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JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry 

Thank you  for your interest in our school. I am delighted to share information about our 

school and about MVM education. We offer Pre KG to grade VII for the academic year 

2020-21. MVM Pondicherry is one of the nearly 150 MVM schools in different cities of 

India whose teachings  is based on  the educational philosophy of “His Holiness Maharishi 

Mahesh Yogi” You can visit our admission office from 15th February 2020 for 

registration and collecting admission forms. You can explore our website 

Maharishividyamandirpondy.com for information about the school, programmes and 

curriculum. 

We understand the importance of finding a good school  for your child. MVM is  what 

you always wanted a school should be. Our admission notification will appear in the 

leading dailies on 15th Febrary 2020 .Please  refer  it for location and contact details.  You 

can also  E Mail our  admission officer  for an appointment 

Looking forward to meeting you soon 

  

With warm Regards 

N.Madhusudan 

Principal 
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JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry 

Thank you for your interest in Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry.We believe that 

children learn best when they are in a nurturing environment where they get individual 

attention, exciting learning opportunities to emerge confident and are taught to give 

importance to values and respect for  themselves and  for others.We assure you that is the 

learning environment you will find at M.V.M.We value each child and believe that they 

have been gifted with talents, unique to them.We want  your child to develop these talents 

to their fullest potential.With these in mind we offer the following programmes and 

facilities for your child at M.V.M. 

 

 

 



 

 Open shelves in classrooms :  to reduce school bag weight and to teach students 

respect for their  belongings  and a sense of responsibility. 

 

 Yoga & pranayama: for physical and mental wellness. 

 Technology based learning  and  also hands on learning Activities and programmes 

for soft skill development  

 

 Physical Education and training by experts and professional coaches. 

 

  Communication  skills improvement programme offered by Cambridge & Spell 

bee. 

 

 Handwriting improvement programme  offered by Writing Wizards. 

 Library and programmes aimed to cultivate reading habits.  

 Well equipped  Math and science laboratories to promote learning by doing. 

 Well designed pedagogical methods planned by Team M.V.M Chennai. 

 For Student safety and security we have installed security cameras and G.P.S 

facility in school buses. 

If you have any queries feel free to contact us. 

Mobile: 8903370863, 8903370871 

Looking forward to meeting you. 

 

 

Warm regards, 

MVM Team. 
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JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry 

Extramarks is an effective and a very useful app that is providing the students friendly 

digital solution. The parents who have admitted (Grade I-VII) their wards in our school, 

can install the app from google play store by below mentioned link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 

Extramarks.Smartstudy&hl=en Sign up with a contact number.  

Click on ‘Redeem Voucher’ from the left menu.  

Enter the Coupon Code “GTS-TN2741” and apply. You can choose the appropriate class 

and let the children learn the different content on their own.  

For more details just visit our school Facebook (https://www.facebook.com/mvmpondy).  

Thank you. 

 

Regards, 

MVM Team. 
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JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry 

STAY HOME !!!! STAY SAFE !!!! LETS UNITE AND FIGHT AGAINST CORONA !!!! 

We are happy to announce that our educational partner FitKids present "Workout from 

Home" program. The workout Videos will be uploaded on the youtube page and the links 

will be shared with you  everyday morning.  

THE FUN ACTIVITIES ARE: 

 Functional Fitness (great for everyday movement) 

 Football (helps agility and balance) 

 Zumba (perfect cardiovascular workout) 

 Yoga (great for flexibility and calm) 

 Musical ASAPs (for the 3-8 year olds, gets them moving to music) 

 

 



THE SCHEDULE: 

(There will be three sessions each day, Each for 30 minutes) 

 Monday: Functional Fitness + Football + Zumba 

 Tuesday: Functional Fitness + Football + Yoga 

 Wednesday: Yoga + Zumba + Functional Fitness 

 Thursday: Functional Fitness + Zumba + Yoga 

 Friday: Zumba + Yoga + Football 

Please find all related details below 

PFA video links  

https://youtu.be/DK_6rm3tJkQ 

https://youtu.be/XrNt1VdDtiM 

https://youtu.be/o1IpKDJQDP8 

Being physically active helps lower blood pressure, cholesterol and improves immunity 

amongst other benefits. Apart from the physical aspect, keeping active is a great way to 

ward off some of the psychological issues associated with being cooped up for an 

extended period of time.  

In light of the Corona virus pandemic, Leap start implores everyone 

to follow social distancing norms and the best health practices to 

stop the spread of the virus.  

Together, we can overcome this! Stay safe! 

Regards, 

MVM Team. 

 

https://youtu.be/DK_6rm3tJkQ
https://youtu.be/XrNt1VdDtiM
https://youtu.be/o1IpKDJQDP8
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JAI GURU DEV 

 

Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy  

Welcome ! We, at the Mighty Primary are immensely delighted to begin the academic 

year 2020-21. We are looking forward towards an exciting and a joyful learning journey 

with your young scholar. 

We begin this session with a pledge to provide a safe environment for learning and all 

round development of your child. We have planned  ample opportunities that will aid in 

promoting critical thinking, creativity and innovative channels of thought in learning.   

Kindly note that we will be integrating Audio Visual content to enhance the learning 

experience for the children. Our team has carefully chosen the best resources that would 

accelerate establishing learning outcomes through interesting and productive 

engagements. However, please ensure that the child is supervised during such 

engagements. Your cooperation  would be highly appreciated in this regard. 

We recognise that to be successful in school, our children need support from both home 

and school. We know a strong partnership with you will make a significant difference in 

your child’s education. As partners, we share the responsibility for our children’s success 

and want you to know that we will do our very best to carry out our responsibilities. 

 

Thanks and warm regards  

MVM Team. 



Ref:MVMP/PA/EN/2020-21/002B 

 

Circular Mode : WhatsApp 
 

Date: 22.05.2020 
 

JAI GURU DEV 

 

Dear parents, 

 

Greetings from MVM Pondy  

As mentioned in our earlier circular, we start sending the worksheets for your wards from 

4th June 2020. Online classes will also commence from 4th. The teachers from MVM 

Chetpet are going to handle the classes initially and later our teachers will join them to 

provide the right learning experiences for your ward. Kindly download the team app and 

paste the link sent to through WhatsApp at the given time and date. You can get connected 

with the classes. Hope your ward is getting   an exciting new learning experience. 

Kindly feel free to contact us with your queries. 

Please note that this alternative way of education is meant for uninterrupted learning and 

we will address difficulties if any, faced by your ward once  normal schooling starts post 

lock down. We have started working on a plan for our school, which will involve a lot of 

physical distancing measures and safety precautions to be put in place as school reopens. 

Until then let us make the best use of this online learning opportunity 

With warm regards 

N Madhusudan  

Principal and his team 

 



ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பார்ந்ே ஜபற்த ார்களுக்கு, 

 M.V.M பாண்டி பள்ளியின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.  

இந்ே விடுமுற யில்  

நாங்கள் அனுப்பும் பணித்ோள்கள் (Worksheets) அறைத்தும் உங்கள் 

பிள்றைகளுக்கு பயனுள்ைோகவும், அவர்களின் அறிவாற் ல் மற்றும் 

சிந்ேறைறய வைர்க்க கூடயோகவும்   இருக்கும் எை நம்புகின்த ாம்.  

உங்கள் பிள்றைகளுக்கு தேறவயாை உடற்பயிற்சிகறை ஃபிட்கிட்ஸ்(Fitkids) 

வீடிதயாக்கள் மூலம் ேங்களுக்கு பகிர்ந்து வருகின்த ாம் எைதவ அதில் 

உள்ைபடி பயிற்ச்சிகறை ஜசய்து உங்கள் பிள்றைகள் மகிழ்ந்திருப்பார்கள். 

நாங்கள் குழந்றேகளுக்கு தேறவயாை சிறிது இறடஜவளி ஜகாடுத்து, 

ெுன் 4ம் தேதி முேல் எங்கள் புதிய அமர்றவத்(Session) ஜோடங்குகித ாம். 

அரசாங்கத்தின் அறிவுறுத்ேலின் படி பள்ளி சாோரணமாக ஜசயல்படத் 

ஜோடங்கும் வறர இந்ே பயிற்சிகள் ஜோடரும். நாங்கள் அனுப்பிய 

பணித்ோள்கள் (Worksheets) மற்றும் வீடிதயாக்கள் குறித்ே உங்கள் 

கருத்துக்கறை நீங்கள் எங்களிடம் பகிர்ந்து ஜகாள்வேன் மூலம் உங்களுக்கு 

தமலும் சி ப்பாக தசறவ ஜசய்ய நாங்கள் திட்டமிட முடியும். 

உங்கள் ஆேரவுக்கு எங்களின் நன்றிகள். எங்கைது பள்ளி பற்றி உங்கள் நண்பர்கள் 

மற்றும் உ விைர்களுடன் பகிர்ந்து ஜகாள்ளுங்கள். 

 

அன்புடன், 

N.மதுசூேன் 

முேல்வர் மற்றும் MVM அணி. 
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JAI GURU DEV 

 

Dear Parents  

We are glad to inform you that the school has planned to start online classes from 

Tomorrow (10th June 2020). Initially we will have one class and we increase the number 

of classes covering all subjects as the students adjust to online learning.  

 Kindly ask your ward to be on time to attend the class and be dressed neatly.  

 While attending the class, the students can interact with the teacher and clarify their 

doubts.  

 

 Students can also communicate with the teacher using the message box and 

messages should be brief and to the point.  

 

 

 The student should have notebooks and writing materials ready for attending the 

classes.  

 

 The parents can observe the classes but they should not assist the child in answering 

questions.  

 

 

 Please advise your ward to be attentive and well behaved during the classes and 

complete the given assignments on time. 

  

 Feel free to contact our Computer Staff Ms.Dhevi  

          Phone No : 6381348234 if you need any clarification. 

 

 

 



 

Timing for Grade VI: 2.00pm to 2.40pm  

Timing for Grade VII: 2.50pm to 3.30pm  

 

We kindly bring to your notice that we have shared your wards username and password 

for the online classes.  

To enter into the online class you need to download MS TEAMS app from google / play 

store.  

App link:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en 

Then you can proceed with the username and password in the app for online classes. 

 

 

Regards, 

MVM Team 
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JAI GURU DEV 

 

Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy! 

You are aware that we started online classes from 10th June for grade 6th and 7th and we 

gradually extended them to other classes. Also included are subjects like Hindi and art. 

The Video lessons for classes Pre KG to I are prepared by our teachers. The worksheets 

and videos that we receive from MVM Chennai, are shared with you on daily basis. Hope 

the WhatsApp group is helping you receive proper communication from the school. We 

also appreciate your efforts in supporting your kids to do assigned work and sharing the 

same with the teachers concerned.  Running school virtually is a new and exciting 

experience. 

Hope you had collected the textbooks and notebooks from the school in a hassle-free 

environment in spite of the lockdown and your ward started using them as directed by the 

teachers concerned.  

Now it is time move to the next level. As part of it, we have planned to conduct online 

tests in all subjects right from grade III to VII based on the portion that we have covered 

till now. It will help the students learn the content and test their understanding of the 

concepts learnt. Initially they will take online test for shorter duration and with minimum 

questions. Later we try to increase the number of questions and level of difficulty. The 

link for online test will be available for the students as per the date and timings mentioned 

in the schedule. This will enable all the students of the class to take up the test  



 

simultaneously. Number of questions is 20 and time allotted is 30 minutes.  All questions 

are objective types. The design of the question paper will be sent along with the test  

schedule. Once time slots get over, the link will get disconnected. Another aspect is that 

your ward can see the scores at the end of the test. We record the scores secured by your 

ward at school and based on it we can suggest remedial measures and repeat the tests. 

