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आमुखम ्

राष्ट्रियपाठ्यचयाायााः रूपरेखा (2005) ज्ञापयष्ट्ि यि ्बालकानाां यि ्ष्ट्िद्यालयीयां जीिनम ्

अष्ट्ति िद ्ष्ट्िद्यालयीयां जीिनां बाह्य-जीिनने सह योजनीयम ्। अयां ष्ट्सद्धान्िाः पतुिकीयतय ज्ञानतय 

ितय न्यायतय ष्ट्िपरीिाः अष्ट्ति यतय प्रभाििशाि ् अतमाकां  व्यितथा अद्यािष्ट्ि ष्ट्िद्यालयतय 

गहृतय च मध्ये अन्िरालां कष्ट्पपिििी । निूनायाां राष्ट्रिय-पाठ्यचयाायाम ्आिाररिाः पाठ्यक्रमाः 

पाठ्यपतुिकाष्ट्न च अष्ट्तमन ्आिारभिूे ष्ट्िचारे ष्ट्क्रयान्ियनतय प्रयासाः अष्ट्ति । एिष्ट्तमन ् प्रयास े

प्रत्येकां  ष्ट्िषयां एकया दृढिरया ष्ट्भत्त्या आिरणतय सचूनायााः सांतमारणतय च प्रििृेाः ष्ट्िरोिाः अष्ट्प 

सष्ट्ममष्ट्लिाः अष्ट्ति । आशास े यि ् एिे उपायााः अतमान ् राष्ट्रिय-ष्ट्शक्षा-नीिौ (1986) िष्ट्णािानाां 

बालकेष्ट्न्ििानाां व्यितथानाां ष्ट्दष्ट्श अत्यष्ट्िकां  दरूां यािि ्नरेयष्ट्न्ि ।  

एितय प्रयत्नतय साफपयम ्अिनुा एिष्ट्तमन ् िथ्ये आष्ट्ििम ्अष्ट्ति यि ् ष्ट्िद्यालयानाम ्

आचायाााः अध्यापकााः च बालकान ्कपपनाशीलानाां गष्ट्िष्ट्ििीनाां प्रश्नानाां च साहाय्येन ष्ट्शक्षणतय 

काले च तितय अनभुि ाः ष्ट्चन्िनतय ष्ट्कयिाः अिसरान ्कपपयष्ट्न्ि । अतमाकम ्एिि ्मन्िव्यां तयाि ्

यि ्यष्ट्द समयां तथानां तििन्रिाां च बालकेभ्याः प्रयच्छामाः िष्ट्हा बालकााः ज्येष् ाः प्रदत्ताभ्याां सचूना-

सामग्रीभ्याां यकु्तत्िा सङ्घष ं च कृत्िा निूनतय ज्ञानतय सजानां कुिाष्ट्न्ि । ष्ट्शक्षायााः ष्ट्िष्ट्ििानाां 

सािनानाम ् एिञ्च स्रोिसाम ् अिहलेनतय प्रमखुां कारणां पाठ्यपतुिकां  परीक्षायााः एकमारम ्

आिाराः इष्ट्ि प्रिषृ्ट्त्ताः अष्ट्ति । सजानतय प्रारमभतय च ष्ट्िकासाथाम ्आिश्यकम ्अष्ट्ति यि ् ियां 

बालकााः ष्ट्शक्षणतय प्रष्ट्क्रयायाां सहभाष्ट्गनाः सष्ट्न्ि इष्ट्ि अङ्गीकुमााः अष्ट्प च िान ् सहभाष्ट्गनाः 

मन्यामह,े िे बालकााः ज्ञानतय ष्ट्निााररिायााः मारायााः ग्राहकााः सष्ट्न्ि इष्ट्ि मन्िव्यां त्यजामाः । 

एिे उद्दशे्यााः ष्ट्िद्यालयतय द ष्ट्नके जीिन ेकायाश पयाां च अत्यष्ट्िकतय पररििानतय अपके्षाां 

कुिाष्ट्न्ि । द नष्ट्न्दन्याां समय-सारणयाां ष्ट्तथष्ट्ितथापकत्िम ्(लचीलापन) िािदिे आिश्यकम ्अष्ट्ति 

