English:
Umeshchandra Chauhan - A Dedicated Science Teacher
The ‘Hoshangabad Science Teaching Programme’ is an innovative experiment
in the realm of science education which has taken place in the Middle schools
of Madhya Pradesh. From 1972 to 2002, around 3000 teachers were trained
under the aegis of this programme. All these teachers, in varying degrees, have
proved to be excellent teachers of science. Around 200 of these teachers also
experimented with new methods in the pedagogy of science. These teachers,
through their work, have helped spread the message and benefits of the
‘Hoshangabad Science Teaching Programme’ not only in Madhya Pradesh, but
in the entire country. As news of their innovative teaching methods spread
across the state and the country, it also spread.
One such teacher is Umeshchandra Chauhan. Harda district, created after the
division of Hoshangabad district, has a small hamlet called Timrani. Umesh
was born on 3rd June, 1953 in this hamlet. In 1971, he completed his higher
secondary schooling in mathematics and science. He could not study further
because of his family’s financial situation. Later, he was appointed assistant
teacher in a Middle school in 1977. The very next year, he got an opportunity
to participate in the ‘Hoshangabad Science Teaching Programme’.
In 1979 – 1980, Umesh got an opportunity to study the science workbook of
the ‘Hoshangabad Science Teaching Programme’ called ‘Balvigyanik’ meant
for classes 7 – 8. He made the most of this opportunity by first trying out the
experiments listed in the workbook himself. In order to further develop the
biology experiments in workbook, he carried out some research.
In 1983, he was appointed Science in-charge of the School Complex in
Timrani. The School Complex played an important role in the Hoshangabad
Science Teaching Programme’. The monthly meetings of the Complex became
an important site for several discussions. The monthly meetings of all the
schools attached to the Complex involved discussion on innovations in the
classroom, examinations, evaluations and a follow-up on the questions asked
by the students. Umesh provided able leadership and guidance to this forum.
During this time, he also independently continued his further studies. He
passed his B.A, then M.A in sociology and then B.Ed. examinations
successfully.
Today Umesh is known as someone who develops low-cost models for
teaching science.
Among the models that he has developed, the water pump, waterlens
projector, telescope and periscope are very popular. He has displayed his
models in approximately 22 districts of Madhya Pradesh and in more than
100 workshops and children’s fairs across 12 states. He has also trained his
fellow teachers and students in the use of these models and methods. As a
master trainer for science educators, he has served as a resource person in
more than 20 workshops across the country.

NCERT has made 4 films on Umesh’s innovative experiments. These films
were aired by Doordarshan under the educational programs section of UGC
and Tarang.
Rajya Shiksha Kendra, Madhya Pradesh, has prepared 2 CDs under the title of
‘Vikalp Se Vignyan’ (Alternatives to Science) in which, ‘Prakashiya Upkaran,
Indradhanush ke rang, Rochak Prayog Rasayan ke, sheeshee ek kaam anek,
Disha Bataaye Chumbak and Wah Vayu Daab etc are prominent.
Besides being a good teacher, Umesh is also a good writer. He has written in
many well-known educational magazines such as Sandarbh, Strot, Chakmak,
Shivira and Palash on his innovative experiments and other contemporary
issues.
He has written, edited and illustrated textbooks for the Rajya Shiksha Kendra
on the subjects of science and the environment for both the primary and
secondary level.
Umesh has made a special contribution in workshops held by Navodaya
Vidyalaya for the development of the experimental-based teaching method.
A documentary film on the innovative teaching methods of Umesh and his
experimental-based teaching method is underway.
Umesh is a member of several educational committees at the state and
national level. He has also been the recipient of several awards from the
district to the national level. Among these, of notable mention are the
Governor’s award for the Best Teacher in 1993 and the President’s Award in
1994.
Name: Umeshchandra Chauhan
Birthdate: 3rd June, 1953, Timrani, Harda District, Madhya Pradesh
Teaching experience: 31 years
Qualifications: M.A. (Sociology), B.Ed.
Mobile Number: +91 – 9926534301
At present: Lecturer, Government Girls’ Higher Secondary School, Timrani,
Harda District
Malayalam:
uേമഷ്ച്രn െചൗഹാന് --സമര്pിതനായ ശാസ്്രതധയ്ാപകന്◌്
മധയ്്രപേദശിെല മിഡില്◌് സ്കൂളുകളില്◌് ശാസ്്രതവിദയ്ാഭയ്ാസ
രംഗt്
നടn
നൂതന
പരീkണമാണ്
‘േഹാഷന്ഗാബാദ്
ശാസ്്രതധയ്ാപന
പdതി’.
1972-2002
കാലഘ tില്◌്
മൂവായിരേtാളം
aധയ്ാപകര്◌്
ഈ
പdതിയിന്കീഴില്◌്
പരിശീലനം േനടി. iവെരലല്ാം തെn വിവിധ തല
ളില്
aധയ്ാപന ്രപാഗtയ്ം
െതളിയിkുകയും െചയ്തു. iവരില്

