
 
 

आमुखम ्

राष्ट्रिय-पाठ्यचयाायााः रूपरेखा (2005) ज्ञापयष्ट्ि यि् बालकानाां ष्ट्िद्यालयीयां जीिनां बाह्य-जीिनने सह योजनीयम ्। अयां ष्ट्सद्धान्िाः 

पसु्िकीय-ज्ञानस्य िस्माि् न्यासाद ् ष्ट्िपरीिाः अष्ट्स्ि यस्य प्रभाििशाि् अस्माकां  व्यिस्था अद्यािष्ट्ि ष्ट्िद्यालयस्य गहृस्य च मध्ये 

अन्िरालां ष्ट्िरष्ट्चिििी अष्ट्स्ि । निून-राष्ट्रिय-पाठ्यचयाािाररिााः पाठ्यक्रमााः पाठ्यपसु्िकाष्ट्न च एिम ्आिारभिूष्ट्िचारां ष्ट्क्रयान्िष्ट्यिमु ्

एकाः प्रयासाः अष्ट्स्ि । एिष्ट्स्मन ्प्रयासे प्रत्येकां  ष्ट्िषयस्य दृढष्ट्भत्त्या आिरणस्य अथ च सचूना-सांस्मारणस्य प्रििेृाः ष्ट्िरोिाः समाष्ट्िष्टाः 

अष्ट्स्ि । आशासे यि ्एिे प्रयासााः अस्मान ्राष्ट्रिय-ष्ट्शक्षा-नीिौ (1986) िष्ट्णािायााः बालकेष्ट्न्िि-व्यिस्थायााः ष्ट्दष्ट्श सदुरूां नेरयष्ट्न्ि ।  

 एिस्य प्रयत्नस्य साफल्यम ् अिनुा एिष्ट्स्मन ् िथ्ये आष्ट्ििम ् अष्ट्स्ि यि् ष्ट्िद्यालयानाम ् आचायाााः अध्यापकााः च बालकेभ्याः 

कल्पनाशील-गष्ट्िष्ट्ििीनाां प्रश्नानाां च साहाय्येन ष्ट्शक्षणाष्ट्िगमसमये स्िीयेष ु अनभुिेष ु ष्ट्चन्िनां किुाम ् ष्ट्कयिाः अिसरान ् प्रददष्ट्ि । 

अस्माष्ट्भाः एिि् मन्िव्यां यि् यष्ट्द समयां स्थानां स्ििन्रिाां च बालकेभ्याः प्रयामामाः िष्ट्हा बालकााः ज्येष्ठाः समष्ट्पािया सचूना-सामग्र्या सह 

यकु्तत्िा सङ्घषं च कृत्िा निून-ज्ञानस्य सजानां कुिाष्ट्न्ि । ष्ट्शक्षायााः ष्ट्िष्ट्ििानाां सािनानाम ्एिञ्च स्रोिसाम ्अिहलेनस्य प्रमखुां कारणां 

पाठ्यपसु्िकस्य परीक्षायााः एकमारम ्आिारत्िेन ष्ट्नमााणस्य प्रिषृ्ट्ताः अष्ट्स्ि । सजानस्य प्रारम्भस्य च ष्ट्िकासाथाम ्आिश्यकम ्अष्ट्स्ि 

यि् ियां बालकान ्ष्ट्शक्षणस्य प्रष्ट्क्रयायाां पणूा-सहभाष्ट्गत्िेन अङ्गीकुमााः िथा च िेषाां सहभाष्ट्गिाां सषु्ट्नष्ट्िनिाम, िे बालकााः ज्ञानस्य 

ष्ट्निााररि-मारायााः ग्राहकााः सष्ट्न्ि इष्ट्ि ष्ट्चन्िनां त्यक्तव्यम ्।  

एिाष्ट्न उद्दशे्याष्ट्न ष्ट्िद्यालयस्य दठष्ट्नक-जीिने कायाशठल्याां च भशृां पररििानां इामष्ट्न्ि । दठनष्ट्न्दन्याां समय-सारणयाां नमनीयत्िां 

(लचीलापन) िािदिे आिश्यकम ्अष्ट्स्ि यािि ्िाष्ट्षाक-ष्ट्दनदष्ट्शाकायााः ष्ट्क्रयान्ियन ेजागरुकिा, यने ष्ट्शक्षणाथं ष्ट्नयि-ष्ट्दनानाां सङ््या 

िास्िष्ट्िकां  रूपां स्िीकुयााि ् । ष्ट्शक्षण-मलू्याङ्कनयोाः ष्ट्िियाः अष्ट्प एनां ष्ट्िषयां ष्ट्निेरयष्ट्न्ि यि ् इदां पाठ्यपसु्िकां  ष्ट्िद्यालये बालानाां 

जीिनेभ्याः मानष्ट्सकोद्वगेस्य ष्ट्खन्निायााः च स्थाने हषं प्रदािुां ष्ट्कयि ् प्रभाष्ट्ि ष्ट्सध्यष्ट्ि । भारस्य समस्यायााः समािानाथं पाठ्यक्रम-

ष्ट्नमाािषृ्ट्भाः ष्ट्िष्ट्भन्नेष ु चरणषे ु ज्ञानस्य पनुष्ट्नािाारण-समये बालानाां मनोष्ट्िज्ञानाय एिञ्च अध्यापनाय उपलब्ि-समयस्य ध्यानां दािुां 

पिूाापके्षया अष्ट्िकाः सचेष्टाः प्रयत्नाः कृिाः अष्ट्स्ि । एषाः प्रयासाः इिोपष्ट्प गभीरिया स्याि् इष्ट्ि प्रयत्ने इदां पाठ्यपसु्िकां  ष्ट्चन्िनाय, 

ष्ट्िस्मयाय, लघसुमहूषे ुिािाालापाय  िकााय एिां च चचाायठ िथा च हस्िाभ्याां ष्ट्क्रयमाणभे्याः गष्ट्िष्ट्िष्ट्िभ्याः प्राथष्ट्मकिाां प्रयामष्ट्ि । 

 राष्ट्रिय-शठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषद ् एिस्य पसु्िकस्य रचनायठ ष्ट्नष्ट्मािायााः पाठ्यपसु्िक-ष्ट्नमााण-सष्ट्मिेाः पररिमस्य कृिे 

कािाज्ञ्यां प्रकटीकरोष्ट्ि । पररषद ्सामाष्ट्जक-ष्ट्िज्ञान-पाठ्यपसु्िकस्य परामशादाि-ृसष्ट्मिेाः अध्यक्षां आचायाहरर-िासदुिेन-्महोदयां प्रष्ट्ि िथा 

च एिस्यााः पाठ्यपसु्िक-सष्ट्मिेाः मु् य-परामशादारीं ष्ट्िभापाथासारथीमहोदयाां प्रष्ट्ि ष्ट्िशेषरूपेण आभारां प्रकटयष्ट्ि ।  एिस्य 

