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Hello my dear friends,
Wishing you a very happy new year, make yourself concise,
measurable and realistic.

This New Year’s resolutions are to

focus on a healthy diet, learn rather memories, speak up

Happy New
Year

if you

do not understand, summaries each class in three sentences, be
more helpful to your classmates, join more student clubs and

Adv.Geetanjali Patil-Deshmukh
HR Manager SF

ignore distractions.”

• Focus on a Passion, Not the Way You Look
• Go environment friendly
• Work out to feel good, not to be thinner.
• Give one compliment per day.
• Do Random Acts of Kindness.
• Read a book Every month.
• Go to someplace you've never been.
• Get organized.
• Learn new skills or hobby.
• Read more.
• Play outdoor games
This is just a exemplary list. Now you Can make your own resolutions as well..
Once again a Very Happy New Year 2022..

A word from your Principal

( Vijaynagar )

What is Inside

आपणास कळविण्यात अत्यंत आनंद होतो की आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष
माननीय श्री प्रिीणशेठ लुकंड यांच्या मार्गदशगनातन
ू सुरज फौंडेशन
व्हॅली

स्कूल’ च्या

माध्यमातून

ग्रामीण

अत्याधुननक शशक्षण दे ण्याचा प्रयत्न
श्री. सुननल चौर्ुले

अत्याधुननक तंत्रज्ञानाची

भार्ातील

विद्यार्थयाांना

‘नि कृष्णा

निनिीन

असतो. ग्रामीण भार्ातील विद्यार्थयाांना

माहहती व्हािी हा यामागर्ल हे तु आहे . सांर्ली

जजल्ह्यातील अशी एकमेि शाळा आहे जजथे Whitehat Jr Coding चे िर्ग

शशकिले जातात ,याचा आम्हाला साथग अशभमान आहे .
प्रत्येक विद्यार्थयागला यश शमळिून दे णे हे आमचे ध्येय आहे . आम्ही आमच्या विद्यार्थयाांना आत्मविश्िासू,
विचारशील तरुण बनण्यासाठी सिोत्तम संधी दे ऊ करतो, जेणे करुन भविष्यातील कोणत्याही आव्हानांसाठी
सामोरे जाण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही यांची आम्ही काळजी घेत असतो .
शशक्षण ही केिळ भविष्यातील नोकरीसाठी ज्ञान दे ण्याची प्रक्रिया नाही, तर आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया
आहे जी एखाद्याच्या जीिनाला योग्य मार्ागिर नेण्यासाठी

नैनतक मल्ह
ू यांची समज ननमागण करते. एक

पालक म्हणून, तुम्हाला तुमच्या मुलासाठी सिोत्तम हिे आहे आणण भविष्यातील आव्हानांना तोंड
दे ण्यासाठी त्यांना योग्य ज्ञान हदले जाईल याची खात्री करण्यासाठी तम
ु च्यासोबत काम करताना आम्हाला
अशभमान िाटतो. पालक, विद्याथी आणण शाळे चे शशक्षक
प्रयत्नांना पूरक आहे त .

हे एकसंघ आहे त आणण ते एकमेकांच्या
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Interview

“शाला वंदना नमस्ते .....नमस्ते ......नमस्ते l” ज्या ववद्यालयात मी वशविका म्हणून काययरत आहे ,त्या शाळे ची महती सांगते. “ज्ञानदाने परो

वनत्य, नगरस्यास्य ववभूषणम् l नव कृ ष्णा ववद्यालयोsयं कु पवाडनगरे ववशोभते ll ”
सौ. लशलता स्नेहल र्ौंडाजे

ज्ञानदानामध्ये नेहमी श्रेष्ठ व तत्पर असलेले, या नगराचे भूषण असलेले, हे ‘ नव कृ ष्णा व्हॅली स्कू ल ‘ ववद्यालय कु पवाड नगरीमध्ये शोभून
ददसते
१) आपणाला वशविका व्हावे असे का वाटले?
आज समाजामध्ये डॉक्टर, वकील, इं वजवनअर, पैसेवाले व उच्चपदस्थ व्यक्ती या वशकलेल्या लोकांना खूप मोठा मान असतो. त्यामानाने

