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World Investor
Week

With a view to enhance the
awareness about investments
especially amongst school
students, a week long World
Investor Week (WIW), was
conducted in the School
where they were apprised
about the importance of
investor education.

Swotting the skills of the money management

�वशेष �प से �कूली छा�� के
बीच �नवेश के बारे म�
जाग�कता बढ़ाने के �लए,
�कूल म� एक स�ताह तक चलने
वाला �व� �नवेशक स�ताह
(WIW) आयो�जत �कया गया,
जहाँ उ�ह� �नवेशक �श�ा के
मह�व के बारे म� बताया गया।

ਸਕੂਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ
ਿਵਸ਼ਵ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਹਫ਼ਤਾ (WIW) ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਜੱਥੇ ਉਨ�ਾ ਂ� ਨਵ�
ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ।
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Constitution DayConstitution Day

Sewa ActivitySewa ActivitySewa Activity

Learning the importance of growing trees...Learning the importance of growing trees...Learning the importance of growing trees...

Understanding the rationale behind the marking of Constituton Day



1.PM Narendra Modi
inaugurated the first Global
Innovation Summit of the
Pharmaceuticals sector.
2.Union Minister of State for
Science & Technology, Jitendra
Singh, launched India's first
virtual science lab for children
under CSIR- Jigyasa Program.
3.PV Sindhu to contest BWF
Athletes' Commission election
in December.
4.NASA scientists found outer
boundary of solar system, and
named it 'Hydrogen Wall'

EndeavourEndeavour

सुपर डांसर उप�वजेता स�म शमा� ने �स�वर ���न पर अपनी ए�ं� से एक
बार �फर �कूल को सु�ख�य� म� ला �दया है।

वह हाल ही म� अपनी पहली �फ�म, देहाती �ड�को क� शू�ट�ग पूरी करके लौट
कर आया है, जो ज�द ही T-Series �ोड�न बैनर के तहत �रलीज़ होगी।

1.�धानमं�ी नर�� मोद� ने फामा��यु�टक�स
�े� के पहले �लोबल इनोवेशन स�मट का
उ�ाटन �कया।
2.�व�ान और �ौ�ो�गक� मं�ी, �जत�� �स�ह
ने वै�ा�नक और औ�ो�गक अनुसंधान
प�रषद (CSIR) �ज�ासा काय��म के तहत
ब�� के �लए भारत क� पहली आभासी
�व�ान �योगशाला (वचु�अल साइंस लैब )
का शुभारंभ �कया।
3.पी.वी �स�धु �दसंबर म� BWF एथलीट
आयोग का चुनाव लड़�गी।
4.नासा के वै�ा�नक� ने सौर मंडल क�
बाहरी सीमा क� खोज क�, और इसे
'हाइ�ोजन वॉल' नाम �दया।

BCM Star Saksham Sharma Scintillates the Silver Screen.

The Super Dancer runner up Saksham Sharma has 
 brought the school to limelight with his entry into the
silver screen. 
He recently returned after completing the shoot of his
first movie, Dehati Disco which shall release shortly
under the T-Series production banner. 

1.ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ
ਫਾਰਮਿਸਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਗਲੋਬਲ
ਇਨ� ਵੇਸ਼ਨ ਸਿਮੱਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
2. ਕ�ਦਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ
ਮੰਤਰੀ, ਜਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੇ CSIR ਜਿਗਆਸਾ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਇਸੰ ਲੈਬ ਲਾਚਂ ਕੀਤੀ।
3. ਪੀਵੀ ਿਸੰਧੂ ਦਸੰਬਰ ਿਵਚ BWF ਐਥਲੀਟ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
4. ਨਾਸਾ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂ ਨੇ ਸੂਰਜੀ
ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਇਸ �
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ।

NEWS

ਸਕਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਗਂ ਚਮਿਕਆ  ।

ਸੁਪਰ ਡਾਸਂਰ ਰਨਰਅੱਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਿਸਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ
ਆਪਣੀ �ਟਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ � ਸੁਰਖੀਆ ਂ ਿਵਚ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਫ਼ਲਮ 'ਿਦਹਾਤੀ ਿਡਸਕੋ'  ਦੀ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ
ਪਰਿਤਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਪ�ੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਿਰਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 
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Parents' corner Teachers' corner
ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਸੱਖ
ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮਨ ਰੁਸਨਾਵਾਂ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਵਾਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਸੱਖ ਕਹਾਵਾਂ
ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਫਰ....