पाठ्यपसु्िकस्य ििाने बहुष्ट्भाः ष्ट्शक्षकठ ाः योगदानां कृिम ्। एिद ्योगदानां  सफलीकिुं ियां िेषाां प्राचायााणाम ्अष्ट्प अभाररणाः स्माः । ियां 

िाष्ट्न सिााष्ट्ण सङ्घटनाष्ट्न  सांस्थााः च प्रष्ट्ि कृिज्ञााः स्माः  यठाः  स्िीय-सामग्रीणाां सांसािनानाम ्एिां च सहयोष्ट्गनाां  साहाय्यस्य स्िीकरण े   

औदायापिूाकां  सहयोगाः कृिाः । ियां माध्यष्ट्मकोाचष्ट्शक्षा-ष्ट्िभाग-मानि-सांसािन-ष्ट्िकास-मन्रालय-द्वारा ष्ट्नयकु्तस्य आचायामणृाल-

मीरीमहोदयस्य  एिां आचायाजी.पी.दशेपाणडे-महोदयस्य  आध्यक्ष्ये  ष्ट्नष्ट्मािायााः ष्ट्नरीक्षण-सष्ट्मिेाः  िान ्सदस्यान ्प्रष्ट्ि  िन्यिादिचाांष्ट्स 

व्यिहरामाः ये स्िकीयां मलू्यिन्िां समयां सहयोगां च दतिन्िाः । व्यिस्थागि-सांस्करणषे ु  स्िीय-प्रकाशनषे ुच  नठरन्ियेण   परररकाराय 

समष्ट्पािा पररषद ्ष्ट्टप्पणीाः परामशाान ्च स्िागिीकरररयष्ट्ि येन  भाष्ट्िसांशोिनेष ु  साहाय्यां स्िीकिुं शक्तयेि ।   

           

                                                                                                                                                         ष्ट्नदशेकाः    

राष्ट्रियशठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षणपररषद ् 

निदहेली 
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पाठ्यपुस्तकनिमााणसनमनतिः 

अध्यक्षाः, सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञानपाठ्यपसु्िक-परामशादाि-ृसष्ट्मष्ट्िाः 

हरीिासदुिेनाः, प्रोफेसराः, इष्ट्िहासष्ट्िभागाः, कलकताष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, कोलकािा ।  

मुख्यपरामर्ादाता 

शारदाबालगोपालनाः, सेंटर फार द स्टडी आफ डेिलष्ट्पांग सोसाइटीज, राजपरुरोड, निदहेली ।  

सदस्यािः  

अजांष्ट्लनरोना, एकलव्य-शठष्ट्क्षकशोि-निाचार-सांस्थानम,्मध्यप्रदशेाः ।  

अरष्ट्िांदसरदाना, एकलव्यशठष्ट्क्षकशोि-निाचार-सांस्थानम,् मध्यप्रदशेाः ।  

ष्ट्दप्ताभोगाः, ष्ट्नरन्िर-सेंटर फार जेंडर एिां ष्ट्शक्षासांदभासमहूाः, सिोदय-इन्कलेि-निदहेली ।  

जयाष्ट्सांहाः, प्रिक्ता, डी.ई.एस.एच, एन.सी.ई.आर.टी 

कृरणामनेनाः, रीडर,लेडी-िीराम-कालेज, ष्ट्दल्लीष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः,  ष्ट्दल्ली ।  

लष्ट्िकागपु्ता,परामशादारी,डी.ई.ई.,एन.सी.ई.आर.टी ।  

मोहनदशेपाणडे, समन्ियकाः, आभा (आरोग्यमान), पणुे ।  

एम.िी.िीष्ट्निासनाः, प्रिक्ता, डी.ई.एस.एस.एच.एन.सी.ई.आर.टी ।  

सांजयदबेु, रीडर, डी.ई.एस.एस.एच., एन, सी.ई.आर.टी ।  

शोभा िाजपयेी, शासकीयमाध्यष्ट्मकष्ट्िद्यालयाः,  उडा.जनपदां हरदा.मध्यप्रदशेाः ।  

स्िाष्ट्ििमाा, हरेरटेजस्कूल, रोष्ट्हणी, ष्ट्दल्ली ।  

सदस्यिः समन्वयकिः च  

डब्ल्य.ूथेमीचोनरेमसनाः, प्रिक्ता, एन.सी.ई.आर.टी, निदहेली ।  

  



 
 

 

भारतीय-संनवधािम ्

उदे्दनर्का 

ियां भारिीयााः, भारिदशेम ् एकां  
1[सम्पूणा-प्रभुत्व-सम्पन्िम्, 

समाजवानद, पंथ-निरपेक्षम्, लोकतन्रात्मक-गणराज्यं] ष्ट्नमाािुां 

िथा च िस्य समस्िनागररकाणाां कृिे; 

सामाष्ट्जकम ्आष्ट्थाकां  िथा च राजनठष्ट्िकां  न्यायम,् ष्ट्िचारस्य, 

अष्ट्भव्यके्ताः, ष्ट्िश्वासस्य, िमास्य, 

उपासनायााः च  स्ििन्रिाम,्  

प्रष्ट्िष्ायायााः अिसरस्य च समिाां  

प्रापष्ट्यिुां  

िथा च िेष ुसवेषु मानिीयगौरिस्य िथा च 2[रानरियैकतायािः 

अखण्डतायाश्च] सुनिश्चयकरर ंबन्ििुाां सांििाष्ट्यिुां....... 

दृढसांकल्पााः भतू्िा अस्यां स्वसंनवधािसभायाम ् अद्य 

निम्बरमासस्य 26 िम े ष्ट्दनाङ्के1949 िम े ख्रीस्िाब्द े (मागाशीषे 

शकु्तलसप्तम्याां 2006 िम े ष्ट्िक्रमसांित्सरे) एतत ् संनवधािम ्

अङ्गीकुमािः अनधनियनमतं तथा च आत्मानपातं कुमािः ।  

 

1.  सांष्ट्ििानाष्ट्िष्ट्नयमाः (द्वाचत्िाररांशां सांशोिनम)् 1976 इत्यस्य ष्ट्द्विीय-

िारायााः द्वारा (3.1.1977 िाः) “प्रभतु्ि-सम्पन्नलोकिन्रात्मक-गणराज्यम”् 

इत्यस्य स्थाने प्रष्ट्िस्थाष्ट्पिम ्।  

2. सांष्ट्ििानाष्ट्िष्ट्नयमाः (द्वाचत्िाररांशां सांशोिनम)् 1976 इत्यस्य ष्ट्द्विीय-

िारायााः द्वारा (3.1.1977 िाः) “रारिस्य एकिााः” इत्यस्य स्थान े

प्रष्ट्िस्थाष्ट्पिम ्। 



 
 

आभारिः 

इदां पाठ्यपसु्िकां  केिलां लेखकसमहूस्य प्रयासानाां पररणामाः  नाष्ट्स्ि । पसु्िकष्ट्नमााणस्य क्रम ेअस्माकां  सहकष्ट्माणाः 

