्तम 
टंडन स्मनृतददन

  गुरुपोर्णामा 
कान्होिी आंगे्र 
स्मनृतददन

लोकमान्र् दटळक 
िर्ंती

िननवार 

रवववार

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् 

मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ 
८. क्रीडा मंडळ 

९.स्वच्छता मंडळ 
१०. कला 

कार्ाानुभव मंडळ

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे िुलै  २०१७

सोमवार 

मंगळवार 

गुरुवार

िुक्रवार

बुिवार 
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७ १४ २१ २८
  रक्षाबंिन 
नारळी पौर्णामा 
सुट्टी संस्कृत ददन

श्री कृटण 
िन्माट्मी

  ददनउस्ताद 
बबजस्मल्लाखान 
स्मनृतददन घटक 
चाचणी क्रमांक १

१ ८ १५ २२ २९
लोकमान्र् दटळक 

पुण्र्ाददन 
अण्णाभाऊ साठे 

िर्ंती

 िेटठ नागररक 
ददन चलेिावची 
घोषणा

स्वातंत्र्र्ददन सुट्टी रेडक्रॉस  संघ 
टनेची स्थापना  
चाचणी क्रमांक १ िेटठा गौरी 

आवाहन

२ ९ १६ २३ ३०

संस्कृत ददन गहृपाठ 
मराठी १० वी

ऑगस्ट क्रांती 
ददन भारत छोडो 
ददनगहृपाठ मराठी 
१० वी

भगवान िीवेश्व्वर 
िर्ंती गहृपाठ 
मराठी १० 
वीववज्ञान १ 
प्रर्ोग ९ वी

वव .दा 
.करंदीकर 
िन्मददन चाचणी 
क्रमांक १

 गौरी पूिन 
माशसक शमदटगं 
गहृपाठ दहदंी  १० 

वी

३ १० १७ २४ ३१
अतंरराटरीर् मैत्री 
ददन गहृपाठ १० वी 
दहदंी बीिगर्णत 

१०वी ९वी

मात ृसुरक्षाददन 
गोस्वामी 
तुलसीदास 
िर्ंतीगहृपाठ 
दहदंी  १० वी

पारसी नववषा 
ददन सुट्टी संत 
ज्ञानेश्व्वर महाराि 
िर्ंती ववज्ञान २ 
प्रर्ोग ९ वी

ववज्ञान २ प्रर्ोग 
९ वी

 गौरी ववसिान सुट्टी

४ ११ १८ २५
ववज्ञान १ प्रर्ोग 
१० वी

ववज्ञान २ प्रर्ोग 
१० वी गहृपाठ 
भूशमती १० वी ९वी

 सुभाषचदं्र बोस स्मतृी 
ददन वसंतराव नाईक 
स्मनृतददन वविर्ालक्ष्मी 
पंडडत िन्मददन 
गहृपाठ इंग्रिी १० वी

गणेिचतुथी सुट्टी

५ १२ १९ २६
र्ोगासन े
गहृपाठ१० वी 
इंग्रिी   ९वी 
१०वी राज्र्िास्त्र 
ववज्ञान २ प्रर्ोग 
१० वी

भारतीर् ग्रंथपाल 
ददन गहृपाठ 
इंग्रिी १० वी

र्ोगासने 
िागनतक 
छार्ाधचत्र ददन  
िंकर दर्ाळ 
िमाा िन्मददन 
गहृपाठ ९वी १० 
वी अथािास्त्र

गहृपाठ इंग्रिी १० 
वी

६ १३ २० २७
 बालकवी िन्म 
ददन प्र.के.अत्र े
िन्मददन

रािीव गांिी 
िन्मददन राटरीर् 
सद्भावना ददन

सोमवार 

बुिवार 

िननवार 

रवववार

सहिालेर् मंडळे १.िालेर् 
मंबत्रमंडळ २. सांस्कृनतक 
मंडळ 3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ ५.ववज्ञान 
मंडळ ६.सादहत्र् मंडळ ७. 