iരുനൂേറാളം േപര്◌് ശാസ്്രതാധയ്ാപനtില്◌് നൂതനമാതൃകകള്◌്
പരീkിkുകയും െചയ്തു. ത
ളുെട ്രപവര്tനtിലൂെട
iവര്◌്
‘േഹാഷന്ഗാബാദ്
ശാസ്്രതാധയ്ാപന
പdതി’യുെട
്രപചാരകരായി മാറി—മധയ്്രപേദശില് മാ്രതമലല്, inയ്െയാ ാെക.
ഈ
നൂതന
േബാധനപdതി
സംബnിc
വാര്tകള്◌്
രാജയ്െമ
ും പരnേതാെട പdതിയും രാജയ്tിന്െറ വിവിധ
ഭാഗ
ളില് വയ്ാപിcു.
ഈ
പdതിയുെട
വിജയtില്
വലിയ
പ ു
വഹിc
aധയ്ാപകരിെലാരാളാണ് uേമഷ്ച്രn െചൗഹാന്. മധയ്്രപേദശിെല
േഹാഷന്ഗാബാദ് ജിലല്യില്◌് (iേpാള് ഹര്ദ ജിലല്യില്◌്) തി്രമാനി
en െകാcു ്രഗാമtില് 1953 ജൂണ്◌് മൂnിനായിരുnു
uേമഷിന്െറ
ജനനം.
1971
ശാസ്്രതവും
ഗണിതവും
മുഖയ്വിഷയ
ളായി
ഹയര്
െസkന്ഡറി
വിദയ്ാഭയ്ാസം
പൂര്tിയാkി. സാmtികബുdിമു ുകള്◌് കാരണം തുടര്nു
പഠിkാന്◌് കഴി
ിലല്. പിnീട് 1977ല് oരു സ്കൂളില്◌്
aസിsന്റ് ടീcര്◌് തസ്തികയില്◌് നിയമനം ലഭിcു. aടുt
വര്ഷം തെn േഹാഷന്ഗാബാദ് ശാസ്്രതാധയ്ാപന പdതിയില്◌്
പ ു േചരാന് aവസരം ലഭിcു.
1979-80 കാലt് േഹാഷന്ഗാബാദ് പdതിയില്◌് ഏഴ്, e ്
kാസുകാര്kായി രചിc ‘ബാലൈവjാനിക്’ en വര്ക്ബുക്
പഠിkാനിടയായി. aതില്◌് പറ
ിരുn പരീkണ
െളലല്ാം
aേdഹം പരീkിcുേനാkുകയും ജീവശാസ്്രതം (ബേയാളജി)
പരീkണ
ള്
െമcെpടുtാന്
സവ്യം
ഗേവഷണ
ള്◌്
നടtുകയും െചയ്തു.
1983ല് aേdഹം തി്രമാനിയിെല സ്കൂള്◌് േകാംpക്സില്◌്*
ശാസ്്രതാധയ്ാപനtിന്െറ ചുമതലkാരനായി നിയമിkെp ു.
േഹാഷന്ഗാബാദ് ശാസ്്രതാധയ്ാപന പdതിയുെട മുേn tില്◌്
ഈ സ്കൂള്◌് േകാംpക്സ് നിര് ായക sാനം വഹിcു.
aവിടുെt
്രപതിമാസ
േയാഗ
ള്
നിരവധി
സു്രപധാന
ചര്cകള്kു േവദിയായി. േകാംpക്സിനു കീഴിെല സ്കൂളുകളില്
നടpാkിയ വിവിധ പരിഷ്കാര
ളും നൂതന രീതികളും—
kാസിെല
േബാധനരീതികളില്◌്,
പരീkാരീതിയില്,
മൂലയ്നിര്ണയtില്◌്,
കു ികളുെട
സംശയ
ള്
ദൂരീകരിkുnതില്◌് oെk നടpാkിയവ—ഈ ചര്◌്cകളില്◌്
uയര്nുവnു. ഈ േവദികളില് uേമഷ് മികc േനതൃതവ്വും
മാര്gദര്ശനവും നല്കിേpാnു.

പരി്രശമശാലിയായ
േസാേഷയ്ാളജിയില്
സmാദിcിരുnു.