ष्ट्मराष्ट्ण च पथृक्-पथृक्-प्रकारेण स्िस्य समयां सहयोगां च दतिन्िाः । अस्माकम ्आन्िररक-समीक्षा-सष्ट्मिाेः सदस्यरूपणे 

मरेी-जॉनाः एस.मोष्ट्हन्दराः,आष्ट्दत्यष्ट्नगमाः िथा च सी.एन.सबु्रह्मणयमाः यथाकालां स्िस्य महत्त्िपणूणाः परामशणाः अस्माकां  

मागादशानां कृििन्िाः । सािामिे सौलीबेंजाष्ट्मनाः राजीिभागािाः साराजोसफाः अनगुपु्ता प्रभमुहापाराः फराहनकिी 

अििने्िशरणाः सजुीिष्ट्सन्हा भपूने्ियादिाः िथा च योगेन्ियादिाः पथृक्-पथृक्-पाठेष ु स्िष्ट्टप्पणीं प्रदतिन्िाः ।एलेक्तस-

एम.जाजााः एकष्ट्स्मन ् पाठे ष्ट्िशषेणे परामशादानाद ् आरभ्य स्रोिसामग्र्यााः अन्िेषण े च सष्ट्क्रयभषू्ट्मकाां ष्ट्निोढिान ् । 

केशिदासाः एकष्ट्स्मन ् पाठे ष्ट्िशषेरूपणे योगदानां कृििान ् । समुांगलादासाः अस्माकां  कृिे इप्टायााः गीिस्य उपलष्ट्ब्िां 

काररिििी यस्य प्रयोगां ियां स्िस्य प्रथम ेपाठे कृििन्िाः । बेनाः अस्माकां  कृिे नागालैंडस्य ष्ट्चमाजीग्राम ेिणडुलस्य कृषाेः 

ष्ट्िषये सचूनाां दतिान ्। एिदष्ट्िरराय ियां ष्ट्िशषेरूपणे उिाशीबटुाष्ट्लयाां प्रष्ट्ि आभारां व्यक्तीकुमााः  यस्यााः पाश्व ेन्यनूाः कालाः 

आसीि ्पनुरष्ट्प सा आङ्गलसांस्करणस्य सम्पादनां किुं स्िीकृिििी । िया कृिसम्पादनस्य कारणिाः पसु्िकस्य गणुिता 

िष्ट्िािा अष्ट्स्ि । 

अस्य पसु्िकस्य सम्पादन ेष्ट्िषयिस्िनुाः ष्ट्िषये च परामश ंदािुां ियां ष्ट्िशषेणे पिूााभारद्वाजस्य कृिे िन्यिादज्ञापनां  

किुाष्ट्मामामाः । िस्यााः काय ेअरष्ट्िन्दसरदाना शोभािाजपईे टुलटुलष्ट्िश्वासाः प्रकाशकान्िाः िथा च सषु्ट्प्रयापाठकाः अष्ट्प 

पयााप्तां सहयोगां कृििन्िाः । लष्ट्िकागपु्ता सिेषाां पाठानाां प्रारष्ट्म्भकमनिुादां कृिििी िथा च पिाद ्अष्ट्प िेषाम ्उपरर िठयापिूाकां  

कायं कृिििी ।  

आर.के.लक्ष्मणाः (ष्ट्द-टाइम्स-ऑफ-इष्ट्णडया) शीलािीराः पोइली-सने-गपु्ता िथा च अांजष्ट्ल माांटेररयो स्िस्य 

रचनानाम ्उपयोगां किुाम ्अनमुष्ट्िां दतिन्िाः । पेंइगइुन-िषू्ट्लके महारारिसिाकाराः च अष्ट्प स्िप्रकाशनस्य उपयोगां किुाम ्

अनमुष्ट्िां दतिन्िाः ।  

ष्ट्चराङ्कनस्य काये ज्येष्ठाः सह बालकठ ाः अष्ट्प सहयोगाः प्रदताः । शासकीयमाध्यष्ट्मकष्ट्िद्यालयाः उडा  जनपदां 

हरदायााः बालकााः अष्ट्प ग्राम े जायमानाां कायााणाां ष्ट्िषये ष्ट्चराङ्कनां कृििन्िाः । िेषाां ष्ट्चराणाां कोलाज इत्यिेेषाां 

ग्रामीणक्षेरषे ु आजीष्ट्िकाम ् अिबोिष्ट्यिुां प्रयोगाः कृिाः अष्ट्स्ि । अष्ट्दिेाः ऐश्वयाायााः अनीशायााः स्िराल्यााः मीनाक्ष्यााः 

सहरस्य च ष्ट्चराणाम ् उपयोगाः एिष्ट्स्मन ् पसु्िके कृिमष्ट्स्ि । िेष ु या ष्ट्िष्ट्िििा अष्ट्स्ि िस्यााः माध्यमने ष्ट्िष्ट्िििायााः 

अििारणाां ज्ञािुां साहाय्यां लब्िमष्ट्स्ि । 

ष्ट्चराङ्कनां मु् यरूपणे ष्ट्िशाखाप्रकाशनस्य अष्ट्स्ि । साः यया सकू्ष्मिया लग्नशीलिया च पाठानाम ्

आिश्यक्तायााः अनरुूपां ष्ट्चराङ्कनां कृििान ्ििाः पसु्िकमिेन्नािीन्यम ्उपगिम ्। एिदथं साः िन्यिादाहााः अष्ट्स्ि । प्रथमे 

पाठे समीरस्य कथायााः उपरर आिाररिष्ट्चरां शाश्विीचौिरी रष्ट्चिििी । ियां िस्यााः आभाररणाः स्माः । 

पसु्िके प्रयकु्ताष्ट्न अन्याष्ट्न सिााष्ट्ण ष्ट्चराष्ट्ण अस्मभ्यां डाउन-टू-अथने िथा च ष्ट्हन्दसु्िानटाइम्स इत्यनने प्रदताष्ट्न । 

ियां ष्ट्िशषेणे आउटलकुसमहूां प्रष्ट्ि आभाररणाः स्माः ये अस्माकम ्आिश्यकिााः प्रष्ट्ि बहुसांिेदनशीलााः आसन ्। यठनब्रेमनेस्य 

पाष्ट्थािशाहस्य च ष्ट्चराणामष्ट्प पसु्िके प्रयोगाः कृिाः अष्ट्स्ि । मतृ्युांजयचटजी प्रारम्भ ेअस्माकां  कृिे पाठानाां सज्जायााः 

आिरणस्य च ष्ट्िषये महत्त्िपणूाान ्परामशाान ्दतिान ्िथा च सोहनपालेन स्िसमस्िक्षमिया कौशलेन अष्ट्प च समपाणेन 



 
 

सह एिस्य पसु्िकस्य कृिे अष्ट्न्िमां स्िरूपां दतिान ्यस्माि ्कारणाि ्लेखकसमहूस्य अजस्रपररिमाः अष्ट्स्मन ्रूपणे परुिाः 