प्राथाना मंडळ ८. क्रीडा 
मंडळ ९.स्वच्छता मंडळ 
१०. कला कार्ाानुभव मंडळ

 

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे ऑगटट २०१७

िुक्रवार

गुरुवार

मंगळवार 
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४ ११ १८ २५
गहृपाठ ९वी १०वी 
इनतहास

गहृपाठ ९वी १०वी 
भूगोल प्रर्ोग ववज्ञान १ 

१०वी

त्र्र्ंबोली र्ात्रा 
करवीर प्रर्ोग 
ववज्ञान २ १०वी

५ १२ १९ २६
अनंत चतुथी सुट्टी 

शिक्षक ददन प्रर्ोग ववज्ञान १ 
१०वी

प्रर्ोग ववज्ञान २ 
१०वी

गहृपाठ इंग्रिी १० 
वी

६ १३ २० २७

गहृपाठ इंग्रिी १० 
वी

गहृपाठ इंग्रिी १० 
वी

गहृपाठ इंग्रिी १० 
वी

ज्र्ोनतशलिंग िागर

७ १४ 21 २८

गहृपाठ ९वी १०वी  
बीिगर्णत प्रर्ोग 
ववज्ञान १ ९वी

दहदंी भाषा ददन 
गहृपाठ ९वी १०वी 
भूशमती प्रर्ोग 
ववज्ञान२ ९वी

   घटस्थापना 
िारदीर् नवरात्र 
उत्सव सुट्टी गहृपाठ मराठी १० 

वी

१ ८ १५ २२ २९
शिवािी 
ववद्र्ापीठ 
कोल्हापूर 

स्थापना गहृपाठ 
मराठी १० वी

आंतरराटरीर् 
साक्षरता ददन 
गहृपाठ मराठी १० 
वी

गहृपाठ मराठी १० 
वी

दहिरी सन 
१४३९प्रारंभ  
ताबूत बसववणे

 महानवमी    
िस्त्रपूिा माशसक 
शमदटगं गहृपाठ 
दहदंी  १० वी

२ ९ १६ २३ ३०
 बकरी ईद सुट्टी गहृपाठ दहदंी १० वी र्ोगासने कामगार 

शिक्षण ददन 
िागनतक ओझोन 
ददन गहृपाठ दहदंी 
१० वी

िागनतक अिंश्रद्धा 
ननमुालन ददन  
सत्र्िोिक 
समािाची स्थापना 
गहृपाठ दहदंी १० 
वी

वविर्ादिमी 
दसरा  मोहरम 
खत्तल रात्र सुट्टी

३ १० 17 २४
 लीओ टोलस्टोर् 
िन्मददन

ववश्व्वकमाा ददन 
मराठवाडा 
मुक्तीसंग्राम ददन

गुरुवार

िननवार 

रवववार

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् 

मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक 
मंडळ 3.सहल 
मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ 
८. क्रीडा मंडळ 
९.स्वच्छता 

मंडळ १०. कला 
कार्ाानुभव मंडळ

बुिवार 

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे सप्टेंबर २०१७

सोमवार 

मंगळवार 

िुक्रवार
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३० २ ९ १६ २३
प्रथम सत्र परीक्षा महात्मा गांिी 

िर्ंती लाल 
बहादू्दर िास्त्री 
िर्ंती सुट्टी

सहामाही परीक्षा 
टपाल ददन

दीपावली सुट्टी 
िागनतक अन्न 
ददन वसुबारस

दीपावली सुट्टी 
िग प्रशसद्ध 
फुटबॉलपटू पेले 
िन्म ददन

३१ ३ १० १७ २४
प्रथम सत्र परीक्षा 
सरदार वल्लभभाई 
पटेल िर्ंती 
राटरीर् एकता 
ददन माशसक 
शमदटगं