ਵਿਹਮਾ ਂਭਰਮਾ ਂ� ਜੇ ਭੱੁਲਾਂ
ਤਰ ਜਾਵਣ ਿਫਰ ਮੇਰੀਆ ਂਕੱੁਲਾਂ
ਨ�ੇ ਰੇ ਜੋ ਇਸ ਜੱਗ ਕਰੇ ਨੇ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਦੂਰ ਭਜਾਵਾ।ਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ....

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਾ ਂਰੱਬ � 
ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਂਬਾਕੀ ਸਭ �
ਝੂਠ ਅਡੰਬਰ ਭੱੁਲਕੇ ਸਾਰੇ
ਜੀਵਨ ਏਦਾ ਂਸਫ਼ਲ ਬਣਾਵਾ।ਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ...

ਵੰਡ ਛਕਾ ਂਮ� ਜੋ ਵੀ ਿਮਲਦਾ
ਹਰ ਦੱੁਖ ਿਮਟਜੂ ਮੇਰੇ ਿਦਲਦਾ
ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦੇਵਾ ਂਸਭ �
ਹੱਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮ� ਖਾਵਾ।ਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ...

ਦੋਹ� ਹੱਥ� ਿਕਰਤ ਕਰਾ ਂਮ� 
ਘਰ ਿਫਰ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਭਰਾ ਂਮ�
ਜੋ ਵੀ ਦਾਤਾ ਂਿਮਲੀਆ ਂਜੱਗ ਤੇ
ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ।ਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ...

ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਾ ਂਨਾ
ਐਸੇ ਕੋਈ ਖੇਦ ਕਰਾ ਂਨਾ
ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਚ� ਉਪਜੇ ਮੰਨਕੇ
ਹਰ ਬੰਦੇ � ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾ।ਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ..

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ
ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਔਰਤ ਜਾਇਆ
ਜੱਗ ਜਨਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾ ਂਮ�
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਿਨਵਾਵਾ।ਂ
ਤਦ ਨਾਨਕ ਦਾ..

ਿਪਤਾ- ਹਰਦੀਪ ਿਬਰਦੀ
ਹਰਿਸਮਰ ਿਸੰਘ  VII-ਡੇਜ਼ੀ  

ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ�ਗਿਟਆ, ਿਮਟੀ ਧੰੁਧੁ ਜੱਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ  
ਜਦ� ਕਲਯੱੁਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ,ਉਦ� ਕੂੜ ਹਨ�ੇ ਰੇ ਿਵਚ ਇਕ ਲੋਅ ਦਾ ਆਗਮਨ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਅ ਸੀ ਮਿਹਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਿਤ�ਪਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ
ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਹੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ�ਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ � ਿਮੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ  'ਨਾਨਕ ਿਫਕੈ ਬੋਿਲਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਫੱਕਾ ਹੋਇ' ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਮੱਠੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਬਚਨ ਨਹ� ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ
ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ� ਪ�ੇਮ �ਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਉਨ�ਾ ਂਨੇ
ਭੱੁਖੇ ਸਾਧੂਆ ਂ� ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਦੱਤੀ  ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਲਗਾਇਆ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ
ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਿਮੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂ� ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫੇਰ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ�ਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ- ਿਵਆਪਕ ਹੈ
ਕਣ- ਕਣ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਨੇ ਪੂਰਾ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹੀ
ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ । ਔਰਤ � ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਨਮਾਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੋ 'ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ' ।ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਂ -ਤੇਰਾ ਂਦਾ
ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ�ਾਇਆ ਉਨ�ਾ ਂਨੇ ਪਾਧੇਂ �
ਪੜ�ਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫੱਟੀ �ਤੇ ੴ ਿਲਖ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਵਿਹਮਾ ਂਭਰਮਾ ਂ ਿਵੱਚ�
ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਆਓ, ਅਸ� ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼
ਪੁਰਬ ਮਨਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਉਨ�ਾ ਂਦੀਆ ਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਿਕਰਤ ਕਰੀਏ,
ਨਾਮ ਜਪੀਏ , ਵੰਡ ਕੇ ਸਕੀਏ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ � ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਈਏ ।
ਮਨਪ�ੀਤ ਕੌਰ 
TGT ਪੰਜਾਬੀ 

Ms. Anku
Nov. 16

 

Ms. Hema
Nov. 24

 

Ms. Garima
Nov. 26

 

Ms. Arti Behl
Nov. 18

 

Ms. Dilpreet
Nov. 16

 

Ms. Amandeep
Nov. 17

 



Students' Corner

Amritjyot Singh of XII-Science has brought
laurels to school by clearing final round of
International Space Olympiad. He bagged 4th
Rank in State and 33rd Rank in India. 

