Kapadwanj Kelavani Mandal

KKM Times !!
December 15, 2016

Volume 2, Issue 1

KKM celebrated the 70th Independence
Day of India with Pride



Back in Time!
I would like to take this time to welcome back all Kapadwanj Kelavani
Mandal students, parents, teachers, and administrative personnel.
Season fun is going around in our campus, plus we’ve got some other fun
activities planned. Watch the website for much more information on
dates and activities. Let’s take a peek into the past to remember, reflect,
and learn so we can plan for the future. “
 How did I get here?” It's a
simple question, but its answer is complex. The critical decision points of
how you ended up in this class, in this school, in this town, may very well
surprise you. How did you get to where you are today? We want to hear
your story. (Email me to be considered for future editions! tasneemjc@kkmkapadwanj.org)
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News Flash/સં થાસમાચાર

ી સી. એન. િવધાલય, કપડવંજ ુ ં ગૌરવ
કપડવંજની
ણીતી શાળામાં શૈ ણક અ યાસ મની સાથે
ઇ ર િુ ઓમાં પણ રસ દાખવી શક તે માટ વષ ૨૦૧૬-૧૭
ૃિ ઓ કરવામાં આવે છે .
માં િવિવધ રમતગમત ની
●
લા ક ાની દર-૧૪ બેડિમ ટન
●
લા ક ાની દર-૧૭ બેડિમ ટન
●
લા ક ાની દર-૧૯ બેડિમ ટન પધા
●
લા ક ાની દર-૧૪ ટબોલ પધા
➢ તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૬
લા ક ાની તમામ કટગીર ની
ક ટગ પધા ુ ં આયોજન હ .ું

ી એસ.સી.દાણી

ાયમર

Shah K.S. Arts and V.M.Parekh
Commerce College
❖ Expert Lecture Organised By:
Economics & Commerce
Department
On Subject: Career Guidance after
Graduation
❖ T.Y B.A students of Psychology
department achieved ranks in merit
list of Gujarat university
● Ajay got 11th rank with 81℅
● Chirag got 50th rank with 77℅

ૂ , કપડવંજ
લ

ી કપડવણજ કળવણી મંડળ સંચા લત ી એસ.સી.દાણી
ૂ માં ધો.-૧ થી ૮ ના નવા
ાયમર
લ
વેશ પામેલા
િવ ાથ ઓનો વેશો સવ યોજવામાં આ યો હતો. માં .ુ
મહમાન તર ક દનેશભાઈ પટલ (બી.આર.સી. કો.ઓડ નેટર
કપડવંજ) હાજર ર ા હતા.
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➔

વેશો સવ

P. B. Science College
Ankita Rameshbhai
Raval
Won GOLD MEDAL in
CHEMISTRY subject

ી એમ.વી.પર ખ નસર

લશ મીડ યમ

ૂ
લ
વેશો સવ

બાળકોનો વેશો સવ તા.૨-૭-૨૦૧૬ ના ઉજવાયો હતો. બાળકોની િવજયયા ા શ ુ
ુ ી લાવી તેમ ુ ં લોથી વાગત કરવામાં આ ું હ .ું
કર શાળાના વેશ ાર ધ
ુ શ આત
સવધમ સમભાવના ના હ ુથી કં ુ તથા કસર મંગાવી કાય મની ભ
બાળકોની નોટ કુ માં કરાવી હતી. શાળાના િશ કાબહનો ારા બનાવેલ "First Day
of School" ની ફોટો મ માં બાળકોના ફોટા પાડ ા બાદ સૌ ટા પડ ા હતા.

પંદન બાલમં દર અને જડાવબા િશ ુ ક

ૃિ ઓ કરવામાં આવે છે થી બાળકો
આપણા બાલમં દરોમાં િવ ભ
ને આનંદ મળે અને સાથે સાથે અલગ અલગ િવષયો બાબતે પણ
ણકાર મળે . મ ક ગેલર
ે વોક- માં ઋ ુઓ ની ણકાર મળે છે ,
વાસ, અલગ દવસો (ડઝ) ની ઉજવણી, અને દરક કાર ની રમતો
શીખવાડવા માં આવે છે .
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Smt.C.D.Gandhi English medium school
Events & Prayer Activities of students during June
& July month
1)On 11-6-16 In smt.C.D.Gandhi English medium
school welcome’s std: 1 students by performing
dance and drama by std: 2 students .
2) Lions club conducted “ International peace
poster competition” 2015-16, many students of
other schools took part in the competition, from
Smt.C.D.Gandhi English school 2 students were
participated and became winners.
i) Patel Shrusti Chintanbhai(stood first from std:8)
ii) Patel Smith Anandbhai(stood second from
std:8)

ી માણેકલાલદસાઈ કશોર મં દર
તા. ૨૬/૭/૧૬ ને મંગળવારના રોજ તા કુ ા
ક ાએ ડર -૧૪ ુ મારની કબ
પધા
યો ઈ હતી માં શાળાના ૧૨ િવધાથ ઓની
ું દખાવ કર િવજય ા ત કરલ છે .
ટ મે દર
તા.૧૨/૮/૧૬ ના રોજ ધોરણ ૬ થી ૮ ના
િવધાથ ઓએ ડૉ.િવ મ સારાભાઇની
જ મજયંતીની ઉજવણી અને બાળકો ારા
તૈયાર કરલ “િવ ાનની વાતો”
(નામનો)હ ત લ ખત ક ુ ં આદરણીય
રુ શકાકાના હ તે િવમોચન કરવામાં આ ું
હ .ું