NAV KRISHNA VALLEY SCHOOL

वशिकांना मान कमी वमळतो. तरीसुद्धा मला वशविकाच व्हावे असे मनापासून वाटले. कोणावर माझा दोषारोप नाही पण सद्यवस्थती व
वस्तुवस्थती तशी आहे. अनेक व्यवसायांमध्ये पैसे कमवायचे मागय वभन्न आहेत . वाम मागायने वमळालेला अथय (पैसा) अनथायला( संकटाला )
कारणीभूत ठरतो. पण वशिकी हा एकच प्रश्न असा आहे की ,ज्यामध्ये वाममागायने अन्यायाने पैसा वमळववता येत नाही .पगाराच्या माध्यमातून
न्यायमागायने वमळालेला ,कष्टाने कमावलेला पैसा सत्कारणी लागतो. हा आदशय समाजाने घ्यावा म्हणून समाजाचे घटक, भावीवपढी, भावी
नागररक बनणाऱ्या ववद्यार्थयाांच्या मनात हे चांगले संस्कार रुजववण्यासाठी मी वशविका झाले. वशिक हा ववद्यार्थयाांचा आरसा असतो, ववद्याथी
या आरशातील प्रवतबबंब असतो ,ववद्यार्थयाांमध्ये सन्मागायचे व स्वच्छ चाररत्र्याचे प्रवतबबंब उमटववण्यासाठी मी वशविका झाले.
२) वशिण िेत्रातील महत्त्वपूणय अनुभव कोणता?
"वशिण-िेत्र" वनराळे व "वशिकी पेशा " वनराळा. वशिणाचे िेत्र खूप मोठे आहे.त्याची व्याप्तीही मोठी आहे .एकाच संस्थेत एकाच रठकाणी
नोकरी असल्याने ववशाल व ववस्तृत अशा " वशिण िेत्रा,"बद्दल बोलणे ,वलवहणे आवाक्याबाहेरचे आहे. ज्या रठकाणी सेवा करते वतथले अनुभव
सांगणे शक्य आहे. वशिकाचे आपल्या वशकववण्याच्या घटकावर, ववषयावर प्रभुत्व असले ,तर ववद्याथी लिपूवयक ऐकतात, वाचतात ,अभ्यास
करतात. अपुऱ्या तयारीवनशी वगायतील ववद्यार्थयाांना पुढे नेणे ,हा आत्मघातच होय. वशकववताना शैिवणक साधनांचा वापर, हा ववद्यार्थयाांचे
अध्यापनाकडे लि आकर्षयत करण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
वगाांमध्ये ववववध धमायचे ,जाती- पंथाचे ,गरीब-श्रीमंत- मध्यम वगायचे ववद्याथी असतात, त्या सवाांना एकाच पातळीवर आणून वशकववणे कठीण
काम असते .प्रत्येकाचा स्वभाव वनराळा असतो. भांडकु दळ ,वचडका, शांत,अबोल ,बडबड्या ,खोडकर, खेळकर ,आनंदी ,अभ्यासू अशा
अनेकववध स्वभावाच्या ववद्यार्थयाांना हाताळणे सोपे नसते.
मुलांच्यात रममाण होणे,

त्यांना ज्ञानामृत पाजणे व वशिक म्हणून आपल्या बद्दल ववद्यार्थयाांच्या मनात ववश्वास वनमायण करणे या गोष्टी मी

शाळे त ,वगायत व बाहेरही करते.
३) ववद्यार्थयाांकडू न तुमची काय अपेिा आहे?
अध्यापन व अध्ययन चालू असताना ववद्यार्थयाांनी ते लिपूवयक एकाग्रवचत्ताने ऐकले पावहजे ,ध्यानात ठे वले पावहजे. सवयच ववद्याथी एकपाठी
नसतात. परं तु त्यांनी अभ्यास, स्वयंअध्ययन तरी के लेच पावहजे. "ववद्याथी"या शब्दाचा अथयच मुळी (ववद्यया अथीन इती ववद्याथी l) ववद्येचा
याचक असा आहे . याचक ज्याप्रमाणे घरोघरी, दारोदारी दिरून वभिा गोळा करतो,