 आंतरराटरीर् 
प्राणी ददन 
गहृपाठ इनतहास 
१० वी ९वी 
गहृपाठ भूगोल  
९वी

सहामाही परीक्षा

िन त्रर्ोदिी 
दीपावली सुट्टी

दीपावली सुट्टी 
सर्ुंक्त राटरसंघ 
ददन िागनतक 
मादहती ववकास 
ददन

४ ११ १८ २५
 राटरीर् 
एकात्मता ददन 
गहृपाठ भूगोल१० 
वी प्रर्ोग ववज्ञान 
१ ९वी

सहामाही परीक्षा 
िागनतक दृटटी 
ददन

दीपावली सुट्टी 
दीपावली नरक 
चतुदािी दीपावली सुट्टी 

रशिर्न राज्र्क्रांती

५ १२ \१९ २६
प्रर्ोग ववज्ञान १  
१०वी गहृपाठ 
इनतहास ९वी

सहामाही परीक्षा 
िागनतक 
आपत्ती ननवारण 
ददनगहृपाठ 
वाचन प्रेरणा ददन

दीपावली सुट्टी 
लक्ष्मी कुबेर पूिन

दीपावली सुट्टी

६ १३ २० २७

प्रर्ोग ववज्ञान २ ९वी सहामाही परीक्षा

दीपावली सुट्टी 
बाल प्रनतपदा 
दीपावली पाडवा

दीपावली सुट्टी

७ १४ २१ २८

 सहामाही परीक्षा सहामाही परीक्षा

दीपावली सुट्टी 
भाऊबीि

दीपावली सुट्टी

१ ८ १५ २२ २९
ताबूत ववसिान 
वन्र्िीव सप्ताह

लोकनेते 
िर्प्रकाि 
नारार्ण स्मतृीददन

सहामाही परीक्षा 
िागनतक अिं 
सहार्ता ददन 
वाचन प्रेरणा ददन

दीपावली सुट्टी दीपावली सुट्टी

िननवार 

रवववार

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् मंबत्रमंडळ 
२. सांस्कृनतक मंडळ 

3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 

६.सादहत्र् मंडळ ७. 

प्राथाना मंडळ ८. 

क्रीडा मंडळ 
९.स्वच्छता मंडळ 
१०. कला कार्ाानुभव 

मंडळ

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे ऑक्टोंबर   २०१७

सोमवार 

मंगळवार 

बुिवार 

गुरुवार

िुक्रवार
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६ १३ २० २७
प्रर्ोग ववज्ञान २ 
१०वी गहृपाठ 
इनतहास   ९ वी

सहकार ददन लोकशिक्षण ददन 
बाल हक्कददन 
दटपू सुलतान 
िन्मददन

महाराणी 
ताराराणी 
पुण्र्नतथी

७ १४ २१ २८
प्रर्ोग ववज्ञान १ 
१०वी गहृपाठ 
इनतहास  ९वी  
१० वी

गुरुनानक िर्ंती 
पंडडत 
िवाहरलाल 
नेहरू िर्ंती 
बाल ददनप्रर्ोग 
ववज्ञान २१०वी

 सी वी रामन 
स्मनृतददन 
गहृपाठ भूगोल 
९वी  १० वी

महात्मा फुले 
स्मनृतददन 
आर.टी.ई.कार्दा 
मान्र्ता गहृपाठ 
भूगोल १० वी

१ ८ १५ २२ २९
तुलसी वववाह 
गहृपाठ मराठी 
१० वी ९वी 
बीिगर्णत

गहृपाठ मराठी 
१० वी

आचार्ा ववनोबा 
भावे स्मनृतददन 
गहृपाठ इनतहास 
  १० वी ९वी 
भूशमती

फ्रान्सच ेमािी 
राटराध्र्क्ष चालेस 
द गौल िन्मददन 
गहृपाठ मराठी 
१० वी

िे आर डी टाटा 
स्मुतीददन गहृपाठ 

मराठी १० वी

२ ९ १६ २३ ३०

गहृपाठ  १० वी 
दहदंी बीिगर्णत

ववधिज्ञ सेवा 
ददन गहृपाठ  
१० वी दहदंी

राटरीर् पत्रकार 
ददन गहृपाठ  
१० वी १०वी 
भूशमती

राटरीर् छात्र सेना 
ददन भगवान 
महावीर ननवााण 
ददन गहृपाठ  १० 
वी दहदंी

ववषर् सशमती शिक्षक 
माता पालक संघ 
सभा माशसक 
शमदटगंसंत नामदेव 
महाराि 
पुण्र्नतथीगहृपाठ  १० 
वी दहदंी

३ १० १७ २४
गहृपाठ  १० वी 
इंग्रिी

संत तुकडोिी 
महाराि 
पुण्र्नतथी 
गहृपाठ  १० वी 
इंग्रिी

लाला लिपतरार् 
स्मनृतददन बाळ 
ठाकरे स्मनृतददन 
गहृपाठ  १० वी 
इंग्रिी

गहृपाठ  १० वी 
इंग्रिी

४ ११ १८ २५
गुरुनानक िर्ंती 
सुट्टी

शिक्षण ददन थोरले मािवराव 
पेिव ेस्मनृतददन 
व्ही. िांताराम 
िन्मददन

र्िवंतराव 
चव्हाण स्मनृतददन

५ १२ १९ २६
इंददरा गांिी 
िन्मददन 
राटरीर् नागररक 
ददन राणी 
लक्ष्मीबाई 
िन्मददन

 शिवप्रताप ददन

मंगळवार 

सोमवार 

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् 

मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ ८. 

