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Editorial

TEACHERS
NEED TO ADJUST
YOUR PERFORMANCE
DEPENDING ON
NOT ONLY RECEIVING

Adv.Geetanjali Patil-Deshmukh
HR Manager SF

FEEDBACK
BUT ALSO HAVING
OPPORTUNITIES TO USE
IT….
THUS, THE

A word from your HOD

MORE
FEEDBACK
YOU CAN RECEIVE IN

( Nav Krishna Valley School )
Hello Friends,
The most important learning starts when you are born. The first 3
years of a child’s life is critical for setting the foundation of
language, acquisition, socialization and learning curves . During
Nikhat Patel.
Abhyaas Head.

REAL TIME,
THE BETTER
YOUR
ULTIMATE
PERFORMANCE WILL BE.

these early years and especially during the first 3 to 6 years,
children are capable of

digesting a lot of information. The

brain grows more rapidly during this phase of life and well trained teachers along with

-

preschools with developmentally appropriate programmes can have a long term effect on
improving learning outcomes for children. We, at Abhyaas, provide all such kinds of facilities.
In Abhyaas we prepare the child where his//her physical, social, emotional, cognitive growth
is taken care of. The curriculum which enables holistic development of a child.

The

What is Inside

environment of ‘Abhyaas’ gives the child freedom of choice with certain limitations. The
material they handle is designed to maximize independent learning and exploration by the
child. Environment of Abhyaas encourages the children to move freely around and choose
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their workplace and activities within limits of rightful behavior.
In Abhyaas, the most powerful and natural form of learning is through their experience or

 A word from your HOD

activity where they ‘do’ things rather than just study or follow what they are told to do.
Activities with materials are open ended, exploratory and encourages them to think which
do not make them compete amongst them for grading /ranks. Daily observations of each

 Teacher Interview

child is done by the teacher on the basis of assessment and it gets reported to parents. A
child centric learning in Abhyaas aims to develop the individual, social and intellectual