त्याचप्रमाणे ववद्यार्थयाांनी आपल्या वशिकांकडू न

वमळणारी ज्ञानाची वभिा ,वशदोरीने झोळी भरून घ्यावी अशी अपेिा असते. ववद्यार्थयाांनी शाळे त वशस्तीने वागले पावहजे रोजचा अभ्यास,
स्वाध्याय ,गृहपाठ वेळच्या वेळी पूणय के ले पावहजे. पाठांतर मग ते कोणत्याही ववषयाचे, असो के ले पावहजे .वागण्यामध्ये नम्रता व बोलण्यात
शालीनता पावहजे. आरोग्यववषयक चांगल्या सवयी लावून घेतल्या पावहजेत . शाळे तील वमत्र- मैवत्रणींबरोबर अदबीने व चांगुलपणाने वागले
पावहजे. वशिकांच्या बद्दल सदैव आदर बाळगला पावहजे. एक वाक्यता ददसण्यासाठी शाळे चा गणवेश वापरला पावहजे. एकमेकांसोबत
सहकायायची, मदतीची भावना ठे वली पावहजे.ववद्याथी हा आज्ञाधारक व ववनयशील असलाच पावहजे. म्हटलेच आहे, "

ववद्या ववनयेन

शोभते!" ववद्यार्थयाांनी शाळे तील सवय सुववधांचा पुरेपूर उपयोग घेतला पावहजे. शाळे चे क्रीडांगण, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कि यांचा
जास्तीत जास्त िायदा घेतला पावहजे. आपल्या वागण्याने शाळे चे व कु टुंबाचे नाव चांगल्या अथायने समाजात घेतले गेले पावहजे, असे
ववद्यार्थयाांचे वागणे असायला हवे.

भारताचे

फुटबॉलमध्ये

पदापपण

(Debut in football in India)

भारतात क्रिकेट हे जास्त पसंत केले जात आहे , असे म्हणणे चुकीचे
नाही. तरीही फुटबॉलने आपले स्थान कायम राखले आहे आणण
भारतात फुटबॉलप्रेमींची कोणतीही कमतरता नाही. पजश्चम बंर्ाल
आणण ईशान्येकडील राज्यात फुटबॉल जास्त खेळला जातो. भारत
ब्रिटनची िसाहत होनत, म्हणून ब्रिटनमधील खेळांनाही भारतात
मान्यता शमळाली.
भारतात फुटबॉल लोकवप्रय झाला असेल तर त्यामार्े नार्ें द्र प्रसाद

फुटबॉल

अगधकारी यांचे योर्दान आहे. त्याना

फुटबॉल नावाचा उगम कुठे झाला? (Where

did the name football

originate?)
जर आपण फुटबॉलच्या उत्पत्तीविषयी बोललो तर लोक फुटबॉल या शब्दाच्या
उत्पत्तीबद्दल शभन्न मते आहे त. क्रफफाच्या म्हणण्यानुसार, फुटबॉल हा गचनी
खेळाचा विकशसत प्रकार मनाला जातो, म्हणजेच चीनमध्ये खेळल्हया जाणाऱ्या
खेळाला सुझू असे म्हणतात, आणण मर् त्यातून उत्िांत झाले आहे . हा खेळ
चीनमधील

्यान

राजिंशात

विकशसत

झाला

होता,

असे

म्हणतात.

जपानमध्ये असुका घराण्याच्या कारक्रकदीत फुटबॉल खेळाला कॅमरी असे
म्हणतात.