Your ward initially finds difficult to use technology and manage time. There is nothing 

to worry, if performance is not as expected. Please note that there will be practice test in 

one subject on 18th July at 3.00 p.m. for all classes so that all students can get familiarized 

with taking up online test procedure. Duration for the test is 10 minutes and number of 

questions is 5. The student is expected to relearn the concept and repeat the test. All 

students will get chance to repeat the test as many times as they want on completion of 

all tests.  

We send you the schedule for online tests, timings and portions along with this circular. 

Your ward can start preparing for the same. He/she can get his/her doubts clarified during 

online classes. You can also send your queries though WhatsApp and they will be 

clarified by our teachers  

We are also planning to collect the notebooks of your ward for correction and the same 

will be returned to you as soon as the teachers correct them.  

Hope this new approach is helping your ward spend his/her time meaningfully and 

effectively in these challenging times.  

Thank you for your support. 

 

 

With warm regards 

N. Madhusudan 

 

 

 



 

 

Ref:MVM@P/P/Cir.No.3 
 

தேதி : 11.07.2020 

 

ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பான ஜபற்த ார்கள், 

எம்.வி.எம் பாண்டியின் வாழ்த்துக்கள்! 

6 ஆம் மற்றும் 7 ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஜூன் 10 முதல் ஆன்லைன் 

வகுப்புகலைத் ததொடங்கின ொம், படிப்படியொக அவற்லை மற்ை 

வகுப்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தின ொம் என்பலத நீங்கள் அறிவீர்கள். 

இந்தி மற்றும் கலை னபொன்ை பொடங்களும் இதில் அடங்கும். KG 

முதல் I வகுப்புகளுக்கொ  வீடினயொ பொடங்கள் எங்கள் ஆசிரியர்கைொல் 

தயொரிக்கப்படுகின்ை . எம்.வி.எம் தென்ல யிலிருந்து நொங்கள் 

தபறும் பணித்தொள்கள் மற்றும் வீடினயொக்கள் தி ெரி அடிப்பலடயில் 

உங்களுடன் பகிரப்படுகின்ை . பள்ளியிலிருந்து ெரியொ  

தகவல்ததொடர்புகலைப் தபை வொட்ஸ்அப் குழு உங்களுக்கு உதவுகிைது 

என்று நம்புகினைன். ஒதுக்கப்பட்ட னவலைலயச் தெய்ய உங்கள் 

குழந்லதகலை ஆதரிப்பதிலும், ெம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்களுடன் 

பகிர்ந்து தகொள்வதிலும் நீங்கள் னமற்தகொண்ட முயற்சிகலையும் 

நொங்கள் பொரொட்டுகினைொம். பள்ளிலய இயக்குவது என்பது ஒரு புதிய 

மற்றும் அற்புதமொ  அனுபவமொகும். பூட்டுதல் இருந்தனபொதிலும், 

பொடெொலையிலிருந்து பொடப்புத்தகங்கள் மற்றும் குறிப்னபடுகலை 

ததொந்தரவில்ைொத சூழலில் னெகரித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகினைன்,  

 



 

உங்கள்  குழந்லத ெம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்களின் அறிவுறுத்தலின் படி 

அவற்லைப் பயன்படுத்தத் ததொடங்கியது. இப்னபொது அது அடுத்த 

கட்டத்திற்கு நகர்கிைது. அதன் ஒரு பகுதியொக, நொங்கள் இப்னபொது 

வலர உள்ைடக்கிய பகுதியின் அடிப்பலடயில் மூன்ைொம் வகுப்பு 

முதல் ஏழொம் வகுப்பு வலர அல த்து பொடங்களிலும் ஆன்லைன் 

னெொதல கலை நடத்த திட்டமிட்டுள்னைொம். இது மொணவர்கள் 

உள்ைடக்கத்லதக் கற்றுக்தகொள்ைவும், கற்றுக்தகொண்ட கருத்துகலைப் 

பற்றிய அவர்களின் புரிதலை னெொதிக்கவும் உதவும். ஆரம்பத்தில் 

அவர்கள் குறுகிய கொைத்திற்கும் குலைந்தபட்ெ னகள்விகளுக்கும் 

ஆன்லைன் னெொதல  எடுப்பொர்கள். பின் ர் னகள்விகளின் 

எண்ணிக்லகலயயும் சிரமத்தின் அைலவயும் அதிகரிக்க 

முயற்சிக்கினைொம். அட்டவலணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை னததி 

மற்றும் னநரங்களின்படி மொணவர்களுக்கு ஆன்லைன் னெொதல க்கொ  

இலணப்பு கிலடக்கும். இது வகுப்பின் அல த்து மொணவர்களுக்கும் 

ஒனர னநரத்தில் னதர்லவ எடுக்க உதவும். னகள்விகளின் எண்ணிக்லக 

20 மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட னநரம் 30 நிமிடங்கள். எல்ைொ னகள்விகளும் 

புைநிலை வலககள். வி ொத்தொளின் வடிவலமப்பு னெொதல டன் 

அனுப்பப்படும் அட்டவலண. 

தேர இடங்கள் முடிந்ேதும், இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். மற்ஜ ாரு 

அம்சம் என்னஜவன் ால், உங்கள்  குழந்லத  தசாேணனயின் முடிவில் 

மதிப்ஜபண்கணைக் காைலாம். பள்ளியில் உங்கள்   குழந்லதகள்  

ஜப ப்பட்ட மதிப்ஜபண்கணை ோங்கள் பதிவு ஜசய்கித ாம், அேன் 

அடிப்பணடயில் தீர்வு ேடவடிக்ணககணை பரிந்துணரக்கலாம் மற்றும்  

 



 

தசாேணனகணை மீண்டும் ஜசய்யலாம். உங்கள் குழந்லத  ஆரம்பத்தில் 

ஜோழில்நுட்பத்ணேப் பயன்படுத்துவேற்கும் தேரத்ணே 

நிர்வகிப்பேற்கும் கடினமாக உள்ைது. ஜசயல்தி ன் எதிர்பார்த்ே 

அைவுக்கு இல்ணல என் ால் கவணலப்பட ஒன்றுமில்ணல. ெூணல 18 

ஆம் தேதி மாணல 3.00 மணிக்கு ஒரு பாடத்தில் பயிற்சி தசாேணன 

இருக்கும் என்பணே நிணனவில் ஜகாள்க. எல்லா வகுப்புகளுக்கும், 

இேனால் அணனத்து மாைவர்களும் ஆன்ணலன் தசாேணன முண ணய 

எடுத்துக்ஜகாள்வணேப் பழக்கப்படுத்திக்ஜகாள்ை முடியும். தேர்வின் 

காலம் 10 நிமிடங்கள் மற்றும் தகள்விகளின் எண்ணிக்ணக 5. மாைவர் 

கருத்ணே ஜவளியிட்டு தசாேணனணய மீண்டும் ஜசய்வார் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகி து. அணனத்து மாைவர்களும் அணனத்து 

தசாேணனகணையும் முடித்ேவுடன் அவர்கள் விரும்பும் பல முண  

தேர்ணவ மீண்டும் ஜசய்ய வாய்ப்பு கிணடக்கும். 

இந்ே சுற் றிக்ணகயுடன் ஆன்ணலன் தசாேணனகள், தேரங்கள் மற்றும் 

பகுதிகளுக்கான அட்டவணைணய ோங்கள் உங்களுக்கு 

அனுப்புகித ாம். உங்கள் வார்டு அேற்கான ேயாரிப்புகணைத் 

ஜோடங்கலாம். அவர் / அவள் ஆன்ணலன் வகுப்புகளின் தபாது அவர் / 

அவள் சந்தேகங்கணை ஜேளிவுபடுத்ேலாம். உங்கள் தகள்விகணை 

வாட்ஸ்அப் என் ாலும் அனுப்பலாம், அணவ எங்கள் ஆசிரியர்கைால் 

ஜேளிவுபடுத்ேப்படும் 

திருத்ேம் ஜசய்வேற்காக உங்கள்  குழந்லத குறிப்தபடுகணையும் 

தசகரிக்க ோங்கள் திட்டமிட்டுள்தைாம், ஆசிரியர்கள் அவற்ண  

சரிஜசய்ேவுடன் அணவ உங்களிடம் திருப்பித் ேரப்படும். 

இந்ே சவாலான காலங்களில் உங்கள் குழந்லத ேனது தேரத்ணே 

அர்த்ேமுள்ைோகவும் தி ணமயாகவும் ஜசலவிட இந்ே புதிய 

அணுகுமுண  உேவுகி து என்று ேம்புகித ன். 

உங்கள் ஆேரவுக்கு ேன்றி. 

அன்புடன் 

N.மதுசூேன். 



 

 

 

 

 

 

 

ONLINE TEST TIME TABLE ( 2020-2021 ) 

DATE DAY 

III IV V VI VII 

Timings : 3:00 p.m. to 3:30 p.m. 
Timings 

4:00 p.m. to 4:30 p.m. 

20.07.2020 MONDAY ENGLISH TAMIL MATHS ENGLISH TAMIL 

21.07.2020 TUESDAY TAMIL MATHS TAMIL SCIENCE SOCIAL 

22.07.2020 WEDNESDAY MATHS EVS EVS MATHS ENGLISH 

23.07.2020 THURSDAY EVS ENGLISH ENGLISH TAMIL SCIENCE 

24.07.2020 FRIDAY Nil SOCIAL MATHS 



 

 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.4 
 

Circular Mode : WhatsApp 

 

Date: 14.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

JAI GURU DEV 

 

Dear parents, 

We are pleased to inform you that we are conducting an elocution / recitation 

of rhyme competition for our school students. We expect your ward to speak 

on the topic given against the grade he / she is studying for 2 minutes in case 

of classes LKG to II and for other classes, time given is 5 minutes. Kindly let 

your ward speak on it and record the same. You can send the recorded video 

through WhatsApp. The best three videos from each grade will be chosen and 

the students will be given printed certificate and honored in the school 

assembly when the school opens. 

 



 

Criteria for judgement are as follows: 

1. Quality of content 

2. Voice modulation 

3. Clarity  

4. Rhythm 

5. Quality of audio and video output 

Note  

Last Date of Submission : 21.07.2020 

WhatsApp Number : 8903370871 & 8903370863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No Topics Grade 

1 Recitation of rhymes LKG 

2 Why do I love my mom and dad? UKG 

3 The toy I like the most Grade - I 

4 My best friend Grade - II 

5 The game I like the most Grade - III 

6 The festival that I enjoy the most Grade - IV 

7 Good habits Grade - V 

8 My surroundings Grade - VI 

9 The leader whom I admire the most Grade - VII 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.5 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 17.07.2020 

 

JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry 

You’re aware that online tests for classes III to VII commence on 20th July 2020. 

The mock test will be conducted on 17.07.20 (Today). Kindly follow the below given 

directions to guide your ward to take up tests. 

ONLINE - TEST INSTRUCTIONS : 

1. Visit Home page of our school website  

   Link:  http://www.mvmpondy.com/ 

2. Click on icon “online test”.  

3. Click on the link meant for Grade & subject. 

4.The link opens only at specified time and date. 

5.The student should choose his / her name and start. 

6. Please read the question before you answer it. 

7. While answering the question, not to take help from the parents or other sources. 

8. Answer all questions without fail. 

9. Finish answering the questions within stipulated time and get your score. 

Meanwhile ask your ward to prepare for it based on the prescribed portion and perform 

well. 

Thank you. 

