
आमुखम्

	 राष्ट्रिय-पाठ्यचयायायाः	 रूपरेखा	 (2005)	 बोधयष्ि	 यि	् छात्ाणां	 ष्िद्ालयजीिन-बाह्यजीिनयोः	 मधये	 समबनधः	
प्रकलपनीयः	 इष्ि	 ।	 एषः	 ष्सद्ानिः	 पसुिकीय-ज्ानसय	 िसय	 नयाससय	 ष्िपरीिम	्अष्सि	 यसय	 प्रभािद्ारा	असमाकं	 वयिस्ा	
एिाितपययानिं	ष्िद्ालय-गहृयोः	मधये	बहु-अनिरं	रक्षष्ि	।	निून-पाठ्यचयायाधाररिः	पाठ्यक्रमः	पाठ्यपसुिकं	च	असय	पारमपररक-
ष्िचारसय	उपरर	अिधानं	करोष्ि	 ।	 एषः	 ि	ु पारमपररक-रटनशलैीं	 पररतयजय	प्रतयेकम	्अष्प	 ष्िषयसय	 दृढ-ष्भष्ति-ष्निारणसय	
प्रयतनः	अष्सि	।	आशा	अष्सि	यि	्अयं	प्रयतनः	बालकेष्नरििष्शक्षण	ंप्रष्ि	असमान	्सदुरंू	नेट्यष्ि	।
	 असय	 प्रयतनसय	 साफलयम	् अष्समन	् िथये	 सष्ननष्हिं	 िियािे	 यद	् ष्िद्ालयानां	 प्राचायायाः	 ष्शक्षकाः	 च	 छात्ान	्
कलपनाशीलगष्िष्भः	 शङ्काष्भः	 च	 अष्धगमने	 एिञच	 अष्धगमनािधौ	 सिानभुिान	् ष्िचारष्यिमु	् अिसरान	् यचछष्नि	 ।	
असमाष्भः	 एिद	्अङ्गीकियावयं	 यि	् यष्द	छात्ाणां	 कृिे	 स्ानं	 समयः	 सििनत्िा	 च	 दीयिे	 िष्हया	 िे	 जयेषैः	 प्रदतियोः	 सचूना-
सामगयोः	साहाययेन	निूनं	ज्ानम	्आतमसाि	्कुियाष्नि	।	ष्शक्षायाः	ष्िष्भननसाधनानां	स्ोिसां	च	अदशयानसय	प्रमखु	ंकारण	ंभिष्ि	
पाठ्यपसुिकं	परीक्षायाः	एकमात्म	्आधाररूपेण	सिीकरणप्रिषृ्तिः	।	सजयानातमकिायाः	उपक्रमसय	च	ष्िकासः	िदा	एि	सफलो	
भिष्ि	यदा	ष्शक्षकाः	छात्ान	्अष्धगमप्रष्क्रयायाः	मखुयभाष्गनः	इष्ि	अिगचछेयःु	ि्ा	च	िान	्ष्नधायाररि-ज्ान-ग्ाहकान	्इष्ि	मा	
सिीकुयुयाः	।
	 एिाष्न	उद्शेयाष्न	ष्िद्ालयसय	दषै्नकजीिने	काययाशलैयां	च	ष्िपलुपररिियानाष्न	अपेक्षनिे	।	दषै्नकसमयसाररणयाः	िाििी	
नमनीयिा	सयाि	्याििी	ष्शक्षणसय	िाष्षयाक-ष्दनदष्शयाकायाः	वयिहारे	सयाि	्	।	येन	ष्शक्षणसय	ष्नधायाररि-ष्दनसङ्खया	सतयतिम	्
आपनोि	्।	ष्शक्षण-मलूयाङ्कन–ष्िधयः	एनम	्एि	अशं	ंष्नधायारयष्नि	यि	्अनेन	पाठ्यपसुिकेन	छात्ाः	मानष्सक-ष्खननिां	पठने	च	
आलसयं	पररतयजय	सनिोषकरम	्अनभुिं	प्रापनयुःु।	बालमनोष्िज्ानं	मनष्स	ष्नधाय	छात्ाणां	भारानभुिसय	ष्नदाना य्ाम	्उपलबध-
समयसय-उपरर	अिधानं	 दत्िा	 पसुिकष्मद	ं ष्नष्मयािमष्सि	 ।	 पाठ्यपसुिकष्मद	ं प्रयतनमनेम	् इिोऽष्प	अग्े	 नेिुं	 छात्ाणां	 ष्चनिन-
ष्िचाराणां,	ष्िसमयानां,	लघसुमहू	ेिािायालापानाम,्	अ्	हसिेन	ष्क्रयमाण-गष्िष्िधीनां	च	प्राधानयं	प्रयचछष्ि	।
	 एन.्सी.ई.आर.्टी.	असय	पसुिकसय	ष्नमायाणा थ्ं	 ष्नष्मयाि-सष्मिेः	पररश्रमसय	कृिे	कृिज्िां	प्रकटयष्ि	।	पाठ्य-पसुिक-
परामशया-सष्मिेः	अधयक्षसय	प्रो.जयनि-ष्िट्ण-ुनारलीकर-महोदयसय	कृिे	एिं	च	असय	पसुिकसय	मागयादशयाकसय	डा.हृदयकानि-
दीिान-महोदयसय	कृिे	ष्िशषेिः	ियं	कृिज्िाम	्अपयायामः।	असय	पाठ्य-पसुिकसय	ष्िकासे	नैकानां	ष्शक्षकाणां	योगदानं	िियािे	
अष्प	च	िसय	उद्शेयसय	पररपिूयाये	िेषां	प्राचायायाणाम	्अष्प	योगदानम	्अष्सि	।	अिः	िेभयः	सिवेभयः	कृिज्िा	अत्	वयाह्ीयिे	।	याः	
संस्ाः	सङ्घाः	च	सि-संसाधनद्ारा	सामग्ीद्ारा	सहयोष्गनां	द्ारा	च	औदायवेण	साहाययं	कृििनिः	िेभयः	सिवेभयः	ियं	कृिज्िां	
वयाहरामः	।	ियं	ष्िशषेिः	माधयष्मक-उचचिर-ष्शक्षाष्िभागसय,	मानि-संसाधन-ष्िकास-मनत्ालयद्ारा	प्रो.मणृालष्मरी	अष्प	
च	प्रो.जी.पी.दशेपाणडेमहोदययोः	आधयक्षे	 ष्नयकु्ायाः	 राष्ट्रिय-मानीटररङ्ग-सष्मिेः	 द्ारा	 प्रदतिसमयसय	योगदानसय	च	 कृिे	
कृिज्िां	प्रकटयामः।	वयिस्ायाम	्अष्प	च	सि-प्रकाशने	ष्नरनिर-गणुातमकिामानेिमु	्एन.्सी.ई.आर.्टी.	सियादा	भििां	मागयादशयानं	
ष्टपपणीः	च	सिागिीकरोष्ि	येन	अष्ग्म-संशोधने	पसुिक-ष्नमायाण	ेच	साहाययं	भिेि	्।