क्रीडा मंडळ 
९.स्वच्छता मंडळ 

१०. कला 
कार्ाानुभव मंडळ

िननवार 

रवववार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे नोहेंबर २०१७

िुक्रवार

गुरुवार

बुिवार 
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४ ११ १८ २५
गहृपाठ दहदंी १० 
वी प्रर्ोग ववज्ञान 
१  ९वी

 र्ुननसेफ 
स्थापना ददन 
गहृपाठ दहदंी १० 
वी

अस्पिृता 
ननवारण ददन १० 
वी ववद्र्ा ववकास 
पेपर सेट क्र.१ 
सराव परीक्षा

र्िसमस नाताळ 
सुट्टी

५ १२ १९ २६
प्रर्ोग ववज्ञान १ 
१० वी गहृपाठ 
इंग्रिी  १० वी

ददनस्वदेिी 
ददवस गहृपाठ 
मराठी १० वी

गोवा 
मुक्तीददन१० वी 
अमर पेपर सेट 
क्र.१ सराव परीक्षा

गहृपाठ मराठी १० 
वी क्रीडामहोत्सव

६ १३ २० २७
डॉ.आंबेडकर 
स्मनृतददन 
शिवप्रताप ददन 
संत रोदहदास 
पुण्र्नतथीगहृपाठ 
इंग्रिी १०

१० वी ववद्र्ा 
ववकास पेपर सेट 
क्र.१ सराव परीक्षा 
सुरु गहृपाठ 
इनतहास   ९वी

संत गाडगेबाबा 
पुण्र्ददन १० वी 
ववद्र्ा ववकास  पेपर 
सेट क्र.१ सराव 
परीक्षागहृपाठ भूगोल  
 ९वी

गहृपाठ दहदंी १० 
वी क्रीडामहोत्सव

७ १४ २१ २८
महाराणी 
ताराराणी 
पुण्र्नतथी ध्वि 
ददन गहृपाठ 
बीिगर्णत ९ वी

१० वी ववद्र्ा 
ववकास पेपर सेट 
क्र.१ सराव 
परीक्षा  प्रर्ोग 
ववज्ञान २ ९वी 
ग.दद.माडगुळकर
 स्मनृतददन

उत्तरार्ानारंभ 
सौर शििी 
प्रारंभ१० वी 
ववद्र्ा ववकास  
सेट क्र.१ सराव 
परीक्षा

क्रीडा महोत्सव 
भारतीर् ग्राहक 
ददन गहृपाठ 
इंग्रिी  १० वी

१ ८ १५ २२ २९
ईद ए शमलाद 
सुट्टी

 गहृपाठ इंग्रिी  
१० वी

१० वी ववद्र्ा 
ववकास सेट क्र.१ 
सराव परीक्षा सरदार 
वल्लभभाई पटेल 
स्मनृतददन

१० वी ववद्र्ा 
ववकास सेट क्र.१ 
सराव परीक्षा

क्रीडा महोत्सव 
भारतीर् ग्राहक 
ददन

२ ९ १६ २३ ३०
गहृपाठ मराठी 
१० वी ९वी 
भूशमती

राटरीर् मतीमंद 
पुनवासन ददन 
गहृपाठ मराठी 
१० वी

१० वी ववद्र्ा 
ववकास पेपर सेट 
क्र.१ सराव परीक्षा

िैक्षर्णक सहल 
ककसान ददन १० 
वी ववद्र्ा ववकास 
सेट क्र.१ सराव 
परीक्षा

स्नेहसंमेलन

३ १० १७ २४ ३१
अपंग सहार्ता 
ददन डॉ.रािेंद्र 
प्रसाद िर्ंती 
दत्त िर्ंती

मानवी हक्क ददन पेन्िनसा ड े
ननवतृ्त हक्क ददन

िैक्षर्णक सहल 
वनसंविान ददन 
चदं्रिखेर आझाद 
िन्मददन माशसक शमदटगं

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् मंबत्रमंडळ 
२. सांस्कृनतक 
मंडळ 3.सहल 

मंडळ ४. पर्ाावरण 
मंडळ ५.ववज्ञान 
मंडळ ६.सादहत्र् 
मंडळ ७. प्राथाना 
मंडळ ८. क्रीडा 

मंडळ ९.स्वच्छता 
मंडळ १०. कला 
कार्ाानुभव मंडळ

िननवार 

रवववार

िुक्रवार

गुरुवार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे डडसेंबर  २०१७

सोमवार 

मंगळवार 

बुिवार 
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१ ८ १५ २२ २९

नववषाारंभ िमु्रपान 
ववरोिी ददन

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव 
परीक्षा सेट क्र. २

भूदल सेना ददन 
१० वी  ववद्र्ा 
ववकासपेपर 
सराव परीक्षा 
सेट क्र.3

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर सराव 
परीक्षा सेट क्र.3 

स्वामी 
वववेकानंदिन्म 
ददन र्ुवक ददन

१०वी सराव परीक्षा 
सुरु

२ ९ १६ २३ ३०
१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव 
परीक्षा सेट क्र. 