 

Regards, 

MVM Team 

http://www.mvmpondy.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCK TEST TIME TABLE ( 2020-2021 ) 

DATE DAY 

III IV V VI VII 

Timings : 3:00 p.m. to 3:30 p.m. 
Timings 

4:00 p.m. to 4:30 p.m. 

17.07.2020 FRIDAY TAMIL EVS MATHS SOCIAL ENGLISH 

ONLINE TEST TIME TABLE ( 2020-2021 ) 

DATE DAY 

III IV V VI VII 

Timings : 3:00 p.m. to 3:30 p.m. 
Timings 

4:00 p.m. to 4:30 p.m. 

20.07.2020 MONDAY ENGLISH TAMIL MATHS ENGLISH TAMIL 

21.07.2020 TUESDAY TAMIL MATHS TAMIL SCIENCE SOCIAL 

22.07.2020 WEDNESDAY MATHS EVS EVS MATHS ENGLISH 

23.07.2020 THURSDAY EVS ENGLISH ENGLISH TAMIL SCIENCE 

24.07.2020 FRIDAY Nil SOCIAL MATHS 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.6 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 21.07.2020 

 

 

 

JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondy! 

Glad to inform you that we have planned to have an interaction with you on 25th July 

2020(Saturday) at 4.00 p.m. through Microsoft Team app. The purpose of this interaction 

is to get your feedback on online classes conducted, worksheets shared and Videos sent by 

our teachers. Kindly attend the session. Your valuable feedback  can help us improve  the 

methods adopted so that students can get better learning experiences.  

Please note that we have already shared the details of login ID and password of your ward. 

The same can be used to attend online PTM session. 

 

With warm regards  

N Madhusudan  

Principal 



தேேி :21.07.2020 

அன்பான ngw;Nwhh;fSf;F>  

பாண்டி மகரிஷி வித்யா மந்ேிர் வாழ்த்துக்கள்! 

27 ஜூலை 2020 ஆம் தேேி (சனிக்கிழமை) மாலை 4.00 மணிக்கு   

ngw;Nwhh;களுடன் Microsoft Team app  %yk; தோடர்பு தகாள்ள நாங்கள் 

ேிட்டமிட்டுள்தளாம் என்பலே உங்களுக்குத் njhptpg;gjpy; kfpo;r;rp 

milfpNwhk;. லமக்த ாசாஃப்ட் டீம் பயன்பாட்டின் மூைம் நடத்ேப்பட்ட 

ஆன்லைன் வகுப்புகள், பணித்ோள்கள் பகி ப்பட்டது மற்றும் எங்கள் 

ஆசிரியர்கள் அனுப்பிய வடீிதயாக்கள் குறித்ே உங்கள் கருத்லேப் தபறுவதே 

இந்ே தோடர்புகளின் தநாக்கம். ேயவுதசய்து midtUk; கைந்து 

தகாள்ளுங்கள். உங்கள் மேிப்புமிக்க கருத்து எங்களுக்கு NgUjtpahf 

,Uf;Fk;. இேனால் மாணவர்கள் சிறந்ே கற்றல் அனுபவங்கலளப் தபற 

முடியும். 

உங்கள் Foe;ijfspd; உள்நுலைவு ஐடி மற்றும் கடவுச்தசால் விவ ங்கலள 

நாங்கள் ஏற்கனதவ பகிர்ந்துள்தளாம் என்பலே நிலனவில் தகாள்க. 

ஆன்லைன் மூைம்  PTM - ல் கைந்து தகாள்ள லமக்த ாசாஃப்ட் டீம் 

பயன்படுத்ேைாம். 

 

 

அன்புடன் 

N மதுசூேன் 

முேல்வர் 

 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.7 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 22.7.2020 

JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondicherry 

You are aware that we started online classes from 10th June and issued text books and 

notebooks to the students. I take this opportunity to thank all of you  for your support in  

collecting books and helping your wards to attend online classes. We have been giving the 

students content for classwork note books and worksheets for self-evaluation of 

understanding the concepts taught through online classes. Though some of you are 

sending the pictures of work done by your wards through WhatsApp, it is very challenging 

to keep track of the work done by the students. Hence, we have decided to collect the 

notebooks from you twice a week during the Second and Fourth week of every 

month. This month, we start collecting books from 27th July 2020 as per the location, 

time and day given in the below tabular columns. Initially, there can be some difficulty 

for the students in maintaining notebooks. You may also find it difficult to bring the books 

to the specific locations. 

This is done keeping in mind the students’ future and engage them meaningfully during 

this lockdown period. The students who find any difficulties and have queries, can speak 

to the teachers directly so as to get their doubts clarified. The phone numbers of teachers 

are available in the WhatsApp group. Please note that the students can call them between 

2.00 p.m. and 4.00 p.m. on the day of having their online classes. The students can make 

use of online classes to raise their doubts and have a clear idea of what she/he should do. 

The books that we collect on 27.07.2020 (Monday), will be returned to the students on 

29.07.2020 (Wednesday).  We follow similar arrangement for collecting and returning the 

books as detailed below. 

 



 

தேதி : 22.7.2020 

ஜெய் குரு தேவ்  

md;ghd ngw;Nwhh;fSf;F>  

பாண்டிச்தேரி மகரிஷி வித்யா மந்திர் வாழ்த்துக்கள்  

நாங்கள் ெூன் 10 முேல் ஆன்லைன் வகுப்புகலைத் ஜோடங்கி 

மாணவர்களுக்கு புத்ேகங்கள் மற்றும் குறிப்தபடுகலை வழங்கித ாம் 

என்பது உங்களுக்குத் ஜேரியும். புத்ேகங்கலை தேகரிப்பதிலும், உங்கள்       

குழந்தைகளுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகளில் கைந்துஜகாள்ை உேவியேற்கும் 

உங்கள் அல வருக்கும் நன்றி ஜேரிவிக்க இந்ே வாய்ப்லப ehq;fs; 

பயன்படுத்துகிNwhk; ஆன்லைன் வகுப்புகள் மூைம் கற்பிக்கப்படும் 

கருத்துகலைப் புரிந்துஜகாள்வேற்கா  சுய மதிப்பீட்டிற்காக வகுப்பலை, 

குறிப்பு புத்ேகங்கள் மற்றும் பணித்ோள்களுக்கா  உள்ைடக்கத்லே 

மாணவர்களுக்கு வழங்கி வருகிதைாம். உங்களில் சிைர் உங்கள்               

குழந்தைகள் ஜேய்ே தவலைகளின் படங்கலை வாட்ஸ்அப் மூைம் 

அனுப்புகிைார்கள் என்ைாலும், மாணவர்கள் ஜேய்யும் பணிகலைக் 

கண்காணிப்பது மிகவும் ேவாைா து. எ தவ, ஒவ்ஜவாரு மாேமும் 

இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது வாரத்தில்  இரண்டு முலை 

உங்களிடமிருந்து குறிப்தபடுகலை தேகரிக்க முடிவு ஜேய்துள்தைாம். 

இந்ே மாேம், கீதழயுள்ை அட்டவலண வரிலேகளில் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ை இடம், தநரம் மற்றும் நாள் ஆகியவற்றின் படி 27 

ெூலை 2020 முேல் புத்ேகங்கலை தேகரிக்கத் ஜோடங்குகிதைாம். 

ஆரம்பத்தில், தநாட்புக்குகலை பராமரிப்பதில் மாணவர்களுக்கு சிை 

சிரமங்கள் இருக்கைாம்.  



 

குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு புத்ேகங்கலை ஜகாண்டு வருவதும் 

உங்களுக்கு கடி மாக இருக்கைாம். இது மாணவர்களின் எதிர்காைத்லே 

ம தில் லவத்து இந்ே பள்ளி பூட்டுேல் காைத்தில் அர்த்ேமுள்ை 

வலகயில் ஈடுபLfpNwhk ; ஏதேனும் சிரமங்கலைக் கண்டறிந்து 

தகள்விகலைக் ஜகாண்ட மாணவர்கள், ஆசிரியர்களிடம் தநரடியாகப் 

தபேைாம், இே ால் அவர்களின் ேந்தேகங்கள் ஜேளிவுபடுத்ேப்படும். 

ஆசிரியர்களின் ஜோலைதபசி எண்கள் வாட்ஸ்அப் குழுவில் 

கிலடக்கின்ை . பிற்பகல் 2.00 மணிKjy; மாலை 4.00 மணி tiu 

மாணவர்கள் அவர்கலை அலழக்கைாம் என்பலே நில வில் ஜகாள்க. 

அவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஜகாண்ட நாளில் மாணவர்கள் 

ேங்கள் ேந்தேகங்கலை எழுப்ப ஆன்லைன் வகுப்புகலைப் 

பயன்படுத்ேைாம் மற்றும் அவள் / அவன் என்  ஜேய்ய தவண்டும் 

என்பது பற்றிய ஜேளிவா  தயாேல  கூை முடியும். 27/07/2020 

திங்கைன்று நாங்கள் தேகரிக்கும் புத்ேகங்கள் 29/07/2020 புதன்கிழமம 

மாணவர்களுக்குத் திருப்பித் ேரப்படும். கீதழ விவரிக்கப்பட்டுள்ைபடி 

புத்ேகங்கலை தேகரித்து திருப்பி அனுப்புவேற்கா  ஒத்ே ஏற்பாட்லட 

நாங்கள் பின்பற்றுகிதைாம். 

gs;sp பூட்டுேல் நிலைலம இருந்ேதபாதிலும், உங்கள்   குழந்தை 

கற்ைல் அனுபவங்கலை ேலடயின்றி ஜபை இந்ே ஏற்பாடு உேவும் என்று 

நாங்கள் நம்புகிதைாம் நன்றி.  

அன்புடன்,  

எம்.வி.எம் குழு 

 



 

 
 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact number 

 

 

Location 

Subject 

notebooks/

worksheets 

 

 

Time 

 

 

 

01 

 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

 

9500480993 

 

 

Thavallakuppam 

 

English, 

Math and 

Science 

Tamil, 

Social and 

Hindi 

 

 

8.30 a.m. to 

9.30 a.m. 

 

 

02 

 

 

Mr.Arul 

 

 

8428842143 

 

 

Indira Gandhi 

Square 

English, 

Math and 

Science 

Tamil, 

Social and 

Hindi 

 

 

8.30 a.m. to 

9.30 a.m. 

 

 

03 

 

 

Mr.Dhamothran  

 

 

8903370871 

 

Town hall 

Cuddalore 

English, 

Math and 

Science 

Tamil, 

Social and 

Hindi 

 

 

8.30 a.m. to 

9.30 a.m. 

 

 

04 

 

 

Mr. Vijaya Balu 

 

 

 

 

 

9087224921 

 

 

Bahour Temple 

 

English, 

Math and 

Science 

Tamil, 

Social and 

Hindi 

 

 

8.30 a.m. to 

9.30 a.m. 

 

 

We hope this arrangement will help your ward gain learning experiences uninterrupted in 

spite of lockdown situation 

Thank you. 

 

 

Regards, 

MVM Team. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.8 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 25.07.2020 

 

 

 

JAI GURU DEV 

 

Dear Parents, 

Greetings from Maharishi Vidya Mandir, Pondy! 

Glad to inform you that we have planned to have an interaction with you on 27th July 

2020 (Monday) at 4.00 p.m. through Microsoft Team app. The purpose of this interaction 

is to get your feedback about conducting online classes, worksheets shared and Videos 

sent by our teachers. Kindly attend the session. Your valuable feedback  can help us 

improve  the methods adopted so that students can get better learning experiences.  

Please note that we have already shared the details of login ID and password of your ward. 