HeartiestHeartiest    Congratulations!Congratulations!

XII साइंस के अमृत�योत �स�ह ने इंटरनेशनल �ेस ओलं�पयाड
के फाइनल राउंड को पास कर �कूल का नाम रोशन �कया ।
उसने रा�य म� चौथा र�क और भारत म� 33वां र�क हा�सल �कया।

Narois Soni of VI-Daisy won silver medal in flat
race (50m) in Open District Athletic Championship.

क�वता - सद�
सद� लगी रंग जमाने
दाँत लगे �कट�कटाने
नई-नई �वेटर� को
लोग गए बाजार से लाने।
ब�े लगे कंपकंपाने
ठंडी से खुद को बचाने
ढँूढकर लकड़ी लाए
बैठे सब आग जलाने।
�दन लगा अब ज�द� जाने,
रात लगी अब पैर फैलाने सुबह-शाम
को कोहरा छाए
हाथ-पैर सब लगे ठंडाने।
साँस� लग� धुआँ उड़ाने
धूप लगी अब सबको भाने
गम�-गम� चाय को पीकर
सभी लगे �वयं को गरमाने।
ठंडी ठंडी चली हवा,
लगे बफ�  क� डली हवा,
चुभती है तीर� जैसी,
कल क� वो मखमली हवा,
बाहर मत आना भैया,
�लए खड़ी दोनाली हवा,
दाद� कहती मफलर लो,
चल रही मँुह जली हवा,
�वेटर, क�बल , कोट �मले,
नह� �कसी से टली हवा,
गम� म� सब को भाये,
अब सद� म� खली हवा।
अमीन कौर
VII-Lily

XII ਸਾਇਸੰ ਦੇ ਅੰਿਮ�ਤਜੋਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਓਲੰਿਪਆਡ ਦੇ
ਫਾਈਨਲ ਰਾ�ਡ � ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾ ਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 33 ਵਾ ਂਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ।

VI ਡੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨਰੋਇਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਓਪਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਥਲੈਿਟਕ ਚ�ਪੀਅਨਿਸ਼ਪ ਿਵੱਚ 
50 ਮੀਟਰ ਸਪਾਟ ਦੌੜ  ਿਵੱਚ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਿਜੱਿਤਆ।

ओपन �ड����ट एथले�टक च��पयन�शप म� VI डेज़ी क� नरोइस सोनी
ने 50 मीटर सपाट दौड़ (�लैट रेस) म� रजत पदक जीता।



Nursery-Rose-      Naina 
                                 Geetika 
                                 Gauransh
Jasmine-                 Harsimar 
                                 Siaana 
Marigold-               Advik 
                                 Ishpreet 
                                 Mehnaaz 
                                 Anaya 
                                 Aaradhya 
LKG-Rose-              Priyansh
                                 Ridhima
                                 Yuvansh
Marigold-               Jasnoor
Tulip-                      Eeshvir
Aster-                     Riya
                                 Ritika
                                 Harnaaz
                                 Pranav
Daisy-                     Aarushi 
Lily-                         Guransh
                                 Kanav 
                                 Navnoor 
                                 Ravi
                                 Shivay 
Daffodil-                Najsh
                                 Rudra
                                 Harshit
UKG-Rose-             Vedanshi 
                                 Saanvi  
                                 Jeevika
                                 Aarav
 Jasmine-               Charvik 
                                 Gurman 
                                 Saksham 
Marigold-               Gunreet  
                                 Mohpreet 
Tulip-                      Aalavika
Aster-                     Agamjot 
                                 Jaina
Daisy-                     Jasgeet  
                                 Ishanvi 
                                 Mayankjot
                                 Avneet

    

IV-Rose-                Yugveer
                                Yashika
Jasmine-                Tarsh
Marigold-              Amitabh
                                Hardik
                                Balnoor
                                Japnoor
                                Jashanjeet  
Aster-                     Ashmeet
                                Dhairya
Daisy-                     Aarush
 V-Tulip-                 Divyanshi
                                Guneet
                                 Lavisha
 Aster-                    Harshit
                                 Jasleen
Daisy-                     Vishesh
                                 Kartik
                                 Prabhsimar
Lily-                         Kashish
                                 Bhavya
VI-Jasmine-            Aayush
 Marigold-              Bhavish
                                 Drishti
Tulip-                      Shaurya 
Aster-                      Myra
                                 Ayush
Lily-                          Japjit
                                 Ravneet
VII-Jasmine-          Shiven
                                 Japjot
Tulip-                      Aditya
                                 Navneet
                                 Shivam
Aster-                     Ekaspreet
                                 Khushi
Daisy                      Gunasis
Lily-                         Amreen
                                 Kanwar
                                 Navneet
                                 Piyush
                                 Pulkit   
 