आगिाः । अरष्ट्िांदसरदाना इत्यस्य ष्ट्दप्ताभोगस्य च व्यापकानभुिठाः एिस्य पसु्िकस्य अष्ट्न्िमरूपाथं साहाय्यां लब्िम ्। 

सेंटर-फॉर-दा-स्टडीज- ऑफ-डेिलष्ट्पांग-सोसायटीज(सी.एस.डी.एस.) इष्ट्ि एकलव्य-शठष्ट्क्षक-शोि-निाचार-

सांस्थानां मध्यप्रदशेाः-ष्ट्नरन्िरां जेंडरष्ट्शक्षासन्दभासमहूाः िथा च अांकुर-सोसायटी-फॉर- ऑल्टरनट्ेष्ट्िज-इन-एजकेुशन इष्ट्ि 

एिस्य पसु्िकस्य सज्जीकरणे महत्त्िपणूं दाष्ट्यत्िां ष्ट्नरूढिान ्। िे अस्माकां  याचनायााः आिश्यक्तायााः च अनरुूपां यथासम्भिां 

सहयोगां कृििन्िाः । िीअष्ट्िकारी ष्ट्िकासाः सष्ट्चनाः घनश्यामाः च (सी.एस.डी.एस.), ष्ट्दनशेपटेलाः (एकलव्याः) 

शाष्ट्लनीजोशी माष्ट्लनीघोषाः िी.टी.प्रसन्ना अष्ट्नलहासदा च नठरन्ियेण अस्माकां  साहाय्यां कृििन्िाः । 

एिठाः जनठाः साि ंबहिाः अष्ट्भभािकााः ष्ट्शक्षकााः ष्ट्िद्याष्ट्थानाः च ये एिस्य पाठ्यपसु्िकस्य ष्ट्िषये जानष्ट्न्ि स्म िे अष्ट्प 

एिस्याां प्रष्ट्क्रयायाां सष्ट्म्मष्ट्लिााः । एिस्माि ्कारणाि ्ियां निूनठाः ष्ट्िचारठाः बालकानाां पररचयां कारष्ट्यिुां समथाााः अभिाम । ियां 

राष्ट्रियशठष्ट्क्षकानसुन्िानप्रष्ट्शक्षणपररषदाः निदहेल्यााः अष्ट्प अिमणाााः स्माः येषाां कारणिाः इदां कायं सम्भिमभिू । एिस्य 

ष्ट्िषये परामशाााः ष्ट्टप्पणीाः च सादरम ्आमष्ट्न्रिााः सष्ट्न्ि । 

एिस्य पसु्िकस्य ष्ट्नमााणसहयोगां दािुां सष्ट्ििाष्ट्सन्हा प्रोफेसराः अध्यक्षाः च डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी. 

इत्यस्य कृिे ष्ट्िशषेरूपणे िन्यिादज्ञापनां किुाष्ट्मामामाः ।  

ियां पसु्िकस्य ष्ट्िकास े ष्ट्िष्ट्भन्नचरणेष ुसहयोगाय अरष्ट्िांदशमाणाः डी.टी.पी.आपरेटरस्य सनुयनाष्ट्ििारीियाायााः 

सीष्ट्नयर-प्रफू-रीडर इत्यस्यााः च ष्ट्िशषेरूपणे कृिज्ञााः स्माः । 

प्रकाशनष्ट्िभागद्वारा अस्मभ्यां पणूासहयोगाः सषु्ट्ििााः च प्राप्तााः सष्ट्न्ि एिदथं ियां िेषाम ्आभाररणाः स्माः । 

 

  



 
 

पुस्तक-प्रयोगं कथं कुयााम  

“सामानजकराजिैनतकजीविम”् नकमथाम ्? 

ये सदस्यााः राष्ट्रियपाठ्यचयाायााः २००५ इत्यस्यााः रूपरेखाां सज्जीकृििन्िाः िेषाां ष्ट्िचाराः आसीि ्यि ्नागररकशास्त्रष्ट्िषयाः 

कष्ट्िि ्ष्ट्िशषेौपष्ट्निेष्ट्शकाि ्अिीिाि ्ष्ट्नगािाः अष्ट्स्ि एिस्माि ्एिस्य पररििानस्य आिश्यकिा अष्ट्स्ि । पाठ्यचयाायााः 

सष्ट्मिेाः सदस्यााः इदमष्ट्प ज्ञाििन्िाः यि ्नागररकशास्त्रम ्अिनुा यािि ्केिलां सिाकाररसांस्थानाां कायाक्रमाणाां च ष्ट्ििरणदान े

एि केष्ट्न्ििम ् आसीि ् । अयां ष्ट्िषयाः अनने प्रकारेण लेखनीयम ् आसीि ् यष्ट्स्मन ् आलोचनात्मकदृष्ट्ष्टकोणाः समाष्ट्हिाः  

भिेि ्। एिस्य सचूनायााः अन्िगािां कष्ट्िि ्निूनाः ष्ट्िषयाः प्रादभुूािाः “सामाष्ट्जकराजनठष्ट्िकजीिनम”् । एिेन निूनने ष्ट्िषयेण 

सामाष्ट्जकराजनठष्ट्िकाष्ट्थाकजीिनानाां ष्ट्िष्ट्भन्नान ्पक्षान ्सम्मले्य स्िक्षेरस्य ष्ट्िस्िाराः कृिाः ।  

सामानजक-जीविं राजिैनतक-जीविञ्च कथं परस्परं नभन्िे स्तिः?   

अष्ट्स्मन ्पसु्िके ष्ट्कष्ट्ञ्चि ्पथृग्रपूां ष्ट्चन्िनां स्िीकृिम ्अष्ट्स्ि यस्य स्पष्टीकरणस्य प्रयासां ियां कृििन्िाः । एिष्ट्स्मन ्रयाणाां 

ित्त्िानाां सष्ट्म्मिणमष्ट्स्ि । 

१.  बालकााः दृढानभुिानाां माध्यमने सम्यक् प्रकारेण ष्ट्शक्षन्िे । एिां ष्ट्िचारां केन्ि ेस्थापष्ट्यत्िा अयां प्रयासाः कृिाः अष्ट्स्ि यि ्

सांस्थास ुप्रष्ट्क्रयास ुच चचाा काल्पष्ट्नकितृान्िानाम ्अथिा केसस्टडी इत्यस्योपरर अथिा िेषाम ्अभ्यासानाम ्आिारेण 

भिेि ्ये बालकानाां स्िानभुिठाः सम्बद्धााः भिेयाुः । 

२.  अििारणानाां बालकााः अनने प्रकारेण पररचयां प्राप्नयुाुः यस्माि ्िेषाम ्अिबोिाः भिेि ्िे केिलां िथ्याष्ट्न सचूनााः च 

यािि ्एि सीष्ट्मिााः न भिेयाुः । एिदथं ये उपायााः कृिााः सष्ट्न्ि िे सचूनानाां ष्ट्नकषाः । पाठे अभ्यास ेच बालकेभ्याः 