The same can be used to attend online PTM session. 

 

With warm regards  

N Madhusudan  

Principal 



தேேி :25.07.2020 

அன்பான ngw;Nwhh;fSf;F>  

பாண்டி மகரிஷி வித்யா மந்ேிர் வாழ்த்துக்கள்! 

27 ஜூலை 2020 அன்று (ேிங்கள்) மாலை 4.00 மணிக்கு உங்களுடன் தோடர்பு 

தகாள்ள நாங்கள் ேிட்டமிட்டுள்தளாம் என்பலே உங்களுக்குத் தேரிவித்ேேில் 

மகிழ்ச்சி. இந்ே தோடர்புகளின் தநாக்கம் லமக்த ாசாஃப்ட் டீம் பயன்பாட்டின் 

மூைம் ஆன்லைன் வகுப்புகலள நடத்துவது குறித்ே உங்கள் கருத்லேப் 

தபறுவோகும், பணித்ோள்கள் பகி ப்பட்டது மற்றும் எங்கள் ஆசிரியர்கள் 

அனுப்பிய வடீிதயாக்கள் குறித்ே உங்கள் கருத்லேப் தபறுவதே இந்ே 

தோடர்புகளின் தநாக்கம். ேயவுதசய்து midtUk; கைந்து தகாள்ளுங்கள். 

உங்கள் மேிப்புமிக்க கருத்து எங்களுக்கு NgUjtpahf ,Uf;Fk;. இேனால் 

மாணவர்கள் சிறந்ே கற்றல் அனுபவங்கலளப் தபற முடியும். 

உங்கள் Foe;ijfspd; உள்நுலைவு ஐடி மற்றும் கடவுச்தசால் விவ ங்கலள 

நாங்கள் ஏற்கனதவ பகிர்ந்துள்தளாம் என்பலே நிலனவில் தகாள்க. 

ஆன்லைன் மூைம்  PTM - ல் கைந்து தகாள்ள லமக்த ாசாஃப்ட் டீம் 

பயன்படுத்ேைாம். 

 

 

அன்புடன் 

N மதுசூேன் 

முேல்வர் 

 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.9 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 06.08.2020 

JAI GURU DEV 

Dear Parents, 

Warm Greetings. 

Please note that as per the below given schedule, we collect the notebooks, 

workbooks and worksheets for correction. 

Monday  : Tamil, English and Science (Timings : 8.30am to 9.30am) 

Thursday : Hindi, Math and Social Science (Timings : 4.00pm to 5.00pm) 

The books that we collect on Monday, will be returned to the parents on 

Thursday and similarly, the books that we get from the parents on Thursday, 

will returned to them on following Monday.  

The teachers correct the notebooks and workbooks and return them back to the 

students as indicated above.  

The parents need not send the textbooks for correction of objective type textual 

questions and answers as we send the answers to objective type questions 

through WhatsApp. It will be checked by our teachers at later stage. You 

please ensure that your ward does his/her work without fail. 

Hope you all will support our team. 

Thank you. 

 

Regards, 

MVM Team                 

 



 

 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact number 

 

Location 

 

01. 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

9500480993 

 

Thavallakuppam 

 

02. 

 

Mr.Arul 

 

8428842143 

 

Indira Gandhi Square 

 

03. 

 

Mr.Dhamothran 

 

8903370871 

 

Town hall Cuddalore 

 

04. 

 

Mr.Vijaya Balu 

 

9087224921 

 

Bahour Temple 

 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.10 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 08.08.2020 

JAI GURU DEV 

Dear Parents, 

Warm Greetings. 

Please note that as per the below given schedule, we collect the notebooks, 

workbooks and worksheets for correction. 

Monday (10.08.20) : Tamil, English and Evs (Timings : 8.30am to 9.30am) 

Thursday (13.08.20): Hindi and Math (Timings : 4.00pm to 5.00pm) 

The books that we collect on Monday, will be returned to the parents on 

Thursday and similarly, the books that we get from the parents on Thursday, 

will returned to them on following Monday.  

The teachers correct the notebooks and workbooks and return them back to the 

students as indicated above.  

The parents need not send the textbooks for correction of objective type textual 

questions and answers as we send the answers to objective type questions 

through WhatsApp. It will be checked by our teachers at later stage. You 

please ensure that your ward does his/her work without fail. 

Hope you all will support our team. 

Thank you. 

 

Regards, 

MVM Team                 

 



 

 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact number 

 

Location 

 

01. 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

9500480993 

 

Thavallakuppam 

 

02. 

 

Mr.Arul 

 

8428842143 

 

Indira Gandhi Square 

 

03. 

 

Mr.Dhamothran 

 

8903370871 

 

Town hall Cuddalore 

 

04. 

 

Mr.Vijaya Balu 

 

9087224921 

 

Bahour Temple 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.11 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 12.08.2020 

 

JAI GURU DEV 

Dear Parents, 

Greetings from MVM Pondy! 

You are aware that  due to   Covid 19 pandemic  all school going children are   missing  

normal physical classes. In this  situation, there is only one way to help the children 

continue their learning and that is possible through  online classes, worksheets and videos 

shared with you.  We understand that a few students do not attend the classes though we  

keep sending attendance details  to mobile phones of the parents. Hence you are requested 

to help your ward attend online classes conducted as per the government’s norms with  a 

short gap between one class and another. In case of more than one child  attending classes 

from same family  recorded version of online classes will be shared with the parents. It 

can be used whenever your time permits.  Kindly supervise the work done by your ward at 

home. We keep sending the worksheets, class work content and videos. Please ask them to 

complete the assigned work on time. The school also takes steps to collect the notebooks 

for correction. We have noticed that a few students don’t submit their work for correction. 

They have also  not taken seriously  the open book assessment conducted recently. Kindly 

note that assessment marks will be taken into account and reports will be generated and 

the same will be shared with you as and when it gets over. The school takes a lot of effort 

to prepare the digital content. So much hardwork goes behind developing the digital 

content. Your support in this regard will be highly helpful to your wards’ future. Kindly 

ensure that your wards attend the classes, write the assignments, submit them on time for 

correction and take up assessments conducted seriously  

Please remember that we have discussed all issues during PTM conducted on 25th and 

27th July.  The collective efforts of school and parents bring success. Your support and 

cooperation in this regard is highly appreciated. 

With warm regards, 

MVM Team. 



அன்பான பபற்ற ார்கள் 

எம்.வி.எம் பாண்டியின் வாழ்த்துக்கள்! 

றகாவிட் 19 ப ாற்றுற ாய் காரணமாக பள்ளிக்குச் பெல்லும் அனனத்து குழந்ன களும் 

ொ ாரண உடல் வகுப்புகனைக் காணவில்னை என்பன  நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்  

சூழ்நினையில், குழந்ன கள் கற் னைத் ப ாடர உ வுவ ற்கு ஒறர ஒரு வழி உள்ைது, அது 

உங்களுடன் பகிரப்பட்ட ஆன்னைன் வகுப்புகள், பணித் ாள்கள் மற்றும் வீடிற ாக்கள் 

மூைம் ொத்தி மாகும். பபற்ற ாரின் பமானபல் ப ானைறபசிகளுக்கு வருனக விவரங்கனை 

 ாங்கள் ப ாடர்ந்து அனுப்பினாலும் ஒரு சிை மாணவர்கள் வகுப்புகளில் கைந்து பகாள்ை  

முடி வில்னை. அரொங்கத்தின் விதிமுன களின்படி  டத் ப்படும் ஆன்னைன் வகுப்புகளில் 

இனி வரும்  ாட்களில் மாணவர்கள்  வ ாமல் கைந்துபகாள்ை பபற்ற ார்கள் உ வுமாறு 

றகட்டுக்பகாள்ைப்படுகிறீர்கள். ஒறர குடும்பத்தில் இருந்து ஒன்றுக்கு றமற்பட்ட 

குழந்ன கள் வகுப்புகளில் கைந்துபகாண்டால், ஆன்னைன் வகுப்புகளின் பதிவு 

பெய் ப்பட்ட பதிப்பு பபற்ற ாருடன் பகிரப்படும். உங்கள் ற ரம் 

அனுமதிக்கும்றபாப ல்ைாம் இன ப் ப ன்படுத் ைாம். உங்கள் வார்டில் வீட்டில் 

பெய் ப்படும் பணிகனை   வுபெய்து கண்காணிக்கவும். பணித் ாள், வகுப்பு பணி 

உள்ைடக்கம் மற்றும் வீடிற ாக்கனை  ாங்கள் ப ாடர்ந்து அனுப்புகிற ாம். ஒதுக்கப்பட்ட 

றவனைன  ெரி ான ற ரத்தில் முடிக்குமாறு அவர்களிடம் றகளுங்கள். திருத் ம் 

பெய்வ ற்கான குறிப்றபடுகனை றெகரிக்கவும் பள்ளி  டவடிக்னக எடுக்கி து. ஒரு சிை 

மாணவர்கள் திருத் ம் பெய்வ ற்காக  ங்கள் றவனைன ச் ெமர்ப்பிப்பதில்னை என்பன  

 ாங்கள் கவனித்திருக்கிற ாம். ெமீபத்தில்  டத் ப்பட்ட தி ந்  புத் க மதிப்பீட்னடயும் 

அவர்கள் பபரி ாக எடுத்துக் பகாள்ைவில்னை. மதிப்பீட்டு மதிப்பபண்கள் கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்ைப்படும் மற்றும் அறிக்னககள் உருவாக்கப்படும் என்பன யும், அது 

முடிந் தும் உங்களுடன் பகிரப்படும் என்பன யும்   வுபெய்து கவனிக்கவும். டிஜிட்டல் 

உள்ைடக்கத்ன த்   ாரிக்க பள்ளி நின   மு ற்சி எடுக்கி து. இவ்வைவு கடின உனழப்பு 

டிஜிட்டல் உள்ைடக்கத்ன  வைர்ப்ப ற்குப் பின்னால் பெல்கி து. இது ப ாடர்பாக உங்கள் 

ஆ ரவு உங்கள் வார்டுகளின் எதிர்காைத்திற்கு மிகவும் உ வி ாக இருக்கும். உங்கள் 

வார்டுகள் வகுப்புகளில் கைந்துபகாள்வன யும், பணிகனை எழுதுவன யும், அவற்ன  

ெரி ான ற ரத்தில் ெமர்ப்பிப்பன யும், தீவிரமாக  டத் ப்பட்ட மதிப்பீடுகனை 

எடுத்துக்பகாள்வன யும்   வுபெய்து உறுதிப்படுத் வும் 

ஜூனை 25 மற்றும் 27 ஆம் ற திகளில்  டத் ப்பட்ட PTM றபாது அனனத்து சிக்கல்கனையும் 

 ாங்கள் விவாதித்ற ாம் என்பன  நினனவில் பகாள்க. பள்ளி மற்றும் பபற்ற ார்களின் 

கூட்டு மு ற்சிகள் பவற்றின க் பகாண்டுவருகின் ன. இது ப ாடர்பாக உங்கள் ஆ ரவும் 

ஒத்துனழப்பும் மிகவும் பாராட்டத் க்கது. 

 

அன்புடன் 

எம்.வி.எம் குழு 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.12 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 20.08.2020 

Jai Guru Dev 

Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy! 

We are glad to inform you that Parents Teachers’ Meeting of classes Pre KG to II will be 

held on 24th August 2020 (Monday) at 2.30 p.m. through Microsoft Team App online. 

Similarly meeting will be organized for classes III to VII on 26th August 2020 

(Wednesday) at 2.30 p.m.  