२ गहृपाठ 
इनतहास ९वी

१० वी  ववद्र्ा 
ववकाससराव 
परीक्षा सेट क्र. २ 
िागनतक हास्र् 
ददन  गहृपाठ 
भूगोल  ९वी

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर 
सराव परीक्षा 
सेट क्र.3 ८वी 
९वी लहान सहल

 १० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर 
सराव परीक्षा सेट 
क्र.3 कबीर िर्ंती 
पक्षीशमत्र 
डॉ.सलीम अली 
स्मनृतददन

१०वी सराव परीक्षा

३ १० १७ २४ ३१
१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव 
परीक्षा सेट क्र. 

२ साववत्रीबाई 
फुले िर्ंती 
बाशलका ददन

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव 
परीक्षा सेट क्र. २ 
१० वी  लाल 
बहादू्दर िास्त्री 
पुण्र्नतथी

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर 
सराव परीक्षा 
सेट क्र.3

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर 
सराव परीक्षा सेट 
क्र.3 महाराटर 
छात्र सेना ददन 
नेतािी सुभाषचदं्र 
बोस िर्ंती 

१०वी सराव परीक्षा 
माशसक शमदटगं

४ ११ १८ २५
१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव 
परीक्षा सेट क्र. 

२ िागनतक ब्रेल 
ददन गहृपाठ 
बीिगर्णत ९वी

  पं.कुमार गंिवा 
पुण्र्नतथीवव.स.खां
डकेर 
िन्मददनगहृपाठ 
भूशमती  ९वी

ददनअमर पेपर 
सराव परीक्षा 
सेट क्र.3 १०वी

नशृसहं सरस्वती 
पुण्र्नतथीराटरीर् 
मतदार ददन

५ १२ १९ २६
१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव 
परीक्षा सेट क्र. २

अमर सराव 
परीक्षा सेट क्र. २ 
१० स्वामी 
वववेकानंद िर्ंती

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर 
सराव परीक्षा 
सेट क्र.3 राटरीर् 
र्ुवा ददन