निदहेली	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ष्नदशेकः
20	निमबरमासः	2006	 	 	 	 	 राष्ट्रिय-शषै्क्षक-अनसुनधान-प्रष्शक्षण-पररषद्
      



भारतीय-सवंिधानम्
उद्देविका

ियं	भारिीयाः,	भारिदशेम	्एकं	1सम प्ूर्ण-प्रभुति-सम्ननं, समाजिावि, ्ंथ-
वनर द्ेक्ं, लोकतनत्ातमक-गरराजयं	ष्नमायािुं	ि्ा	च	िसय	समसिनागररकाणां	
कृिे;	

सामाष्जकम	्आष् य्ाकं	ि्ा	च	राजनैष्िकं	नयायं,	
ष्िचारसय	अष्भवयके्ः	ष्िश्ाससय	धमयासय	
उपासनायाः	च		सितनत्ताम,्	
प्रष्िषायायाः	अिसरसय	च	समतां 
प्रापष्यिुं	
ि्ा	च	िेष	ुसिवेषु	मानिीयगौरिसय	ि्ा	च	2

रावट्रियैकतायाः अखण्डतायाश्च सवुनश्चयकत्त् ंं बनधुतां 
सिंध्णवयतंु.......

	 दृढसंकलपाः	 भतूिा	 असयां सिसवंिधानसभायां 1949	 िमसय	
ख्ीसिाबदसय	निमबरमाससय	26	िम	ेष्दनाङ्के	(मागयाशीषवे	शकुलसप्तमयां	2006	
िम	ेष्िक्रमसंितसरे)	एतत ्सवंिधानम ्अङ्गीकुम्णः अवधवनयवमतं तथा च 
आतमाव ््णतं कुम्णः । 
 
1.		 संष्िधानाष्धष्नयमः	 (ष्द्चतिाररंश	ं संशोधनम)्	 1976	 इतयसय	 ष्द्िीय-

धारायाः	 द्ारा	 (3.1.1977	 िः)	 “प्रभतुि-समपननलोकिनत्ातमक-
गणराजयम”्	इतयसय	स्ाने	प्रष्िषाष्पिम	्।	

2.		 संष्िधानाष्धष्नयमः	 (ष्द्चतिाररंश	ं संशोधनम)्	 1976	 इतयसय	 ष्द्िीय-
धारायाः	 द्ारा	 (3.1.1977	 िः)	 “राट्रिसय	 एकिाः”	 इतयसय	 स्ाने	
प्रष्िषाष्पिम	्।



प्रसतािना 

राट्रिीय-पाठ्यचयाया-रूपरेखा	2005	(NCF	-	2005),	ष्शक्षाष््याष	ुगष्णिीयां	क्षमिां	ष्िकष्सिमु	्अपेष्क्षिाम	्
आिशयकिां	लक्षीकरोष्ि	।	िसयाम	्इद	ंष्नष्दयाष्	ंयद	्गष्णिाधययनसय	उद्शेः	केिलं	पररमाणातमक–पररकलनेष	ु
सामथययामिे	 न	अष्पि	ु छात्ेष	ु िादृकक्षमिानाम	्अष्प	 ष्िकासः	अष्सि	 येन	 िे	 ष्िश्े	आतमसमबनधान	् पनुः	
पररभाष्षिमु	्अष्प	सम्ायाः	भष्ििुं	शकनयुःु	।	NCF	–	2005	इष्ि	इमां	िािायाम	्अष्प	सबलीकरोष्ि	यि	्छात्ेष	ु
िकया समबष्नधक्षमिानाम	् एिञच	आकाशसय	अ्	च	आकाशीय-रूपानिराणाम	्अष्धगमक्षमिा	 ष्िकसेि	्
यगुपदिे	अनयोः	द्योरष्प	मानष्सकष्चत्णसय	क्षमिा	अष्प	ष्िकष्सिा	भिेि	्।	NCF	–	2005	इष्ि	एिाम	्
अनशुसंां	करोष्ि	यद	्गष्णिं	गमभीरिां	प्रष्ि	मनद	ंमनदम	्अग्े	सरेि	्यद्ष्प	असय	आरमभः	सजीिस्लूानभुिैः	
प्रष्िरूपैः	च	जायिे	।	प्रष्िरूपाष्ण	अिबधुय	िेषां	वयापकीकरणम	्असय	ष्िषयसय	गढू-िकया ष्नष-सिभािेन	सह	
समबनध	ंस्ापष्यिुं	ष्कञचन	महत्िपणूथं	सोपानं	ष्िद्िे	।	
ियम	् एिदष्प	 जानीमः	 यद	् उचचप्रा्ष्मक-माधयष्मक-कक्षाणाम	् अष्धकिराः	 छात्ाः	 गष्णिाद	् ष्बभयष्ि	
एिदिे	ष्िद्ालये	ष्शक्षाष््याष्भः	ष्नजाधययन-पररतयागसय	बहुष	ुकारणषे	ुएकम	्अनयिम	ंकारण	ंिियािे	।	NCF	
–	2005	इतयसयाम	्अष्प	असयाः	समसयायाः	उललेखो	ष्िद्िे	अ्	च	असय	ष्नराकरणाय	िष्समन	्कसयचन	
ससुङ्गिसय	एिञच	अ य्ापणूयाकाययाक्रमसय	ष्िकासािशयकिा	ष्चह्ीकृिा	।	गष्णिष्शक्षणसय	अिधारणायाः	
अष्निाययािा	ष्शक्षाष््याभयः	धारणानाम	्अनिेषणसय	अ्	च	समसया-समाधानसय	ष्िष्ध-ष्िकाससय	अिसरं	
प्रददाष्ि	ि्ा	च	इयम	्NCF	–	2005	इतयसयां	मखुररिष्सद्ानिानाम	्आधारष्शला	अष्प	िियािे	।
षष्यां	 कक्षायाम	् असमाष्भः	 कसयचन	 एिादृशसय	 काययाक्रमसय	 ष्िकास-प्रष्कयायाः	 शभुारमभः	 कृिः	 या	
ष्शक्षाष््याष	ुधारणारचनायाः	क्षमिाष्िकासेन	सह	गष्णिसय	गढूप्रकृष्िम	्अिगनिमु	्अष्प	साहाययं	कुयायाि	्।	
ष्िष्िधप्रकारैः	प्रश्ानानां		समाधानािसरसय	ि्ा	च	छात्ैः	ष्िष्भननयकु्यः	याः	ष्म्ः	ष्भननाः	सयःु	िासाम	्
अनिेषणसय	 कश्चन	 सोतसाहः	 प्रतयतनः	 NCF	 –	 2005	 	 इतयसयां	 प्रदतिाष्भमिानाम	् अनरुूपं	 ष्िष्हिः।	
असयाम	्एषः	 ष्िषयः	अष्प	अिधानं	प्रष्ि	नीिः	यि	्सङ्ष्क्षप्तष्िधीनाम	्एिञच	कलनष्िधीनां	 रटनस्ाने	
मौष्लकष्सद्ानिैः	सह	कायथं	सयाि	्।	
सप्तमयाः	कक्षायाः	पाठ्यपसुिके	इयं	भािना	अष्प	अग्ेसरणी	यि	्एिादृशयाः	भाषायाः	प्रयोग-प्रयासः	कृिः	
यां	छात्ाः	सियमिे	पष्ठिमु	्अष्धगनिुं	च	शकनयुःु	।	एिद	्अधययनं	समहूषे	ुअ्िा	वयष्क्गिरूपेण	भष्ििमु	्
अहयाष्ि	ि्ा	च	केषषु्चद	्स्ानेष	ुअष्समन	्अधयापकसय	साहायिा	सामथययाञच	आिशयकं	भष्ििमु	्अहयाष्ि	। 
असमाष्भः	 ष्िष्भननप्रकारकाणाम	्उदाहरणानां	समािेशनसय	ि्ा	च	 ष्शक्षाष््याष्भः	सियमिे	प्रश्ष्नमायाणसय	
अिसरप्रदािमु	्अष्प	यष्ििम	्।	पसुिकष्मदम	्अनेकाष्न	ष्चत्ाष्ण	सष्ममलय	आकषयाकं	िियािे	।	अष्समन	्पसुिके	
छात्ाणां	मष्सिट्कं		सष्क्रयरूपेण	वयापिंृ	भिेि	्िद य्ाम	्अष्प	चषे्ा	कृिा	ि्ा	च	इद	ंपसुिकम	्अनािशयकानां	
दजु्वेयानां	 पदसङ्खयानां	 सङ्घषयास्ाने	 अिधारणाः	 उपयजुय	 एिञच	 सियमिे	आतमसंरचनाः	 ष्िकष्सिमु	्
अिसरं	प्रददाष्ि	।
ियम	्आशासमह	ेयद	्इद	ंपसुिकं	सिायान	्छात्ान	्िेषां	गष्णिािगमनसय	प्रयासेष	ुसहायकं	भष्िट्यष्ि	ि्ा	च	
िेष	ुगष्णिशके्ः	एिञच	गष्णि-सौनदययासय	अनशुसंासामथयथं	जागररट्यष्ि	।	ियम	्एिाम	्आशाम	्अष्प	कुमयाः	
यि	्िे	प्रा्ष्मकष्िद्ालयेष	ुअष्धगिानाम	्अिधारणा-कौशलनां	च	पनुरािलोकने	िेषां	च	दृढीकरण	ेसम्ायाः	
भष्िट्यष्नि	।	ियं	गष्णिसय	आधारः	दृढः	भिि	ुइष्ि	आशां	कुमयाः	येन	आधारेण	छात्सय	उचचिरम	्अधययनं	
ि्ा	च	िसय	दषै्नकजीिनं	समदंृ्	भिेि	्।