In Indian Talent Exams (2015-16) Smt.C.D.Gandhi
English medium School took part in the
examination and received “Golden School Award”
વ. ી કા તલાલ મણીલાલ િ વેદ (આ કાવાળા) પ રવારના સહયોગથી “ ીમતી સિવતાગૌર કા તલાલ
િ વેદ ઇનામી યોજના -૨૦૧૬”
ીમતી સિવતાગૌર કા તલાલ વેદ પ રવારના ડૉ.નલીનભાઈ
કા તલાલ િ વેદ ( .ુ એસ.એ.) ી શાંતભાઈ ુ ંજભાઈ િ વેદ
ુ ીલે ડ) અને ીમતી ત
ુ ીલે ડ) ના વરદ
( ઝ
ે ાબેન પી.િ વેદ ( ઝ
ુ રાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ
હ તે
જ
બોડ,ગાંધીનગર ારા લેવાયેલી માચ/એિ લ-૨૦૧૬ ધોરણ-૧૨
િવ ાન વાહ અને સામા ય વાહની પર ામાં કપડવંજ શહરની
અ ય
ણેય સં થાઓ (૦૧)શેઠ એમ.પી.હાઇ ુ લ (૦૨) ી
ચંપકલાલ નવચેતન િવ ાલય અને (૦૩) ી એલ.એમ.શારદા
મં દરમાં થમ, તીય અને ૃિતય થાન ા ત કરતા તેજ વી
િવ ાથ ઓને અ ુ મે  ૧૨,૫૦૦/-( ક િપયા બાર હ ર પાંચસો રુ ા), .૬,૫૦૦ /-( ક િપયા છ હ ર પાંચસો
રુ ા) અને .૨,૫૦૦/-( ક િપયા બે હ ર પાંચસો રુ ા) ુ ં ઇનામ અને શ તપ તાર ખ:-૧૯/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ
કપડવણજ કળવણી મંડળના ને હઠળ અપણ કરવામાં આ યો હતો.

રમતવીરો નો સ માન સમારોહ
ભારત માં રમત ગમત ના ે ે રા ય તેમજ તરરા ય ે ે મહ વ અને
પાયા ુ ં યોગદાન આપનાર રમતવીરો કપડવંજ કળવણી મંડળમાં
તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૬ ના ઉપ થત ર ા તે આપણા માટ આનંદ અને ગૌરવ ની
વાત છે .
પધારલ રમતવીરો:
ી કમલેશ મેહતા ( ૂત ૂવ ટબલ ટનીસ ઓ
પયન),
ી વીરન ર ક હા ( ૂત ૂવ હોક ઓ
પયન),
શી કવાસ બલીમો રયા ( ૂત ૂવ ુ ડો ઓ
પયન),
ૂ ભાર ાજ,
ીઅ ુ લ
ી યતીન ભટકર,
ી વૈભવ ટંડન
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Bacchon ka Adda /
બ ચો કા અ ા

Jokes Galore !
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TaraMandal / તારામંડલ

A bond between school, students
and teachers
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
KKM ka English mein padhata
Ye iklauta mor hai,
Indian Talent ke anusar is,
Swarn school ka nahi koi tor hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Vishvesh sir ke akshar jaise,
Kala karte mor hai,
Aur saji har deevaar
Meera mam ke craft se iss our hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
11th-12th ko lagti class bore hai,
Aur chaaro our bacho ka shor hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Music class me chhaya,
Congo ka shor hai, Aur uspe nachti
Nirmal mam ke pav ka jod hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Arun aur Ayush akele hi
badmintion ke don hai,
par Bhaskar our Chirag ki
jo Khas jod hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Manoj sir ki baate sunte sab,
Karte gor hai, Aur Ajaysir ki baate,
hasi se bharpur hai,
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Dilip sir ki drawing ka nahi koi
Our na chor hai,
Purvimam ne padhaya hua maths
chhaya rom-rom hai,

♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬

Jivan mein aage badho, duaa ye aur hai,
Tum sab se hamara rishta hi kuch aur hai,
Sekhte sekhte laga edi ka jor hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Pehle hum, fir tum jivan ka yahi daur hai,
Sahi mano to shiksha ka na koi tod hai.
Iss safar ka anubhav hi kuch aur hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai…
-Meera Bhavsar Asst. Teacher [CDG]

Share Your Thoughts!!
ુ લેટર તમને
* Was this newsletter helpful to you? [આ ઝ
મદદ પ થઇ ર ો છે ?]
___________________________________________
_________
* What changes & new topics you’d like to see in future
ુ લેટરમાં તમે કઈક ન ું ઉમેરવા માંગો છો અથવા
newsletters? [ ઝ
ક ું બદલવા માંગો છો?]
___________________________________________
_________
Kindly write to us at:
media@kkmkapadwanj.org
Suggestions are always
welcome.
Thank you!!
Newsletter Committee
Editor: Ms. Tasneem J.
Colombowala
Contributors: Mr. Vinodbhai Gadi,
Mrs. Yaminiben Patel, Mr. J. R.
Patel, Mr. H. S. Prajapati.

Hamare school ki baat hi kuch aur hai...
Smart board pe teacher,
Padhati is our hai,
Ab toh yaha har muskil saval
ka hota once more hai
Hamare school ki baat hi kuch aur hai…
-Maliwal Zeel Class 9 [CDG]
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