I-Rose-            Reyaan 
                         Rajveer 
                         Kritika 
Jasmine-         Jasveen
Marigold-       Sai Aadhya
Aster-             Geetika 
                         Harsimrat
                         Heyansh 
Daisy-             Riyansh 
                         Anhadpreet 
                         Sehajveer 
Lily-                 Vibhuti 
                         Vivan 
                         Yashveer
                         Shanaya
                         Khyaal 
                         Sukhmanjot  
 II-Rose-           Koshika
Marigold-       Gurnoor           
Tulip-              Ayaana
                         Mayank
                         Yuvreet
                         Aarav
Aster-             Sanvi
Daisy-             Navkaran
                         Tanish
Lily-                 Dev
                         Mehar 
                         Gurharman
III-Rose-          Jannat
                         Mansehaj
                         Prabhsharn
                         Aradhya
Jasmine-         Bineet
                         Garima
                         Saksham
Tulip-              Aksh
Aster-             Satyam
                        Ayana
Daisy-             Rjdeep
                   
     



VIII-  Rose-           Archit 
                               Japnoor
                               Vrinda 
                               Vinayak
                               Kartik
                               Kanav
                               Pari
Jasmine-              Keshav
                               Sahil
Tulip-                    Navjot
                               Prabhjot
                               Khushi
Daisy-                   Purvashi
                               Prabhmehar
                               Lovish
Lily-                       Riya
IX -Jasmine-        Anshdeep
                               Supreet
                               Tanveer
Marigold -            Harsheen 
Tulip-                    Arshdeep
                               Gurbaaz
Daffodil-               Ishleen
 

X- Rose -             Muskaan 
  Jasmine-           InderPartap 
 Marigold-          Kshitiz
                              Palak
 Tulip-                  Aarav 
                              Kritika 
 Aster-                   Aranveer 
                             Parul
 Daisy-               Kabir 
                           Mohit 
                           Srishti 
                           Pushkar 
 Lily-                  Mandeep
                           Manmeet 
                            Jaskaran 
XI-Science-      Piyush 
Com A-             Jiya 
                         Lovish      
Com B-             Kunwar 
Com C -            Hunar
FMM-                Saksham 
                          Samarth 
Arts A-              Kawaljit 
                          Pavneet 
XII Arts A-            Harleen 
                               Nitika
                               Sanya 
XII Com B-           Shrey 
Com C-                  Ramandeep 
Non-Med-            Raghav 
                               Anshika
                               Lavanaya 
                               Nikhil 
    
 



1.I am orange in colour. I wear a green hat and   
   I sound like a parrot. What am I ?
2. It belongs to you, but your friends use it 
    more. What is it?
3 . Which two things can  never be eaten for 
     breakfast?
4. I go all around the world, but never leave  
    the corner. What am I?
5.What goes away as soon as you talk about 
    it?
6. Which kind of room has neither door nor 
     window?
7. I have a tail and a head, but no body. What 
    am I?

MindMind  

BogglerBoggler

ExplorationExploration

Ans. Key of Vol. 8

Spices   
Food

A spice is a seed, fruit, root, bark, or other plant substance primarily used for flavoring or
coloring food. Spices are distinguished from herbs, which are the leaves, flowers, or stems of
plants used for flavoring or as a garnish.
Spices support health because of their essential oils (think aromatherapy), soothing properties
(thyme gargle for sore throat), and minerals like potassium, manganese, iron, and magnesium.
List of Spices Names:-
English                                                     Hindi                                English                           Hindi
Aniseeds, fennel seeds                        Saunf                               Dry ginger                     Saunth                         
Asafoetida                                               Hing                                 Fenugreek seeds         Methi ke dane
Bishops weed                                         Ajwain                             Water melon seeds    Tarbuj ke beej
Indian Bay Leaf                                     Tej Patta                          Poppy seeds                 Khas khas
Big mustard seeds                                Sarson                             Raisins                            Kismish                            
Black cardamom                                   Badi elaichi                    Sesame seeds               Til
Black cumin seeds                                Kala jeera                       Saffron                           Keshar                              
Black mustard seeds                            Rai                                    Pine nuts                      nioze    
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