 Activities of students

capacities of a child. By the handling of material, an ‘Abhyaas child’ develops his/her fine
motor skills, senso motor skills , develops concentration and makes them independent.
When education traverses its path from practical to theory, it becomes more meaningful and
productive for the child. Practical to theory is how we learn cooking, to play a sport, to play
an instrument. Why then do we choose to follow a route that reduces learning for academic
learning ?Playing with the right toys can change the direction of learning and make it
enjoyable.
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गुढीपाडवा
हििंद ू कालदर्शिकेचा पहिला हदवस आणि उत्सव
गुढीपाडवा हा एक भारतीय सण असून तो हहिंद ू हदनदर्शिकेप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रततपदे ला महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. शार्लवाहन सिंवत्सराचा
हा पहहला हदवस आहे . वेदािंग ज्योततष या ग्रिंथात सािंगगतलेल्या साडेतीन मह
ु ू ताांपैकी हा एक मह
ु ू ति आहे . या हदवशी नवीन वस्तू खरे दी, व्यवसाय
प्रारिं भ, नव उपक्रमािंचा प्रारिं भ, सव
ु णि खरे दी इत्यादी गोष्ट्टी केल्या जातात. दारी उभारलेली गुढी हे ववजय आणण समद्
ृ धीचे प्रतीक आहे असे
मानले जाते. गुढी पाडव्यापासूनच राम जन्मोत्सवाच्या कायिक्रमाचाही प्रारिं भ होतो.
एकाच वर्ाित दोनदा गुढीपाडवा
साधारणपणे शार्लवाहन शकाच्या एका हहिंद ू वषाित वषािरिंभी एक आणण एकच गुढीपाडवा येतो. पण शके १९३८मध्ये दोन गुढीपाडवे आले होते.
८ एवप्रल २०१६पासून सुरू होणाऱ्या शार्लवाहन शक १९३८ या नत
ू नवषी वषािरिंभी आणण वषिअखेरीस असे दोन गुढीपाडवे आले होते. ८ एवप्रल
२०१६ रोजी रोजी गढ
ु ीपाडवा आलाच होता, पण निंतरच्या वषी शके १९३९ च्या चैत्र शक्
ु ल प्रततपदा ही क्षय ततथी असल्याने त्या हदवशी, म्हणजे
२९ माचि २०१७ रोजी गुढीपाडवा नव्हता. तो आदल्या हदवशीच्या २८ माचि २०१७ रोजी आलेल्या अमावास्येच्या हदवशी-सकाळी ८.२७ वाजता
फाल्गुन अमावास्या सिंपल्यावर साजरा करावा लागला.
मिाभारतातील उल्लेख
महाभारताच्या आहदपवाित (१.६३) उपररचर राजाने इिंद्राने त्याला हदलेली कळकाची काठी इिंद्राच्या आदराथि जर्मनीत रोवली आणण दस
ु ऱ्या हदवशी
म्हणजे नववषि प्रारिं भीच्या हदवशी ततची पूजा केली. या परिं परे चा आदर म्हणून अन्य राजेही काठीला शेल्यासारखे वस्त्र लावून, ती शिंग
ृ ारून,
पष्ट्ु पमाला बािंधन
ू ततची पज
ू ा करतात. महाभारतातच णखलपवाित कृष्ट्ण त्याच्या सिंवगडयािंना इिंद्रकोपाची पवाि न करता वावषिक शक्रोत्सव
(इिंद्रोत्सव) बिंद करण्याचा सल्ला दे तो. महाभारत ग्रिंथातल्या आहदपवाित हा उत्सव वषि प्रततपदे स करण्यास सच
ु वले आहे तर णखलपवाितून आणण
इतर सिंस्कृत ग्रिंथािंतून हा उत्सव साजरा करण्याच्या ततथी वेगवेगळ्या हदलेल्या हदसतात.
कृर्ी ववर्यक मित्त्व
डॉ. सरोजजनी बाबर यािंच्या मतानुसार गुढीपाडव्यास लोक-सिंस्कृतीमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे . भम
ू ी हा जगाचा गभािशय, ततच्यात सूयि बीज
पेरतो, वषिनाच्यामुळे भम
ू ी सुफर्लत होते. सजिनाला र्मळणाऱ्या ऊजेशी जोडलेला हा एक सण आहे असे लोकसिंस्कृतीचे अभ्यासक आवजन
ूि
सािंगतात.
सामाजिक मित्त्व
गुढीपाडव्याच्या हदवशी पाणपोई घालावी, पाण्याने भरलेल्या घडयाचे दान करावे असाही सिंकेत रूढ आहे .
या मिंगलहदनी ववववध हठकाणी पहाटे च्या सािंस्कृततक मैफफली उत्साहाने आयोजजत केल्या जातात. रर्सकािंचा वाढता प्रततसाद हदवाळी पहाट,
नववषि पहाट व गुढीपाडवा फकिं वा हहिंद ू नववषि पहाट या उपक्रमाला र्मळत आहे.
गुढीचे स्वरूप
चैत्र शुद्ध प्रततपदे ला लवकर उठतात. स्नान करतात आणण सूयोदयानिंतर ही गुढी उभारतात.या हदवशी महाराष्ट्रात लोक घराच्या प्रवेशद्वारी
उिं चावर गढ
ु ी उभारतात.उिं च बािंबच्
ू या काडीला कडूतनिंबाची डहाळी ,काढीच्या वरच्या टोकाला रे शमी वस्त्र अथवा साडी गिंड
ु ाळतात, फुलािंचा हार
आणण साखरे ची गाढी बािंधून त्यावर तािंब्या /धातूचे भािंडे बसवले जाते, गुढीचा बािंबू पाटावर उभा केला जातो, तयार केलेली गुढी दारात ,उिं च
गच्चीवर लावतात.गुढीला गिंध ,फुले ,अक्षता वाहतात व तनरािंजन लावून उदबत्ती दाखवतात. दप
ु ारी गोडाचा नैवेद्य दाखवून सिंध्याकाळी पुन्हा
हळद-किंु कू फुले वाहून गुढी उतरवली जाते. याहदवशी आनिंद साजरा करीत आप्तेष्ट्टािंना नववषािच्या शुभेच्छा, गुढीपाडव्याच्या हाहदि क शुभेच्छा

हदल्या जातात. चैत्र शुद्ध प्रततपदा हा हदवस कनािटक आणण आिंध्र प्रदे श अशा गौतमीपुत्राची सत्ता असलेल्या राज्यािंत स्वातिंत्र्य प्राप्तीचा आनिंद
झाल्यामुळे ववजयहदन म्हणून सिंवत्सर पाडवो वा उगादी अशा वेगवेगळ्या नावािंनी व वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्यात येतो. प्रामुख्याने
महाराष्ट्रात या सणाला गढ
ु ीपाडवा असे सिंबोधले जाते. र्सिंधी लोक चेटीचिंड नावाने या उत्सवाला सिंबोधतात.