यािि ्िाष्ट्षाकतय ष्ट्िष्ट्थपरकतय ष्ट्क्रयान्ियन ेजागरूकिा, यिाः ष्ट्शक्षणतय कृिे ष्ट्नयिानाां ष्ट्दनानाां 

सङ््या िातिष्ट्िकां  रूपां तिीकुयााि ् । ष्ट्शक्षणतय मपूयाङ्कनतय च ष्ट्िियाः अष्ट्प एनां ष्ट्िषयां 

ष्ट्निाारीकरररयष्ट्न्ि यि ्इदां पाठ्यपतुिकां  ष्ट्िद्यालये बालानाां जीिनां मानष्ट्सकतय उद्वगेतय ष्ट्खन्निायााः 

च तथान े हषातय िािािरणतय ष्ट्नमााणे ष्ट्कयिा प्रभाष्ट्िरूपणे चररिाथं भष्ट्िरयष्ट्ि । भारतय 

समतयायााः समािानाथं पाठ्यक्रमतय ष्ट्नमाािाराः ष्ट्िष्ट्भन्नषे ु चरणेष ु ज्ञानतय पनुष्ट्नािाारणतय समये 

बालानाां मनोष्ट्िज्ञानां मनष्ट्स ष्ट्निाय एिञ्च अध्यापनतय कृिे उपल्िाः समयाः ष्ट्कयान ्अष्ट्ति इष्ट्ि 

एितय ष्ट्िषयतय अििानां पिूाापके्षया अष्ट्िकेन सचिेरूपणे करणतय प्रयासां कृििन्िाः । एषाः 

प्रयासाः इिोऽष्ट्प गभीरिया तयाि ् एिष्ट्तमन ् प्रयत्न े इदां पाठ्यपतुिकां  ष्ट्िचारष्ट्िष्ट्नमयतय एिञ्च 

ष्ट्ितमयतय, लघसुमहुषे ु िािाालापतय िथा च चचाायााः कृिे हतिाभ्याां ष्ट्क्रयामाणानाां गष्ट्िष्ट्ििीनाां 

कृिे प्राथष्ट्मकिाां प्रयच्छष्ट्ि ।  

राष्ट्रिय-श ष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषद ् एितय पतुिकतय रचनायााः कृिे ष्ट्नष्ट्मािायााः 

पाठ्यपतुिक-ष्ट्नमााण-सष्ट्मिेाः पररिमतय कृिे कृिज्ञिाां प्रकटीकरोष्ट्ि । पररषद ्सामाष्ट्जक-ष्ट्िज्ञानम ्

इष्ट्ि पाठ्यपतुिकतय परामशादाि-ृसष्ट्मिेाः अध्यक्षतय प्रोफेसर-हरर-िासदुिेन-महोदयतय िथा च 
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एितय पाठ्यपतुिकतय सष्ट्मिेाः मु् यपरामशादािाुः नीलाष्ट्िभट्टाचायातय ष्ट्िशषेरूपणे आभाररणी 

अष्ट्ति । एितय पाठ्यपतुिकतय ष्ट्िकास ेबहुष्ट्भाः ष्ट्शक्षक ाः योगदानां कृिम ्। एिां योगदानां सफलीकिु ं

ियां िेषाां प्राचायााणाम ् अष्ट्प अभाररणाः तमाः । ियां िाष्ट्न सिााष्ट्ण सङ्घटनाष्ट्न सांतथााः च प्रष्ट्ि 

कृिज्ञााः तमाः ये तितय सामग्रयााः सांसािनानाां सहयोष्ट्गनाां च साहाय्यप्रदान ेऔदाय्यापिूाकां  सहयोगम ्

अकुिान ्। 

ियां माध्यष्ट्मक-ष्ट्शक्षा-ष्ट्िभागतय िथा च उच्चष्ट्शक्षाष्ट्िभागतय मानि-सांसािन-ष्ट्िकास-

मन्रालय-द्वारा ष्ट्नयकु्ततय प्रोफेसर-मणृाल-मोरी-महोदयतय अष्ट्प च प्रोफेसर-जी.पी.दशेपाणडे-

महोदयतय अध्यक्षिायाां ष्ट्नष्ट्मािायाां ष्ट्नरीक्षण-सष्ट्मिेाः सदतयानाां कृिे ये तिकीयां मपूयिन्िां समयां 