नंतर,

1586

मध्ये,

ग्रीनलँ डमध्ये

जॉन

डेजव्हस

नािाच्या

जहाजाच्या कप्तानच्या कप्तानांद्िारे हा खेळ खेळला होता. 15 व्या शतकात
हा खेळ फुटबॉलच्या नािाने स्कॉटलंडमध्ये खेळला जात होता. अशाप्रकारे ,
फुटबॉल या शब्दाचे मूळ सांगर्तले होते, म्हणजेच, फुटबॉल खूप पूिी खेळला
र्ेला होता परं तु िेर्िेर्ळ्या दे शांमध्ये िेर्िेर्ळ्या नािांनी ओळखला जात
आहे .
फुटबॉलची ओळख कशी झाली? (How

was football introduced?)

16 व्या शतकात इंग्लंडच्या सािगजननक शाळांमध्ये फुटबॉलचे विविध प्रकार

खेळण्यात आले होते. इनतहासकारांच्या म्हणण्यानुसार, फुटबॉल क्लबची
सरू
ु िात 1824 मध्ये एडडनबर्ग येथे करण्यात आली. सरु
ु िातीला क्लब
विद्यार्थयाांनी सुरु केला. त्यातील एक शेफील्हड फुटबॉल क्लब आहे जो एक
इंग्रजी फुटबॉल क्लब होता. याची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1857 रोजी
करण्यात आली. हा जर्ातील सिागत जन
ु ा सक्रिय फुटबॉल क्लब मनाला
जातो. 1862 मध्ये स्थापना झालेल्हया इंजग्लश क्लब नॉट्स काउं टी. खेळाचा
प्रसार होऊ लार्ला आणण व्यापाा्याांनी फुटबॉलमध्ये रस दाखिला होता.
फुटबॉलची पहहली स्पधाग 1872 मध्ये इंग्लंड आणण स्कॉटलंड यांच्यात झाली
होती. हा खेळ पाहण्यासाठी 4000 लोक र्ेले होते. खेळ 0-0 ने समाप्त
झाला होता. 1883 मध्ये जर्ातील पहहला आंतरराष्रीय सामना खेळला र्ेला
ज्यात आयलांड, इंग्लंड, स्कॉटलंड आणण िेल्हसच्या संघांनी भार् घेतला.
अशाप्रकारे ,

इंग्लंडमध्ये

फुटबॉलची

भरभराट

झाली

आणण

लिकरच

ती

युरोवपयन खंडात झाली. युरोपबाहे र हा खेळ सिगप्रथम अजेंहटनामध्ये खेळला
र्ेला होता.

भारतीय फुटबॉलचा जनक

दे खील म्हटले जाते. हा खेळ सिगप्रथम भारतातील शाळे च्या मैदानात
सुरू झाला. नार्ें द्र प्रसाद यांनी फुटबॉलच्या िाढीस हातभार लािला
आणण

त्याने

बॉईज

कोलकातामध्ये

क्लबची

अनेक

स्थापना

फुटबॉल

आज फुटबॉल प्रचारामध्ये

केली.

क्लब

1880
तयार

पयांत
झाले.

नार्ेन्द्र प्रसाद जी यांचा संपण
ू ग हात

आहे आणण आज फुटबॉलचे भारतात लक्ष आहे . यानंतर नार्ेनदाई
जींनी सोबाबाजार सॉल्हट क्लबची स्थापना केली. 1950मध्ये भारताने
िल्हडग कपसाठी पात्रता साधली होती, पण िल्हडग कपमध्ये जाण्यासाठी
भारतीय संघाकडे पैसे नव्हते. त्या काळात विश्िचषकांपेक्षा भारताने
ऑशलजम्पकला अगधक महत्त्ि हदले.
भारताने पुढे फुटबॉलमध्ये भार् घेतला. 1956 आणण 1958 च्या
ऑशलजम्पकमध्ये भारतीय संघाने number िमांक शमळविला होता
आणण या फेरीला भारतीय फुटबॉलचा सुिणगकाळ म्हणतात. अशा
प्रकारे

भारतातील

फुटबॉल

खेळाची

लोकवप्रयता

फुटबॉल खेळाचे स्वरूप काय आहे ? (What

िाढली.

is the nature of

the game of football?)

