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सुरज फाऊंडशेन संचलित युवती सक्षमीकरण प्रकल्प 
 
 सुरज फाउंडशेनचा  युवती सक्षमीकरण प्रकल्प महिला 
सबलीकरणाच्या अन्य कोणतेिी प्रकल्पपेक्षा अत्यंत वेगळा आिे. या 
प्रकल्पाअंतगगत 18 त े 40 वयोगटातील अत्यंत गरज ूमहिलांना एक 
ववशेष प्रशशक्षण देण्यात येणार आिे. या प्रशशक्षणाचे स्वरूप आपल्या 
रोजच्या आयुष्याशी ननगडडत आिे .यामध्ये त्या महिलेला बागकाम, 

स्वयंपाक, चाईल्ड केअर ,िाउसकीवपगं, दोन चाकी, चार चाकी वािन चालवण े आणण इतर कौशल्ये 
अशाप्रकारे घरातील काम े व्यावसानयक पद्धतीन े शशकवली जातील, म्िणजेच जजथे पूणगवळे घर 
सांभाळणारी जबाबदार महिला कमगचारी िवी असेल, त्या हिकाणी आपल्याकड ेप्रशशक्षण घेतलेली व्यक्ती 
काम करू शकेल. गरज ूमहिला आपला पररसर सोडून फार दरू जाऊ शकत नािीत िे लक्षात घेऊन याच 
पररसरामध्ये ज्या प्रकारची कामाची सधंी उपलब्ध आिे, त्याच प्रकारचे प्रशशक्षण या हिकाणी हदले जाणार 
आिे. महिलांसािी अनेक प्रकारची प्रशशक्षण हदली जात असतील.... त्यामध्ये भांडवलाची गरज पडले, तो 
माल कुिे खपवायचा त्याचा प्रश्न ननमागण िोईल... घरापासून दरू जावे लागेल... सुरक्षक्षततेचा प्रश्न 
असेल...पण सुरज फौंडशेन संचलीत महिला सक्षमीकरण प्रकल्पांमध्ये आपल्याच पररसरामध्ये एखाद्या 
मोठ्या कुटंुबाचं व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कशी स्वीकारता येईल, याचं प्रशशक्षण हदलं जाईल. 
एखादं घर चालवले जात असताना कोणकोणत्या प्रकारच्या जबाबदाऱ्या असतात, त्याचे प्राथशमक प्रशशक्षण 
याहिकाणी हदले जात.े यासािी ननवासी प्रशशक्षण कायगक्रम आयोजजत करण्यात आला आिे. कोरोना 
काळामध्ये कािी काळ स्थगगत झालेला िा कायगक्रम आता पुन्िा सरुू िोत आिे. 
 
या कायगक्रमामळेु गरजू ननराधार महिलांना आयुष्य जगण्याची नवी उमेद शमळेल . 
 
प्रकल्प समन्वयक म्िणून सुरज फाउंडशेन च्या वतीने मी ववनंती करते अशा प्रकारच्या गरज ू, ननराधार 
महिलांनी आमच्याशी खालील क्रमांकावर संपकग  साधावा 7887893838 

  

Adv.Geetanjali Patil-Deshmukh 

HR Manager SF 
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“THE MOST VALUABLE  

RESOURCE THAT ALL 

TEACHERS HAVE IS 

EACH OTHER. 

WITHOUT  

COLLABORATION OUR 

GROWTH IS LIMITED TO 

OUR OWN 

PERSPECTIVES” 



 

नव कृष्णा व्िॅली गुरुकुल च ेइन्चाजग श्री संतोष बैरागी यांना हदनांक 7 मे 2022 रोजी  मानाचा शैक्षणणक 
क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगगरीबद्दल ग्लोबल एक्सलन्स अवॉडग देण्यात आलेला आिे. श्री संतोष बैरागी गत 
20 वषाग पासून शैक्षणणक क्षते्रात कायगरत असून त्यांनी अनेक ववद्याथी घडवले आिेत तसेच त े उत्तम 
वक्ता,लेखक, नाटककार, मेडडटेशन गुरू, मोहटवेशनल जस्पकर व चाईल्ड पेरेंट्स कौन्सेलर सुद्धा आिेत. 
शैक्षणणक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शशक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्सािन देण्यासािी तसेच 
त्यांच्या गुणांचा यथोगचत सन्मान करण्याच्या उद्देशाने दरवषी  पुरस्कार जािीर करण्यात येतात. 



ACTIVITY 

 

During May  2022 

Directors Dr. Satpute Sir's birthday. He is a true leader and always 

keep motivating his staff and students. On behalf of Dr. Satpute 

Sir I thank everyone for their wishes. 

we had health check up camp for our all staff members collabora-
tion with Sevasadan Multispeciality hospital. facility including :- 

1. ECG 

2. Blood pressure 

3. Random blood sugar 

4. Eye checkup 

5. Doctor’s consultation 

6.weight measurement  

all staff members ,parents ,family members  has done the health 
check up & doctors consultation, more than  80 people  has benefit-
ed from this health check up. 

Shrishail Sir and Ramdas Sir Birthday 

1 June We Started with Our  first Foundation batch. 7 students were 
present in class 9th and on there first day Uniform Distribution cer-
emony was arranged were they were given Uniform and welcomed 
with Cadbury in our academy. 















All SF family Heartily congratulate Mrs.Sangita Pagnis 
(Principal EM) for  promoted as Director 