सहयोगां च दत्तिन्िाः िेषाां कृिे िन्यिादतय ज्ञापनां कुमााः । व्यितथागिपरररकाराथं िथा च 

तिप्रकाशनाष्ट्न ष्ट्नरन्िरां प्रभािीकिु ंसमष्ट्पािा पररषद ् ष्ट्टप्पणीनाां परामशाानाां च तिागिां करररयष्ट्ि । 

य ाः भाष्ट्िसांशोिनाष्ट्न तिीकिुं शक्तयाष्ट्न तयाुः ।  

 

           

                  ष्ट्नदशेकाः   

निदहेली       

२० निमबराः २००६                            राष्ट्रिय श ष्ट्क्षकानसुन्िानां  

                             प्रष्ट्शक्षण पररषद ्च 
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पाठ्यपुस्तक-निमाातृ-सनमनतिः 

अध्यक्षिः, सामानिकनिज्ञाि-पाठ्यपुस्तक-परामर्ादातृ-सनमनतिः 

हररिासदुिेनाः, प्रोफेसराः, इष्ट्िहासष्ट्िभागाः, कलकत्ताष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, कोलकािा 

मुख्यपरामर्ादाता 

नीलाष्ट्िभट्टाचायााः, प्रोफेसराः, इष्ट्िहासाध्ययनकेन्िम,् जिाहरलालनहेरुष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, निदहेली ।  

परामर्ादाता 

कुमकुमरायाः, एसोष्ट्शएटप्रोफेसराः, इष्ट्िहासाध्ययनकेन्िम,् जिाहरलालनहेरुष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, निदहेली ।  

सदस्यािः  

जयामनेनाः, रीडराः, इष्ट्िहासष्ट्िभागाः, अलीगढमषु्ट्तलमष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, अलीगढम ्।  

पी.के.बसांिाः, रीडरः, इष्ट्िहाससांतकृष्ट्िष्ट्िभागाः, मानष्ट्िकीभाषासांकायाः, जाष्ट्मयाष्ट्मष्ट्पलया-इतलाष्ट्मया, निदहेली ।  

रनबीरचक्रििी, प्रोफेसरः, इष्ट्िहासाध्ययनकेन्िम,् जिाहरलालनहेरुष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, निदहेली ।  

ष्ट्िश्वमोहनझा, रीडरः, इष्ट्िहासष्ट्िभागाः, आत्मारामसनािनिमामहाष्ट्िद्यालयाः, ष्ट्दपलीष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, निदहेली ।  

एन.पी.ष्ट्सांहाः, प्रिानाचायााः,राष्ट्रियप्रष्ट्िभाष्ट्िकासष्ट्िद्यालयाः, निदहेली ।  

शषु्ट्चबजाजाः, पी.जी.टी. (इष्ट्िहासाः), ष्ट्तप्रांगडेपसतकूल, निदहेली ।  

गौरीिीिातििाः, रीडरः, मष्ट्हलाध्ययनष्ट्िभागाः, राष्ट्रियश ष्ट्क्षकानसुन्िानप्रष्ट्शक्षणपररषद ्।  

अष्ट्नलसठेी, प्रोफेसरः, सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञानष्ट्शक्षाष्ट्िभागाः, राष्ट्रियश ष्ट्क्षकानसुन्िानप्रष्ट्शक्षणपररषद ् 

निन्द्यिुिादिः  

हीरामनष्ट्ििारी, अष्ट्सतटेंटप्रोफेसराः, इष्ट्िहासाध्ययनकेन्िम,् जिाहरलालनहेरुष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, निदहेली ।  

निूनझा, ष्ट्शष्ट्क्षका, मीराष्ट्मबकातकूल, िी अरष्ट्िन्दो आिमाः, निदहेली ।  

पी.के.बसन्िाः 

सीमाएस.ओझा 

सदस्य-समन्द्ियकिः 

सीमा एस.ओझा, प्रिक्तरी, सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञानष्ट्शक्षाष्ट्िभागाः, राष्ट्रियश ष्ट्क्षकानसुन्िानप्रष्ट्शक्षणपररषद ्।  
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भारतीय-संनिधािम ्

उदे्दनर्का 

ियां भारिीयााः, भारिदशेम ् एकां  
1[सम्पूर्ा-प्रभुत्ि-सम्पन्द्िम्, 

समाििानद, पन्द्थ-निरपेक्षम्, लोकतन्द्रात्मक-गर्राज्यं] ष्ट्नमाािुां 

िथा च ितय समतिनागराणाां  कृिे; 