फुटबॉलचा खेळ पायािर खेळला जातो, ज्यामध्ये खेळाडू पायात र्ोल
करतात. हा खेळ र्ोल बॉलने खेळला जातो आणण हा खेळ

पायांनी

खेळला जात असल्हयाने त्याला फुटबॉल म्हणतात. 11 खेळाडूच
ं े दोन
संघ असतात.
ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडू बॉलला दस
ु ऱ्या संघाच्या र्ोलपोस्टमध्ये
ठे िण्याचा प्रयत्न करतो, त्या खेळाडूला र्ोल होतात आणण जर त्याने
जास्त र्ोल केले तर विजेता नतथे असतो आणण जर दोन्ही संघांचे
समान र्ोल झाले

तर खेळ ड्रॉ होतो. हा र्ेम 45 शमननटांच्या

िेकसह 90 शमननटांचा आहे . जे 15 शमननटे आहे . यािेळी, कोणताही
खेळाडू

जखमी

झाल्हयास

दख
ु ापतीच्या

िेळेस

हा

खेळ

थोड्या

काळासाठी पुढे ढकलला जाऊ शकतो आणण खेळ पुन्हा सुरू होतो.

Alumni Connect

Talent Uncovered
भैरिनाथ यात्रेननशमत्त ग्रामपंचायत
यांच्या संयुक्त विद्यमाने रांर्ोळी
स्पधेचे आयोजन करण्यात आले
होते

तरी

सहाय्यक

आपल्हया

शाळे तील

शशक्षक्षका

महादे िी

काशीराज नार्ापुरे
सहभार्ी

या स्पधेमध्ये

झालेल्हया

होत्या.या

स्पधेमध्ये एकूण 30 स्पधगकांनी
भार्

घेतलेला

होता.

शाळे तील

सहाय्यक शशक्षक्षका कुमारी महादे िी
नार्ापुरे

मॅडम

यांनी

कोरोना

जनजार्त
ृ ी या विषयािर रांर्ोळी
रे खाटन केले होते. त्यांनी खुल्हया
र्टामध्ये
पाररतोवषक

प्रथम

िमांकाचे

पटकािले

होते.

याबद्दल त्यांचे संस्थेच्या आणणआमच्या प्रशालेचे मुख्याध्यापक , शशक्षक ,शशक्षकेतर कमगचारी यांचे
कडून हाहदगक अशभनंदन!

Importance of Mathematics

knowledge of mathematical calculations.

Mathematics

isn’t

In the current scenario , maths is used all over the world, ideal from the

just about numbers

essential territories to the complicated ones, math’s universally conveyed. It

–

is used in the individual and expert field for the majority of the wage and

rather , it’s a

language.

The

costs that have been brought about. It is connected in various different fields

numbers

only

likes

are

science, financial matters, physics, economics etc. Quite each of the

part of the tool set we use to communicate

study field or background, students need essential understanding of numer-

absolute ideas of our world.

ous mathematical formulas and concepts just towards the direction of their

Like, learning vocabulary words of our verbal

bright and successful career.

language , only learning how to spell and

In general mathematics, concepts

define

are used almost every subject like

words

without

learning

how

to

creatively use them in communication does

science,

not

finance, biology, even while you are

enhance our ability to fully comprehend

physics,

marketing

and

their potential power, nor our ability to share

a student of any field of

ideas with others.

neering or computer programming,

Maths is a subject which develops human
brain and make us stronger for facing every
challenge of the world. It helps to prepare
human to manage and deal with various
financial and economic conditions in their path

engi-

it is must that all your mathematical
concepts are clear, this is the subject which fills you up with fear, but
it will become one of your favorite
subjects once you understand it. It will improve percentage of intelligence.

of a happy and successful life. simply, Math is
about challenges, subsequently, it ends up
noticeably powerful to the learners who might
want to overwhelm the trials and enhance their