The parents can use the same login ID and Password that they are using for attending 

online classes. You will have an opportunity to interact with the teachers handling these 

classes online. You can share your views and concern on academic related work done by 

the school. We do our best to improve the existing quality of our work and meet your 

expectations in the coming days. 

When the parents want to ask questions or raise a point, they have to do so one by one. 

Kindly wait for your turn. Keep your questions as brief as possible and the same question 

asked by other parents need not be raised again. Please mute and unmute your mic as and 

when it is necessary so that the teachers’ voice is audible to everyone. You can also switch 

on video while are part of the meeting. The parents whose children are studying in two 

different levels as indicated above, can either attend both or any one of the meetings. It is 

left to your convenience. 

Kindly note that this interaction is to improve the quality of work that we do and to 

enhance your cooperation and support to school in your ward’s education. 

Hope this initiative will be highly useful to you. 

 

With warm regards 

MVM Team  

 



 
 

Ref:MVM @ P / P/Cir.No.13 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 21.08.2020 

 

JAI GURU DEV 

Dear Parents, 

Warm Greetings. 

Please note that as per the below given schedule, we collect the notebooks, 

workbooks and worksheets for correction. 

Grade : I & II 

Monday (24.08.20) : Tamil and English (Timings : 8.30am to 9.30am) 

Thursday (27.08.20): Hindi and Math (Timings : 4.00pm to 5.00pm) 

Grade : III - V 

Monday (24.08.20) : Tamil, English and Evs (Timings : 8.30am to 9.30am) 

Thursday (27.08.20): Hindi and Math (Timings : 4.00pm to 5.00pm) 

Grade : VI & VII 

Monday (24.08.20) : Tamil, English and Science  

(Timings : 8.30am to 9.30am) 

Thursday (27.08.20): Social Science, Hindi and Math  

(Timings : 4.00pm to 5.00pm) 



 

The books that we collect on Monday, will be returned to the parents on 

Thursday (27.08.20) and similarly, the books that we get from the parents on 

Thursday, will returned to them on following Monday (31.09.20) at 4.00 pm.  

The teachers correct the notebooks and workbooks and return them back to the 

students as indicated above.  

The parents need not send the textbooks for correction of objective type textual 

questions and answers as we send the answers to objective type questions 

through WhatsApp. It will be checked by our teachers at later stage. You 

please ensure that your ward does his/her work without fail. 

Hope you all will support our team. 

Thank you. 

 

Regards, 

MVM Team                 

 

 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact number 

 

Location 

 

01. 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

9500480993 

 

Thavallakuppam 

 

02. 

 

Mr.Arul 

 

8428842143 

 

Indira Gandhi Square 

 

03. 

 

Mr.Dhamothran 

 

8903370871 

 

Town hall Cuddalore 

 

04. 

 

Mr.Vijaya Balu 

 

8903370493 

 

Bahour Temple 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.14 
 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 29.09.2020 

Jai Guru Dev 

Dear Parents, 

Greetings from Pondy! 

You are aware that the school is taking a lot of effort to collect the notebooks 

of the students and get them corrected by the teachers concerned every month. 

Since Open Book Assessment for grade I to V and Monthly assessment 1 for 

grade VI and VII were conducted under your supervision, we have to collect 

both notebooks and test note books for correction and assessment. Hence, we 

request you to hand over the books   as detailed  hereunder.  

Collecting Date : 

Thursday (01.10.20): (Timings : 08.30am to 09.30am) 

Grade : I & II Subjects 

Tamil, English, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

worksheets & Scrap book). 

Grade : III - V Subjects 

Tamil, English, Evs, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

Worksheets, Homework notes & Scrap book). 

 



 

Grade : VI & VII Subjects 

Tamil, English, Science, Social, Hindi and Math (Workbook / Drill book, Test 

notes, Classwork notes, Worksheets & Homework notes). 

Returning Date : 

Monday (05.10.20): (Timings : 04.00pm to 5.00pm). 

 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact number 

 

Location 

 

01. 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

9500480993 

 

Thavallakuppam 

 

02. 

 

Mr.Arul 

 

8428842143 

 

Indira Gandhi Square 

 

03. 

 

Mr.Dhamothran 

 

8903370871 

 

Town hall Cuddalore 

 

04. 

 

Mr.Vijaya Balu 

 

8903370493 

 

Bahour Temple 

 

Your support in this regard is highly appreciated. Our effort is to keep the 

students engaged meaningfully and get updated on academic work without 

missing anything though school opening is delayed due to Covid. 

 

 

 

Regards, 

MVM Team    

 

 

 



 

ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பான ஜபற்த ார்களுக்கு  

எம். வி.எம் பாண்டியின் வாழ்த்துக்கள்! 

மாணவர்களின் குறிப்தபடுகளை தேகரித்து ஒவ்ஜவாரு மாேமும் ேம்பந்ேப்பட்ட 

ஆசிரியர்கைால் அவற்ள  ேரிஜேய்ய பள்ளி நிள ய முயற்சிகளை எடுத்து 

வருவளே நீங்கள் அறிவீர்கள். வகுப்பு   I முேல் V க்கான தி ந்ே புத்ேக மதிப்பீடு 

மற்றும் வகுப்பு VI மற்றும் VII க்கான மாே மதிப்பீடு 1 ஆகியளவ உங்கள் 

தமற்பார்ளவயின் கீழ் நடத்ேப்பட்டோல், திருத்ேம் மற்றும் மதிப்பீட்டிற்காக 

நாங்கள் அளனத்து பாட தநாட்டு  புத்ேகங்கள் மற்றும் தேர்வு  தநாட்டு  

புத்ேகங்கள் இரண்ளடயும் தேகரிக்க உள்தைாம். எனதவ, இந்ே தநாட்டு 

புத்ேகங்களை எங்களிடம்  ஒப்பளடக்குமாறு தகட்டுக்ஜகாள்கித ாம்.              

Collecting Date : 

Thursday (01.10.20): (Timings : 08.30am to 09.30am) 

Grade : I & II Subjects 

Tamil, English, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

worksheets & Scrap book). 

Grade : III - V Subjects 

Tamil, English, Evs, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

Worksheets, Homework notes & Scrap book). 

Grade : VI & VII Subjects 

Tamil, English, Science, Social, Hindi and Math (Workbook / Drill book, Test 

notes, Classwork notes, Worksheets & Homework notes). 

 



 

Returning Date : 

Monday (05.10.20): (Timings : 04.00pm to 5.00pm). 

 
t.vz; 

 
Gj;jfq;fis 

Nrfhpf;Fk; egh;fspd; 
ngah;fs; 

 
njhlh;G vz;fs; 

 
,lk; 

 

01. 

 

Mr.~z;Kf gphpad; 
 

9500480993 

 
jtsf;Fg;gk; 

 

02. 

 

Mr.mUs; 
 

8428842143 

 
,e;jpuhfhe;jp rpiy 

 

03. 

 

Mr.jhNkhjud; 
 

8903370871 

 
lTd; n`hy; - 

flY}h;. 
 

04. 

 

Mr.tp[aghY 
 

8903370493 

 
   gh$h; Nfhtpy; 

  

இந்ே விஷயத்தில் உங்கள் ஆேரவு மிகவும் பாராட்டத்ேக்கது. தகாவிட் 

காரணமாக பள்ளி தி ப்பு ோமேமாகிவிட்டாலும்  பள்ளியின்  முயற்சியால் 

மாணவர்கள் எளேயும் இழக்காமல், அவர்களை அர்த்ேமுள்ைோக 

ஈடுபடுத்துவதோடு, கல்விளயயும் சி ந்ே முள யில் அவர்களுக்கு 

கற்பிக்கின்த ாம்  என்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அளடகின்த ாம் . 

 

 

அன்புடன், 

எம்.வி.எம் குழு 

 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.15 

Circular Mode : WhatsApp 

 
Date: 28.10.2020 

 

Jai Guru Dev 

Dear Parents, 

Greetings from Pondy! 

 

You are aware that our school takes initiative to conduct various competitions to mark the 

special days of a month in order to encourage the students to come out of their comfort 

zone and improve their soft skills. It is unfortunate to note that every time we conduct 

contests, there are only two or three entries from each class. We have already sent a 

circular requesting you to encourage your ward to take part in all competitions conducted 

by the school. In spite of our frequent requests, hardly two or three students participate in 

the competitions. It is not a healthy trend. Therefore, we request you to insist your wards 

to be a part of all competitions whether they win or lose as participation is more important 

than winning.  

Similarly, kindly ask your ward to maintain classwork note books and do the worksheets 

sent to them on their own. Keeping them idle in this crucial stage is a big loss to them. 

They need not be engaged totally on academic related work. At least an hour and half per 

day will do for them to finish their work and read from   their textbooks about the topics 

taught through online classes.  

We wish to strike a balance between both academic and cocurricular activities. Meanwhile 

we want them to learn on their own pace. What is required at the need of this our is your 

encouragement and support to your ward to develop sustained interest towards gaining 

learning experiences. 

Hope you do so. 

 

Regards, 

MVM Team 



அன்பான பபற்றறாரக்ளுக்கு,  

எம்.வி.எம் பாண்டியின் வாழ்த்துக்கள்! 

மாதத்தின் சிறப்பு நாட்களளக் குறிக்க பல்றவறு றபாட்டிகளள நடத்த எங்கள் பள்ளி 

பல முயற்சி எடுப்பளத நீங்கள் அறிவீரக்ள்.   மாணவரக்ள் தங்கள் திறன்களள 

றமம்படுத்தி பகாள்ளவும், அவரக்ளின் ப ௌகரியமான சூழலில் இருந்து பவளிவரவும், 

ஒவ்பவாரு முளறயும் நாம் றபாட்டிகளள நடத்தும்றபாது, ஒவ்பவாரு வகுப்பிலிருந்தும் 

இரண்டு அல்லது மூன்று குழந்ளதகள்  மட்டுறம கலந்து பகாள்கின்றனர ் என்பது 

கவனிக்கதத்க்கது. பள்ளி நடத்தும் அளனதத்ு றபாட்டிகளிலும் பங்றகற்க உங்கள் 

குழந்ளதகளள ஊக்குவிக்குமாறு  ஒரு சுற்றறிக்ளக ஏற்கனறவ அனுப்பியுள்றளாம். 

நாங்கள் சுற்றறிக்ளக (circular)அனுப்பியும் இரண்டு அல்லது மூன்று மாணவரக்ள் 

மட்டுறம றபாட்டிகளில் பங்றகற்கின்றனர.் இது ஆறராக்கியமான ப யல் அல்ல. 

ஆளகயால், உங்கள் குழந்ளதகள் பவற்றி பபற்றாலும் றதால்வியளடந்தாலும் 

அளனத்து றபாட்டிகளிலும் பங்கு பகாள்ள வலியுறுத்துமாறு றகட்டுக்பகாள்கிறறாம். 

இறதறபால், தயவுப ய்து உங்கள் குழந்ளதகள் வகுப்பளற குறிப்பு (CLASS WORK) 

புத்தகங்களள பராமரிக்கும்படி றகட்டு  பகாள்கிறறாம், அவரக்ளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

பணித்தாள்களள (WORK SHEET) அவரக்ள் ப ாந்தமாக ப ய்ய ப ால்லுங்கள். இந்த 

முக்கியமான கட்டத்தில் மாணவரக்ள் ஒன்றும் ப ய்யாமல் இருப்பது அவரக்ளுக்கு 

ஒரு பபரிய இழப்பாகும். அவரக்ள் கல்வி பதாடரப்ான பணிகளில் முழுளமயாக 

ஈடுபடத ்றதளவயில்ளல. ஒரு நாளளக்கு குளறந்தது ஒன்றளர மணிறநரம் அவரக்ள் 

தங்கள் றவளலளய முடித்து, ஆன்ளலன் வகுப்புகள் மூலம் கற்பிக்கப்படும் 

தளலப்புகளளப் பற்றி அவரக்ளின் பாடப்புத்தகங்களிலிருந்து  படிப்பறத 

றபாதுமானது ஆகும்.  

