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ÔlTEF
કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

પૂવ ાથિમક િવભાગના િશ કોનું લિનગ ુપ

કપડવંજ કે ળવણી મંડળમાં ણેય પૂવ ાથિમક
િવભાગના િશ કો મ હનાના બી અથવા
ચોથા શિનવારે એકબી
સાથે મળીને
બાળકોના િવકાસ માટે અને લાસ મ ે ટીસ
વધુ અસરકારક બને તેના ઉપર ચચા કરે છ.ે
જનાથી
જુ ના િશ કોનો અનુભવ સાથે નવા
ે
િશ કોનો શ મળીને િવિવધ મુ ાઓ પર ચચા
િવચારણા ખુબ જ રસ દ બને છ.ે િશ કો સાથે
મળીને િસલેબસમાં આવતા િવષયોનો લેસન
લાન, ટોરી ટલ
ે ગ, અિભનય ગીત, વાલીઓ સાથે વાતચીત, બાળકોનું િનરી ણ, બાલ માનસ, મો ટસોરી
ે
પ િતથી િશ ણ વગેરે જવા
ે મુ ાઓ પર વાતચીત કરે છે અને બાળકને કે ળવવાની ે પ િતઓ શોધી તેને
લાસ મમાં કે વી રીતે અસરકારક રીતે અપનાવી શકાય તે મુ ો હમે
ં શા મ યમાં હોય છ.ે િશ કો િતભાવમાં
જણાવે છે કે બી શાળાના િશ કો સાથે નવી ઓળખાણ કરવી, નવું ણવું તથા ચચા કરી િનણય પર પહોચવું
તેની ખુબ જ મ આવે છ.ે આ ુપને ણેય પૂવ ાથિમક િવભાગના આચાય ીઓ જ ફસીલીટટ
ે
ે કરે છ,ે હવે ધીરે
ધીરે િશ કો પણ તેમાં ડાય છ.ે આ વૃિતથી અમારી નેતૃ વ અને ટીમ િબ ડ ગની મતામાં ચો સથી વધારો
થયો છે તેવું આચાય ીઓ અને િશ કોનું માનવું છ.ે
વષઃ૧ અંકઃ૨૨ માસઃ
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ી એમ.વી.પરીખ ઈ.મી. કલ
ૂ

સમાજને ઉપયોગી થતાં ય કતઓની મુલાકાત

સામા ક મદદનીશ ય કતઓની ઓળખ અને તેમનાઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોની મા હતી માટે જુ િનયર કે ના
બાળકોને િવિવધ યાઓ પર Field trip લઇ જવાય હતાં જમાં
ે Fire Station, Bus Station, Post ofﬁce, J. B.
Hospital જવા
ે થળોની મુલાકાત કરાવી હતી. જના
ે મા યમથી બાળકોને ડો ટર,ફાયરમેન અને પો ટમેન ારા
આપવામાં આવતી સેવાઓને ય
ઈ શકે અને તેઓ સમાજને ઉપયોગી સેવાઓ આપે છે તેની સમજ આપી
હતી.
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ી પંદન બાલમં દર
વાલીઓની વે ટમાંથી બે ટ પધાનું આયોજન

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી પંદન
બાલમં દરમાં વે ટમાંથી બે ટ પધાનું આયોજન
કરવામાં આ યું. જમાં
૧૬ વાલી ીઓએ
ે
ઉ સાહભેર ભાગ લીધો હતો. પધાના િનણાયક
તરીકે ેતાબેને ઉપિ થત રહી વાલી ીઓને યો ય
માગદશન આ યું હતું. પધામાં થમ થાન
પટલ
ે કોમલબેન તુષારભાઈ, તીય પરમાર
િવજયભાઈ અને તૃતીય થાને ગઢવી અ ણાબેન
દલીપકમાર
ુ ે મેળ યું હતું. િવજતા
ે વાલી ીઓને
સં થા તરફથી ો સા હત ઇનામ આપવામાં
આ યું હતું.