असय	 पाठ्यपसुिकसय	 ष्नमायाणसष्मिौ	 नैकाः	अनभुष्िनः	अधयापकाः	 सष्ममष्लिाः	 सष्नि	 यैः	 दलं	 छात्-
ष्िद्ालयदृष््या	 अिगिं	 काररिम	् ।	 दलेऽष्समन	् एिादृशाः	 सदसयाः	 अष्प	 सष्नि	 ये	 गष्णिष्शक्षायाः	
अनसुनधािारः	 सष्नि	 ि्ा	 च	 िे	 गष्णिपसुिकाष्न	 बहुभयः	 िषवेभयः	 ष्लखयमानाः	 सष्नि	 ।	 असमाकं	 दलं	
छात्मनसः	गष्णिभयं	दरूीकिुथं	गष्णिं	च	ष्िद्ालयाि	्बष्हः	अष्प	दषै्नकजीिनसय	भागं	ष्नमायािुं	प्रयििे	।	ियं	
दशेसय	ष्िष्भननभागानां	कैष्श्चद	्ष्शक्षकैः	सह	अचचयायाम	अ्	च	य्ासमभिं	िेषाम	्अष्भमिाष्न	ष्टपपणयः	
च	पसुिके	सङ्गहृीिम	्।
अनिे	अह	ंप्रो.कृट्णकुमारं	ष्नदशेकम	्एन.सी.ई.आर.	टी.,	प्रो.	जी.	रिीनरि	ंसंयकु्ष्नदशेकम	्एन.सी.ई.आर.टी.,	
प्रो.	हुककमष्संहम	्अधयकं्ष	डी.ई.एस.एम.,	इतयादीन	्ष्िदषुः	प्रष्ि	आतमनः	काियाज्यं	प्रकटष्यिमु	्एष्षट्याष्म	ये	
मह्य	ंमम	दलाय	च	एिद	्	आह्ानयोगयं	कायथं	किुयाम	्अिसरम	्अयचछन	्।	अह	ंष्िज्ानगष्णियोः	परामशयादलसय	
अधयक्षसय	प्रो.	जे.िी.नारलीकरसय	अष्प	िेषाम	्अष्भमि-ष्नष्मति	ंकृिज्िां	प्रकटयाष्म	।	अहम	्एन.सी.	ई.	
आर.	टी	 इतयसय	प्रो.एस.के.ष्सहः	गौिमसय,	डॉ.िी.पी.	 ष्सहसय	डॉ.	आशिुोषसय	 के.िझलिारसय	च	 ये	
असयाः	सष्मिेः	सदसयाः	अष्प	सष्नि,	एिि	्कायथं	 ष्नजोतकृष्-पररश्रमणे	समभिकिुथं	 कृिज्िाम	्अपयायाष्म।	
अनिे	 मया	 एन.सी.ई.आर.टी.	 इतयसय	 प्रकाशनष्िभागसय	 िेषां	 सहयोगा य्ाम	् अष्भमिा थ्ं	 च	 धनयिादः	
ज्ापनीयः	अनयचच	िेषां	जनानाम	्अष्प	धनयिादः	करणीयः	ये	असय	पसुिकसय	ष्नमायाण	ेसहयोगम	्अकुियान।्	
समाग्ी-ष्िकाससय	प्रष्क्रया	अजस्ं	चलष्ि	ि्ा	च	ियम	्इम	ंपसुिकम	्इिोऽष्प	उतकृष्	ंकिुयाम	्आशाष्नििाः	
समः।	अष्समन	्पसुिके	 ष्नरनिर-गणुातमकिामानेिुं	सियादा	भििां	मागयादशयानसय	 ष्टपपणयाः	च	सहषथं	 सिागिं	
कररट्यनिे	।