Sneha Pawar

ACTIVITY
During December 2021

Nav Krishna Valley

School- Abhyaas conducted professions

and industries Activity and the
'SHAPERS OF OUR FUTURE' shown their active participation.
which explores the professions related to the industries. Activity tells the children about the professions associated with
these industries in a pictorial way to gives them an idea about
the work environment in these places.
This activity provides children with more information about
the various professions and industries. Nav Krishna Valley
Abhyaas is always there to explore knowledge through group
activity. Overall the activity was very nice. Children were exited
for group learning through this activity

Professions and industries

GENRAL HEALTH CHECK UP CAMP was organised in the school.
Doctors from CIVIL HOSPITAL, sangli visited and checked the
students. They also gave HEALTH TIPS to all students.

सुरज फौंडेशन संचशलत नि कृष्णा व्हॅली स्कूल अँड ज्युननअर कॉलेज
कुपिाड एमआयडीसी येथे हदनांक 26 डडसेंबर 2021 रोजी माननीय

कामत

साहे ब सगचि सुरज फौंडेशन यांचा 73 िा िाढहदिस साजरा करण्यात आला
यािेळी कायगिमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून चीदं बरं कोटीभास्कर त्याचबरोबर
सुरज फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय प्रिीणशेठ लक
ुं ड नूतन
बद्
ु गधबळ मंडळाचे सगचि गचंतामणी शलमये सरु ज स्पोट्गस अकॅडमी चे सगचि
माननीय विनायक जोशी उपजस्थत होते सिगप्रथम माननीय कोटीभास्कर सर
ि माननीय प्रिीणशेठ जी यांनी बुके दे ऊन कामत सर यांचा सत्कार
करण्यात आला ि केक कापन
िाढहदिस साजरा करण्यात आला.
ू
िाढहदिसाननशमत्त
कला, िीडा, शशक्षण प्रेमी उद्योजक

जलतरण

स्पधेचे

आयोजन

मल
ु ी ियोर्टात िेस्ट रॉक फ्री स्टाइल बटर फ्लाय ि बॅकस्रोक अशा चार

सुरज फौंडेशन संचशलत, नि कृष्णा व्हॅली स्कूल मराठी ि इंग्रजी
माध्यम , सरु ज स्पोट्गस अकॅडमी येथे हदनांक १३ डडसेंबर २०२१ रोजी
कला, िीडा, शशक्षण प्रेमी उद्योजक ि सूरज फौंडेशन चे संस्थापक
िाढहदिसाननशमत्त

िर्ग सजािट स्पधाग, श्लोक पाठांतर, बडबड र्ीते, भेटकाडग बनिणे,
स्मरणशक्ती स्पधाग तसेच इंग्रजी, र्णणत, विज्ञान प्रश्नमंजष
ु ा स्पधाग,
गचत्रकला स्पधाग,

जजल्हहास्तरीय

करण्यात आले होते .या स्पधाग आठ िषग, दहा िषग 12 िषग ि 16 िषग मुले

मा. प्रविणशेठजी लक
ुं ड

अध्यक्ष मा. श्री प्रविणशेठजी लक
ंु ड यांच्या ६६ व्या

ननमंब्रत्रत

या

क्रिकेट स्पधाग तसेच धनुविगद्या खेळाचे प्रात्यक्षक्षक

सकाळी 10:30 िाजता सादर करण्यात येणार आहे.

प्रकारांमध्ये

या

स्पधेचे

आयोजन

करण्यात

आले

होते

तसेच

;सोळा

िषागखालील मुला-मुलींच्या चार बाय पन्नास मीटर च्या ररले स्पधेचे सुद्धा
आयोजन करण्यात आले होते. या स्पधेमध्ये एकूण 90 विद्याथी सहभार्ी
झाले

होते.