एिादृशााः प्रश्नााः प्रदतााः सष्ट्न्ि ये प्रश्नााः िान ्ष्ट्चन्िष्ट्यिुां पे्ररयेयाुः िथा च पररभाषााः न्यनूाष्ट्िन्यनूरूपणे स्थाष्ट्पिााः सष्ट्न्ि । 

३. बालकााः सामाष्ट्जकाष्ट्भाः पाररिाररकाष्ट्भाः सांरचनाष्ट्भाः सह घष्ट्नष्रूपणे यकु्तााः भिष्ट्न्ि । एितथ्यां मनष्ट्स ष्ट्निाय ियां 

प्रयासां कृििन्िाः यि ्ष्ट्िष्ट्भन्नषे ुष्ट्िषयेष ुचचां कुिान्िाः आदशााः यथाथासन्िोलनां च भिेि ्। 

४. बालकााः बाह्यानभुि-परुस्सरां कक्षाां प्रष्ट्िशष्ट्न्ि । एिष्ट्स्मन ्पसु्िके ष्ट्िषयेष ुयेन प्रकारेण चचाा कृिा अष्ट्स्ि सा चचाा 

बालकानाां ज्ञान ेअष्ट्भिषृ्ट्द्धां करोष्ट्ि । िथा च अिबोद्धुां ष्ट्नरीक्षष्ट्यिुां च अिसरां प्रददाष्ट्ि । पसु्िके यथाथं दष्ट्शािमष्ट्स्ि । 

एिेन सहठि इदां िष्ट्णािमष्ट्स्ि यद ्ियम ्आदशाष्ट्स्थष्ट्िां प्रष्ट्ि कथां िष्ट्िािुां शक्तनमुाः । िेषामादशााणाम ् उपरर बलाघािाः 

कृिाःअष्ट्स्ि ये सांष्ट्ििान ेष्ट्नष्ट्हिमलू्यानामपुरर आिाररिााः सष्ट्न्ि । एिेषाां मलू्यानाां कृिे जनठाः याः सङ्घषााः कृिाः िे अष्ट्प 

आिारभिूााः सष्ट्न्ि । 

इदां पसु्िकां  चिषुुा घटे्टष ुष्ट्िभक्तमष्ट्स्ि ये घट्टााः ष्ट्िष्ट्भन्नाििारणास ुप्रकाशां ष्ट्नष्ट्क्षपष्ट्न्ि । एिे सष्ट्न्ि–  ष्ट्िष्ट्िििााः, सिाकाराः, 

स्थानीयसिाकाराः प्रशासनम,् आजीष्ट्िका च । प्रत्येकां  घटे्ट एकाष्ट्िकााः पाठााः सष्ट्न्ि ये एिास ुअििारणास ुष्ट्िस्िरेण 

चचां कुिाष्ट्न्ि । 

(१)  प्रत्येकं पाठस्य प्रारम्भिः 

प्रत्येकां  पाठाः द्वाभ्याां ित्त्िाभ्याां प्रारभिे यस्य माध्यमने बालेष ुिां पाठां  प्रष्ट्ि रुष्ट्चाः िस्य ष्ट्िषये च अष्ट्िकां  ज्ञािमु ्उत्सकुिा 

जायि े। प्रथमां ित्त्िम ्अष्ट्स्ि पररचयात्मकाः भागाः याः सम्पणूास्य पाठस्य ष्ट्कष्ट्ञ्चद ्दशानां कारयष्ट्ि यि ्अयां पाठाः केष ु

मु् यष्ट्िन्दषु ुचचां करररयष्ट्ि । बालकानाां कृिे िेषाां ष्ट्जज्ञासाििानाय प्रश्नााः प्रदतााः सष्ट्न्ि िथा च एिादृशााः प्रश्नााः अष्ट्प 

सष्ट्न्ि ये बालकानाां कृिे िेषाम ्अनभुिठाः ष्ट्िषयठाः च सम्बद्धिायााः अिसरां कल्पयष्ट्न्ि । अपरां ित्त्िम ्अष्ट्स्ि प्रत्येकां  पाठे 

आदौ एि आगन्िा ष्ट्कष्ट्ञ्चद ्बहृष्ट्ाचरां यस्य साहाय्येन बालाः इदमनभुिां प्राप्स्यष्ट्ि यि ्पाठाः कष्ट्स्मन ्ष्ट्िषये अष्ट्स्ि । 

एषा आशा अष्ट्स्ि यि ्कक्षायाां पाठनकाले ष्ट्शक्षकाः पसु्िके प्रदतप्रश्नठाः ष्ट्चरठाः च साकां  स्िस्य प्रश्नानाां ष्ट्चराणाां च प्रयोगां 

करररयष्ट्ि । 



 
 

 

गते पाठे भवन्तः ववववधतायाः ववषये पवठतवन्तः कदावित ्ये जनाः अन्येभ्यः 

वभन्नाः भववन्त तेषाां परिहासः वियते । तथा ि ते बहुष ुगवतवववधष ुअथवा 

समहूषे ुसवममविताः न वियन्ते । यवद अस्माकां  वमत्रावि अथवा अन्ये जनाः 

अस्मावभः साधधम ्अवप एतादृशां व्यवहािां कुयुधः दःुखम ्अनभुवेम तेभ्यः कुप्येम 

तथा ि वयम ्असहायाः इवत अनभुवेम । वकां  भवन्तः कदावित ्विवन्ततवन्तः 

यत ्इत्थां वकमथं भववत ? 

अवस्मन ्पाठे वयम ्इदम ्अवगन्तुां प्रयासां करिष्यामः यत ्एतादृशाः अनभुवाः 

अस्माकां  समाजेन सह तथा ि अस्माकां  परिवेश ेववद्यमानावभः असमानतावभः 

सह कथां समबद्ाः सवन्त । 

(२) पाठस्य मध्यस्थािः प्रश्ािः अभ्यासािः च 

भिन्िाः िक्ष्यष्ट्न्ि यि ्प्रत्येकां  पाठे काष्ट्नचन िणायकु्ताष्ट्न 

कोष्काष्ट्न प्रदताष्ट्न सष्ट्न्ि येष ु चचााथं केचन ष्ट्िषयााः 

सष्ट्न्ि केचन प्रश्नााः प्रदतााः सष्ट्न्ि केचन अभ्यासााः अष्ट्प 

प्रदतााः सष्ट्न्ि । एिेषाां सिेषाम ् अनकेे प्रयोगााः सष्ट्न्ि- 

प्रथमां ि ु अयम ् अष्ट्स्ि यि ् ष्ट्शक्षकाः अनमुीयेि ् यि ्

ष्ट्िद्याथी कक्षायाां पाष्ट्ठिपाठां  ष्ट्कयन्िां ज्ञाििान ्इष्ट्ि । 

 

नितीयिः अध्यायिः 

 

नवनवधता तथा च   

भेदभाविः    

 

हके्तटराः िस्य ष्ट्मरां च ष्ट्कां  िथ्यां ष्ट्िरुध्य सांघष ंकुिाष्ट्न्ि स्म ? 