              ्डा.हृियकानतः िीिानः
	 	 	 	 	 	 	 							प्रमखु-परामशयादािा
									 	 	 	 	 	 	 पाठ्यपसुिक	-	ष्िकास	-	सष्मष्िः	



अधया्काय िबिद्वयम ्

एिि	्पसुिकं	षष्यां	कक्यायाम	्आरबध-प्रष्कयां	सबलीकुियाि	्िाम	्अग्े	अष्प	नयष्ि	 ।	ियं	भिष््भः	सह	
राट्रिीय-पाठ्यचयाया-रूपरेखायाम	् (2005	 (NCF	 –	 2005)	 सष्ननष्हिान	् प्रमखुष्बनदनू	् अचचयायाम	 ।	 एष	ु
अष्भप्रायेष	ुगष्णिसय	छात्ाणां	सामथयया-ष्िकासेन	सह	संयोजनं	ि्ा	च	दबुबोध-पररकलन-कलनष्िधीनाम	्
अनसुरणाष्धगमनम	्एिञच	अष्धगमनसय	रूपरेखायाः	ष्नमायाणम	्इतयादयः	सष्ननष्हिाः	आसन	्।	ष्शक्षाष््यानां	
मष्सिट्के	गाष्णिीयष्िचाराः	केिलं	ष्नदवेशनेन	अ्िा	वयाखयानेन	नैि	ष्िकसष्नि	।	छात्ाणां	गष्णिािगमनाय,	
गष्णिे	आतमष्िश्ासं	 जागरष्यिुं	 ि्ा	 च	 िसय	 मलूभिूष्िचारान	्अिगनिुं	 ष्शक्षकैः	अिधारणानां	 सिसय	
काष्चि	् रूपरेखा	 ष्नमायािवया	 ।	 एिद थ्ं	 िेषां	 कृिे	 एिादृशी	 काष्चि	् कक्या	 अष्निायाया	 िियािे	 यसयां	 िे	
ष्िचारष्िमशायाहायाः	सयःु,	समसयानां	समाधानम	्अष्निट्येयःु,	न	केिलं	निूनान	्प्रश्ान	्ष्नमायाय	िान	्साधयेयःु	
अष्पि	ुआतमाष्धगमयोगय-भाषायां	 पररभाषाः	 अष्प	 ष्नमायािुं	 शकनयुःु।	 एिद	्आिशयकं	 नाष्सि	 यद	् इमाः	
पररभाषाः	आदशयापररभाषािद	्वयापक-पररपणूायाः	च	सयःु।	

गष्णिकक्यायां	पाठ्यपसुिकसय	अनयेषां	च	सनदभयाग्न्ानाम	्अधययने	छात्ाणां	साहाययम	्आिशयकं	िियािे।	
सामानयिया	एिद	्अष्प	बधुयिे	यि	्सामगयाः	अधययनेन	गष्णिसय		अधययनसय	कश्चन	अष्प	समबनधः	नाष्सि	
ष्कनि	ुक्नमिेद	्अष्प	सतयं	 िियािे	 यद	् उचचिरं	 गष्णिीयज्ानम	्अष्जयािुं	 पाठ्यसामग्ीम	्अधीतय	 िसयाः	
अिगमनम	्अष्प	ष्निानिम	्आिशयकं	भिष्ि	।	गष्णिसय	पाठ्यसामगयां	सङ्ष्क्षप्तभाषायाः	प्रयोगः	ष्क्रयिे।	
एिि	्पष्ठिुं	सङ्ष्क्षप्तिायाः,	ष्चह्वयिहार-क्षमिायाः,	िकया सङ्गियकु्ीनाम	्अिगमनसय	ि्ा	च	केषाष्ञचि	्
प्रष्िबनधानां	 कारणानां	 च	 आिशयकिािगमनम	् अपेष्क्षिं	 िियािे	 ।	 गष्णिीयक्नानां	 सामानयक्नेष	ु
पररिियानाभयाससय	अ्	च	सामानयक्नानां	गष्णिीयक्नेष	ुपररिियानाभयाससय	छात्ाणां	कृिे	आिशयकं	
िियािे	 ।	ियम	्एष्षट्यामः	यि	्बालाः	उष्चिशबदःै	समपणूवेन	च	आतमष्िश्ासेन	भाषाप्रयोगं	 कुयुयाः	ि्ा	च	
गष्णिीयक्नैः	संिाद	ंकिुथं	शकनयुःु।

उचच-प्रा्ष्मकसिरीयं	 गष्णिम	् एकं	 महदाह्ानम	् अष्सि	 येन	 छात्ाणाम	् अनभुिं	 िचच	 पररिेश	ं ष्नकषा	
अिस्ािुं	 ष्द्ष्िध	ंदाष्यतिं	िोढवयं	भिष्ि	।	प्रायेण	छात्ाः	केिलं	धारणा-समबष्नधिं	कायथं	किुथं	सम्ायाः	न	
भिष्नि	।	िेषाम	्अनभुिसमबदं्	सनदभायाणां	प्रष्िरूपाणां	च	सौष्िधयं	िेभयः	आिशयकं	भिष्ि	येन	िे	अ य्ाम	्
अनिेषु्	ंसम्ायाः	भिष्नि	।	एषा	वयिस्ा	असमाकं	परुिः	एकम	्एिादृश	ंसमाह्ानं	प्रसिौष्ि	यष्समन	्ियं	छात्ान	्
सनदभ्भः	सह	वयसिान	् कुियानिः	शनैः	शनैः	िान	्असयाः	 ष्नभयारिािः	दरंू	नयेम	 ।	अिः	यत्	छात्ाः	सनदभवेष	ु
ष्नष्हिान	्ष्सद्ानिान	्पररचिेुं	सम्ायाः	सयःु	ित्	एिदष्प	आिशयकं	िियािे	िे	मात्ं	सनदभयापययानिम	्एि	अ्िा	िेष	ु
एि	आष्श्रिाः	न	भिेयःु।	य्ा	य्ा	ियं	माधयष्मकष्िद्ालये	अग्े	िष्धयाट्यामह	ेि्ा	ि्ा	छात्ाणां	िादृशसय	
वयिहारसय	असमाकम	्आकाङ्क्षाः	अष्प	िष्धयाट्यनिे	।

