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િશક્ષણ અિધકારીનુ ં નામ: િપયુષ કુમાર એ. ચાવડા
સંપકર્ માિહતી :
•

સરનામુ:ં બી.આર.સી. ખંભાત, શકરપુર તા. ખંભાત, જી. આણંદ ૩૮૮૬૨૦ (ગુજરાત)

•

ફોન:૯૫૧૦૬૬૨૦૬૭

•

ઈ-મેઈલ:brc.and.khambhat@gmail.com

નવાચાર ક્ષેતર્: સમુદાય સહયોગી શૈક્ષિણક નવાચાર
કાયર્ક્ષેતર્માં નવાચારનો સમય: ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪
નવાચાર િવવરણ:

પર્ા તાિવક
શૈક્ષિણક ક્ષેતર્ે ગુજરાતના આણંદ જી લાના અરબ સાગરના િકનારા પર વસેલા ખંભાતના
અખાત

િ થત છે વાડાના તાલુકા-ખંભાતમાં મારા બ્લોકમાં મારે મારી ફરજ બજાવવાનુ ં બન્યુ.ં

મારા બ્લોક અંતગર્તની ૧૬૩ શાળાઓ મારા કાયર્ક્ષેતર્માં સમાિવ ટ હોય મારે િવ તાર અને
સંખ્યાની દર્િ ટએ વધુ કામ કરવાનુ ં બનેલ.ું શૈક્ષિણક ક્ષેતર્ે મારા માટે સમુદાય અને તેના સહયોગ
ારા જ શૈક્ષિણક ગુણવતા વધારી શકાય એવુ ં આયોજન હાથ ધયુ.ર્ં
શૈક્ષિણક ગુણવતા િવકાસ માટે માતર્ પાઠયપુ તકો જ

િનિમતના રહે તે માટે શાળાના

િપર્ન્સીપાલ ીઓ, િશક્ષકો, વાલીઓ અને િવ ાથીર્ઓ સાથે થાિનક આગેવાનો, ગર્ામજનો અને
કેળવણીકારોને પણ જોડવાનુ ં બન્યુ.ં મારા મુખ્ય નવાચાર સમુદાય ારા સુધારણા માટે મેં તેના
િવિવધ િવકાસાત્મક પાસાંઓને પણ ધ્યાનમાં લીધા અને સાત નવાચારોને બ્લોક તર પર હાથ
ધરી તે પર કાયર્ કરવાનુ ં િવચાયુ.ર્ં આ સાત નવાચારી ક્ષેતર્ો એટલે:
૧.શાળા ભાવાવરણ િવકાસ
૨. સમુદાય સંપકર્ ારા આરોગ્ય જાગૃિત
૩. સરકારી અિભગમલક્ષી પર્ક પ સાફ્ યતા
૪.સમુદાય સહયોગી ગુણવતાયુક્ત મધ્યાહન ભોજન યવ થાપન
૫. િવ ાથીર્ અિનયિમતતા સુધારણા
૬.શાળા ભૌિતક સામગર્ી િનમાર્ણ
૭. વાલી સહયોગી કન્યા િશક્ષણ ઉતેજન
ઉપરોક્ત સાત બાબતોને નવાચારની પર્િકયામાં જોડતા નીચે મુજબની જહેમત હાથ
ધરવામાં આવી.

નવાચાર કાયર્ આરં ભ:
દરે ક નવાચારના પર્ારં ભે શાળાના િપર્ન્સીપાલ, િશક્ષકો, શાળા િવ ાથીર્ઓ, વાલીઓ અને
થાિનક સહાયકોને ધ્યાનમાં લઈને તેના પુરતા માગર્દશન
ર્ અને પર્ેરણાથી કાયર્ આયોજન કરાયુ.ં
દરે ક તબક્કે િવિવધ શાળાઓના વાતાવરણ, સમ યા, ઉકેલની િદશામાં જુદા-જુદા પર્યત્નો અને
યિક્તઓના વભાવની અસરો જોવા મળી. નાવાચારના પેટા ક્ષેતર્ો અને તેની સમ યા ઉકેલની
િવિવધ પ િતઓ અને તેની ઉકેલ સમય મયાર્દા પણ અિભનવ રહેલી.
શાળાઓમાં િશક્ષણ ગુણવતા વધક
ર્ પર્યાસ માટે મેં કરે લા પર્યત્નો સીધેસીધા િશક્ષણને
પશર્તા હોય તેવ ુ ં મને ના લાગ્યુ ં પરં ત ુ તેના લીધે