अश्विेजनााः कथां भदेभािस्य सम्मखुीकरणां कुिाष्ट्न्ि स्म, 

एिस्य सचूीं कुिान्ि ु–  

1. 

2. 

3. 

3.  केनष्ट्चि ् शाकष्ट्िके्ररा सह िािां कुिान्ि ु िथा च जानन्ि ु यि ् साः ष्ट्नजकायं कथां करोष्ट्ि- सज्जा, क्रयणां, 

ष्ट्िक्रयाणाष्ट्दकम ्इष्ट्ि । 

4.  बाचाुः इत्यनने एकष्ट्दनस्य अिकाशग्रहणाि ्पिूामष्ट्प ष्ट्चन्िनीयां भिष्ट्ि, इत्थां ष्ट्कमथामष्ट्स्ि ? 



 
 

अपराः ष्ट्िषयाः अयमष्ट्स्ि यि ्ष्ट्िद्याष्ट्थानाम ्अनभुिष्ट्िषये िषेाां यााः अििारणााः सष्ट्न्ि िासाां 

ििानां स्याि ्। ििृीयाः अयां ष्ट्िषयाः ििािे यि ्पिंू ष्ट्िद्याथी पाष्ट्ठिष्ट्िषयान ्स्मरेि ्िथा च ििामानकाष्ट्लके पाठे िेषाां प्रयोगां 

कुयााि ्।  

ररके्त कोष्के चचााथं प्रदतानाां ष्ट्िषयाणाां िात्पयाम ्अष्ट्स्ि यि ्बालााः समहू ेचचां कुयुााः पिााच सम्पणूाकक्षायाां िािययेाुः ।  

चचाायााः कृिे ये ष्ट्िषयााः प्रदतााः सष्ट्न्ि िे मु् यरूपणे बालकानाम ्अनभुिानाम ्उपरर केष्ट्न्ििााः सष्ट्न्ि येन बालकानाम ्

अििारणायााः ज्ञानस्य ष्ट्िस्िाराः भिेि ्। अिाः समयस्य अभािे सत्यष्ट्प एिेष ुध्यानम ्अिश्यम ्एि दािव्यम ्। 

   

(3)  अभ्यासिः 

पाठोतरप्रश्नानाां ष्ट्नमााणसमये इदां ध्यानां दतमष्ट्स्ि यि ्ष्ट्िद्याष्ट्थानाः स्िज्ञानस्य ष्ट्िस्िारां किुं शक्तनयुाुः पाठस्य ष्ट्िषयिस्िनुाः 

केिलां रटनां प्रयोजनां नाष्ट्स्ि । ष्ट्िद्याथी स्िकीयठाः भािठाः प्रश्नानाम ्उतरां ष्ट्लखेि ्एिदथं साः प्रोत्साहनीयाः । 

ष्ट्िष्ट्भन्नप्रकारकाणाां प्रश्नानाां सांष्ट्क्षप्तष्ट्ििरणम ्अिाः ष्ट्लष्ट्खिमष्ट्स्ि । 

 केचन प्रश्नााः एिष्ट्स्मन ्ष्ट्िषये बलाघािां कुिाष्ट्न्ि यि ्ष्ट्िद्याष्ट्थानाः 

पाठस्य प्रमखुष्ट्बन्दनू ्ष्ट्िष्ट्शष्टप्रकारेण आििेरन ्। 

 केचन प्रश्नााः एिादृशााः सष्ट्न्ि ये ष्ट्िद्याष्ट्थानाः अनभुिािाररिोतराष्ट्ण 

दािुां पे्ररयष्ट्न्ि ।   

 केचन एिादृशााः प्रश्नााः सष्ट्न्ि ये 

प्रदतसचूनायााः आिारेण ष्ट्िद्याष्ट्थाष्ट्भाः 

साकां  िोलनाां किुं कथयष्ट्न्ि । 

 केचन प्रश्नााः िादृशााः सष्ट्न्ि येषाां 

प्रयोजनमष्ट्स्ि यि ्ष्ट्िद्याष्ट्थानाः िासाां 

पररष्ट्स्थिीनाां कल्पनाां कुयुााः यासाां ष्ट्िषये 

िे पष्ट्ठििन्िाः सष्ट्न्ि । एिे प्रश्नााः िाभ्याः 

ष्ट्िशषेपररष्ट्स्थष्ट्िभ्याः सञ्जािानाां 

ष्ट्िषयाणाां प्रष्ट्िष्ट्क्रयााः अष्ट्भलषष्ट्न्ि । 

 केचन िादृशााः अन्यप्रकारकााः प्रश्नााः सष्ट्न्ि येष ुष्ट्चराणाम ्उपयोगाः ष्ट्क्रयिे । िेषाम ्आिारेण ष्ट्िद्याष्ट्थानाः एिस्य िणानां 

कुिान्ि ुयि ्ष्ट्चर ेष्ट्कां  दृश्यिे िि ्च प्रदतने पाठेन कथां सम्बद्धम ्अष्ट्स्ि ?  

अिोष्ट्लष्ट्खििाष्ट्लकायाां प्रदतकथनानाम ्उपरर दृष्ट्ष्टपािां कुिान्िु ।  ष्ट्कां  भित्याः पररचिेुां शक्तनिुष्ट्न्ि यि ्िे 

सिाकारस्य केन स्िरेण सम्बष्ट्न्ििााः सष्ट्न्ि? िेषाां परुिाः ष्ट्चह्नां कुिान्िु। 

स्थानीयाः     राज्यम ्       राष्ट्रियाः               

भारिसिाकारस्य रूसेनदशेेन सह मठरी-सम्बन्ि-स्थापनस्य ष्ट्नणायाः ०            ०             ० 

जम्मभूिुनेश्वरयोाः मध्ये निीनरेलसेिारम्भयस्य ष्ट्नणायाः      ०            ०             ० 

पष्ट्िमबांगालसिाकारस्य सिेष ुसिाकारीयेष ुष्ट्िद्यालयेष ु  ०            ०             ० 

अष्टमकक्षायाां पररषदाः परीक्षाां स्िीकिुं ष्ट्नणायाः           

 

वितीयः समीिः ववद्याियां 

वकमथं न गच्छवत स्म ? भवताां 

विन्तनानसुािां यवद सः ववद्याियां 

गन्तुवमच्छेत ् तवहध वकम ् सः 

पाियेत् ? वकमेतत ्

समीिीनमवस्त यत ् केिन 

बािाः ववद्याियां गन्तुां प्रभववन्त 

तथा ि केिन गन्तुमेव न 

प्रभववन्त ?  एतवस्मन ् ववषये 

ििां कुवधन्तु । 

अभ्यासिः  

1. आरक्षकाणाां ष्ट्कां  कायं भिष्ट्ि ?  