सामाष्ट्जकम ्आष्ट्थाकां  िथा च राजन ष्ट्िकां  न्यायम,् ष्ट्िचारतय, 

अष्ट्भव्यके्ताः, ष्ट्िश्वासतय, िमातय, 

उपासनायााः च  तििन्रिाम,्  

प्रष्ट्िष्ायााः अिसरतय च समिाां  

प्रापष्ट्यिुां  

िथा च िेष ुसिेषु मानिीयगौरितय िथा च 
2[रानरियैकतायािः 

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

दृढसङ्कपपााः भतू्िा अस्यां स्िसंनिधािसभायाम ् अद्य 

निमबरमासतय 26 िम े ष्ट्दनाङ्के 1949 िम े ख्रीतिा्द े (मागाशीषे 

शकु्तलसप्तमयाां 2006 िम े ष्ट्िक्रमसांित्सरे) एतत ् संनिधािम ्

अङ्गीकुमािः अनधनियनमतं तथा च आत्मानपातं कुमािः  ।  

 

1.  सांष्ट्ििानाष्ट्िष्ट्नयमाः (द्वाचत्िाररांशां सांशोिनम)् 1976 इत्यतय ष्ट्द्विीयेन 

अनभुागने (3.1.1977 िाः) “प्रभतु्ि-समपन्नलोकिन्रात्मक-गणराज्यम”् 

इत्यतय तथाने प्रष्ट्ितथाष्ट्पिम ् ।  

2. सांष्ट्ििानाष्ट्िष्ट्नयमाः (द्वाचत्िाररांशां सांशोिनम)् 1976 इत्यतय ष्ट्द्विीयेन 

अनभुागने  (3.1.1977 िाः) “रारितय एकिा” इत्यतय तथाने 

प्रष्ट्ितथाष्ट्पिम ् । 
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इनतिासं नकमथं पठेम ? 

अष्ट्तमन ् िष े षष्कक्षायाां  भिन्िाः इष्ट्िहासां पष्ट्ठरयष्ट्न्ि । क ष्ट्िि ् अन्य ाः ष्ट्िषय ाः सह 

इष्ट्िहासाः समाष्ट्जकष्ट्िज्ञानतय भागाः मन्यिे । समाजष्ट्िज्ञानने ियां सामाष्ट्जकष्ट्िश्वतय 

कायाप्रणापयााः ष्ट्िषये सरलिया अिगच्छामाः । समाजष्ट्िज्ञानम ् अतमान ् जीिनतय 

ष्ट्िष्ट्भन्नपक्षाणाां ष्ट्िषय े बोियष्ट्ि, ियां अनने समाजष्ट्िज्ञानने अथाव्यितथायााः 

सामाष्ट्जकराजन ष्ट्िक-जीिनयोाः व्यितथाष्ट्िषये अष्ट्प ज्ञातयामाः । इष्ट्िहासम ् अष्ट्िररच्य 

समाष्ट्जकष्ट्िज्ञानतय अन्ये ष्ट्िषयााः प्रायाः ििामानसांसारतय ष्ट्िषये एि सचूयष्ट्न्ि । इष्ट्िहासाः 

बोियष्ट्ि यि ् ििामानसांसाराः कथां ष्ट्िकष्ट्सिाः । इष्ट्िहासाः अतमान ् ििामानकालतय याः अिीिाः 

अष्ट्ति िष्ट्तमन ्ष्ट्िषये बोियष्ट्ि । 

ियां यष्ट्तमन ् समाजे ष्ट्निसामाः ितय पररिेश े िासतय अतमाकां  तिभािाः जायिे । ियां 

मन्यामह ेयि ्सांसाराः सिादा एिादृशाः एि आसीि ् । ियां ष्ट्ितमरामाः यि ्जीिनां सिादा एिादृशां 

नासीि ् यादृशम ् अद्य दृश्यिे । उदाहरणाथं ष्ट्कां  भिन्िाः एिादृशतय सांसारतय कपपनाां कुिु ं

शक्तनिुष्ट्न्ि यर िष्ट्नाः न तयाि ्? कथां िासाः तयाि ्एिादृश ेसांसारे यर कृष्ट्षकायातय आष्ट्िरकाराः न 