கல்வி மற்றும்   இளண பாடத்திட்ட நடவடிக்ளககளுக்கு(Cocurricular) இளடயில் 

 மநிளலளய ஏற்படுத்த விரும்புகிறறாம். இதற்கிளடயில் மாணவரக்ள் தங்கள் 

முயற்சியால் அளனத்ளதயும் கற்றுக்பகாள்ள றவண்டும் என்று நாங்கள் 

விரும்புகிறறாம். இதன் றதளவ என்னபவன்றால், கற்றல் அனுபவங்களளப் 

பபறுவதில் பதாடர ்ச்ியான ஆரவ்த்ளத மாணவரக்ளுக்கு   வளரத்்து, உங்கள் 

ஆரவ்த்ளதயும்,ஊக்கத்ளதயும் அளிப்பறத ஆகும்   நீங்கள் அவ்வாறு ப ய்வீரக்ள் 

என்று நம்புகிறறாம் . 

 

அன்புடன்  

எம்.வி.எம் குழு 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.16 
 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 06.11.2020 

Jai Guru Dev 

Dear Parents, 

Greetings from Pondy! 

You are aware that the school is taking a lot of effort to collect the notebooks 

of the students and get them corrected by the teachers concerned every month. 

Please note that we collect notebooks of all subjects and test notebooks on 

12th November (Thursday) at below mentioned points. You are hereby 

requested to hand over the same to our office staff for correction work. All 

note books will be given back to you on 17th November (Tuesday) as per 

timings given below.  

Collecting Date : 

Thursday (12.11.20): (Timings : 08.30am to 09.30am) 

Grade : I & II Subjects 

Tamil, English, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

worksheets & Scrap book). 

Grade : III - V Subjects 

Tamil, English, Evs, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

Worksheets, Homework notes & Scrap book). 

 

 



 

Grade : VI & VII Subjects 

Tamil, English, Science, Social, Hindi and Math (Workbook / Drill book, Test 

notes, Classwork notes, Text Book, Worksheets & Homework notes). 

Returning Date : 

Tuesday (17.11.20): (Timings : 04.00pm to 5.00pm). 

 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact number 

 

Location 

 

01. 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

9500480993 

 

Thavallakuppam 

 

02. 

 

Mr.Arul 

 

8428842143 

 

Indira Gandhi Square 

 

03. 

 

Mr.Dhamothran 

 

8903370871 

 

Town hall Cuddalore 

 

04. 

 

Mr.Vijaya Balu 

 

8903370493 

 

Bahour Temple 

 

It is further informed that there are no online classes from 12th to 16th 

November 2020 on account of Children’s Day and Diwali celebrations. Online 

classes will resume from 17th November (Tuesday).  

 

 

Regards 

MVM Team 

 



 

ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பான ஜபற்த ார்களுக்கு, 

பாண்டியின் வாழ்த்துக்கள்! 

மாணவர்களின் குறிப்தபடுகளை தேகரித்து ஒவ்ஜவாரு மாேமும் ேம்பந்ேப்பட்ட 

ஆசிரியர்கைால் அவற்ள  திருத்ேம்ஜேய்ய பள்ளி நிள ய முயற்சி எடுத்து 

வருவளே நீங்கள் அறிவீர்கள். நவம்பர் 12 (வியாழக்கிழளம) அன்று அளனத்து 

பாடங்களின் குறிப்தபடுகள் மற்றும் தோேளன குறிப்தபடுகளை கீதழ 

குறிப்பிட்டுள்ை இடங்களில்  தேகரிக்கித ாம் என்பளே நிளனவில் ஜகாள்க. 

திருத்ேம் ஜேய்யும் பணிக்காக இளே எங்கள் அலுவலக ஊழியர்களிடம் 

ஒப்பளடக்குமாறு தகட்டுக் ஜகாள்கித ாம்.. கீதழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

தநரங்களின்படி அளனத்து குறிப்பு புத்ேகங்களும் 17ந் தேதி  மாளல 

(ஜேவ்வாய்க்கிழளம) உங்களுக்கு திருப்பித் ேரப்படும். 

Fwpg;G Gj;jfq;fs; Nrfhpf;Fk; Njjp: 

tpahof;fpoio (12.11.20): (Neuk;: fhiy 08.30 Kjy; fhiy 09.30 tiu) 

Grade : I & II Subjects 

Tamil, English, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

worksheets & Scrap book). 

Grade : III - V Subjects 

Tamil, English, Evs, Hindi and Math (Workbook, Test notes, Classwork notes, 

Worksheets, Homework notes & Scrap book). 

 

 



 

Grade : VI & VII Subjects 

Tamil, English, Science, Social, Hindi and Math (Workbook / Drill book, Test 

notes, Classwork notes, Text Book, Worksheets & Homework notes). 

jpUk;g Fwpg;NgLfis nfhLf;Fk; ehs;: 
 
nrt;tha; (17.11.20) : (Neuk; : khiy 4.00 Kjy; khiy 5.00 tiu) 

 

 
t.vz; 

 
Gj;jfq;fis 

Nrfhpf;Fk; egh;fspd; 
ngah;fs; 

 
njhlh;G vz;fs; 

 
,lk; 

 
01. 

 
Mr.rz;Kf gphpad; 

 
9500480993 

 
jtsf;Fg;gk; 

 
02. 

 
Mr.mUs; 

 
8428842143 

 
,e;jpuhfhe;jp rpiy 

 
03. 

 
Mr.jhNkhjud; 

 
8903370871 

 
lTd; `hy; - 

flY}h;. 
 
04. 

 
Mr.tp[aghY 

 
8903370493 

 
   gh$h; Nfhtpy; 

 

Foe;ijfs; jpdk; kw;Wk; jPghtsp nfhz;lhl;lq;fspd; fhuzkhf etk;gh; 

12 Kjy; 16 tiu Md;iyd; tFg;Gfs; ,y;iy vd;gij njhptpj;Jf; 

nfhs;fpNwhk;. kPz;Lk; Md;iyd; tFg;Gfs; etk;gh; - 17 nrt;tha;fpoik 

Kjy; njhlq;Fk; 

அன்புடன், 

எம்.வி.எம் குழு 

 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.17 

 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 21.11.2020 

Jai Guru Dev 

Dear Parents, 

Greetings from Pondy! 

As informed through message on 18th November 2020, we are going to handover the 

printed worksheets for all classes at the places mentioned here under along with a 

few textbooks that were not issued earlier due to non-availability of books in the 

market .  

Date of issuing : Monday (23.11.20) - Timings : 04.00pm to 5.00pm. 

Collection point / place : 

 

S. No 

 

Name of the persons 

collecting the books 

 

Contact 

number 

 

Location 

 

01. 

 

Mr.Shanmuga Priyan 

 

9500480993 

 

Thavallakuppam 

 

02. 

 

Mr.Arul 

 

8428842143 

 

Indira Gandhi Square 

 

03. 

 

Mr.Dhamothran 

 

8903370871 

 

Town hall Cuddalore 

 

04. 

 

Mr.Vijaya Balu 

 

9629564791 

 

Bahour Temple 
 

It is further informed that we are planning to have Parents Teachers’ Meeting as per 

the schedule given below virtually.  

Pre KG to UKG will be held on 27th November 2020 (Friday) from 2.00p.m. to 

2.45pm and Grade I & II from 3.00pm to 3.45pm through Microsoft Team App 

online. Similarly meeting will be organized for classes III to V on 28th November 

2020 (Saturday) from 2.00p.m. to 2.45pm and Grade VI & VII from 3.00pm to 

3.45pm. 

please make it convenient to attend using the same user name and password of your 

ward for the online classes.  

 

 

With warm regards 

MVM Team 

 



ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பான ஜபற்தறாரக்ளுக்கு,  

பாண்டியின் வாழ்ேத்ுக்கள்! 

நவம்பர1்8,2020 அன்று குறுஞ்ஜெய்தி மூலம் ஜேரிவிக்கப்பட்டபடி,  

இங்கு கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள இடங்களில் அனனேத்ு 

வகுப்புகளுக்கும் அெச்ிடப்படட் பணிேே்ாள்கனள  ஒப்பனடக்க 

உள்தளாம். முன்பு ஜகாடுக்கப்படாே சில புே்ேகங்களும் 

இேனுடன் தெரே்த்ு ஒப்பனடக்க உள்தளாம்.  

வழங்கும்  தேதி: திங்கள் (23.11.20) - தேரம்: மாலை 04.00 மணி 

முேை் மாலை 5.00 மணி வலர. 

தேகரிப்பு புள்ளி இடம் : 

 
t.vz; 

 
Gj;jfq;fis 

Nrfhpf;Fk; egh;fspd; 
ngah;fs; 

 
njhlh;G vz;fs; 

 
,lk; 

 
01. 

 
Mr.rz;Kf gphpad; 

 
9500480993 

 
jtsf;Fg;gk; 

 
02. 

 
Mr.mUs; 

 
8428842143 

 
,e;jpuhfhe;jp rpiy 

 
03. 

 
Mr.jhNkhjud; 

 
8903370871 

 
lTd; `hy; - 

flY}h;. 
 
04. 

 
Mr.tp[aghY 

 
9629564791 

 
   gh$h; Nfhtpy; 

கீதழ ஜகாடுக்கப்படட்ுள்ள அடட்வனணயின்படி ஜபற்தறார ்

ஆசிரியரக்ள் கூடட்ேன்ே நடே்ே திடட்மிடட்ுள்தளாம் என்பனே 

ஜேரிவிேத்ு ஜகாள்கிதறாம். னமக்தராொப்ட் டீம் ஆப் ஆன்னலன் 

மூலம் நனடஜபறும். 

 



Pre KG to UKG நவம்பர ் 27, 2020 அன்று (ஜவள்ளிக்கிழனம) 

பிற்பகல் 2.00 மணி முேல் 2:45 வனர நனடஜபறும். Grade I & II 

பிற்பகல் 3.00 மணி முேல் 3.45 மணி வனர நனடஜபறும். 

இதேதபால் 2020 நவம்பர ்28 ஆம் தேதி (ெனிக்கிழனம) Grade III to 

V பிற்பகல் 2.00 மணி முேல் 2.45 மணி வனர நனடஜபறும். மற்றும் 

Grade VI & VII மதியம் 3.00 முேல் பிற்பகல் 3.45 வனர நனடஜபறும். 

ஆன்னலன் வகுப்புகளுக்கு உங்கள் குழந்னேகளின் அதே 

பயனர ்ஜபயர ்மற்றும் கடவுெஜ்ொல்னலப் பயன்படுே்தி கலந்து 

ஜகாள்வது வெதியாக இருக்கும். 

அன்புடன் 

எம் .வி.எம். குழு 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.18 

 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 19.12.2020 

Jai Guru Dev 

Dear Parents, 

Greetings from Pondy! 

I am writing to keep you appraised of our  plans to start  functioning  of our 

school  from  4th January 2021 following the   directions from government of Pondicherry 

in   this regard.  Initially classes will start for grades  I - VIIth for half a day. As things stand, 

we hope to start full day classes from January 18th.However this is provisional and could 

be changed or postponed at any moment based on the ever changing scenario due to  the 

Pandemic. 