2. राजस्िाष्ट्िकाररणाः कायाद्वयां िदि ु।  

 

5. अिोष्ट्लष्ट्खििाष्ट्लकायाम ् आपणानाां कायाालयानाां च नामाष्ट्न 

परूयन्ि ु – यि ् िे कीदृशाष्ट्न िस्िषू्ट्न प्रापयष्ट्न्ि अथिा कीदृशाष्ट्न 

सिेाकायााष्ट्ण कुिाष्ट्न्ि ?  

आपणानाां कायाालयानाां च नामाष्ट्न     िस्िनूाां सिेानाां च प्रकारााः 

--------------------------------  ------------------------- 

--------------------------------  ------------------------- 



 
 

 5.  अिोष्ट्लष्ट्खििािां पठन्ि ु िथा च 

प्रश्नोतराष्ट्ण यामन्ि,ु ---  

एतस्याः घटनायाः ववषये सिूना तदा प्राप्ता यदा 

केिन जनाः व्रवितां िाि इत्येतां  विवकत्साथं 

विवकत्साियां प्रवत नीतवन्तः । आिक्षकप्राथवमकयाां 

िािः िेवखतवान ्यत ्तमवुिश्य आिमिां तदा जातां 

यदा सः टैंकि इत्यस्मात ्जिां पूियवत स्म । टांकी इवत 

वनमोनग्रामपांिायतस्य जिापवूतधयोजनान्तगधतां 

वनवमधता आसीत ्यतः जिस्य समानरूपेि ववतििां स्यात ् । पिन्त ुिािः आिोपयवत स्म यत ्उच्िजातीयाः जनाः वविोधां 

कुवधवन्त स्म, ते कथयवन्त स्म यत ्टैंकिजिे दवितजातीयानाम ्अवधकािः नावस्त इवत ।  

इवडियन-एकसपे्रस इत्यस्य कावित् वाताध – 1 मई 2004  

क) िािः वकमथं तावितः ?  

ख) वकां  भवन्तः अनभुववन्त 

यत ् इदां प्रकििां 

भदेभावसमबद्म ्

अवस्त ? 

 

ष्ट्िष्ट्भन्नप्रकारकााः एिे प्रश्नााः 

ष्ट्शक्षकाणाम ् एिष्ट्स्मन ् ष्ट्िषये 

साहाय्यां करररयष्ट्न्ि यि ्ष्ट्शक्षकााः अिगामेयाुः यि ्ष्ट्िद्याष्ट्थानाः अििारणााः ज्ञाििन्िाः अष्ट्प च िे िाष्ट्भाः साि ंसम्बद्धााः 

अष्ट्प जािााः । आशा अष्ट्स्ि यि ् ष्ट्िद्याष्ट्थानाां मलू्याङ्कनां किुं ष्ट्शक्षकाः उपरर प्रदतप्रश्नानामनसुारां िेषाम ् आिारेण च 

ष्ट्िष्ट्ििष्ट्िषयसमष्ट्न्ििान ्प्रश्नान ्स्ियम ्अष्ट्प रचष्ट्यरयष्ट्न्ि । 

केषाष्ट्ञ्चि ् प्रश्नानाां रटनस्य प्रितृाेः सिाथा त्यागाः भिेि ् । 

स्िानभुिस्य व्यक्तीकरणां िथा च ष्ट्िषयेष ु चचाा 

अििारणायााः अिगमन ेिाष्ट्भाः साि ंसम्बद्धिायााः कष्ट्िि ्

भागाः अष्ट्स्ि ।  

(४) कथािकािाम ्उपयोगिः 

इदां पसु्िकम ्अनकेेषाां काल्पष्ट्नकानाम ्अकाल्पष्ट्नकानाां  च 

कथानाां प्रयोगां 

करोष्ट्ि यस्माि ् ष्ट्िद्याष्ट्थानाः सांस्थानाां 

ष्ट्िचाराणाां ष्ट्िषये अिगन्िुां सक्षमााः भिेयाुः । 

एिासाां कथानाां प्रयोगाः ष्ट्िद्याष्ट्थाष ु चचााम ्

अन्िाःदशानां च िष्ट्िािुां भिेि ्। अयमिे प्रयासाः 

अष्ट्स्ि यि ्ष्ट्िद्याष्ट्थानाः आत्मानां कथया सािाम ्

अष्ट्िकाष्ट्िकरूपणे योजययेाुः । 

6. अिोष्ट्लष्ट्खििाष्ट्लकाां परूयन्िाः शखेरस्य रामष्ट्लङ्गमस्य ष्ट्स्थिीनाां 

परस्परां िोलनां कुिान्ि ु–  

 

रे्खरिः   रामनलङ्गमिः 

कष्ट्षािभषू्ट्माः    -----------       ------------ 

िष्ट्मकाणाम ्आिश्यकिा  -----------       ------------ 

सस्यष्ट्िक्रयणम ्   -----------       ------------ 

5.  चचां कुिान्ि ु

उपररिनष्ट्चरयोाः अिकरचयनस्य 

िस्य ष्ट्नस्िारणस्य च ष्ट्िष्ट्भन्नष्ट्ििीनाां 

ष्ट्िषये दृष्टिन्िाः।  

1.  भििाां ष्ट्चन्िनानसुारां काः ष्ट्िष्ट्िाः 

अिकरष्ट्नस्िारकस्य जनस्य कृि े

समषु्ट्चिाः अष्ट्स्ि । 

अहम ् एतां ववषयम ् परिहासरूपेि 

स्वीकृतवान ् । परिहासः तस्म ै

जीिधशीिधवस्त्रधारिि ेबािकाय आसीत् 

यः जनपथस्य सममदधयकेु्त मागे ितषु्पथे 

िक्तसङ्केतदीपे वार्त्ाधपत्रावि वविीिीते 

स्म। अहां यदा ततः वििविकया 

गच्छावम स्म सः आङ्गिभाषायाः 

वार्त्ाधपत्रां हस्ते उर्त्ोियन ्......... 

बच्चुमांझी – कश्चि नरचनिकाचालकिः  

अहां ष्ट्बहारस्य कस्माष्ट्ाचि ् ग्रामाि ् आगिाः अष्ट्स्म यर अहां 

ष्ट्शष्ट्ल्पकायं करोष्ट्म स्म । मम भायाा परुरयां च ग्राम ेष्ट्निसष्ट्ि । अस्माकां  

पाश्व ेकृष्ट्षभषू्ट्माः नाष्ट्स्ि । ग्राम े ष्ट्शष्ट्ल्पकायाम ्अष्ट्प ष्ट्नरन्िरां न लभ्यिे 

यद ्अजानां करोष्ट्म स्म िेन कटुम्बपालनां समीचीनिया न भिष्ट्ि स्म ।  

 



 
 

केषषु्ट्चि ्पाठेष ुियां ष्ट्िद्याष्ट्थानाः स्िानभुिेष ुकथानकां  लेष्ट्खिुां उक्तिन्िाः । 

