
आमुखम ्

 राष्ट्रिय-पाठ्यचयाायााः  रूपरेखा (2005) ज्ञापयष्ट्ि यि् बालकानाां ष्ट्िद्यालयीयां जीिनां बाह्य-जीिनेन 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 ् आिारभिू-ष्ट्िचारां 

ष्ट्क्रयान्िेिमु ् एकाः  प्रयासाः अष्ट्स्ि । एिष्ट्स्मन ् प्रयासे प्रत्येकां  ष्ट्िषयस्य  एकया दृढष्ट्भत्त्या आिरणस्य अथ च सचूना-सांस्मारणस्य   

प्रितेृ्ाः 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 ्अिसरान ्प्रददष्ट्ि ।  अस्माष्ट्भाः 

एिि ्मन्िव्यां यि् यष्ट्द समयां पररसरां स्ििन्रिाां च बालकेभ्याः प्रयच्छामाः  िष्ट्हा बालकााः ज्येष्ठाः समष्ट्पािया सचूना-सामग्र्या सह यकु्तत्िा 

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

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

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

ष्ट्निााररि-मारायााः ग्राहकााः सष्ट्न्ि इष्ट्ि ष्ट्चन्िनां  त्यक्तव्यम ्।  

एिे उद्दशे्यााः ष्ट्िद्यालयस्य दठष्ट्नक-जीिने कायाशठल्याां च  भशृां पररििानां याचन्िे । दठनष्ट्न्दन्याां समय-सारणयाां   पररििानशीलत्िां 

(लचीलापन) िािदिे आिश्यकम ् अष्ट्स्ि यािि ् िाष्ट्षाक-ष्ट्दनदष्ट्शाकायााः ष्ट्क्रयान्ियन े जागरूकिा, येन ष्ट्शक्षणाथ ं ष्ट्नयि-ष्ट्दनानाां 

सङ््या िास्िष्ट्िकां  रूपां स्िीकुयााि् । ष्ट्शक्षण-मलू्याङ्कनयोाः  ष्ट्िियाः अष्ट्प एनां ष्ट्िषयां  ष्ट्निेरयष्ट्न्ि यि् इदां पाठ्यपसु्िकां  ष्ट्िद्यालये 

बालानाां जीिनभे्याः मानष्ट्सकोद्वगेस्य ष्ट्खन्निायााः च स्थाने हषं  प्रदािुां  ष्ट्कयि् प्रभाष्ट्ि  ष्ट्सध्यष्ट्ि ।  भारस्य समस्यायााः समािानाथं 

पाठ्यक्रम-ष्ट्नमाािषृ्ट्भाः ष्ट्िष्ट्भन्नेष ुघटे्टष ुज्ञानस्य पनुष्ट्नािाारण-समये बालानाां मनोष्ट्िज्ञानाय एिञ्च अध्यापनाय उपलब्िाः समयाः मनष्ट्स 

ष्ट्निाय दािुां   पिूाापेक्षया अष्ट्िकाः सचेष्टाः प्रयत्नाः कृिाः अष्ट्स्ि । एषाः प्रयासाः इिोऽष्ट्प गभीरिया स्याि ्इष्ट्ि  प्रयत्न ेइदां पाठ्यपसु्िकां  

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

प्रयच्छष्ट्ि  ।   

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

श्लाघयष्ट्ि । पररषद ् सामाष्ट्जक-ष्ट्िज्ञान-पाठ्यपसु्िकस्य परामशादाि-ृसष्ट्मिेाः अध्यक्षां आचायाहरर-िासदुिेन-्महोदयां प्रष्ट्ि िथा च 

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

पाठ्यपसु्िकस्य ििान ेबहुष्ट्भाः ष्ट्शक्षकठ ाः योगदानां कृिम ्। एिद ्योगदानां  सफलीकिुं प्राचायााणाां प्रष्ट्ि कृिज्ञिाां प्रकटयामाः । ियां िाष्ट्न 

सिााष्ट्ण सङ्घटनाष्ट्न  सांस्थााः च प्रष्ट्ि कृिज्ञााः स्माः  यठाः  स्िीय-सामग्रीणाम्  ,सांसािनानाम ्एिां च  सहयोष्ट्गनाां  साहाय्यस्य स्िीकरण े 

औदायापिूाकां  सहयोगाः कृिाः ।  

ियां माध्यष्ट्मकोच्चष्ट्शक्षा-ष्ट्िभाग-मानि-सांसािन-ष्ट्िकास-मन्रालय-द्वारा ष्ट्नयकु्तस्य आचायामणृालमीरी-महोदयस्य एिां 