  We feel that although we are interacting with our students through online classes, the 

students require real classroom experience to learn better. So we  teachers at M.V.M  are 

waiting for the opening of schools. We promise to make our school premises as safe as 

possible. We will follow S.O.P`S  and precautionary protocols  prescribed by health 

departments. However, attendance will not be compulsory   and if your child, or any one in 

your house hold, shows Covid symptoms, you should not send them to school. 

Kindly make yourself convenient to attend the meeting as per the schedule mentioned here 

to let us know whether you would send your child to school from Jan 4th 2020.   

Grade Date Time 

Grade I - III 22.12.2020 (Tuesday) 04:30p.m. to 05:30 p.m 

Grade IV to VII 23.12.2020 (Wednesday) 04:30p.m. to 05:30 p.m 

 

 

If you have any queries, please call us (Contact : 8903370863 /  8903370871).                     

Thank you for your ongoing support. 

 

Regards, 

MVM Team. 

 



ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பான ஜபற்தறாரக்ளுக்கு,  

பாண்டியின் வாழ்ே்துக்கள்! 

அன்பான ஜபற்தறாரக்ளுக்கு, 

 

          பாண்டிசத்சரி   அரசாங்கே்தின்    அறிவுறுே்ேல்களளே்   ஜோடரந்்து   ெனவரி 4 ஆம் 

தேதி   முேல்   எங்கள்   பள்ளியின்  ஜசயல்பாட்ளடே்   ஜோடங்குவேற்கான எங்கள் 

திட்டங்களள   மதிப்பீடு   ஜசய்ய   நான்   எழுதுகிதறன்.   ஜோடக்கே்தில்   1 முேல் 7 ஆம் 

வகுப்புகள்  அளர நாள் மட்டுதம ஜசயல்படும். ேற்தபாளேய சூழ்நிளலக்தகற்ப ெனவரி 

18 முேல் முழு  நாள்   வகுப்புகளளே்  ஜோடங்குதவாம்  என்று  நம்புகிதறாம் . இது 

ேற்காலிகமானது   மற்றும் ஜோற்றுதநாயால்   எப்தபாதும் மாறிவரும்   சூழ்நிளலயின் 

அடிப்பளடயில்   எந்ே  தநரே்திலும் பள்ளி தநரம் மாற்றப்படலாம்   அல்லது   

ஒே்திளவக்கப்படலாம். 

 

நாங்கள்  ஆன்ளலன்  வகுப்புகள்  மூலம்  எங்கள்  மாணவரக்ளுடன்  

உளரயாடுகிதறாம்  என்றாலும்,  மாணவரக்ள்  சிறப்பாகக்  கற்றுக்ஜகாள்ள  

உண்ளமயான  வகுப்பளற  அனுபவம்  தேளவ  என்று  நாங்கள்  உணரக்ிதறாம் .ஆனால் 

எம்.வி.எம்  ஆசிரியரக்ளாகிய  நாங்கள் பள்ளிகள்  திறக்கக்  காே்திருக்கிதறாம். எங்கள் 

பள்ளி  வளாகே்ளே  முடிந்ேவளர  பாதுகாப்பாக  மாற்றுவோக  நாங்கள்  

உறுதியளிக்கிதறாம். S.O.P`S மற்றும்  சுகாோர  துளறகள்  பரிந்துளரக்கும்  

முன்ஜனசச்ரிக்ளக   ஜநறிமுளறகளளப்  பின்பற்றுதவாம். இருப்பினும், மாணவரக்ளின் 

வருளக கட்டாயம்  கிளடயாது. உங்கள்  பிள்ளள  அல்லது உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது   

தகாவிட்  அறிகுறிகள்  காட்டினால்,  நீங்கள்  அவரக்ளள பள்ளிக்கு அனுப்பதவண்டாம். 

 

ஜனவரி 4, 2021 முதல் உங்கள் குழந்தததை பள்ளிக்கு அனுப்புவீரக்ளா என்பதத 

எங்களுக்குத் ததரிைப்படுதத் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவதையின்படி 

கூட்டத்தில் கலந்து தகாள்ள தைவுதெை்து உங்கள் தநரே்ளே அளமே்து ஜகாள்ளுங்கள் 

 

வகுப்பு தேதி தேரம் 

வகுப்பு  I - III 22.12.2020 (ஜசவ்வாய்) 04:30p.m. to 05:30 p.m 

வகுப்பு  IV to VII 23.12.2020 (புேன்) 04:30p.m. to 05:30 p.m 

 

உங்களிடம் ஏதேனும் தகள்விகள் இருந்ோல், எங்களள அளழக்கவும். (Contact : 

8903370863 /  8903370871). 
உங்கள் ேற்தபாளேய ஆேரவுக்கு நன்றி. 

 

 

அன்புடன் 

எம் .வி.எம். குழு. 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.19 

 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 31.12.2020 

Jai Guru Dev 

Dear parents, 

MVM Pondy wishes you a Happy New Year.  

We are happy to announce that the school opens on 4th January 2021 (Monday) with  

directions from the Government of Puducherry. The school will be functioning from 

10.00 a.m. to 12.45 p.m. We request you to drop your wards at 9.45 a.m.  and pick them 

up at 12.45 p.m from 4th January. The school will provide bus facilities from 8th January 

2021 (Friday). As discussed during Parents Teachers’ Meeting, we need to follow 

standard operating procedures as directed by  the government. For your ready reference, 

the same is given here under. 

 

✓ All students and teachers wear mask all through 

✓ No one should exchange the masks with others 

✓ Adopt contactless process 

✓ Health screening done while entering and leaving the campus 

✓ Teach the students how to sneeze and cough  in the right way. 

✓ Ban on spitting  

✓ Availability of sanitizers and soap liquids in all classes 

✓ Gentle instruction given to the students 

✓ 6 feet distance between the students 

 



 

✓  One student per desk 

✓ Frequent sanitation of restrooms 

✓ Availability of trained nurse 

✓ Attendance is not compulsory 

✓ Your consent is a must  

✓ Different timing for going to restrooms 

✓ Frequent sanitation of restrooms 

✓ Transport facilities based on Government norms 

✓ No school events 

✓ Campus is sanitized thrice between 9 and 1 p.m.  

✓ Safe drinking water is made available 

✓ Need not exchange books and notebooks  

✓ No food is served and is allowed to share among the students 

✓ School vehicles are sanitized twice  

✓ Social distancing norms are maintained while entering  into school and leaving 

school 

✓ No. of lessons to be learnt is restricted 

Kindly cooperate with us in implementing the above guidelines 

 

 

 

Regards, 

MVM Team. 

 

 

 

 



அன்பான பபற்றறாரக்ளுக்கு, 

எம்.வி.எம் பாண்டியின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். 

புதுசற்சரி  அரசின்  அறிவுறுத்தல்களுடன்  2021 ஜனவரி 4 ஆம் றததி (திங்கள்) பள்ளி  

திறக்கப்படுவதத  அறிவிப்பதில்  நாங்கள் மகிழ்சச்ியதடகிறறாம். பள்ளி காலை 10.00 மணி 

முதை் மதியம் 12.45 மணி வலை பசயல்படும். தயவு கூரந்்து  காதல  9.45 மணிக்கு உங்கள் 

குழந்ததகதள பள்ளியில் விடுமாறு   றகடட்ுக்பகாள்கிறறாம். பின்பு மதியம் 12.45 மணிக்கு 

உங்கள் குழந்ததகதள பள்ளியில் இருந்து அதழத்து பகாள்ளலாம். குழந்ததகளுக்கு 

பகாடுக்கப்படும் பள்ளி வாகனம்   ஜனவைி 8 முதை் (வவள்ளிக்கிழலம) வழங்கப்படும்  . 

பபற்றறார ்ஆசிரியரக்ள் கூட்டத்தின் றபாது நாங்கள் உங்களுடன் பகிரந்்து பகாண்ட 

கருத்துக்களின் படி , அரசாங்கத்தால் இயக்கப்பட்டபடி நிதலயான இயக்க முதறகதள நாம் 

பின்பற்ற றவண்டும். அந்த குறிப்புகள் மீண்டும் உங்களுக்கு,  இங்கக 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

✓ அதனத்து மாணவரக்ளும் ஆசிரியரக்ளும் முகக்கவசம் அணிந்து பகாள்ள றவண்டும்.  

✓ முகக்கவசங்கதள யாரும் மற்றவரக்ளுடன் பரிமாறிக் பகாள்ளக்கூடாது 

✓ மாணவரக்ளுடன் பதாடரப்ு இல்லாத பசயல்முதறதய வகுப்பில் பின்பற்றுங்கள். 

✓  பள்ளிக்குள் வரும்றபாதும், பவளிறய பசல்லும் றபாதும் சுகாதார பரிறசாததன 

பசய்யப்படுகிறது 

✓ தும்மல் மற்றும் இருமல் வரும் றபாது, பின்பற்ற கூடிய வழி முதறகதள 

மாணவரக்ளுக்குக் கற்றுக் பகாடுங்கள். 
 

✓ எசச்ில் துப்புவதற்கு ததட. 

✓ அதனத்து வகுப்புகளிலும்  தககதள சுத்தம் பசய்ய திரவம்(sanitizers) மற்றும் றசாப்பு 

திரவங்கள் இருக்கும்.  

✓ மாணவரக்ளுக்கு பமன்தமயான அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படும். 

✓ மாணவரக்ளிதடறய 6 அடி தூரம். 

✓ ஒரு றமதசக்கு ஒரு மாணவர.் 

✓ ஓய்வதறகளில் அடிக்கடி சுகாதாரம். 

✓ பயிற்சி பபற்ற பசவிலியர ்பள்ளியில் இருப்பார.்  

✓ மாணவரக்ள் வருதக கட்டாயமில்தல. 

✓ உங்கள் ஒப்புதல் அவசியம். 

✓ ஓய்வதறகளுக்குச ்பசல்வதற்கான பவவ்றவறு றநரம் ஒதுக்க படட்ுள்ளது.   

✓ ஓய்வதறகள் அடிக்கடி சுத்தம் பசய்யப்படும்.  

✓ அரசாங்க விதிமுதறகளின் அடிப்பதடயில் றபாக்குவரத்து வசதிகள் பசய்யப்படும். 

✓  காதல 9 முதல் 1 மணி வதர மூன்று முதற வளாகம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. 

✓ பாதுகாப்பான குடிநீர ்கிதடக்கிறது. 

✓ புத்தகங்கள் மற்றும் குறிப்றபடுகள் பரிமாறிக்பகாள்ள றததவயில்தல. 

✓ எந்த உணவும் வழங்கப்படுவதில்தல, றமலும் மாணவரக்ளிதடறய பகிரந்்து 

பகாள்ளவும் அனுமதி இல்தல. 

✓ பள்ளி வாகனங்கள் ஒரு நாதளக்கு இரண்டு முதற சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. 

✓ பள்ளியில் நுதழந்து பள்ளிதய விடட்ு பவளிறயறும்றபாது சமூக பதாதலதூர 

விதிமுதறகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. 

✓ கற்றுக்பகாள்ள றவண்டிய பாடங்களின் எண்ணிக்தக குதறக்கப்படட்ுள்ளது. 

றமற்கண்ட வழிகாடட்ுதல்கதள பசயல்படுத்துவதில் தயவுபசய்து எங்களுடன் 

ஒத்துதழக்கவும். 

                                                                                                                                              அன்புடன், 

                                                                                                                                           எம்.வி.எம் குழு. 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.20 

 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 07.01.2021 

Jai Guru Dev 

 

Dear parents, 

Jai Guru Dev 

Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy! 