प्रिासत्ताक ददन 
सुट्टी

६ १३ २० २७
१० वी  ववद्र्ा 
ववकास सराव परीक्षा 
सेट क्र. २ र्ोगासने

र्ोगासने अमर सराव 
परीक्षा सेट क्र. २ १० 
वी सरहद्द गांिी 
पुण्र्नतथी

१० वी  ववद्र्ा 
ववकास पेपर सराव 
परीक्षा सेट क्र.3 

रतन टाटा िन्मददन

र्ोगासने

७ १४ २१ २८
मकर संक्रांती 
भूगोल ददन 
व्र्वसार् 
मागादिान ददन

 वनसंविान ददन 
चदं्रिखेर आझाद 
िन्मददन

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् 

मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ 
८. क्रीडा मंडळ 

९.स्वच्छता मंडळ 
१०. कला 

कार्ाानुभव मंडळ

िननवार 

रवववार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे िानेवारी २०१८

िुक्रवार

बुिवार 

मंगळवार 

सोमवार 

गुरुवार
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५ १२ १९ २६

८वी ,९वी घटक 
चाचणी क्रमांक २ 
१०वी सराव परीक्षा

िागनतक 
सूर्ानमस्कार ददन 
अब्राहम शलकंन 
िन्मददन

छ शिवािी 
महाराि िर्ंती 
सुट्टी

स्वातंत्र्र्वीर 
सावरकर 
स्मनृतददन

६ १३ २० २७

८वी ,९वी घटक 
चाचणी क्रमांक २ 
१०वी सराव परीक्षा

महा शिवरात्री सुट्टी

 कबीर िर्ंती 
पक्षीशमत्र 
डॉ.सलीम अली 
स्मनृतददन

मराठी रािभाषा 
ददन कवी 
कुसुमाग्रि 
िन्मददन

७ १४ २१ २८

८वी ,९वी घटक 
चाचणी क्रमांक २ 
१०वी सराव परीक्षा

इ.१० वी प्रात्र्क्षक्षक 
परीक्षा व तोंडी 
परीक्षा पं.भीमसेन 
िोिी िन्मददन

कनााटकी बेंदरू 
िागनतक र्ोग 
ददन िागनतक 
संगीत 
ददनदक्षक्षणार्नारंभ

राटरीर् ववज्ञान 
ददन डॉक्टर 
रािेन्द्रप्रसाद 
स्मनृतददन 

माशसक शमदटगं

१ ८ १५ २२ २९

तट रक्षक ददन 
१०वी पूवा परीक्षा

१०वी सराव 
परीक्षा भारतीर् 
ज्ञानपीठाची 
स्थापना आचार्ा 
नरेन््देव पुण्र्नतथी

श्री ववश्व्वकमाा िर्ंती 
कुटटरोग्र्ाच ेपदहले 
भारतीर् सेवक 
पद्मश्री मनोहर 
ददवाण पुण्र्नतथी

कस्तुरबा गांिी 
पुण्र्नतथी

२ ९ १६ २३

१०वी सराव परीक्षा १०वी सराव परीक्षा

िागनतक ओझोन 
ददन कामगार 
शिक्षण ददन 
दादासाहेब फाळके 
पुण्र्नतथी संत 
रोदहदास िर्ंती

गहृपाठ इंग्रिी १० 
प्रर्ोग १० वीसंत 
गाडगे महाराि  
िर्ंती

३ १० १७ २४

१०वी सराव परीक्षा

र्ोगासने प्रर्ोग 
ववज्ञान अ ९ वी 
गहृपाठदहदंी ९ वी 
नाना िंकरिठे 
िर्ंती नरहर 
कुरंुदकर पुण्र्नतथी

र्ोगासने बेकरी 
उद्र्ोगास 
भेटवासुदेव बळ्वंत 
फडके स्मनृतददन 
प्रख्र्ात तत्ववेत्त े
िे.कृटणमुती 
पुण्र्नतथी

र्ोगासने  
महाशिवरात्री सुट्टी

४ ११ १८ २५
  नरवीर 
तानािी मालुसरे 
पुण्र्नतथी

पथृ्वीक्षेपणास्त्राची 
पदहली र्िस्वी   
चाचणी

िननवार 

रवववार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे फेब्रुवारी  २०१७

मंगळवार 

सोमवार 

गुरुवार

बुिवार 

िुक्रवार

सहशालेर् मांडळे 
१.शालेर् मांत्रिमांडळ 
२. साांस्कृततक 
मांडळ 3.सहल 

मांडळ ४. पर्ायवरण 
मांडळ ५.ववज्ञान 
मांडळ ६.साहहत्र् 
मांडळ ७. प्रार्यना 
मांडळ ८. क्रीडा 

मांडळ ९.स्वच्छता 
मांडळ १०. कला 
कार्ायनुभव मांडळ
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५ १२ १९ २६
एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
समता ददन 
रामकृटण 
परमहंस िर्ंती

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा भारत 
बांगला देि मैत्री 
करार

उद्र्ोगनगरी 
ककलोस्कर नगर 
स्थापना इ. ८ वी ९ 
वी तोंडी परीक्षा

६ १३ २० २७
एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
प्रशसध्द 
कादंबरीकार 
रणिीत देसाई 
पुण्र्नतथी

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षानाना 
फडणीस पुण्र्नतथी

 एस एस सी माचा 
२०१८ 
परीक्षाआर्झ्र्क 
नेव्तोन न्र्ूटन 
स्मुतीददन

इ. ८ वी ९ वी तोंडी 
परीक्षा पदहला 
अतंराळवीर र्ुरी 
गागारीन स्मुतीददन

७ १४ २१ २८
एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
दादोिी कोंडदेव 
पुण्र्नतथी

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा इ. 

८ वी ९ वी तोंडी 
परीक्षा

पै. िंकर तोडकर 
स्मुतीददन इ. ८ वी ९ वी तोंडी 

परीक्षा राटरीर् 
नौकानर्न ददन 
आझाद दहदं सेना 

स्थापना

१ ८ १५ २२ २९

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
िागनतक मदहला 
ददन िागनतक 
साक्षरता ददन

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
िागनतक ग्राहक 
ददन िागनतक 
ववकलांग ददन

िागनतक िल ददन 
इ. ८ वी ९ वी 
तोंडी परीक्षा महावीर िर्ंती सुट्टी

२ ९ १६ २३ ३०

िलुीवंदन सुट्टी

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा इ. 