ACTIVITY
During April 2022

In the month of April, the Art subject teacher Mr. Aakash Jadhav
conducted ‘the Bucket Colouring Activity’ for the students of Primary and Secondary students to develop the values such as Fine
Motor Skills and to Promote Creativity. Students were very much
excited to do this activity on this occasion. The Teachers and students participated wholeheartedly in the activity. They used their
different ideas to decorate the buckets. They wrote the Maths
Formulas, Science Laws,Marathi Swarmala and English Alphabets
on the bucket. OVerall, it was fun with learning.

AMBEDKAR JAYANTI Celebration @ NKVS EM
‘Knowledge is the foundation of a man’s life’ said Dr Bhim Rao
Ambedkar.
Nav Krishna Valley School celebrated the 131st Birth Anniversary of
Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar on 14th April 2022. As a part of
the Nationwide Celebrations, the event commenced at 12.30 pm. in
the school premises.
The Program started with Ambedkar's Photo Poojan by Principal
Sangeeta Pagnis Ma'am, Vice Principal Mr. Prashant Chavan Sir.
with great respect and followed by student's very informative
speeches. Rangoli and drawing activities were also conducted by the
teachers on this occasion. All the students participated in the activity
enthusiastically.
Online quiz was also conducted by the school on this occasion for this
quiz participation of people from different levels was recorded.
The event was coordinated by Mr. Dnyandev Kamble Sir with great
spirit.

मजी.जजल्हा क्रीडा अगधकारी व माजी सगचव सुरज स्पोटि स ् अकॅडमीचे
कै .रा.म.यादव यािंच्या जयिंतीतनर्मत्त त्यािंना अर्भवादन.

Assessment Of Students. ✨️
HSC and SSC board exam were conducted smoothly from 4th
April 2022 to 16th April 2022. Best wishes were given to students by the Trustee Mr Pravinji lunkad sir, Secretahdry N.G.
Kamath Sir and Principal Sangita Pagnis Ma'am for their success in exam.
Multi skill foundation course exam for 9th and 8th class was
conducted on 25th and 26th April 2022. Multi skill foundation
course includes agriculture, engineering, food processing and
electrical which will be helpful for the students to get innovative knowledge which will be helpful for doing their day to day
activities in future. Multi skill foundation course completion
certificate were given to students. Students enjoyed their
foundation courses & their exams too.

Basic Enrichment Program
Nav Krishna Valley School Conducted a 'Basic Enrichment Program'
From Nursery to Xth standard.
This Program was conducted In the month of April only with the purpose to fill the gap of educational loss for the children who suffered
due to COVID-19.
This Program was aimed to enhance the students' Skill, enlighten
their caliber and Build Up their confidence level for the next Academic year and all round development.
Teaching staff as well as Non teaching staff, students, parents - in
fact everyone - showed their active participation towards this 'Basic
Enrichment program'.
We Nav Krishna Valley School promise that this will benefit in big
way in the future for these children for sure.

शैक्षणणक वषि 2021 22 मध्ये ब्रेन डेव्हलपमेंट स्कॉलरर्शप या
परीक्षेत ‘शौऱ्या महादे व किंठीकर’

(इयत्ता दस
ु री) या ववद्यागथिनीने

100 पैकी 83 गण
र्मळववले आहे त. ततचा शाळे चे मख्
ु
ु याध्यापक
माननीय श्री. अगधकराव पवार सरािंच्या हस्ते गुलाबपुष्ट्प दे ऊन
सत्कार करण्यात आला. ततच्या भावी आयष्ट्ु यातील स्पधाि परीक्षेसाठी
ततला खूप खूप शुभेच्छा दे ण्यात आल्या.