We are happy to inform you that school vehicles initially ply in two routes (i.e) 

Puducherry and Bahour routes. The details of timings for pick up and drop are 

herewith attached. Kindly help your ward reach boarding point on time and similarly 

come to alighting point on time to receive your child. Timings mentioned therein are 

tentative. We request you to come to respective points 10 minutes earlier for a few days. 

Thereafter there will not be any issues regarding timings. Moreover, there may be 

delaying due to various factors while dropping the students. You need not get panic and 

you can keep in touch with our school staff. The phone of our school staff is herein shared 

for communication. Though GPS has been installed in our school vehicles, there are 

technical issues to make it operational. It will become reality by 25th of January 

positively. Kindly note that the transport facility for Cuddalore students will be provided 

as soon as we get permit for vehicle operation.  

Thank you for your support. 

 

 

Regards, 

MVM Team 

 



ஜெய் குரு தேவ் 

அன்பான ஜபற்த ார்களுக்கு, 

எம்.வி.எம் பாண்டியின் வாழ்த்துக்கள்! 
பள்ளி  வாகனங்கள்  ஆரம்பத்ேில்  இரண்டு  வழித்ேடங்களில் (அோவது) 
புதுச்தேரி  மற்றும் பாகூர் வழித்ேடங்களில்  ஜேல்கின் ன என்பதே 
உங்களுக்குத்  ஜேரிவிப்பேில் நாங்கள் மகிழ்ச்ேியதடகித ாம். 
குழந்தேகதள பள்ளிக்கு  அனுப்பும்  தநரம்  மற்றும்  மீண்டும்  அதழத்து 
ஜகாள்ளும்  தநரங்களின்  விவரங்கள்  இங்தக  இதைக்கப்பட்டுள்ளன. 
உங்கள் குழந்தே  ேரியான  தநரத்ேில்  தபருந்ேில் ஏறும் இடத்தே  அதடய 
ேயவுஜேய்து  உேவுங்கள், அதேதபால்  உங்கள்  குழந்தேதய மீண்டும் 
அதழத்துக்  ஜகாள்ள  தநரத்ேிற்கு வரவும். அேில்  கு ிப்பிடப்பட்டுள்ள 
தநரங்கள் ேற்காலிகமானதவ. ேில நாட்களுக்கு 10 நிமிடங்களுக்கு  
முன்னோக  அந்ேந்ே  தபருந்து நிறுத்ேத்ேிற்கு   வருமாறு 
தகட்டுக்ஜகாள்கித ாம். அேன்பி கு தநரம் கு ித்து எந்ே பிரச்ேிதனயும் 
இருக்காது. தமலும், மாைவர்கதள நாங்கள் விடுவேற்கு வரும் தபாது 
பல்தவறு காரைங்களால் ோமேம் ஏற்படக்கூடும். நீங்கள் கவதல அதடயத் 
தேதவயில்தல, எங்கள் பள்ளி  ஊழியர்களுடன்  நீங்கள்  ஜோடர்பில் 
இருக்க முடியும். எங்கள் பள்ளி ஊழியர்களின் ஜோதலதபேி  எண் இங்தக 
ேகவல் ஜோடர்புக்காக பகிரப்பட்டுள்ளது.  எங்கள்  பள்ளி  வாகனங்களில் 
ெி.பி.எஸ் நிறுவப்பட்டிருந்ோலும், அதே  இயக்க  ஜோழில்நுட்ப  ேிக்கல்கள்  
உள்ளன. இது  ெனவரி 25 ஆம் தேேிக்குள் வாகனத்ேில்  ெி.பி.எஸ் 
இயக்கப்படும் . வாகன இயக்கத்ேிற்கு எங்களுக்கு  அனுமேி  கிதடத்ேவுடன்  
கடலூர்  மாைவர்களுக்கான தபாக்குவரத்து வேேி வழங்கப்படும்  என்பதே 
ஜேரிவித்து ஜகாள்கித ாம். 
உங்கள்  ஆேரவுக்கு நன் ி. 
 

 

அன்புடன், 

எம்.வி.எம் குழு. 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.21 

 

Circular Mode : Printout 

Date: 12.01.2021 

Jai Guru Dev 

Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy! 

As discussed earlier your ward will be learning any one of the fourteen activities listed 

and will be a member of one of the school clubs as part of extracurricular activities in 

the school (The ECA activity will function only if minimum of seven members  have 

chosen it). Also please note that the students of Grade III - VII attend Robotics classes 

and Grade I & II Brain Hub. But they will be added in due course of time. All  these 

activities will  start once Education Department gives nod to conduct such classes. 

Meanwhile please let us know the name of the activity  chosen by your ward so that we 

can make  necessary arrangement to conduct classes once the school starts functioning 

fully.  Kindly select any three activities of  your child’s interest  from the given  list  in 

accordance  with order of preference and put a tick mark against  selected activities. 

Since minimum of 7 students are required for conducting one activity we do our best to 

accommodate  the first option that you have chosen. If not due to lack of minimum 

number of students required, we can accommodate your kid either in the second or third 

depending on minimum number of students opted for  the same. 

Regards, 

MVM Team 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
The Principal                Date: 

Maharishi Vidya Mandir 

Puducherry 

 

Dear Sir, 

We wish to inform you that we have chosen ____________________________sports 

and ECA and ________________________club activity for ______________________ 

(Student Name) of Grade ____________. 

List of Sports and ECA (Choose any one) 
 

1.Teakwondo   2.Skating

  

3. Archery 4.Classical 

Dance 

5.Western 

Dance 

6.Key 

board  

 

7. Band 

8.Gymnastic 9.Chess 10.Sepak 

Takraw 

11.Drawing 

and 

painting 

12.Rope 

skipping 

13.Table 

tennis 

14.Vocal 

music 

The parents have to buy skating shoe for their kids, if skating is chosen 

 

List of Club Activities (Choose any one) 

 

 

1.Literary  

club 

(English/Tamil/French/Hindi) 

2. Math club 

 

3. Science club 

 

4. Social club 

 



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.22 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 21.01.2021 

Jai Guru Dev 

 
Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy! 
 

We are happy to inform you that school bus will ply from tomorrow (22nd January 

2021 - Friday) to pick up and drop their wards from Cuddalore. The details of timings 

for pick up and drop are herewith attached. Kindly help your ward reach boarding point 

on time and similarly come to alighting point on time to receive your child. Timings 

mentioned therein are tentative. We request you to come to respective points 10 minutes 

earlier for a few days. Thereafter there will not be any issues regarding timings. 

Moreover, there may be delaying due to various factors while dropping the students. 

You need not get panic and you can keep in touch with our school staff. The phone of our 

school staff is herein shared for communication. Though GPS has been installed in our 

school vehicles, there are technical issues to make it operational. It will become reality 

by 25th of January positively. 

Thank you for your support. 

 

 

Regards,  

MVM Team.



Ref:MVM @ P / P/Cir.No.23 

 

Circular Mode : WhatsApp 

Date: 04.02.2021 

Jai Guru Dev 

Dear parents, 

Greetings from MVM Pondy! 

We are happy to inform you that you get all updates of school activities through 

WhatsApp Chatbot. It is an automated communication system that enables you to receive 

attendance of your ward, text, voice and video messages from the school. It becomes 

fully functional from 5th February 2021.  

MVM WhatsApp Autobot Number : 8903370493 

Steps to use WhatsApp Chatbot:  

1. Receive welcome message from MVM Pondy 

2. Type the word ‘Help” 

3. Menu appears with options 

4. Type the option on which you wish to get the details.  

5. You receive the details instantly  

As promised earlier, our school app will be launched on 18th February 2021. You also 

start receiving  bus tracking info and  stoppage alert through this app at the earliest. 

It is our earnest desire to provide  you hazzle and tension free environment.  

Hope you appreciate our efforts and   also  strengthen  the school  by  sending  across 

positive messages about the  school and its features among your  friends and  local 

people. Also remember to give your feedback and suggestions so that they  can help us 

with   our continuous improvement process. 

 

 

With warm regards, 

MVM Team 

 

 

 

 

 



 

ஜெய் குரு தேவ் 

 

அன்பான ஜபற்தறாரக்ளுக்கு, 

 

எம்.வி.எம் பாண்டியின் வாழ்ேத்ுக்கள்! 

 

பள்ளி  நடவடிக்கககளின் அகனேத்ு புதுப்பிப்புககளயும், நீங்கள் வாட்ஸ்அப் 

சாட்தபாட்  மூலம்  ஜபறுவகே  நாங்கள் மகிழ்சச்ியுடன் ஜேரிவிே்துக் ஜகாள்கிதறாம். 

இது  ஒரு  ோனியங்கி  ேகவல்ஜோடரப்ு  அகமப்பாகும், இது உங்கள் குழந்கேயின் 

வருகக பதிவு, குறுஞ்ஜசய்திகள்  , குரல் மற்றும் வீடிதயா ஜசய்திககள 

பள்ளியிலிருந்து  ஜபற உேவுகிறது. இது 2021 பிப்ரவரி 5 முேல் முழுகமயாக 

ஜசயல்பட உள்ளது. 

எம்.வி.எம்  வாட்ஸ்அப்  ஆடத்டாதபாட் எண்: 8903370493 

 

வாட்ஸ்அப்  சாட்பபாட்டடப் பயன்படுதத்ுவதற்கான வழிமுடறகள்: 

1. எம்.வி.எம் பாண்டியிடமிருந்து வரதவற்பு ஜசய்திகயப் ஜபறுக. 

2. ‘உேவி’ என்ற வாரே்்கேகயே ்ேட்டசச்ு ஜசய்க. 

3. விருப்பங்களுடன் (options) பட்டியல் (Menu) ஒன்று   தோன்றும். 

4. நீங்கள் விவரங்ககளப் ஜபற விரும்பும் (option)  விருப்பே்கேே ்ேட்டசச்ு ஜசய்க. 

5. நீங்கள் உடனடியாக விவரங்ககளப் ஜபறுவீரக்ள் 

 

முன்னர ்வாகக்ுறுதியளிே்ேபடி, எங்கள் பள்ளி பயன்பாடு (School App)  20 பிப்ரவரி 

2021 அன்று ஜோடங்கப்படும். இந்ே பயன்பாட்டின் (School App)  மூலம் பஸ்  

கண்காணிப்பு  ேகவல்  மற்றும்  நிறுே்ே எசச்ரிக்கக ஆகியவற்கற நீங்கள் 

விகரவில் ஜபறுவீரக்ள். 

 

உங்களுக்கு  ஜோந்ேரவு  மற்றும்  பேற்றம் இல்லாே  சூழகல வழங்க தவண்டும் 

என்பதே எங்கள் விருப்பமாகும். 

 

எங்கள்  முயற்சிககள  நீங்கள் பாராட்டுவீரக்ள் என்றும், தமலும்  உங்கள் நண்பரக்ள் 

மற்றும் உள்ளூர ் மகக்ளிகடதய பள்ளி  மற்றும்  அேன் அம்சங்ககளப் பற்றிய 

தநரம்கறயான  ஜசய்திககள அனுப்புவேன்  மூலம் பள்ளிகய தமம்படுே்துவீரக்ள்  

என்று  நம்புகிதறன். எங்கள் ஜோடரச்ச்ியான  முன்தனற்ற ஜசயல்முகறகக்ு,   

உங்கள் கருே்துககளயும் பரிந்துகரககளயும் வழங்க  நிகனவில் ஜகாள்க. உங்கள் 

பரிந்துகர எங்களுகக்ு  உேவக்கூடிய  வககயில் இருகக்ும்.  

 

அன்புடன், 

எம்.வி.எம் குழு. 

 