जािाः तयाि ्? अथिा िष्ट्तमन ्यगुे जीिनां कीदृशां तयाि ्यदा जनााः अष्ट्िककालािष्ट्िकााः यारााः 

ि ुकिुं शक्तनिुष्ट्न्ि तम परन्िु न राजमागाााः आसन ् न रेलयानाष्ट्न आसन ् ? इष्ट्िहासाः िादृशान ्

अिीिान ्प्रष्ट्ि अतमान ्निेुां शक्तनोष्ट्ि । 

अनने प्रकारेण इष्ट्िहासाः काष्ट्चि ्रोमाञ्चकयारा अष्ट्ति । इयां यारा भििाः सांसारष्ट्िषय े

सिं सचूयष्ट्ि । इयम ्अतमान ्पथृक्तसांसारे पथृक्तयगुे च नयष्ट्ि यर जनानाां जीिनां पथृगासीि ्। िेषाम ्

अथाव्यितथा-समाज-मान्यिा-ष्ट्िश्वास-िस्त्र–गहृ-ष्ट्निास-कला-ष्ट्शपपाष्ट्न इष्ट्ि एिाष्ट्न सिााष्ट्ण 

पथृक् आसन ्। इष्ट्िहासाः एिादृशतय सांसारतय ष्ट्िषये अतमान ्बोिष्ट्यिुां शक्तनोष्ट्ि । 

भििाम ् एिष्ट्तमन ् ष्ट्िषये अतिीकृष्ट्िाः भष्ट्ििुां शक्तनोष्ट्ि यि ् यम ्अिीिकालतय घटनााः 

िािाााः िा ष्ट्कमथं जानीयाम िााः ष्ट्चन्िष्ट्यत्िा ष्ट्कमथं ष्ट्चन्िामगनााः भिेम यााः अिनुा न सष्ट्न्ि । 

परन्ि ु इष्ट्िहासाः केिलम ् अिीिकालतय ष्ट्िषये नाष्ट्ति परन्ि ु ििामानतय ष्ट्िषये अष्ट्प 

अष्ट्ति । अद्य ियां यष्ट्तमन ्सांसारे तमाः ितय ष्ट्नमााणां अतमत्पिूाजााः कृििन्िाः । िेषाां जीिन ेिे याष्ट्न 

सखुदाुःखाष्ट्न सोढिन्िाः िात्काष्ट्लकसमतयााः समािािुां िेषाां प्रयासााः आष्ट्िरकारााः च आसन ्

एिेषाां कारणाि ् एि मानिसमाजतय पररििानम ्अभिू ् । एिाष्ट्न पररििानाष्ट्न प्रायाः शन ाः शन ाः 

भिष्ट्न्ि अिाः ितमाि ्िात्काष्ट्लकजनााः अष्ट्प िेषाां ष्ट्िषये न जानष्ट्न्ि तम । अनन्िरां यदा ियम ्

अिीिां पश्यामाः इष्ट्िहासां च पठामाः िदा ियां अनभुिामाः यि ् पररििानाष्ट्न कथम ् अभिन ् । 

इष्ट्िहासां पष्ट्ठत्िा एि ियां ष्ट्चरकालाि ् शन ाः शन ाः जािानाां पररििानानाां प्रभािां िषु्ां शक्तनमुाः । 

इष्ट्िहासां पष्ट्ठत्िा एि ियम ् अिगन्िुां शक्तनमुाः यि ् आिषु्ट्नकसांसाराः यि ् दृश्यिे िि ् 

अनकेशिा्दषे ुजािपररििानानाां पररणामाः अष्ट्ति ।   
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ियम ् एिष्ट्तमन ् िष े यि ् पतुिकां  पष्ट्ठरयामाः िि ् अतमान ् प्रचीनिमान ् अिीिान ् प्रष्ट्ि 

नरेयष्ट्ि । अष्ट्ग्रमयोाः द्वयोाः िषायोाः भििाम ् इयां यारा पिात्जाि-कालखणडेभ्याः गष्ट्मरयष्ट्ि । 

अष्ट्तमन ्पतुिके भिन्िाः केिलां साम्राज्ञी-सम्राजाम ्अष्ट्प च िेषाां ष्ट्िजयानाां नीिीनाां च ष्ट्िषये एि 

