Interschool patriotic song singing competition
July 18th – The school had organised an Interschool patriotic song singing competition
on account of Independence Day.
18 schools had participated in which Ranga Rao Memorial school for the blind,
Mysore west lions Sevaniktean School and The Orchid Public School won the prize.
Two eminent personalities Vidhushi Ms.Rekha Venkatesh and Vidhushi Ms.Rekha Ashok
judged the event.

Literary activities conducted for the month of July.

Clay modelling

Ikebana

Cooking without Fire

AUGUST
Interschool quiz competition was held on August 3rd. 20 schools had participated.

The teams which participated in the final round were
1. Sadvidya High School
2. Podar International School
3. J S S Public School Siddarthanagar
4. Mysore West Lions Sevaniktean School
JSS Public School Siddarthanagar won the trophy and Sadvidya High School were the
runners.

Independence Day
73rd Independence Day was celebrated on 15th August 2019, with great enthusiasm.
The chief guest was Dr.Col.M.Dayananda, Club President Ln. Mahesh Rao, School
President Ln. Jacob Thomas Paul, Secretary Ln.Ali Vagh and other Lion Members and
Lion Ladies were present.
Students presented a wonderful cultural display.

Darshan memorial Interschool Volley ball and Throw ball Tournament
Interschool Volley ball and Throw ball Tournament was held on 17th August.
40 volleyball teams and 20 throw ball teams took part in the event.

Results of Volley Ball Tournament
1. Ramakrishna Vidyashala – I Place
2. St. Antony’s School – II Place
3. Mysore West Lions Sevaniketan School – III Place
Results of Throw Ball Tournament
1. Mysore West Lions Sevaniketan School ( Team A) - I Place
2. St.Joseph Central School Yelwal – II Place
3. Mysore West Lions Sevaniketan School(Team B) – III Place

ISO-Surveillance Audit
ISO Surveillance Audit was conducted on 22nd August.

Fitness India Movement.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated Fitness India Movement on 29th August in
remembrance of Major Dhyan Chand a successful Hockey Player.
It aimed at bringing awareness about the importance of staying fit. He gave us the slogan
‘Fit India Hit India’.
Students from 9th and 10th were made to watch the inauguration program in the school
auditorium.

Teacher’s Day
Teacher’s Day was celebrated on 5th September 2019.

Orientation Programme for Class IX and X Parents
An Orientation Program was conducted on the changes in assessment pattern to the
parents of class IX and X.

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಜನ್ಮಾ ಷ್ಟ ಮಿ
ಶ್ರರ ವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ

ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಪವವ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಜನ್ಮಾ ಷ್ಟ ಮಿ

.ಗೀಕುಲಾಷ್ಟ ಮಿೀ,ಕೃಷ್ಾ ಜಯಂತಿ ಇತ್ಯಯ ದಿ ನ್ಮಮಧೇಯಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ಯಾ
ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲಾಿ

ಭಾಗಗಲ್ಲಿ

ಭಕ್ತಾ ಸಂತೀಷ್ಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪ ಡುವ

ಮಹೀತಸ ವ ಮಹಾದಿನ .
‘ಕೃಷ್ಣಾ ಜನ್ಮಾ ಷ್ಟ ಮಿ’ ಯ ವರ ತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ರರ ವಣ ಮಾಸವು
ಪರ ಧಾನ.

ಕೃಷ್ಾ ಜಯಂತಿಯನ್ನು

ಎಿಂಬುದನ್ನು

ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ

ಸಿಂಹಮಾಸವು

ಪರ ಧಾನ

ಶ್ರಸಾ ರ ಗಳು ಹೇಳುತಾ ವೆ.

ಸಂಜೆ

ಸ್ನು ನಮಾಡಿ

ಆಹ್ನು ಕಗಳು

ಆದನಂತರ

ಗವತ,ಹರಿವಂಶ,ವಿಷ್ಣಾ ಪುರಾಣ ಮು೦ತ್ಯದ ಪುಣಯ ಸ್ನಹ್ನತಯ ವನ್ನು
ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಾ ಕತೆಯ

ಪಾರಾಯಣವನ್ನು

ಪಂಚೀಪಚಾರ,

ಷೀಡಶೀಪಚಾರ

ಮಾಡುತ್ಯಾ ರೆ.