८ वी ९ वी तोंडी 
परीक्षा

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
िागनतक अपंग 
ददन

िागनतक हवामान 
ददन

गुडफ्रार्ड ेसुट्टी

३ १० १७ २४ ३१
एस एस सी 
माचा २०१८ 
परीक्षार्ोगासन े
वीट 
व्र्वसार्ाला भेट

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
साववत्रीबाई फुले 
पुण्र्नतथी कवी 
कुसुमाग्रि 
पुण्र्नतथी

एस एस सी माचा 
२०१८ परीक्षा 
शिवािी 
ववटणुिास्त्री 
धचपळूणकर 
पुण्र्नतथी

िागनतक क्षर्रोग 
ननवारण ददन

इ. ८ वी ९ वी 
तोंडी परीक्षा 
प्राथाना समाि 
स्थापना ददन 
माशसक शमदटगं

४ ११ १८ २५
राटरीर् 
औद्र्ोधगक 
सुरक्षा ददन

छ.संभािीरािे 
बशलदान ददवस

सेना सामग्री 
ननशमाती कारखाने 
ददन

 वनसंविान ददन 
चदं्रिखेर आझाद 
िन्मददन इंग्लंड 
मध्रे् पदहला तुरंुग 
सुरु

िननवार 

रवववार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे माचा  २०१८

िुक्रवार

गुरुवार

बुिवार 

मंगळवार 

सोमवार 
सहिालेर् मंडळे 

१.िालेर् 
मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ 
८. क्रीडा मंडळ 

९.स्वच्छता मंडळ 
१०. कला 

कार्ाानुभव मंडळ
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३० २ ९ १६ २३
पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार 
करणे राटरसंत 
तुकडोिी महाराि 
िर्ंती माशसक 
शमदटगं

द्ववतीर् 
सत्रांतपरीक्षा ८ वी 
९ वी  कक्रकेटपटू 
रणजितशसहं 
पुण्र्नतथी

िलसंिारण ददन 
भगवान महावीर 
िर्ंती

द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ वी 
डॉ.रािाकृटणन 
स्मनृतददन

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार 
करणे

३ १० १७ २४
द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ 
वी छ.शिवािी 
महाराि पुण्र्नतथी

द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ वी 
संत गोरा कंुभार 
पुण्र्नतथी

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार करणे

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार 
करणे

४ ११ १८ २५
द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ 
वी मादटानल्र्ुथर 
ककंग पुण्र्नतथी

द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ वी 
राटरीर् सागरी 
ददन महात्मा 
ज्र्ोनतबा फुले 
िर्ंती

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार करणे

रामनवमी सुट्टी

५ १२ १९ २६
द्ववतीर् 
सत्रांतपरीक्षा ८ वी 
९ वी रामनवमी 
सुट्टी राटरीर् 
दर्ाावदी ददन

द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ वी

पेपर तपासणे व 
ननकाल तर्ार 
करणे रामानुिाचार्ा 
िर्ंती

पेपर तपासणे व 
ननकाल तर्ार 
करणे

६ १३ २० २७
द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ 
वी दांडी सत्र्ाग्रह

द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ वी 
िागनतक आरोग्र् 
ददन

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार करणे

पेपर तपासणे व 
ननकाल तर्ार 
करणे

७ १४ २१ २८
द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ 
वी िागनतक 
आरोग्र् ददन

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर िर्ंती 
सुट्टी अजग्निमन 
ददन

पेपर तपासणे व 
ननकाल तर्ार 
करणे िागनतक 
वसुंिरा ददन

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार 
करणे

१ ८ १५ २२ २९
 एस.एम.िोिी 
पुण्र्नतथी

द्ववतीर् सत्रांत 
परीक्षा ८ वी ९ 
वी अजग्निामक 
ददन

 पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार करणे

पेपर तपसणी व 
ननकाल तर्ार 
करणे

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् 

मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ ८. 