गष्णिािगमनं	मात्ं	समाधानानां	 ष्िधीनां	च	समरणमातं्	नाष्सि	अष्पि	ुएिि	्पररज्ानम	्अष्सि	यि	्प्रश्ानां	
समाधानं	 भिेि	् ।	 समसया-समाधानयकु्यः	 ष्िद्ाष् य्ाभयः	 ष्ििेकपणूयाष्चनिनसय	 अिसरं	 प्रददष्ि	 अनयचच	
िान	् ष्िधीनाम	् एिञच	प्रष्क्रयाणाम	्अष्धगमनाहायान	् ि्ा	च	िासां	संरचनाहायान	् कुियाष्नि	 ।	 िे	 नवयज्ानसय	
रचनायां	मकूग्हणकिायारः	न	भतूिा	सष्क्रयप्रष्िभाष्गनः	प्रभिष्नि	 ।	 ष्िद्ाष् य्ाभयः	एिद	्अपेष्क्षिं	िियािे	यि	्
िे	समसयाः	अिगतय	िाः	पररभाष्षिं	कुियानि,ु	समभाष्िि-समाधानाष्न	ष्चनिनि	ुि्ा	च	आिशयकिानसुारं	
चरणान	्पररशीलयनि	ुअ्िा	िान	्पनुष्नयामायानि	ु।	असयां	प्रष्क्रयायां	ष्शक्षकसय	भषू्मका	केनष्चि	्मागयादशयाक-



सहायकरूपेण	 पररिियािे	 ।	 ष्िद्ाष् य्ाभयः	 गष्िष्िष्धष्भः	 एिञच	 समाह्ानपणूया-समसयाष्भः	 सह	 समसया-
समाधानसय	अनेकाः	अनभुिाः	दािवयाः।

यष्द	काष्प	समसया	 उतपद्िे	िदा	 ष्िद्ाष् य्ानां	 कृिे	 िसयाः	 वयिष्स्िरूपेण	 लेखनसय	अ्ायाि	्अनिुादसय	
आिशयकिा	भिष्ि	।	समसयासमाधाने	िेभयः	उपयकु्ज्ानसय	पररचयनं	ि्ा	च	िद थ्ं	ष्कमष्प	प्रारूपष्नमायाणम	्
अपेष्क्षिं	 िियािे	 ।	 एिि	् प्रष्िरूपं	 कष्समषं्श्चि	् ष्चत्ीयरूपे	 अ्िा	 कष्समषं्श्चि	् ष्नष्मयािष्स्ष्िरूपे	 भष्ििमु	्
अहयाष्ि	 ।	 असमाष्भः	 एिदष्प	 समियावयं	 यि	् जयाष्मिौ	 उपपतिीनां	 सजयाने	 याः	 आकृियः	 ष्नममीयनिे	 िाष्न	
आदशयाष्िमानष्िहीनाष्न	आकृष्िप्रष्िरूपाष्ण	ष्िद्निे	।	यद्ष्प	इमाष्न	प्रष्िरूपाष्ण	अङ्क-बीजगष्णिीयानां	
समसयानां	समाधाने	अपेष्क्षि-मिूयाप्रष्िरूपस्ाने	अमिूयाप्रष्िरूपाष्ण	सष्नि	।	समसयाः	लघभुागेष	ुष्िभक्ीकृतय	
उपयकु्-प्रष्िरूप-सजयान-कौशले,	ष्शक्षाष््यानाम	्आतमयषु्क्-ष्िकासे	ि्ा	च	समासयानां	ष्िशे्षण	ेष्शक्षाष््यानां	
साहाययं	ष्निानिम	्आिशयकं	िियािे	।	कासाष्ञचि	्ष्नष्श्चि-कलनष्िधीनां	स्ाने	एिि	्सिथं	भिेि	्।

ष्शक्षकेभयः	सहयोगशीलां	ष्शक्षां	प्रोतसाहष्यिमु	्अपेक्षा	ष्क्रयिे	।	ष्नकटस्ेन	उद्शेयपणूया-िािायालापेन	बालाः	
बहु	ष्कमष्प	अष्धगचछष्नि	।	असमाकं	कक्याः	ष्िद्ाष् य्ाष	ुपरसपरं	प्रष्िसपधायास्ाने	अनयोनयेन	अष्धगमनेचछां	
क्षमिां	च	ष्िकसयेयःु	।	िािायालापः	कोलाहलं	न	भिष्ि	अनयचच	परामशयाः	अनकुरण	ंन	भिष्ि	।	एिि	्ष्कमष्प	
समाह्ानं	भष्िट्यष्ि	यि	्कक्यायां	कक्यासमहूानां	 ष्नमायाण	ंभिेि	् ये	अनयोनयेन	सह	उष्षतिा	लाभाष्नििाः	
भष्ििमु	्अहवेयःु	ि्ा	च	प्रतयेकम	्अष्प	ष्शक्षा्मी	सिसमहूसय	ज्ानाजयाने	 ष्कमष्प	योगदानं	किुथं	शकनयुाि	् ।	
ष्शक्षकैः	एिद	्अिधािवयं	यि	्ष्िष्भननाः	बालाः	ष्िष्भननाः	च	समहूाः	पृ् क्	–	पृ् क्	यकु्ीः	प्रयोक्यष्नि।	
आस	ुकाश्चन	यकु्यः	अष्धकिराः	काययासाष्धकाः	काश्चन	अलपिराः	काययासाष्धकाः	प्रिीट्यनिे	।	इमाः	प्रतयेकं	
समहूने	 प्रष्िरूपिां	 प्रदशयाष्यट्यष्नि	 ि्ा	 च	 प्रयकु्ष्िचाराणां	 प्रष्क्रयां	 सचूष्यट्यष्नि	 ।	 सिबोतिमायाः	 यकेु्ः	
श्ाघनं	ि्ा	च	सदोष-यकु्ीनां	लघकूरणम	्अनषु्चिं	भष्िट्यष्ि	।	सिायासां	यकु्ीनाम	्अष्भलेख	ंकृतिा	िासां	
ष्िशे्षणसय	आिशयकिा	िियािे	 ।	अष्समन	्सनदभवे	असयाः	िािायायाः	चचाया	आिशयकी	िियािे	यि	्काश्चन	
यकु्यः	ष्कम थ्ं	ष्िफष्लिाः	अभिन	्।	कक्यासमहूरूपेण	समग्कक्याः	ष्िफष्लिाः	ष्नट्प्रभाष्ििाः	च	यकु्यः	
संशोधय	िाः	प्रयोगाहायाः	किुथं	शकनोष्ि	।	असय	अष्भप्रायः	अयम	्अष्सि	यि	्काश्चन	यकु्ीः	सदोषम	्अ्िा	
अनपु्रयकु्म	्इष्ि	मतिा	िासां	ष्िभक्ीकरणापेक्षया	प्रतयेकसयां	यकु्ौ	पणूयािानयनम	्अपेष्क्षिं	िियािे	।	ष्िष्िध-
यषु्क्-प्रभािैः	 गष्णिे	असमाकं	सकू्मषे्क्षका	 गढूा	भष्िट्यष्ि	ि्ा	अपरेषाम	्अष्धगमनकौशलं	िष्धयाट्यिे	 ।	
अनेन	असय	सनदभयासय	महत्िम	्अष्धगमने	िेषां	सहायिा	भष्िट्यष्ि	यि	्िे	ष्कं	कुियानिः	आसन	्।