कथानकस्य लेखनकाले ष्ट्िद्याष्ट्थानाः अष्ट्िकाष्ट्िकमारायाां 

सजानात्मकिायााः कृिे पे्ररणस्य आिश्यकिा अष्ट्स्ि । ष्ट्शक्षकठ ाः एिद ्अष्ट्प 

इामामाः यद ्िे अन्येष ु ष्ट्िषयेष ुपाठ्यमानाष्ट्भाः अििारणाष्ट्भाः सम्बन्िां 

स्थापष्ट्यरयष्ट्न्ि । 

कल्पनाां करोि ु यि ् भिान ् किन ष्ट्चरकाराः कथाकाराः िा अष्ट्स्ि याः 

िष्ट्स्मन ्स्थान ेष्ट्निसष्ट्ि । एिादृशस्य स्थानस्य ष्ट्िषये कथाां ष्ट्लखिु अथिा 

ष्ट्चरां करोि ु।  

ष्ट्कां  भििी ष्ट्चन्ियष्ट्ि यि ् भििी एिादृशस्थलेष ु ष्ट्निसष्ट्ि चेि ् आनन्दम ्

अनभुष्ट्िरयष्ट्ि ? िेषाां पञ्चानाां िस्िनूाां सचूीं ष्ट्नमााि ुयेषाां न्यनूिा िर अष्ट्िकां  

अनभुष्ट्िरयष्ट्ि ।              

 

(५) छवीिाम ्उपयोगिः 

एिष्ट्स्मन ्पसु्िके अनकेाष्ट्न ष्ट्चराष्ट्ण सष्ट्न्ि । एिाष्ट्न सिााष्ट्ण पाठ्यसामग्रीिि ्पाठस्य अष्ट्भन्नाङ्गभिूाष्ट्न सष्ट्न्ि । अष्ट्प च 

आशास ेपाठ्यसामग्र्यााः अिबोिनकाले ष्ट्शक्षकाः एिेषाां ष्ट्चराणाम ्उपयोगां करररयष्ट्न्ि । सािामिे एिेभ्याः ष्ट्चरभे्याः बालााः 

एिादृशीनाां पररष्ट्स्थिीनाां अिगमन ेसाहाय्यां प्राप्स्यष्ट्न्ि यााः 

िेषाां कृिे अपररष्ट्चिााः सष्ट्न्ि । ष्ट्शक्षकाणाां कृिे अयां 

परामशााः अष्ट्स्ि यि ् िे पसु्िकालयिाः समाचारपरिाः 

पष्ट्रकाभ्याः अन्िजाालिाः उपलभ्यमानानाां ष्ट्चराणामष्ट्प 

प्रयोगां कुयुााः ।  

(६) भाषायां लैङ्नगकी सवेंदिर्ीलता 

एिष्ट्स्मन ् पसु्िके बालकान ् सम्बोियन ् केषषु्ट्चि ् पाठेष ु

केिलां स्त्रीष्ट्लङ्गरूपाणामिे प्रयोगाः कृिाः अष्ट्स्ि । यथा 

एिि ्िाक्तयां पश्यन्ि”ुष्ट्कां  काष्ट्प एिादृशां ष्ट्मरम ्अष्ट्स्ि या 

भितलु्या दृश्यि?े” सामान्यरूपणे एिस्य लेखनां 



 
 

भष्ट्िरयष्ट्ि “ष्ट्कां  कोपष्ट्प एिादृशां ष्ट्मरम ्अष्ट्स्ि याः सिािाः भितलु्याः दृश्यिे ।,  अर ष्ट्मरम ्इष्ट्ि शब्द ेबालकस्य बाष्ट्लकायााः 

च अष्ट्प ग्रहणमष्ट्स्ि परन्ि ुिस्माि ्पिंू ‘कष्ट्िि,् इत्यस्माि ्इत्थां प्रष्ट्िभाष्ट्ि यि ्केिलां बालकानामिे चचाा भिष्ट्ि । केिलम ्

अस्माकां  भाषायामिे न अस्माकां  जीिन ेप्रत्येकां  पक्षिाः बाष्ट्लकानाां न्यनूिा िथा च बाष्ट्लकााः प्रष्ट्ि असमानिायााः भािाः 

दृश्यिे । एिस्यामिस्थायाम ्अस्माष्ट्भाः अथााि ्असमानिायााः भािस्य ष्ट्नराकरणाथाम ्अष्ट्स्मन ्पसु्िके बाष्ट्लकानाां कृिे 

स्थानां प्रदतमष्ट्स्ि िथा च भाषायााः मान्यरूपाष्ट्ण अष्ट्प पररिष्ट्िािाष्ट्न सष्ट्न्ि । एिद ्भष्ट्ििुां शक्तनोष्ट्ि यि ्आदौ एिद ् ष्ट्िपरीिां 

प्रष्ट्िभयूाि ्परन्ि ुअयां प्रयासाः नाष्ट्स्ि यि ्बालकानाां परुुषाणाां च अिहलेनां स्याि ्। परन्ि ुिासाां सिाासाां बाष्ट्लकानाां कृि े

स्थानदानस्य प्रयासाः अष्ट्स्ि यााः िषभे्याः अस्माकां  भाषािाः कायाक्षेरिाः 

च लपु्तााः सष्ट्न्ि । 

 (७) अन्येषां साधिािाम ्उपयोगिः 

पाठ्यपसु्िकां  महत्त्िपणूं भिष्ट्ि परन्ि ु िि ्

एिादृशां सािनमष्ट्स्ि यि ् कक्षायाां 

प्रयकु्तसािनषे ु एकमष्ट्स्ि । ष्ट्िद्याष्ट्थानाः 

पाठ्यपसु्िकस्य अध्ययनने साकम ्

अन्यपाठ्यसामग्र्यााः अष्ट्प यथा अध्ययनां 

कुयुााः िथा िे पे्ररणीयााः सष्ट्न्ि । यथा 

समाचारपरां हास्यष्ट्चरां च ।  

 

ष्ट्स्थष्ट्िाःसम्यक् नाष्ट्स्ि । अिश्यां पाश्वास्थे  

 ग्राम ेनलाि ्जलम ्आगामि ्स्याि ्। 

 

                                            

 

 

  

नभनिनचराणां  प्रनतबन्धिः 

स्यात ्

ष्ट्भत्त्यााः उपरर सांशे्लष्ट्षिाष्ट्न 

ष्ट्चराष्ट्ण कस्याष्ट्प नगरस्य  

सौन्दयं नाशयष्ट्न्ि । बहुिा 

ष्ट्चराष्ट्ण महत्त्िपणूा-स्थानेष ु

साइनफलके च सांष्ट्श्लरयन्िे। 

राजमागास्य मानष्ट्चरेष ु अष्ट्प 

िे सांष्ट्श्लरयन्िे। सिााष्ट्ण 

राजनठष्ट्िक-दलाष्ट्न एिेषाां 

ष्ट्चराणाां प्रयोग े सहपरामश ं

कृत्िा प्रष्ट्िबन्िां स्थापयन्ि ु। 

  

महशे-

कपासी 

दहेली 

 