क्रीडा मंडळ 
९.स्वच्छता मंडळ 

१०. कला 
कार्ाानुभव मंडळ

िननवार 

रवववार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर
िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे एवप्रल २०१८ 

िुक्रवार

गुरुवार

बुिवार 

मंगळवार 

सोमवार 
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७ १४ २१ २८
उन्हाळी सुट्टी 
गुरुदेव रवींद्रनाथ 
टागोर िन्मददन

उन्हाळी सुट्टी 
छ.संभािी 
महाराि िर्ंती

उन्हाळी सुट्टी 
रािीव गांिी 
पुण्र्नतथी

उन्हाळी सुट्टी 
महाराणा प्रताप 
व  स्वातंत्र्र्वीर 

सावरकर 
िन्मददन

१ ८ १५ २२ २९

महाराटर ददन 
वावषाक परीक्षा 

ननकाल  उन्हाळी 
सुट्टी

उन्हाळी सुट्टी 
आंतरराटरीर् 
रेड्क्क्रोस ददन

उन्हाळी सुट्टी 
ववश्व्व कुटंुब 
संस्था ददन

उन्हाळी सुट्टी 
रािा राममोहन 
रॉर् िन्मददन

उन्हाळी सुट्टी 
िपेाातेिशसगं 
कडून एव्हरेस्ट 
शिखर सर

२ ९ १६ २३ ३०

उन्हाळी सुट्टी

उन्हाळी सुट्टी 
कमावीर भाऊराव 
पाटील स्मुतीददन

उन्हाळी सुट्टी 
अण्णासाहेब लठे्ठ 
पुण्र्नतथी उन्हाळी सुट्टी उन्हाळी सुट्टी

३ १० १७ २४ ३१

उन्हाळी सुट्टी
उन्हाळी सुट्टी 
१८५७ च्र्ा 
उठावास प्रारंभ

उन्हाळी सुट्टी 
िागनतक 
दरूसंचार ददन

उन्हाळी सुट्टी 
राटरकुल ददन उन्हाळी सुट्टी

४ ११ १८ २५

उन्हाळी सुट्टी 
दटपू सुलतान 
स्मुती ददन

उन्हाळी सुट्टी 
माततृ्व ददन 
ववज्ञान 
तंत्रज्ञानददन

उन्हाळी सुट्टी 
दपाणकार 
बाळिास्त्री 
िांभेकर 
स्मुतीददन

उन्हाळी सुट्टी

५ १२ १९ २६

उन्हाळी सुट्टी
उन्हाळी सुट्टी 
िागनतक 
पररचाररका ददन उन्हाळी सुट्टी

उन्हाळी सुट्टी 
कारगीलर्ुद्ध 
वविर्

६ १३ २० २७
उन्हाळी सुट्टी 
रािष्री िाहू 

महाराि पुण्र्नतथी

उन्हाळी सुट्टी 
राटरीर् एकता 
ददन

उन्हाळी सुट्टी 
संत चोखामेळा 
पुण्र्नतथी

 पंडीत नेहरू 
स्मुतीददन

िननवार 

रवववार

गुरुवार

बुिवार 

िुक्रवार

पै.िंकर तोडकर हार्स्कूल वाकरे ता.करवीर जि.कोल्हापूर

िैक्षर्णक कॅलेंडर २०१७.१८    माहे म े२०१८ 

सोमवार 

मंगळवार 

सहिालेर् मंडळे 
१.िालेर् 

मंबत्रमंडळ २. 

सांस्कृनतक मंडळ 
3.सहल मंडळ ४. 

पर्ाावरण मंडळ 
५.ववज्ञान मंडळ 
६.सादहत्र् मंडळ 
७. प्राथाना मंडळ 
८. क्रीडा मंडळ 

९.स्वच्छता मंडळ 
१०. कला 

कार्ाानुभव मंडळ
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९वी
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९वी ७ 21 ३ १० १७ १९ २०

१०वी १ ,१५ २२ २९ 3 १० 17 २४ ४ ११ १८ ५ ६ ७ २१ १२ २६ २० १४

९वी ३ ११ १६ ५ २४ ५ १९
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९वी ७ १४ ७ १४ ४ ११
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९वी ४

१०वी ५ ६ ५ 3

९वी १ १५ ६ ७ 21

१०वी१ ८ २२ २९  २ ९ २३ 30 ९ १० 17 २४ २ १६ ७ ६ १४ ७ १५ 21 २८

९वी ७ २ ४ १४ १३ २०

१०वी 3 १२ १६ ४ ११ २७ ५ १२ २८ ५

९वी ४ ११ २ ९

१०वी

९वी

१०वी

९वी ६ ६ ७ ७ ५ १ ५ १

१०वी २० २० २० ५ ५ ९ ९ ५ १ ५ १
एकूण 

नोव्हेंबर 

ऑक्टोबर 

सप्टेंबर

pO.SaMkr taoDkr hayaskUla vaakro ,ta.krvaIr ,ija.kaolhapUr 

गहृपाठ प्रकल्प 

िानेवारी 

फेब्रुवारी 

िून

िुलै

ऑगस्ट

डडसेंबर
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