अष्धगमनाय	पचृछा	काष्चि	्सिभाष्िक-प्रष्क्रया	अष्सि	यया	 ष्िद्ाष् य्ानः	ज्ानप्राष्प्तः	एिञच	िसय	ष्नमायाण	ं
कुियाष्नि	।	इयं	प्रष्क्रया	सगुमष्नरीक्षणःै	अष्प	आरबधु	ंशकयिे	ि्ा	च	अनििः	ज्ानप्राप्तेः	एिञच	िसयाः	ष्नमायाणने	
समाप्ता	 भिष्ि	 ।	 ष्शक्षकैः	 ष्िष्भननप्रकारकाणां	 प्रश्ानाम	् उदाहरणःै	 य्ा	 अष्निट्यमाणःै,	 उद्घष्टिमखुःै,	
प्रासंष्गकैः,	त्षु्ट-अिगमनम	्इतयाष्दष्भः	अष्प	असयाः	प्रष्क्रयायाः	साहाययं	करणीयम	् ।	 ष्िद्ाष् य्ानां	परुिः	
समाह्ानपणूायाः	 प्रश्ाः	 प्रसिोिवयाः	 ।	 उदाहरणाय	 जयाष्मिौ	 इम	े प्रश्ाः	 एिंष्िधाः	 भष्ििमु	् अहयाष्नि	 य्ा		
सानध्ाणां	 कृिे	 उपयकु्जालकानां	 प्रयोगः,	 छायाक्रीडा,	 खणडकियानम	् इतयादयः।	 अङ्कगष्णिे	 ियं	 िान	्
समबनधान	्अनिेषु्म,्	समबनधानां	वयापकीकरणम,्	प्रष्िरूपाष्ण	ष्नयमान	्च	अष्निट्य	िेषां	बीजीयसमबनधान	्
ष्नमायािुं	िकंु्	शकनमुः।

बालानां	कृिे	िकया सङ्गियषु्क्प्रदाने	िकया सङ्गियकु्ीनाम	्अनसुरण	ेि्ा	च	समपुलबधास	ुयषु्क्ष	ुनयनूिाः	
ज्ािमु	्अिसराणाम	्आिशयकिा	जायिे	।	उपपतिःे	अभीष्िाम	्अष्धगनिुं	िेषां	कृिे	एिद	्आिशयकम	्अष्सि।

अयं	सः	सिरः	यत्	जयाष्मष्िसदृशाः	ष्िषयाः	कष्ञचद	्औपचाररक-सिरं	प्रिेक्यष्नि	।	एिादृशान	्गष्िष्िधीन	्



किुथं	 ष्िद्ाष् य्ाभयः	 अिसरान	् यचछनि	ु यैः	 िेषां	 रचनातमकिायाः	 कलपनाशके्ः	 च	 ष्िकासः	 भष्िट्यष्ि	
यगुपि	्िे	ससुाधयैः	जयाष्मिीयैः	उपकरणःै	जयाष्मिीयशबदािलयाः	समबनधानाम	्अनिेषण	ंकिुथं	शक्यष्नि।	
प्राक्नानाम	् एिञच	 जष्टलप्रश्ानाम	् उतिराणाम	् अनसुनधानष्िषयः	 इतयनेन	 रूपेण	 प्रष््िष्िषयसय	 स्ाने	
रचनातमकेन	ष्िषयरूपेण	असय	गष्णिसय	खयाष्िः	आष्िट्कृिा	भिेि	् ।	 ष्िष्भननप्रकारैः	प्रश्ानाम	्उतिराष्ण	
अनिेषु्	ं ष्िद्ाष् य्ानां	 प्रोतसाहनम	् अष्निायथं	 िियािे	 ।	 िेभयः	 समसया-समाधान-समये	 अनेकेषां	 िैकष्लपक-
कलनष्िधीनाम	्एिञच	यकु्ीनाम	्उपयोगािशयकिा	अष्निायाया	अष्सि	।

पणूायाङ्कः,	ष्भननः	एिञच	दशमानं,	समष्मष्िः	सदृशष्िषयाः	गिकक्यास	ुअधीिैः	प्रारष्मभकभागैः	समबनध	ं
योजष्यतिा	अष्समन	्पसुिके	प्रसििुाः	सष्नि	।	अधयायान	्अनयोऽनयं	योजष्यिमु	्अष्प	प्रयासः	ष्िष्हिः	ि्ा	
च	 प्रारष्मभकेष	ुअधयायेष	ु प्रसििु-ष्िचाराः	 पश्चाद	्आगमयमानानाम	्अधयायानाम	्अिधारणाः	 ष्िकष्सिुं	
प्रयकु्ाः।

कृपया	 ऋणातमकपणूायाङ्कः,	 पररमयेसङ्खया,	 जयाष्मिौ	 क्नानाम	् अनिेषण	ं ि्ा	 च	 सानध्ाकाराणां	
ष्चत्णसदृशषे	ुष्िषयेष	ुपयायाप्तं	समयं	यचछनि	ु।

ियम	्आशासमह	े	यद	्इद	ंपसुिकं	छात्ान	्साननद	ंगष्णिम	्अष्धगनिुं	साहाययं	कररट्यष्ि	ि्ा	च	अष्समन	्
सष्ममष्लिािधारणाः	प्रष्ि	िेष	ुआतमष्िश्ासम	्अष्प	जागररट्यष्ि	।	ियं	िैयष्क्कष्िचारसय	सामषू्हकष्िचारसय	
च	 अिसरप्रदानसय	 अनशुसंां	 कुमयाः।	 सामषू्हकयः	 चचायाः	 कक्यायाः	 काचन	 सष्नयमष्िशषेिा	 भिेद	् येन	
ष्िद्ाष् य्ानः	गष्णिे	ष्िश्सिाः	भिेयःु	अ्	च	गष्णिभयं	च	काष्प	भिूकालिािाया	सयाि	्।

ियम	्असय	पसुिकसय	ष्िषये		भििां	ष्टपपणीनाम	्अष्भमिानां	च	सहषथं	सिागिीकररट्यामः	ि्ा	च	आशां	
कुमयाः	यि	्सिाधयापनकाले	ष्िकष्सिान	्अभयासान,्	ष्क्रयाकलापान	्कायायाष्ण	च	असमान	्पे्रषष्यट्यष्नि	येन	
ियं	िान	्आगमयमानेष	ुसंसकरणषे	ुअङ्गीकिुथं	शकनयुाम	।	

 