न पष्ट्ठरयष्ट्न्ि अष्ट्पि ुभिन्िाः व्याि-कृषक-ष्ट्शपपकार-िष्ट्णजाां च ष्ट्िषये ज्ञातयष्ट्न्ि । भिन्िाः अगनाेः 

लोहाष्ट्िरकारतय च ष्ट्िषय े अष्ट्प ज्ञातयष्ट्न्ि गोिमू-िान्यकयोाः च कृष्ट्षकायं कदा आर्िां 

ग्रामनगराष्ट्ण च कदा ष्ट्िकष्ट्सिाष्ट्न ? भिन्िाः िीथायाष्ट्रणाां सािनूाां भिनानाां ष्ट्चराणाां िमााणाां 

ष्ट्िश्वासानाां च ष्ट्िषये अष्ट्प पष्ट्ठरयष्ट्न्ि भिन्िाः िक्ष्यष्ट्न्ि, यि ् इष्ट्िहासाः केिलां महाजनानाां 

जीिनितृ्तान्िां नाष्ट्ति । इष्ट्िहासाः सामान्यस्त्रीणाां परुुषाणाां बालानाां च जीिनष्ट्क्रयाकलापयोाः ष्ट्िषय े

अष्ट्प अष्ट्ति । इष्ट्िहासाः केिलां राजन ष्ट्िकघटनानाां ष्ट्िषये नाष्ट्ति अष्ट्प िु समाजे जायमानतय 

प्रत्येकां  घटनाक्रमतय ष्ट्िषये अष्ट्प अष्ट्ति ।   

एिि ्पतुिकां  पष्ट्ठत्िा भिन्िाः एिष्ट्तमन ् ष्ट्िषये ज्ञािुां शक्ष्यष्ट्न्ि यि ्इष्ट्िहासकारााः कथम ्

अिीितय ष्ट्िषये जानष्ट्न्ि । गपु्तचरााः इि  इष्ट्िहासकारााः अष्ट्प अिीिकाष्ट्लक ाः जन ाः याष्ट्न याष्ट्न 

कायााष्ट्ण कृिाष्ट्न िेषाां कायााणाां याष्ट्न ष्ट्चनाष्ट्न िा भिष्ट्न्ि िेषाम ् ष्ट्चनानाम ्अध्ययनां कुिाष्ट्न्ि । 

अिीितय प्रत्यकेम ् अिशषेााः यथा पाषाणमयोपकरणाष्ट्न पादपानाम ् अिशषेााः अतथीष्ट्न 

ष्ट्लष्ट्खिसामाग्री ष्ट्चराष्ट्ण आभषूणाष्ट्न उपकरणाष्ट्न अष्ट्भलेखााः नाणकाष्ट्न भिनाष्ट्न मिूायाः 

पाराष्ट्ण इत्येिाष्ट्न सिााष्ट्ण परुािनकालतय ष्ट्िषये बोियिुां शक्तनिुष्ट्न्ि । इष्ट्िहासकारााः 

परुाित्त्िष्ट्िदाः च  एिेषाां स्रोिसाम ्अध्ययनां कृत्िा एिाष्ट्न अिगन्िुां प्रयिन्िे । अष्ट्तमन ् पतुिके 

एिादृशाष्ट्न स्रोिाांष्ट्स दशाष्ट्यरयन्िे िथा च भिन्िाः एिष्ट्तमन ् ष्ट्िषये अष्ट्प ज्ञातयष्ट्न्ि यि ्

इष्ट्िहासकारााः एिेषाां सिेषाम ्उपकरणानाां मपूयाङ्कनां कथां कुिाष्ट्न्ि । 

परन्ि ु इष्ट्िहासतय अध्ययनां ियां केिलम ् अिीिां ज्ञािमु ् एि न कुमााः । इष्ट्िहासाः 

योगयिाष्ट्िकासाय कौशलष्ट्िकासाय च अतमाकां  सहायिाां करोष्ट्ि । अिीिसांसारां गभीरिया ज्ञािुां 

कतयष्ट्चि ्एिादृशसांसारतय जनानाां ष्ट्िषये ज्ञािुां यतय सांसारतय जीिनम ्अतमभिां सिाथा ष्ट्भन्नम ्