आचायास्यजी.पी.दशेपाणडे-महोदयस्य  आध्यक्ष्य े ष्ट्नष्ट्मािायााः ष्ट्नरीक्षण-सष्ट्मिेाः सदस्यान ्प्रष्ट्ि  िन्यिादिचाांष्ट्स व्यिहरामाः य ेस्िकीयां 

अमलू्यां समयां सहयोगां च दत्िन्िाः । व्यिस्थागि-सांस्करणषे ु स्िीय-प्रकाशनेष ुच  नठरन्ियेण   परररकाराय   समष्ट्पािा पररषद ्ष्ट्टप्पणीाः 

परामशांि स्िागिीकरररयष्ट्ि येन  भाष्ट्िसांशोिनेष ु  साहाय्यां स्िीकिुं शक्तयेि ।   

           

                                                                                                                                                         ष्ट्नदशेकाः    

राष्ट्रियशठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षणपररषद ् 

निदहेली 

२०  ष्ट्दसम्बर २००५  

 

  



पाठ्यपुस्तकनिमााणसनमनतिः 

अध्यक्षिः, सामानिक-निज्ञाि-पाठ्यपुस्तकपरामर्ादातृसनमनतिः  

हररिासदुिेन,् प्राध्यापकाः, इष्ट्िहासष्ट्िभागाः कलकत्ाष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः कलकत्ा    

मुख्यपरामर्ादात्री   

ष्ट्िभापाथासारथी प्राध्याष्ट्पका (अिकाशप्राप्ता) सरदारपटेलष्ट्िद्यालयाः निदहेली       

सदस्यािः  

अञ्जली स्िामी, प्रष्ट्शष्ट्क्षिस्नािकष्ट्शष्ट्क्षका एन.सी.ष्ट्जन्दल-पष्ट्ब्लकष्ट्िद्यालयाः, निदहेली   

अांशाुः, उपाचायाा, ष्ट्करोडीमल-महाष्ट्िद्यालयाः  ष्ट्दल्लीष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः , ष्ट्दल्ली   

दगुााष्ट्सांहाः, प्रिक्तरी केन्िीयष्ट्िद्यालयाः नां. 2 अहमदाबादाः  

शहला मजुीबाः, प्रिक्तरी, राजकीयोच्चिरमाध्यष्ट्मक-बालष्ट्िद्यालयाः, हररनगरािमाः, निदहेली 

सदस्य-समन्िनयका   

अपणाा-पाण्डेयिः, प्रिक्तरी सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञान-मानष्ट्िकीष्ट्शक्षाष्ट्िभागाः 

राष्ट्रियशठष्ट्क्षकानसुन्िानप्रष्ट्शक्षणपररषद,् निदहेली  

         

 

 

 

        



कृतज्ञता 

राष्ट्रिय-शठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषद ् एिस्य पाठ्यपसु्िकस्य रचनायाां  महत्त्िािाष्ट्यसहयोगप्रदानाय सदुशेनाभट्टाचायाा,  िररष् 

आचायाा, ष्ट्मराणडाहाउस, ष्ट्दल्लीष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, ष्ट्दल्ली,  पनुमष्ट्बहारी, िररष्ा आचायाा, ष्ट्मराणडाहाउस,् ष्ट्दल्लीष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, ष्ट्दल्ली,   

व्यासराजटी. आम्बेकराः, प्रभाररमु् याध्यापकाः, एस.िी.एम.ष्ट्िद्यालयाः, ष्ट्िलकिाडी, बेलगामाः ;  सीमा अष्ट्ननहोरी, प्रिक्तरी, मठनेजमेणट्-

ष्ट्शक्षाशोिसांस्थानम ् ,  इन्िप्रस्थष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः, निष्ट्दल्ली;  दौलिपटेलाः, अध्याष्ट्पका (सेिाष्ट्नितृ्ा), सरदारपटेलष्ट्िद्यालयाः, निष्ट्दल्ली ;  

सष्ट्मिादासगपु्ता , प्रिक्तरी , आनन्दालयाः , आनन्दाः, गजुारािाः  इष्ट्ि एिान ्सिाान ्प्रष्ट्ि कृिज्ञिाां प्रकटयष्ट्ि ।  

पररषद ् भारिीय-सिेक्षणष्ट्िभागाय अष्ट्प िन्यिादां  प्रयच्छष्ट्ि येन पाठ्यपसु्िके प्रकाष्ट्शि-मानष्ट्चराष्ट्ण प्रमाणीकृिाष्ट्न । पररषद ् 

अग्रष्ट्लष्ट्खिानाां  सिेषाां जनानाम ्एिां सङ्घटनानाम ्अष्ट्प कृिज्ञिाां प्रकटयष्ट्ि यठाः अस्य पाठ्यपसु्िकस्य स्िाभाष्ट्िकरचनाथं ष्ट्िष्ट्िि-ष्ट्चराणाम ् 