 भारतसय सवंिधानम ्
भागः	४क

नागररकारां मौवलक-कत्णवयावन
अनुच द्ेिः ५१ क
मौवलककर््णवयावन =		भारिसय	प्रतयेकं	नागररकसय	एिि	्कतियावयं	भष्िट्यष्ि	यि	्सः	-
(क)		संष्िधानसय	पालनं	कुयायाद	्	एिं	च	िसय	आदशायानां,	संस्ानाम	्अ्	च		राट्रि-गानसय	सममाननं	कुयायाि;्			
(ख)	 सििनत्िायै	असमाकं	राष्ट्रियानदोलनसय	प्रेरकान	्उचचादशायान	्हृष्द	संस्ापय	िान	्पालयेि	्;
(ग)			भारिसय	समप्रभिूाम,्	एकिाम	्अखणडिाञच	रक्षेि	्ि्ा	च	िसय	अक्षणुणिां	सििं	संरक्षेि	्;
(घ)			दशेसय	रक्षां	कुयायाद	्आह्ाने	कृिे	सष्ि	राट्रंि	सेििाम	्;	
(ङ)	 भारिसय	 सिवेष	ु जनेष	ु समरसिायाः	 समानभ्ाितृिसय	 च	 भािनायाः	 	 ष्नमायाण	ं कुयायाि,्	 धमया-भाषा-

प्रदशे-िगायाधाररिेभयः	सिवेभयः	भदेभािेभयः	दरूीभिेि	् 	अष्प	च	एिादृशीः	रीिीः	 	 तयजेि	्याः	नारी-
सममानष्िरोष्धनयः	सयःु	;			

(च)	 असमाकं	ष्मष्श्रि-संसकृिेः	गौरिशाष्लपरमपरायाः	महत्िम	्अनभुिेद	्ि्ा	च	िसयाः	परररक्षण	ंकुयायाि;्
(छ)	 िन-सरोिर-नदी-िनयजीिसंकुलं	प्राकृष्िक-पयायािरण	ंरक्षेि	्िसय	च	संिधयानं	कुयायाद	्प्राष्णष	ुदयाभािं	

स्ापयेि	्;
(ज)	 िैज्ाष्नकाष्भिषृ्ति-मानििाद-ज्ानाजयान-शदु्ीनां	भािनायाः	ष्िकासं	कुयायाि	्;
(झ)	 साियाजष्नकसमपदः	संरक्षण	ंकुयायाि	्ि्ा	च	ष्हसंािः	दरूीभिेि	्;		
(ञ)		िैयष्क्क-सामषू्हकगष्िष्िधीनां	सिवेष	ुक्षेत्ेष	ुउतकषथं	प्रष्ि	प्रिष्ियािुं	सििं	प्रयासं	कुयायाद	्येन	नैरनियवेण	

िधयामानं	राट्रंि	प्रयतन-साफलयानाम	्अष्भनिौननतयं	सपषु्थं	शकनयुाि	्;								
(ट)	 ष्पिरौ	 अ्िा	 	 संरक्षकाः	 षड्िषयािः	 चिदुयाशियोष्मिेभयः	 सिीय-बालकेभयः	 प्रष्िपालयेभयः	 िा	

य्ाशष्क्	ष्शक्षायाः	अिसरान	्प्रददि	ु।	



्ाठ्य्ुसतक-वनमा्णर-सवमवतः 

अधयक्ः - विज्ानम ्एिं गवरत-्रामि्णिातृसवमवतः
जे.	 िी.	 नारलीकरः	 अिकाशप्राप्तः	 प्राधयापकः	 अनिाष्िश्ष्िद्ालय-खगोलष्िज्ानकेनरिम,्	
गणशेष्खणडः,	पणु	ेष्िश्ष्िद्ालयः	पणु	े(महाराट्रिः)
मुखय्रामि्णिाता 
हृदयकानि	दीिानः,	ष्िद्ाभिन	सोसाइटी,	उदयपरुम	्(राजस्ानम)्
मुखयसमनियकः 
हुकुमष्संहः,	आचाययाः	ष्िभागाधयक्षश्च,	डी.ई.एस.एम,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली		
सिसयाः
अिष्निका	दामः,	टी.जी.टी.,	सी.आई.ई,	एकसपेररमेंटल-ष्िद्ालयः,	ष्शक्षा	ष्िभागः,	दहेली
अजंली	गपु्ते,	अधयाष्पका,	ष्िद्ाभिनपष्बलकष्िद्ालयः,	उदयपरुम	्(राजस्ानम)्		
आर.आतमारामन,्	गष्णिष्शक्षापरामशयादािा,	टी.आई.मषै्रिक	हायर	सेकें डरी	ष्िद्ालयः	ि्ा	ए.एम.
टी.आई.	चनेनई	(िष्मलनाडुः)
एच.सी.प्रधानः,	प्राधयापकः,	होमी-भाभा-ष्िज्ानष्शक्षा-केनरिम,्	टी.आई.एफ.आर,	ममुबई	(महाराट्रिः)
महनेरि	शङ्करः,	प्रिक्ा	(चयन	श्रणेी)	(अिकाश	प्राप्तः)	एन.सी.ई.आर.टी.,	निदहेली	
मीना	श्रीमाली,	अधयाष्पका,	ष्िद्ाभिन-उचचमाधयष्मकष्िद्ालयः,	उदयपरुम	्(राजस्ानम)्		
िी.पी.ष्संहः,	प्रिाचकः,	डी.ई.एस.एम,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली		
सरेुश	कुमार	ष्संह	गौिमः,	प्राधयापकः	डी.ई.एस.एम,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली,
सजृािा	दासः,	िररष	प्रिक्ा,	एस.सी.ई.आर.टी,	निदहेली		
श्रद्ा	अग्िालः,	पी.जी.टी.	पदमपि	ष्संघाष्नया	ष्शक्षाकेनरिम	्कानपरुम	्(उतिर	प्रदशेः)
विनिी-अनुिािकः-
डी.आर.शमाया,	पी.जी.टी,जिाहरनिोदयष्िद्ालयः,	मुगँेशपरुम,्	दहेली
बी.एम.गपु्ता,	पी.जी.टी,(अिकाशप्राप्तः)	एन.सी.ई.आर.टी.निदहेली	
महनेरि	शङ्करः,	प्रिक्ा	(चयन	श्रणेी)	(अिकाश	प्राप्तः)	एन.सी.ई.आर.टी.,	निदहेली	
राजकुमारधिनः,	पी.जी.टी.पी.एणड	टी.	उचचमाधयष्मकष्िद्ालयः,	दहेली
समनियक-सिसयः
आशिुोष	के	िझलिारः,	प्रिाचकः,	डी.ई.एस.एम.,	एन.सी.ई.आर.टी.,	निदहेली