आसीि ् निूनााः उपायााः ष्ट्शक्षणीयााः भिष्ट्न्ि । यदा ियम ् एिि ् कायं कुमााः िदा अतमाष्ट्भाः 

जागरूकिया इदां ज्ञािव्यां भिष्ट्ि अष्ट्प च ििामानकाष्ट्लकजगिाः ष्ट्कष्ट्ञ्चि ् बष्ट्हाः आगन्िव्यां 

भिष्ट्ि । अयां कष्ट्िि ्प्रारमभाः भिष्ट्ि अपरान ्जनान ्ज्ञािमु ्अष्ट्प च िेषाां ष्ट्क्रयकलापान ्ज्ञािमु ्। 

अतमाकां  कृिे अयां किन ष्ट्शक्षाप्रद-सांििाकानभुिाः भष्ट्ििुां शक्तनोष्ट्ि अिाः तितकन्ि-पररचालनाि ्

प्राक् आत्मनाः कष्ट्ञ्चि ्प्रश्नां पचृ्छि ुष्ट्कम ्अहम ्एिि ्ष्ट्जज्ञासाष्ट्म यि ्अहां काः अष्ट्तम ? ष्ट्कां  अहां 

एिि ्अिगन्िमु ् इच्छाष्ट्म यि ्समाजाः कथां चलष्ट्ि ? अहां यष्ट्तमन ्जगष्ट्ि अष्ट्तम ष्ट्कां  िि ्ज्ञािुां 

ष्ट्जज्ञासाष्ट्म ? यष्ट्द त्िां ष्ट्जज्ञासष्ट्स िष्ट्हा िि कृिे आिश्यकिा भष्ट्िरयष्ट्ि इदां ज्ञानतय यि ्अतमाकां  

समाजाः कथां ष्ट्िकष्ट्सिाः अभिि ्अष्ट्प च कथम ्अतमाकम ्अिीिााः अतमाकां  ििामानाय आकारां 

दत्तिन्िाः ।  

नीलाष्ट्ि-भट्टाचायााः  

        इष्ट्िहासतय मु् यपरामशादािा  
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मीराष्ट्िश्वनाथनानाां च परामशशाः ष्ट्टप्पणीष्ट्भाः च बहु लाभाः  अिाप्ताः । पतुिकलेखन-प्रष्ट्क्रयायाम ्एितय 

प्रारूपषे ुबहिाः जनााः परामशाान ्दत्तिन्िाः । ियम ्अष्ट्तमन ्पतुिके िेषाां परामशाानाां सांयोजनतय प्रयासां 

ष्ट्िष्ट्हििन्िाः । ियां ष्ट्िशषेिया राष्ट्रियष्ट्नरीक्षण-सष्ट्मिेाः सदतयान ् प्रष्ट्ि आभाररणाः तमाः । िे बहून ्

परामशाान ् दत्तिन्िाः सष्ट्न्ि । एितय पतुिकतय प्रारूपष्ट्िषये आलोचनात्मक-परामशाानाां कृिे ियां 
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भागानाां ष्ट्िषये परामश ंदत्तिन्िाः । प्रोफेसरनारायणीगपु्ता न रन्ियणे अतमाकां  सहयोगां कृिििी । 

अष्ट्भलखे-नाटक-तमारक-मषू्ट्िा-ष्ट्चर-परुािाष्ट्त्त्िक-ऐष्ट्िहाष्ट्सकतथल-रेखाष्ट्चर-

प्राप्तखननमणृमयपारोपकरणान्य-िति-ुष्ट्चराणाां कृिे ियां ष्ट्नमनष्ट्लष्ट्खिानाम ् आभाररणाः तमाः – 

महाष्ट्नदशेक-भारिीयपरुाित्त्िसिेक्षण-सरेुन्िकौलतय साांतकृष्ट्िक-स्रोिप्रष्ट्शक्षणकेन्ि-निदहेपयााः 

पषू्ट्णामामहेिायााः अमरेरकन-इांतटीट्यट्ू-आफ-इांष्ट्डयन-तटडीज-हररयाणायााः सहकष्ट्माणाः के.पी.राितय 

ह दराबाद-ष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयतय अष्ट्प च भारिीजगन्नाथनतय । ियां पाणडुष्ट्लष्ट्पष्ट्चरदानाय 