गुढी पाडव्याच्या शुभमुहूतािवर प्रवेश प्रफक्रया सुरु
सरु ज फौंडेशन सिंचर्लत नव कृष्ट्णा व्हॅली स्कूल मराठी माध्यम मध्ये गढ
ु ी

अभ्यास नसिरी ,लेव्हल वन,लेव्हल टू या मुलािंचा सहदच्छा कायिक्रम
सरु ज फौंडेशन सिंचर्लत नव कृष्ट्णा व्हॅली अभ्यास नसिरी ,लेव्हल

पाडव्याच्या शुभमुहूतािवर प्रवेश प्रफक्रया सुरु.प्रवेश प्रफक्रयेचा शुभारिं भ इयत्ता

वन,लेव्हल टू या मुलािंचा सहदच्छा कायिक्रम

दरवषी प्रथम येऊन सिंपूणि शालेय फी भरून आपला प्रवेश तनजचचत करणाऱ्या

यावेळी प्रशालेचे मख्
ु याध्यापक माननीय श्री अगधकराव पवार सर

पहहली प्रवेश गचरिं जीव ओजस अतनरुद्ध टे के या ववद्यार्थयािचा झाला .
पालकािंच्या हस्ते सरस्वती पज
ू न घेण्यात येते.

त्याचप्रमाणे पालक श्री.अतनरुद्ध टे के यािंच्या हस्ते सरस्वती पज
ू न करण्यात
आले. याप्रसिंगी सिंदीप तुपे,रणजीत पाटोळे पालक उपजस्थत होते .शाळे चे

मुख्याध्यापक माननीय श्री.अगधकराव पवार सर सवि र्शक्षक,र्शक्षकेतर
कमिचारी व पालक ,ववद्याथी उपजस्थत होते.

आज गुरुवार हदनािंक 7/4/22 रोजी मोठ्या उत्साहात घेण्यात आला.

उपजस्थत होते.

मॅडम उपजस्थत

बालवाडीचे

र्शक्षक्षका सौ. रजपत
ू मॅडम, सौ.जाधव

होत्या. लेव्हल टू च्या मुलािंना पहहलीत दाखल

करण्यात आले.
सालाबादप्रमाणे याही वषी नसिरी, लेव्हल वन (लहान गट) मल
ु ािंकडून
लेव्हल टू च्या मुलािंना पहहली साठी शुभेच्छा दे ण्यात आल्या.

New admission on Gudi padwa staff performing padwa poojan

कला सिंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुिंबई, यािंच्या माफित नव कृष्ट्णा
व्हॅली स्कूल (मराठी माध्यम) या केंद्रामध्ये(111027) एर्लमेंटरी व
इिंटरर्मजजएट ग्रेड परीक्षा सुरू
या परीक्षेस एकूण १८४ ववद्याथी प्रववष्ट्ट झालेले आहे त. इयत्ता
नववी व दहावीच्या ववद्यार्थयाांनी उस्फूतिपणे सहभाग घेतला आहे .
नव कृष्ट्णा व्हॅली स्कूल (मराठी माध्यम) या केंद्राकडून या परीक्षेचे
उत्तम प्रकारे तनयोजन करण्यात आले.
एर्लमेंटरी व इिंटरर्मजजएट ग्रेड परीक्षा

साई माफित ॲथलेहटक्स खेळ प्रकाराची तनवड चाचणी
भारतीय खेळ प्रागधकरण साई माफित ॲथलेहटक्स खेळ प्रकाराची तनवड
चाचणी चे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी गोव्याचे एन आय ए कोच
ओमववर सर व औरिं गाबादचे एन आय एस एच कोच अचफाक सर यािंचे
प्राचायाि सौ सिंगीता पागनीस यािंच्या कडून सत्कार करण्यात आला.

महात्मा ज्योततबा फुले प्रततमा पज
ू न
शाळे चे मख्
ु याध्यापक माननीय श्री अगधकराव पवार सर यािंच्या हस्ते
प्रततमा पूजन करण्यात आले. महात्मा ज्योततबा फुले यािंच्या जीवन
कायािची माहहती सौ. अजचवनी जाधव मॅडम यािंनी हदली. या कायिक्रमास
शाळे तील सवि र्शक्षक, र्शक्षकेतर कमिचारी, ववद्याथी उपजस्थत होते.
महात्मा फुले यािंच्या प्रततमेला ववनम्र अर्भवादन.