વા સ ય િમલન
ી પંદન બાલમં દરમાં “ વા સ ય િમલન” નું
આયોજન કરવામાં આ યું. જમાં
ે ડો ટર ટીમ ારા
બાળકના વા ય અંગેની ણકારી આપવામાં
આવી. યારબાદ િશ કો ારા
યુઆરી
માસના િસલેબસની ચચા તેમજ બાળકની
અસેસમે ટ સીટ બતાવવામાં આવી હતી.
વાલી ીઓએ પણ ડો ટર સાથે બાળકના
વા ય અંગેની
ો રી કરી યો ય મા હતી
મેળવી હતી.
વષઃ૧ અંકઃ૨૨ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૦
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ી એસ.સી.દાણી ાયમરી કલ
ૂ

પો ટકાડ બનાવવાની વૃિ નું આયોજન

ધોરણ ૪ના િવ ાથ ઓને ટપાલ િવશે ઐિતહાિસક મા હતી વનના એક અ યાસ તરફ દોરી ય છ.ે તેની
કે ટલીક અગ યની મા હતી નીચે માણે સમ વી અને પો ટ કાડ બનાવતા શીખવવામાં આ યું.
ટપાલની સેવા આજે એક રોજ દી સગવડ તરીકે વીકારવામાં આવે છ.ે કાગળો મોકલવાનું અને મળવાનું
િન ય વનનો ભાગ બની ગયું છ.ે આ સેવાને સુલભ કરવા માટે વષ દરિમયાન િવકસાવવામાં આવેલી એ િવશાળ
પ િતનો યાલ આપણામાંથી ઘણા થોડાને છ.ે રા યના જુ દા જુ દા િવ તારો વ ચે યવહાર ળવવાની
અગ યમાંથી ટપાલ સેવાનો ઉ વ થયો. શ આતમાં ટપાલ ત રા ઓ અને સ ાટો માટે સુરિ ત રાખવામા
આવેલો િવશેષ અિધકાર હતો. આજે એ સામા ય માણસ માટે પણ એટલુંજ મહ વનું બની ગયું છ.ે ટપાલ પ િત
ભારતમાં ઇ.સ.૧૨૯૬થી અિ ત વમાં છ,ે જે સમયગાળો રાજકતા પઠાણ અલાઉદીન ખીલ નો મનાય છ.ે ઇ.સ.
૧૫૫૬ થી ઇ.સ. ૧૬૦૫ અકબરના રાજયકાળ દરિમયાન યવહારના સાધનમાં વધારે િવકાસ સવ િનયિમત
ટપાલ સેવાનું આયોજન કયુ. ઇ.સ. ૧૬૮૮માં ઈ ટ ઈિ ડયા કપનીએ
મ ાસ, મુંબઈ અને કલક ા સુધી ટપાલ
ં
સેવાનું િવ તાર વધાય . લોડ લાઇવે ઇ.સ. ૧૭૬૬માં ટપાલ પ િતમાં સુધારો કરી સરકારી ઉપયોગ માટે ઇ.સ.
૧૭૭૪માં આ સેવા હરે જનતા માટે ખુ ી મૂકી. ઇ.સ. ૧૮૩૭માં પહલો
ે પો ટ ઓ ફસ ધારો પસાર થયો અને
ટપાલ પ િતને આધુિનક બનાવવા સાથે ટપાલ સેવા આખા ભારતમાં ચલાવવાનો અબાિધત અિધકાર સરકારને
આપવા માટે આ કાયદો અમલમાં આ યો હતો. આજે પણ ભારતના અંતરીયાળ િવ તારોમાં ટપાલ-પ ને સલામત
રીતે પહ ચાડવા માટે આ સેવા ખૂબ જ અસરકારક છે તેની સમજૂ તી બાળકોને આપવામાં આવી હતી.
વષઃ૧ અંકઃ૨૨ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૧।।