गीिाञ्जष्ट्लसरेेन्िनतय अष्ट्प च नशेनल-म नषु्ट्तक्रप्ट-ष्ट्मशन-दहेपयााः सहकष्ट्माणामअ्ष्ट्प आभाररणाः 

तमाः । क थरीन-जारीजाः महेरगढतथ-रेखाष्ट्चराङ्कनतय अनमुष्ट्िां दत्तिान ्। ियां बालकानाां ष्ट्चरदानाय 

यषू्ट्नसफे-निदहेपयााः उमशेमत्तामहोदयतय राष्ट्रिय-श ष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषदाः 

आर.सी.दासतय अष्ट्प च ष्ट्तप्रांगडेपसष्ट्िद्यालयतय  आभाररणाः तमाः । 

अतय पतुिकतय मानष्ट्चराष्ट्ण जिाहरलालनहेरुष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयतय के.िगीजेन अष्ट्प च जमम-ू

ष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयतय इष्ट्िहासष्ट्िभागतय श्यामनारायणलालेन रष्ट्चिाष्ट्न सष्ट्न्ि । ि ज्ञाष्ट्नक-िकनीकी-

श्दािली-आयोग-निदहेपयााः प्राप्तािकाशानसुन्िानाष्ट्िकारी (इष्ट्िहासाः परुाित्िां च) 

राजेन्िप्रसादष्ट्ििारीमहोदयाः पतुिके ष्ट्िद्यमानिकनीकीश्दानाां शदु्धीकरणे योगदानां कृििान ् । 

ष्ट्िजय-कुमारशमाा पतुिकतय प्रष्ट्िष्ट्लष्ट्पसमपादनां कृििान ् अष्ट्प च पाणडुष्ट्लपाेः अशषु्ट्द्धसांशोिनां 

कृििान ्। अष्ट्नमषेरायाः ऋिटुोपा च आटाष्ट्क्रएशन्स-निदहेली अतय पतुिकतय आकारतय सज्जायााः 

टङ्कणव्यितथापनतय च कायं कृििन्िौ । ष्ट्हन्दीटङ्कणतय कायं ष्ट्िजयकमप्यटूर इष्ट्ि कृििान ् । 

ियम ्एिेषाां सिेषाम ्कृिज्ञााः तमाः । 
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अतमाष्ट्भाः प्रत्यकेां  ष्ट्चरतय मलूस्रोिसाः उपलेखाः कृिाः अष्ट्ति, परन्ि ु यष्ट्द असाििानिया 

काष्ट्चि ्रषु्ट्टाः जािा तयाि ्िष्ट्हा ियां क्षमाप्राष्ट्थानाः तमाः । आशातमह ेएितय पतुिकतय कृिे बहिाः 

परामशाााः आगष्ट्मरयष्ट्न्ि ये भष्ट्िरये अष्ट्प एितय पतुिकतय सपुरररकृि-सांतकरण-प्रकाशनतय कृि े

सहायकााः भष्ट्िरयष्ट्न्ि । 

एितय पतुिकतय सज्जीकरणे सहयोगाथं ियां राष्ट्रियानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षणपररषदाः 

सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञानतय एिञ्च मानष्ट्िकीष्ट्शक्षाष्ट्िभागतय प्राध्याष्ट्पकाध्यक्षायााः सष्ट्ििाष्ट्सन्हाियाायााः 

िन्यिादां ज्ञापयामाः । सष्ट्ििाष्ट्सन्हा-प्रोफेसराध्यक्ष-सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञान-मानष्ट्िकीष्ट्शक्षाष्ट्िभाग-

राष्ट्रियानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षणपररषदाः च िन्यिादां कुमााः । 

ियां ज्योष्ट्िगोयलतय (डी.टी.पी. आपरेटर) सनुयनाष्ट्ििारी िररष्शषु्ट्द्धकर्त्याााः च एितय 

पतुिकतय ष्ट्िकासतय ष्ट्िष्ट्भन्नचरणेष ुसहयोगाय ष्ट्िशषेाभाररणाः तम । अतमाष्ट्भाः प्रकाशनष्ट्िभागतय 

पणूासहयोगाः एिञ्च सौष्ट्िध्याष्ट्न प्राप्ताष्ट्न । एिदथं ियां ष्ट्िशषेरूपणे आभाररणाः तमाः । 

  