પરોક્ષ અસરો ઉભી થઇ તેન ુ ં પિરણામ વધુ

સારા પર્માણમાં પર્ાપ્ત થયુ ં તેમ કહુ ં તો કોઈ જ શંકા નથી.
નવાચારના કાયર્ક્ષેતર્ો: મારા નવાચારમાં શાળા ભાવાવરણ, આરોગ્ય, સરકરી પર્ક પ સફળ
આયોજન, મધ્યાહન ભોજન ગુણવતા, િવ ાથીર્ િનયિમતતા,અક્ષનીક સહાયક ભૌિતક સામગર્ી
િનમાર્ણ અને કન્યા િશક્ષણ ઉતેજનનો સમાવેશ થાય છે .
નવાચાર પર્િવિધ: દરે ક નવાચાર માટે શાળા િપર્ન્સીપાલ, િશક્ષકો, િવ ાથીર્ઓ અને
વાલીઓને જોડીને તેની સાથે બેઠક, બ મુલાકાત,ચચાર્,સમ યા ન ધ,ઉકે લની િદશામાં પર્યત્ન,
પરામશન
ર્ અને દ તાવેજીકરણના તબક્કાઓ િનયત હતા. કોઈ એક સમ યા માટે પણ તેના
ઉકેલના પગલાઓ દરે ક શાળાના વાતાવરણ આધાિરત હતા.દરે ક સમ યા ઉકેલ માટે ના સહાયક
પિરબળોની ક્ષમતા પણ જુદી-જુદી હતી. સમયાંતરે થતા દરે ક પેટા નવાચારો પર પ ૂરતો સમય
ધ્યાન આપી શકે તે માટે મેં કાયર્ આયોજન અંતગર્ત સમય સારણી પણ િનમાર્ણ કરી

મને

સમયસર દરે ક કાયન
ર્ ી સફળતા પ ૂરી પાડવામાં સહાયક બની. જી લા તરે અિધકારી ીઓની
સહાયક પર્ેરણા અને માગર્દશર્ન પણ મને તેટલું જ ઉપયોગી બન્યું
પર્ાિપ્ત: પર્ ત ુત નવાચારોથી મને

નો મને હષર્ છે .

સાફ્ યતા પર્ાપ્ત થઇ છે તે નીચે મુજબ છે :

•

સમુદાય સહયોગે િશક્ષણ ભાવાવરણ િનમાર્ણ

•

શાળામાં શૈક્ષિણક વાતાવરણ િનમાર્ણ

•

શાળા િપર્ન્સીપાલ ીઓના આત્મ િવ ાસમાં વધારો

•

વગર્કાયર્ કરાવતા િશક્ષકોમાં શૈક્ષિણક ગુણવતા વધક
ર્ પર્યાસ

•

િવ ાથીર્ઓને િવ

•

શાળાનુ ં સુચારુ સંચાલન

•

વાલી જાગૃિત

•

અભ્યાસકર્મ સહાયક સામગર્ી િનમાર્ણ

•

કન્યા જાગૃિત

•

ગુણવતા યુક્ત મધ્યાહન ભોજન

•

શાળા સંદભેર્ વાલીઓની હકારાત્મક ભ ૂિમકા િનમાર્ણ

માનવ બનવા તરફની ગિત

•
ભિવ ય આયોજન:

સહયોગ માટે સકારાત્મક પાસાઓનો િવકાસ
ઉપરોક્ત તમામમાં નવાચારોના મનોયત્ન બાદ મને આ સફળ થયેલા કાયર્ને

પર્સાર-પર્ચાર માટે ન ુ ં આયોજન કરી તેની અમલવારી દરે ક શાળાઓમાં કરવાની
માનવું છે .

શાળાઓને આ શાળાઓ

નવાચાર કારગત નીવડશે તેવી મને

ટ મળે તેવ ુ ં મારંુ

વી જ સમ યાઓ હોય તેઓ માટે મારંુ આ નાના પાયાનુ ં
ધ્ધા છે .

મારા કાયર્ને શૈક્ષિણક દર્િ ટથી જોઈએ તેને આગળ ઉપર ચાલુ રાખવાની મંજુરી મળે તેજ અપેક્ષા
આપનો િવ ાસુ