एिां च अन्यपाठ्यसामग्रीणाां व्यिस्था काररिा ।  

एम.एच.कुरठशी , प्राध्यापकाः, जिाहरलालनहेरुष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयाः , निष्ट्दल्ली  (ष्ट्चरसां्या – 9, पषृ्सां्या- 47);  प्रिीणष्ट्मिा 

(ष्ट्चरसां्या- 8.3);  साइांस पोपलेुराइजेशन ऐसोष्ट्सएशन ऑफ् कम्यषु्ट्नकेशांस ् एणड एजकेुटस्ा (स्पेस)्, निष्ट्दल्ली (ष्ट्चरसां्या – 1.6) 

ष्ट्चरप्रभागाः , सचूना-प्रसारममन्रालयाः , भारिप्रशासनम ् (कृष्ट्षभषू्ट्माः-- आिरणपषृ्म)् ;  पयाािरण-िनमन्रालयाः , भारिप्रशासनम ् ( 

ष्ट्चरसां्या—(8.1 , 8.5) ,  (स्टोक्ा  – प्रिाष्ट्सपक्षी  , पषृ्सां्या - 66) ;  आई.टी.डी.सी. / पयाटनमन्रालयाः, भारिप्रशासनम ्(ष्ट्चरसां्या – 

5.5, 6.5, 6.6 एिां च 6.7), (ष्ट्चरसां्या 1,2,3,4,5,6,7,8,10, पषृ्सां्या – 46 एिां च 47), (व्याघ्रस्य ष्ट्चरम ्– आिरणपषेृ् एिां च पषृ्सां्या 

65 इत्यर) , (ष्ट्हमालयाः – आिरणपषेृ् एिां च  31 , 42 इष्ट्ि पषृ्योाः), (ष्ट्चरम ्– 8.7), (41 सां्याके पषेृ् प्रपािाः), (44 सां्याके पषेृ् स्कींग)्, 

(58 सां्याके पषेृ् मगृाः) ; द टाइम्स ऑफ् इष्ट्णडया, निष्ट्दल्ली (ष्ट्चरसां्या – 8.4), (65सां्याके पषेृ् व्याघ्रपररयोजनोपरर ष्ट्चरसमहूाः) ; 

प्रकाशोच्चिरमाध्यष्ट्मकष्ट्िद्यालयाः, बोडाकदिेाः, अहमदाबादाः (54 एिां च 55 इष्ट्ि पषृ्योाः सनुामीसम्बष्ट्न्ििा कष्ट्ििा ष्ट्चरकला च) ;  

सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञानम,् ष्ट्द्विीय-भागाः, षष्ीकक्षा, राष्ट्रिय-शठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषद,् २००५ (ष्ट्चरसां्या 1.3) ; सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञानम ् , 

ष्ट्द्विीयभागाः, अष्टमीकक्षा, राष्ट्रिय-शठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषद,् २०० ५ (ष्ट्चरसां्या – 6.8 एिां च 8.2) ।  

सामाष्ट्जकष्ट्िज्ञान-मानष्ट्िकीष्ट्शक्षाष्ट्िभागस्य   आचायां ष्ट्िभागाध्यक्षाां च सष्ट्ििाष्ट्सन्हाियां प्रष्ट्ि अष्ट्प  पररषद ्  स्िीयां कािाज्ञ्यां 

प्रकटीकरोष्ट्ि यया प्रत्येकां  स्िरे अस्य पसु्िकस्य ष्ट्नमााणाय स्िीयोऽमलू्याः सहयोगाः प्रदत्ाः ।  

पररषद ्परामशादात्रयााः सम्पाष्ट्दकायााः   पिूााकुशिाहायााः अष्ट्प कृिज्ञिाां प्रकटयष्ट्ि यया पसु्िकस्य अस्य ष्ट्नमााण ेसहयोगाः कृिाः ।    

पाठ्यपसु्िकस्य अस्य ष्ट्नमााण े सहयोगाथं गीिा एिां च ईश्वरष्ट्सांहाः, डी.टी.पी.; आनन्दष्ट्बहारीिमाा, पाठसांशोिकाः;  ष्ट्दनशेकुमाराः, 

सांगणकस्टेशनप्रभारी  इष्ट्ि एिान ् प्रष्ट्ि पररषद ् स्िीयां कािाज्ञ्यां प्रकटयष्ट्ि । सन्दभऽेष्ट्स्मन ् राष्ट्रिय-शठष्ट्क्षकानसुन्िान-प्रष्ट्शक्षण-पररषदाः  

प्रकाशनष्ट्िभागाः  अष्ट्प सहयोगाथाम ्उल्लेखनीयो ििािे । 

    

  