रौप्य मिोत्सवी वर्ािननर्मत्त नव कृष्िा व्िॅली स्कूल मराठी माध्यम अभ्यास ववभागात मोफत पस्
ु तके आणि बॅग वाटप
सुरज फाऊिंडेशन सिंचर्लत नव कृष्ट्णा व्हॅली मराठी माध्यम मध्ये सिंस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी वषाितनर्मत्त अभ्यास ववभागातील सवि ववद्यार्थयाांना शालेय
पुस्तके व बॅग चे मोफत वाटप नव कृष्ट्णा व्हॅली स्कूल मराठी माध्यम चे मुख्याध्यापक माननीय श्री अगधकराव पवार यािंच्या हस्ते करण्यात आले.
ववद्यार्थयाांच्या सवाांगीण ववकासासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असणारी नव कृष्ट्णा व्हॅली एक नावाजलेली शाळा म्हणून सािंगली जजल््यामध्ये ओळखली जाते.
केवळ पुस्तकी ज्ञान न दे ता मल
ु ािंचा सवाांगीण ववकास व्हावा यासाठी बालवाडी पासूनच मुलािंना क्रीडा साहहत्यातन
ू कृतीयुक्त र्शक्षण हदले जाते.
मल
ु ािंच्या उज्वल भववष्ट्यासाठी शाळे मध्ये ववववध प्रकारचे उपक्रम राबववले आहे त जसे की क्रीडा साहहत्यातन
ू र्शक्षण, रोबोहटक्स ,मल्टी जस्कल, व्हाइट हॅट
ज्युतनअर कोडीिंग, पालक-बालक ववमा सिंरक्षण, स्कॉलरर्शप परीक्षा, अबॅकस, वैहदक गणणत पद्धती, लैंग्वेज लॅ ब, सुसज्ज प्रयोगशाळा, कम्प्यूटर लॅ ब,
ग्रिंथालय, आय. आय .टी फाउिं डेशन कोसि, वाहतक
ु ीची सोय यासारख्या सवि सोयीसवु वधािंनी यक्
ु त एक अग्रगण्य शाळा म्हणन
ू कृष्ट्णा व्हॅली स्कूल ओळखली
जाते.

नव कृष्िा व्िॅली स्कूलमध्ये वावर्िक पाररतोवर्क ववतरि सोिळा

सुरज फौंडेशन सिंचर्लत

नव कृष्ट्णा व्हॅली स्कूल (मराठी माध्यम)मध्ये

वावषिक पाररतोवषक ववतरण समारिं भ सोहळा सिंपन्न झाला.या कायिक्रमास
प्रमुख पाहुण्या म्हणून माननीय सौ. कोमल बाळासो होनमोरे (सहाय्यक
मोटार वाहन तनरीक्षक) या

लाभल्या होत्या तर अध्यक्ष म्हणन
ू नव

कृष्ट्णा व्हॅली स्कूल चे मुख्याध्यापक माननीय श्री अगधकराव पवार होते.
तसेच स्वप्नाली जाधव मॅडम, अभ्यास ववभागाच्या पालक प्रतततनधी सौ
रुपाली पाटील, या उपजस्थत होत्या.
यामध्ये शालाबा्य स्पधेमध्ये शाळे चे प्रतततनगधत्व करून गुणवत्ता प्राप्त
करणाऱ्या

व

शाळे मधील

कला,

क्रीडा

व

सािंस्कृततक

या

ववववध

ववभागािंमधील गुणवत्ताधारक खेळाडूच
िं ा पारीतोवषक दे ऊन सन्मान करण्यात
आला.
कायिक्रमाचे सूत्रसिंचालन शाळे तील सहायक र्शक्षक्षका सौ. सन
ु ीता भोसले
यािंनी केले तर आभार प्रदशिन क्रीडार्शक्षक श्री. चिंद्रशेखर कािंबळे यािंनी केले.
कायिक्रम यशस्वी होण्यासाठी शाळे चे मुख्याध्यापक, र्शक्षक, र्शक्षकेतर
कमिचारी यािंचे बहुमोल सहकायि लाभले.

वावर्िक पाररतोवर्क ववतरि सोिळा