कृतज्ता 

पररषद	्पाठ्यपसुिकसमीक्षायाः	कृिे	आयोष्जिायां	काययाशालायां	भागग्ष्हिणॄां	ष्नमनष्लष्खि-प्रष्िभाष्गनां	
बहुमलूययोगदाना य्ाम	्कृिज्िां	प्रकटयष्ि	।
ष्नरूपमा	साहनी,टी.जी.टी.(गष्णिः),	श्री	महािीर-ष्दगमबर-जैनः	उचच-माधयष्मक-ष्िद्ालयः,	जयपरुम	्
(राजस्ानम	्)	
डॉ.	 रूही	 फाष्िमा	 टी.जी.टी.जाष्मया	 उचच-ष्िद्ालयः	 निदहेली,	 दीष्प्तः	 मा्रुः	 टी.जी.टी.	 मदसया	
इणटरनैशनल-ष्िद्ालयः	 निदहेली,	 के.	 बालाजी,	 टी.जी.टी.केनरिीयष्िद्ालयः	 दोनीमलाई	 कणायाटकम,्	
अष्मिः	 बजाजः	 टी.जी.टी.,	 सी.पी.आर.एफ.	 पष्बलकष्िद्ालयः	 दहेली,	 ओमलिा	 ष्संहः,टी.जी.टी.
(गष्णिः),	 पे्रजेनटेशन-कॉनिेनटः	 उचचमाधयष्मक-ष्िद्ालयः	 दहेली,	 श्रीनागेशमोने,	 टी.जी.टी.	 रिष्िड	
–	 उचच	 -	 ष्िद्ालयः	 िाई	 महाराट्रिः,	 गोरखना्ः	 शमाया	 पी.जी.टी.	 जिाहर-निोदय-ष्िद्ालयः	 मसंेरा	
,राञची,	झारखणडः,	अजयः	कुमारः	ष्संहः		टी.जी.टी.	रामजस-िररषः	माधयष्मकः	ष्िद्ालयः		सङ्खया	
–	3		दहेली,	राष्गणी-सबु्रमणयन	्टी.जी.टी.	सी.पी.आर.एफ.	ष्ििेकाननदः	ष्िद्ालयः	चनैनई,	िष्मलनाडुः,	
राजरकुमारः	धिनः	पी.जी.टी.	गीिा-िररष-माधयष्मक-ष्िद्ालयः	सङ्खया	–	2		दहेली,	डॉ.	मदुष्गलः,	
प्रिक्ा	 सी.आई.ई.टी.	 एन.सी.ई.आर.टी.	 निदहेली,	 डॉ.सषुमाजयर्ः,	 प्रिाष्चका,	 डी.डबलय.ूएस.,	
एन.सी.ई.आर.टी.	निदहेली,	डॉ.	मोनायादि	प्रिक्ा	एन.सी.आई.ई.टी.,एन.सी.ई.आर.टी.	निदहेली	।
पररषद	्डॉ.	रामः	अििारः	(प्राप्तािकाशः	प्राधयापकः	एन.सी.आई.ई.टी.,परामशयादािा	डी.ई.	एस.एम.,सी.
आई.ई.टी.	 निदहेली,	 एिञच	 डॉ.आर.पी.	 मौययाः,	 प्रिाचकः	 डी.ई.	 एस.एम.,सी.आई.ई.टी.	 निदहेली,	
इतयेिैः	प्रदतिान	्ष्िचारान	्प्रष्ि	एिेषां	कृिे	कृिज्िां	प्रकटयष्ि	।	
पररषद	् ष्हनदीरूपानिरणसय	 पनुरािलोकनाय	 एन.सी.ई.आर.टी.	 इष्ि	 संस्ायाम	् आयोष्जिायां	
काययाशालायां	ष्नमनष्लष्खि-प्रष्िभाष्गनां	बहुमलूयष्टपपणीनां	कृिे	कृिज्िां	प्रकटीकरोष्ि	।	प्रिापः	ष्संहः,	
प्रिक्ा	 एस.सी.ई.आर.टी.	 गरुूग्ामः,	 कष्ििाखबया	 टी.जी.टी.	 केनरिीयः	 ष्िद्ालयः	 निदहेली,	 डी.पी.	
िाट्णवेयः	पी.जी.टी.	केनरिीयः	ष्िद्ालयः	सङ्खया	-	1	दहेली,	डी.के.शमाया	टी.जी.टी.	राजकीयः	प्रष्िभा-	
ष्िकासष्िद्ालयः	दहेली,	डी.आर.शमाया	पी.जी.टी.	जिाहर-निोदयः	ष्िद्ालयः	दहेली,	चनरिशखेरः	ष्संहः	
सनबीम	एकेडमी	िाराणसी	उतिरप्रदशेः,	बी.एम.	गपु्ता,	पी.जी.टी.	ष्शक्षाष्नदशेालयः	दहेली	(अिकशप्राप्तः)	
जी.डी.ढलः,	प्रिाचकः,	(अिकाशप्राप्तः)	एन.सी.ई.आर.टी.	निदहेली	।
पाठ्यपसुिक-ष्िकास-सष्मिेः	 काययाशालायां	 सौष्िधयसंसाधनं	 प्रदािुं	 पररषद	् ष्िद्ाभिन-सोसायटी	
उदयपरुम,्	 एिेषां	सङ्कायसदसयान	् प्रष्ि	 कृिज्िां	 प्रकटयाष्म	 ।	 पसुिकालय-सहायिायै	 ष्नदशेकं	सेणटर	
फॉर	 साइसं	 एजकेुशन	 एडं	 कमयषु्नकेशन	 (C-	 SCE)	 ष्दलली-ष्िश्ष्िद्ालयं	 प्रष्ि	 पररषद	् कृिज्िां	

 
ज्ापयष्ि	 ।	 शषै्क्षक-प्रशासष्नकसहयोगाय	 पररषद	् प्रो.	 हुकुमष्संह	ं ष्िभाग-प्रमखु	ं डी.ई.एस.एम.एन.
सी.ई.आर.टी.	निदहेलीं	प्रष्ि	कृिज्िां	ज्ापयष्ि	।
पररषद	्सजजाद-हदैर	असंारी,	नरेशकुमारः,	नरष्गस	इसलाम	डी.टी.पी.सञचालकः	(ऑपरेटर),	एल.आर.	
भारिी,	अिधष्कशोरष्संहः	छायासमपादकः	(कॉपी	एडीटर),	अष्भमनयःु	मोहानिी,	ररि	ुझा,	रूबी	कुमारी	
पाठसंशोष्धका	 (प्रफू	 रीडर)	एन.सी.ई.आर.टी.,	 दीपककपरूः	सङ्गणकस्ानकप्रभारी	 (कमपयटूर	 सटेशन	
प्रभारी)	डी.ई.	एस.एम.,	एन.सी.	ई.आर.	टी.,ए.पी.सी.	कायायालयः,	प्रशासनष्िभागः,	डी.ई.एस.एम.,	एन.	
सी.	ई.	आर.टी.	ि्ा	प्रकाशनष्िभागः	एन.सी.ई.आर.टी.	इतयेिेषां	कृिे	हाष्दयाकीं	कृिज्िां	प्रकटयष्ि	।	