aേdഹം
iതിനകം
ബിരുദാനnരംബിരുദവും

ബിരുദവും
ബി.eഡും

ശാസ്്രതാധയ്ാപനtിന് െചലവു കുറ
മാതൃകകള് രൂപകല്പന
െചyുnവരില് ്രപധാനിയാണ് uേമഷ്ച്രn െചൗഹാന്◌് in്.
aേdഹം
വികസിpിെcടുt
വാ ര്
പm്,
വാ ര്െലസ്
െ്രപാജക്ടര്◌്,
െടലിസ്േകാപ്,
െപരിസ്േകാപ്
തുട
ിയ
uപകരണമാതൃകകള്
വളെര
ജന്രപീതിയും
്രപശസ്തിയും
ആര്jിcവയാണ്. മധയ്്രപേദശിെല 22 ജിലല്കളിലും aേdഹം
തന്െറ േമാഡലുകള്◌് ്രപദര്ശിpിcുകഴി
ു. കൂടാെത മ ു 12
സംsാന
ളിെല
നൂറിലധികം
വര്ക്.േഷാpുകളിലും
ചില്്രഡന്സ് െഫയറുകളിലും ഈ മാതൃകകള്◌് ്രപദര്◌്ശിpിcു.
ഈ പഠനമാതൃകകളും രീതികളുമുപേയാഗിc് പഠനം കൂടുതല്
രസകരവും
eളുpവുമാkുnെത
െനെയn്
നിരവധി
സഹ്രപവര്tകര്kും
വിദയ്ാര്tികള്kും
aേdഹം
പഠിpിcുെകാടുtു. ശാസ്്രതാധയ്ാപകര്k് മാര്gദര്ശകനും
ഗുരുവുെമn നിലയില്◌് aേdഹം രാജയ്tിന്െറ വിവിധ
ഭാഗ
ളിലായി iരുപേതാളം വര്ക് േഷാpുകള്◌് iതിനകം
നടtിkഴി
ു.
eന്.സി.i.ആര്.ടി. uേമഷിന്െറ പരീkണ
െളkുറിc് നാലു
സിനിമകള് നിര്mിcുെവnതും iവ ദൂരദര്ശന്◌് യു.ജി.സി.,
തരംഗ്
പരിപാടികളില്◌്
െപടുtി
സംേ്രപഷണം
െചയ്തുെവnതും
ശാസ്്രതാധയ്പകന്◌്
en
നിലയ്k്
aേdഹtിന് aനിേഷധയ്sാനം uറpിcുനല്കുnു. മധയ്്രപേദശ്
രാജയ് ശിkാേക്രn (സംsാന വിദയ്ാഭയ്ാസ േക്രnം) വികല്പ് െസ
വിjാന്◌് (ശാസ്്രതേബാധനtിന് േവറി
വഴികള്) en
േപരില്
ര
ു
സി.ഡികളും
uേമഷിന്െറ
േനതൃതവ്tില്
പുറtിറkി.
നലല് aധയ്ാപകന് enതിനുമpുറം നലല് eഴുtുകാരന്◌്
കൂടിയാണ് uേമഷ്. സnര്ഭ്, സ്േ്രടാട്, ചക്.മക്, ഷിവിര, പലാഷ്
മുതലായ
നിരവധി
മാസികകളില്
aേdഹം
തന്െറ
നൂതനപരീkണ
െളp ിയും
കാലികവിഷയ
െളp ിയും
്. കൂടാെത രാജയ്ശിkാേക്രnയ്kു
ധാരാളമായി eഴുതിയി ു
േവ
ി ശാസ്്രത പുസ്തക
ള്◌് തyാറാkുകയും aവയുെട
eഡി ിംഗ്
ചി്രതീകരണം
enിവയിെലലല്ാം
വയ്kിമു്രദ
പതിpിkുകയും െചയ്തി ു
്.

നേവാദയവിദയ്ാലയ
ളില് നടpാkിവരുn പരീkണാtക
േബാധനരീതി
വികസിpിkുnതിനായി
നടtിയ
വര്ക്.േഷാpുകളിലും
aേdഹം
മികc
സംഭാവനകള്◌്
നല്കിയിരുnു.
aേdഹtിന്െറ പരീkണാtക േബാധനരീതികള്◌് സംബnിc്
േഡാകയ്ുെമന്ററി സിനിമ സമീപഭാവിയില് പുറtിറ
ും.
സംsാന തലtിലും േദശീയ തലtിലും നിരവധി വിദയ്ാഭയ്ാസ
കmി ികളില് uേമഷ്ച്രn െചൗഹാന് ്രപവര്tിcുവരുnു.
ജിലല്ാതലം
മുതല്
േദശീയതലം
വെരയുള്ള
നിരവധി
പുരസ്കാര
ള്◌് iതിനകം aേdഹtിനു ലഭിcി ു
്. 1994ല്
മികc aധയ്ാപകനുള്ള രാജയ്െt പരേമാnത ബഹുമതിയായ
്രപസിഡന്റിന്െറ aവാര്ഡ് aേdഹെt േതടിെയtി. 93ല്
േനടിയ
ഗവര്ണറുെട
aവാര്ഡും
്രപേതയ്ക
പരാമര്ശം
aര്ഹിkുnു.
േപര്: uേമഷ്ച്രn െചൗഹാന്◌്
ജnദിനം: 1953 ജൂണ്◌് 3.
ജnsലം: തി്രമാനി, ഹര്ദ ജിലല്, മധയ്്രപേദശ്
aധയ്ാപന പരിചയം: 31 വര്ഷം
വിദയ്ാഭയ്ാസേയാഗയ്ത: eം.e. (േസാേഷയ്ാളജി), ബി.eഡ്.
െമാൈബല് േഫാണ്◌്: 91-9926534301
iേpാഴെt േജാലി: ലക്ചറര്◌്, ഗവ. േഗള്സ് ഹയര്◌്
െസkന്ഡറി സ്കൂള്◌്, തി്രമാനി, ഹര്ദ ജിലല്, മധയ്്രപേദശ്