િપયુષ કુમાર એ. ચાવડા

પર્ાથિમક
પર્
શાળ
ળામાં સાં કૃિતક
ક પર્ોગર્ામ કરત
તાં શાળાના િવ ાથીર્ઓ

િવ ાથીી Ð િશક્ષક-િશ
િશક્ષણ ગુણવત
તા વધર્ક પર્ય
યાસ

ઉત
તમ શાળા ભાાવાવરણ િનમ
માર્ણ

શાળાનાા પિરસરની વચ્છતા જળવાય
જ
તેવ ું વૈિચ્છક વાતાવરણ િનમ
માર્ણ

સુચારુ શાળા સંચાલન માટે પર્ક
ક પ આયોજ
જન

બ્લોક તર
ત પર પિરણ
ણામલક્ષી પર્ાિપ્ત આયોજ
જન

િવ ાથીર્ િનયિમ
મતતા માટે શાળા
શ
પર્યત્ન

શાળા ભાવ
વાવરણ માટે િવ ાથીઓન
ની સહ ભાગીીદારીતા

કન્યા િશક્ષણ માટે સકારાત્મક
સ
વ
વાતાવરણ
િન
નમાર્ણ

શ
શાળામાં
કન્યા િશક્ષણ ઉતેજન
જ પર્યાસ

કન્ન્યા આરોગ્ય, શારીિરક િવક
કાસ, આત્મિવ ાસ, વ િનભ
ભર
ર્ તા પર્ાપ્ત

કન્યા સશ
શિક્તકરણ પર્યાસ

િવ ાથીર્ઓને ગુણવતાયુ
ણ
ક્ત ભોજન
ભો
પર્ાિપ્ત

શાળ
ળા ારા સુચારુ મધ્યાહન ભોોજન સંચાલન
ન

ૂ
મધ્યાહન ભોજન અંતગ
ગર્ત િપર્ન્સીપાલ
લ, િશક્ષક અને
ને િવ ાથીર્ની સકારાત્મક ભ ૂિમકા

શૈક્ષિણક સહ
હાયક સામગર્ી િનમાર્ણ માટે વાલી સહયોગ
ગ પર્ાપ્ત

શાળા ભાવાવરણ
ભ
માાટે િશક્ષકોની સહ
સ ભાગીદારીીતા

શાળા ભાવાવ
વરણ માટે સમ
મુદાયની સહ ભાગીદારીતાન
નો હકારાત્મક પર્યાસ

સરકારી યોજન
નાઓની સફળ
ળતા પ ૂવર્કની આયોજન નીીિતની સમજ પર્ાપ્ત

શાળામાં િશક્ષ
ક્ષણ સહાયક સામગર્ીનીઉપલ
સ
લિબ્ધ

M.H.R.D
D. MITTING IN
N VALLABH VIIDHYANAGAR
R FROM DELH
HI

શાાળા આરોગ્ય િવષય જાગિતમાં
િૃ ત
િપર્ન્સીપ
પાલ ીઓ, િશક્ષ
ક્ષકો,વાલીઓન
ને તૈયાર

શાળાના સંચાલક તરીકે િપર્ન્સીપાલ ીઓ,
ી
િશક્ષકો, િવ ાથીર્ઓ અને
અ વાલીઓમ
માં જાગિૃ ત િનમ
માર્ણ

શ
શાળામાં
આરો
રોગ્ય િવષયક સુિવધાઓ ઉપ
પલબ

િવ ાથીર્ િનયિમતતા
િન
માટે પર્વ ૃિ

િનમ
માર્ણ

િવ ાથીર્ િનયિમતતા ારા શાળાના શૈક્ષિણક પિરણામમાં સુધાર
રો

રની પર્િકર્યામાંં શીખવાની સામગર્ીનો
સ
િવક
કાસ
શૈક્ષિણક ગુણવતા સુધાર

T
TEACHING
LEA
ARNING MATTIRIAL COMPITITION

શાળા ભાવાવ
વરણ માટે િપર્ન્ન્સીપાલની સહ
સ ભાગીદારીતા

TRANSPORT FA
ACILITIES IN DIFFERENT
D
SC
CHOOLS

સ
સમાજ
સહયોગ
ગી કન્યાિશક્ષણ
ણ પર્ણાલી

થાપન

ર
રમત
ગમતનાા સહયોગથી શાળા ગામ સુધારણા

અિનયિમત િવ ાથીર્ઓની સમ
મ યાઓનુ ં એક
કતર્ીકરણ

િવ ાથીર્ન
ની કુટેવ િનવારણ માટે ગુજરાતના
જ
નામાંિકત િફ મ કલાકાર નરે શ કનોિડયા સાથે
થે
સહયોગી વાત
તાર્લાપ

હન ભોજન અને
અ આરોગ્ય જાગૃ
જા િતમાટે વાલી
વ
સંમેલન
મધ્યાહ

િશ
િશક્ષક
વગર્ખડં સુધારણા અંત
તગર્ત સામગર્ીી િનમાર્ણ

અિનયિમત િવ ાથીર્ઓની સમ
મ યાઓનુ ં એક
કતર્ીકરણ

િનયા મ ૃિત ઈર
રાનીજીના વરદ હ તે સન્માાન
માનિન

ઇ
ઇનોવે
શન િવષે
ષે પર્ા તાિવક ઉદબોધન

ીમતી
તી જુનેજા સાથે
થે ગુજરાતના વૈકિ પક િશક્ષ
ક્ષણની સહાયક
ક માિહતી કરત
તા

CIPS ના

ી ચકર્પાની
ચ
સાહેબ સાથે ગુજરાતના
ર
િશક્ષણની હકારાત્મક
ક ચચાર્ કરતા

દે શભરના
ભ
નવાચાારી અિધકારી ીઓ સાથે.....