ಶ್ರ ೀಮದ್ಭಾ

ಅಲಂಕರಿಸರಿರುವ
ಯಥಾಶಕ್ತಾ ಯಾಗಿ

ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಿಂದ

ಸ್ನಾ ಮಿಯನ್ನು

ಆರಾಧಿಸುತ್ಯಾ ರೆ.
ಭಕ್ತಾ ರಸ ಸಹ್ನತವಾಗಿ ಕುಶಲ್ತೆಯಿಂದ ಸದಧ ಪಡಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ರುವ ಪುಷ್ಳ ವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ,
ಭೀಜಯ ,ಚೀಷ್ಯ , ಲೇಹಯ , ಪಾನೀಯ ರೂಪವಾದ
ನೈವೈ

ದಯ ಗಳನ್ನು

ಗೀವಿಿಂದನ

ಆರೀಗಣೆಗೆ

ಒದಗಿಸುತ್ಯಾ ರೆ.

ಎಲಾಿ

ಹೂ,ತಳರು,ಫಲ್ಗಳ ಸಂಗಮವಾಗುವಂತೆ ಆತನ ನೈವೈದಯ ದಿ ಲ್ಲ ಶ್ರಸಾ ರ ೀಯವಾದ
ಎಲಾಿ

ತಿಿಂಡಿ ತಿೀರ್ವಗಳ ಸಮ್ಾ ೀಳನ ಆಗುತಾ ದೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ

ಕ್ತಷ ೀರನು ,ಪರಮಾನು ,ಬೆಲ್ಿ ದ, ಅವಲ್ಕ್ತಿ ,ಹಸನ್ಮದ ಬೆಣೆಾ

ಮತ್ತಾ

ಗೀಕ್ತಷ ೀರ ,

ಶಿಂಠಿ ಬೆಲ್ಿ ಗಳು

ಅವನ ವಿಶೇಷ್ ನೈವೈದಯ ಗಳು.
ಶ್ರಸಾ ರ ೀಯೀನೀಯಾದ ಪರಮಾತಾ ವನ್ನು

ವೇದಮಂತರ ಗಳಿಂದಲ್ಲ ,ಶ್ರಸಾ ರ

ವಾಕಯ ಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಅಷಟ ೀತಾ ರ ಶತ ಮತ್ತಾ ಸಹಸರ ನ್ಮಮಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ
ಅಚವನೆ ಮಾಡುತ್ಯಾ ರೆ .
ಜಗನ್ಮು ರ್ನ್ಮದ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಾ

ಜಯಂತಿ ಅಿಂದರೆ ಜನ್ಮಾ ಷ್ಟ ಮಿಯು

ಜಗತಿಾ ನ

ಕಲಾಯ ಣಕ್ಕಿ ಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂದವಾದ ವಿಶೇಷ್ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಸಾ ೀಕರಿಸಲ್ಲ

ಎಿಂಬ

ಮಾಡಲ್ಪ ಡುತಾ ದೆ.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪಾರ ರ್ವನೆಗಳ

ನಂತರ

ಭಗವಂತನ

ಸ್ನಾ ಮಿ

ಪೂಜೆಯು

ವರಮಹಾಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀ ವರ ತ
ಭವಿಷಯ ೀತಾ ರ

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ಕನ್ನಗರ ಹಕ್ಕಿ ಗಿ ಈಶಾ ರನ್ನ ಪಾವವತಿಗೆ

ವಿವರಿಸದ ವರ ತವೇ "ವರಮಹಾಲ್ಕ್ತಷ ವರ ತ" ಇದನ್ನು

ಶಕರ ನನ್ನು

ಶಕರ ವಾರವೇ ಆಚರಿಸುತ್ಯಾ ರೆ .

ಭಾಗವವ ಎನ್ನು ತ್ಯಾ ರೆ. ಮಹಾಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀಯು ಧಾತೃ-ವಿಧಾತೃಗಳೊಡನೆ

ಭೃಗು ಮಹರ್ಷವಯ ಪುತಿರ ಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ಯಾಳೆ . ನತಯ ನ್ಮದ
ಪತಿು ಯಾಗಿ

ಆತನೊಡನೆ

ಸಮಸಾ ವನ್ನು

ಅವತ್ಯರಗಳಲ್ಲಿ "ಭಾಗವವಿ

ವಾಯ ಿಸಸೊಳಳುಳುತ ತ್ಯಾ ಳೆ

ನ್ಮರಾಯಣನ
.

ಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀಯ

ಅವತ್ಯರವೂ ಒಿಂದು. ಆ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದಲೇ ಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀಗೆ

"ಭಾಗವವ" ಅಿಂದರೆ ಶಕರ ದಿನ ಿಸರ ಯ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.
ವರಮಹಾಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀ

ವರ ತವನ್ನು

ಮಾಡುವವರು

ಹನೆು ರಡು

ತಂತ್ತಗಳಿಂದ

ಮಾಡಿದ, ಹನೆು ರೆಡು ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ್ಭರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು
ಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀದ್ಭರ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯಾ ರೆ. ಹನೆು ರಡು (೧೨) ಎಿಂಬುದು ಮಹಾವಿಷ್ಣಾ ವಿಗೆ
ಿಸರ ಯವಾದ ಒಿಂದು ಶಕ್ತಾ ಪೂಣವವಾದ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಗಿದೆ .
ಹ್ನೀಗೆ ೧೨ ತಂತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಹನೆು ರಡು ಗಂಟುಗಳನ್ನು
ಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀದ್ಭರವನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ರಂಗವಲ್ಲಿ ಯಟುಟ
ಪದಾ ವನ್ನು

ಬಲ್ಹಸಾ ಕ್ಕಿ
ಶಭರ
ದಿವಯ

ವಸಾ ರ

ಕಟ್ಟಟ ೊಳಳಳುತ ಬೇಕು.
ಧರಿಸ

ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ

ರಚಿಸ,ಕಲ್ಶವನು ಟುಟ

ಶರ ದ್ಭಾ -ಭಕ್ತಾ ಗಳಿಂದ

ಆಹ್ನು ಕಗಳನ್ನು

ಪೂರೈಸ

,

ಪೂಜೆ
ಸ್ನರಿಸ

ಪಂಚವಣವಗಳಿಂದ ಕುಡಿದ ಅಷ್ಟ ದಳ

ಅದರಲ್ಲಿ

ವರಮಹಾಲ್ಕ್ತಷ ಾ ಯನ್ನು

ಪಾರ ಣ ಪರ ತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರ ೀ ಸೂಕಾ ವಿಧಾನದಿಿಂದ
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ, ನ್ಮನ್ಮ ವಿಧವಾದ ಭಕ್ ಯ

ಹಾಕ್ತರುವ

ಆಹಾಾ ನಸ,

ಕಲಪ ೀಕಾ ಘೀಡಶೀಪಚಾರ

ಭೀಜನಗಳನ್ನು

ತ್ಯಯಗೆ ಅಿಸವಸ

ಪಾರ ರ್ಥವಸಬೇಕು.
"ಪದ್ಭಾ ಸ್ನನೇ ಪದಾ ಕರೇ ಸವವಲೀಕೈಕ ಪೂಜಿತೆ ನ್ಮರಾಯಣ ಿಸರ ಯೇ ದೇವಿ
ಸುಿಸರ ೀತ್ಯ ಭಾವ ಸವವದ್ಭ"- ವರಮಹಾಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀ ವರ ತದಲ್ಲಿ

ಬರುವ ಈ ಶಿ ೀಕ

ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ದೇವಿ ಒಲ್ಲಯಲ್ಲ ಎಿಂಬ ಶಭ ಹಾರೈಕ್ಕಯನ್ನು ನೀಡುತಾ ದೆ.
ವರದ್ಭಯನಯಾದ ಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ
ಸಕಲ್ ಐಶಾ ಯವ ಹಾಗೂ ಶ್ರಿಂತಿ ನೆಮಾ ದಿಗಳು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಬೇಡಿೊಳಳೊಳುತ ೀಣ.
ಎಲ್ಿ ರೂ ಸಂಭರ ಮದಿಿಂದ ಈ ವರಮಹಲ್ಕ್ತಷ ಾ ೀ ವರ ತವನ್ನು ಆಚರಿಸೀಣ.

Drawing competition
Drawing competition has conducted from class I to X on September 13th.

Floral Carpet
Floral Carpet competition was held on 14th September for classes VIII, IX and X.

Hindi Divas
Hindi divas was celebrated on September 18th. Students from 6th onwards
presented a variety of programmes in Hindi.