झाल्हया .यामधील

अनतशय

चांर्ल्हया

पद्धतीने

या

स्पधाग

संपन्न

,िमांक प्राप्त केलेल्हया विद्यार्थयाांच्या साठी रॉफी ि

प्रमाणपत्र तसेच सहभार्ी होणाऱ्या सिग विद्यार्थयाांना

प्रमाणपत्र दे ण्यात

आले .तसेच ;यासाठी पंच म्हणून र्ौतम खाडडलकर तसेच सुरज तासर्ाि,
नामदे ि नलिडे ,शशिम भोकरे यांनी काम पाहहले स्िार्त ि प्रास्ताविक श्री
विनायक जोशी यांनी केले त्यानंतर श्री

.

कामत साहे ब यांनी िाढहदिस

सुरज फौंडेशनच्या माध्यमातून एम.आय.डी.सी. कुपिाड येथे १९९४ मध्ये

एक ननशमत्त आहे या हदिशी विविध स्पधेचे आयोजन करण्याची प्रथा

सुरज फौंडेशनच्या रुपाने एक छोटे से रोपटे लािले र्ेले. आज या

फौंडेशन मध्ये आहे तसेच हा हदिस

सुरज फौंडेशन फॅशमली डे म्हणून

रोपट्याचे िटिक्ष
ृ ात मध्ये रुपांतर झालेले आहे ि या िटिक्ष
ृ ाचा

साजरा

मा

राज्यासह दे शात ि आंतरराष्रीय

सुर्ंध

स्तरािर दरिळत आहे , या क्षेत्रात

करण्यात

आला

याबाबत

गचदं बर

कोटीभास्कर

सूरज
यांनी

विद्यार्थयाांना शभ
ं ी जस्िशमंर् करािे,
ु ेच्छा दे ऊन जास्तीत जास्त खेळाडून

काम करण्यासाठी योग्य त्या शशक्षकांची नेमणूक करणे, त्यांच्याकडून

जस्िशमंर् हा सिाांर्ीण व्यायाम आहे

योग्य पद्धतीने ि बारकाईने लक्ष दे ऊन विद्यार्थयाांना घडिण्याची गचत्रे

केला .त्याचबरोबर माननीय प्रिीण शेठ यांनी पुढील िषागपासून विभार्ीय

यातून साकारली

राज्य ि राष्रीय जलतरण स्पधेचे आयोजन करण्याचा ननश्चय केला.

आहे त,

सुरज फौंडेशनच्या पररिारा मधून शशक्षण

असा त्यांनी प्रामख्
ु याने उल्हलेख

घेऊन बाहे र पडणारा विद्याथी हे जर्ासमोर केिळ माकागच्या टक्केिारी
न करता र्ाि, समाज, राज्य आणण दे श
शमळिला
आदर

पातळीिर त्याने नांिलौक्रकक

आहे .त्यांच्या कष्टाला सलाम करण्याशशिाय ि मनामध्ये

बाळर्ल्हयाशशिाय मन राहित नाही.

सुरज फौंडेशनच्या माध्यमातून आज सध्या कायगरत असलेल्हया पैकी नि
कृष्णा व्हॅली स्कूल मराठी माध्यम, इंग्रजी माध्यम आणण ज्यनु नअर
कॉलेज, सुरज स्पोटग स अकॅडमी, आय. आय. टी. ि मेडडकल अकॅडमी.
नि कृष्णा व्हॅली स्कूल मराठी ि इंग्रजी माध्यम म्है साळ, नि कृष्णा
व्हॅली स्कूल सी.बी.एस.सी स्कूल उत्तरु या सिग माध्यमातून कोणत्याही
शाखेत सहज ररत्या पाहणी केली तरी एक आदशग विद्याथी कसा असािा
याची प्रगचती येते.
आज त्यांच्या ६६ व्या जन्महदनीननशमत्त सुरज फौंडेशनच्या पररिारासह,
शमत्रमंडळी ि हहतगचंतकांच्या ितीने लाख लाख शुभेच्छा !!
सुरज फौंडेशन सगचि एन जी कामत यांचा िाढहदिस उत्साहात साजरा

