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                      अनुवादकः - रूपलालशर्ाा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

आरु्खर् ्

राष्ट्रिय-पाठ्यचयाायााः  रूपरेखा (2005) ज्ञापयष्ट्ि यि ्बालकानाां यि ्ष्ट्िद्यालयीयां जीिनम ्अष्ट्ति िद ्ष्ट्िद्यालयीयां 

जीिनां बाह्य-जीिनेन सह योजनीयम ् । अयां ष्ट्सद्धान्िाः पतुिकतथतय ज्ञानतय ितय न्यायतय ष्ट्िपरीिाः अष्ट्ति यतय 

प्रभाििशाि ्अतमाकां  व्यितथा अद्यािष्ट् ाः ष्ट्िद्यालयतय गहृतय च मध्ये अन्िरालां कष्ट्पपिििी । निूनायाां राष्ट्रिय-

पाठ्यचयाायाम ् आ ाररिाः पाठ्यक्रमाः पाठ्यपतुिकाष्ट्न च  अष्ट्तमन ् आ ारभिेू ष्ट्िचारे ष्ट्क्रयान्ियनतय प्रयासाः 

अष्ट्ति । एिष्ट्तमन ्प्रयासे प्रत्येकां  ष्ट्िषयां  एकया दृढिरया ष्ट्भत्त्या आिरणतय अथ च सचूनायााः  सांतमारणतय च 

प्रििृिे्ाः ष्ट्िरो ाः अष्ट्प सष्ट्ममष्ट्लिाः अष्ट्ति । आशासे यि ् एिे उपायााः अतमान ् राष्ट्रिय-ष्ट्शक्षा-नीिौ (1986) 

िष्ट्णािानाां बालकेष्ट्न्ििानाां व्यितथानाां ष्ट्दष्ट्श अत्यष्ट् कां  दरूां यािि ्नेरयष्ट्न्ि ।   

एितय प्रयत्नतय साफपयम ् अ नुा एिष्ट्तमन ् िथ्ये आष्ट्ििम ् अष्ट्ति यि ् ष्ट्िद्यालयानाम ् आचायाााः 

अध्यापकााः च बालकान ्कपपनाशीलानाां गष्ट्िष्ट्ि ीनाां प्रश्नानाां च साहाय्येन ष्ट्शक्षणतय काले च तितय अनभुि ाः 

ष्ट्चन्िनतय च अिसारान ् कपपयष्ट्न्ि ।  अतमाकम ् एिि ् मन्िव्यां तयाि ् यि ् यष्ट्द समयां तथानां तििन्त्रतिाां च 

बालकेभ्याः प्रयच्छामाः  िष्ट्हा बालकााः ज्येष् ाः प्रदत्ताष्ट्भाः सूचना-सामग्रीभ्याां यकु्तत्िा सङ्घष ं च कृत्िा नूिनतय 

ज्ञानतय सजानां कुिाष्ट्न्ि । ष्ट्शक्षायााः ष्ट्िष्ट्ि ानाां सा नानाम ्एिञ्च स्रोिसाम ्अिहलेनतय प्रमखुां कारणां पाठ्यपतुिकां  

परीक्षायााः एकमात्रतम ्आ ारतय ष्ट्नमााणतय प्रिषृ्ट्त्ताः अष्ट्ति । सजानतय प्रारमभतय च ष्ट्िकासाथाम ्आिश्यकम ्अष्ट्ति 

यि ् बालकााः ष्ट्शक्षणतय प्रष्ट्क्रयायाां  सहभाष्ट्गनाः  सष्ट्न्ि इष्ट्ि  मन्यामह ेअष्ट्प च िान ् सहभाष्ट्गनाः कुयााम च, ि े

बालकााः ज्ञानतय ष्ट्न ााररितय मात्रतायााः ग्राहकााः सष्ट्न्ि इष्ट्ि मन्िव्यां त्यजन्ि ु। 

एिे उद्दशे्यााः ष्ट्िद्यालयतय द ष्ट्नके जीिने कायाश पयाां च अत्यष्ट् कतय पररििानतय याचनाां कुिाष्ट्न्ि । द नष्ट्न्दन्याां 

समय-सारणयाां ष्ट्तथष्ट्ितथापकत्िां (लचीलापन) िािदिे आिश्यकम ् अष्ट्ति यािि ् िाष्ट्षाकतय कालन् रतय 

ष्ट्क्रयान्ियने जागरुकिा, यिाः ष्ट्शक्षणतय कृिे ष्ट्नयिानाां ष्ट्दनानाां सङ््या िातिष्ट्िकां  रूपां तिीकुयााि ् । ष्ट्शक्षणतय 

मपूयाङ्कनतय च ष्ट्ि याः अष्ट्प एनां ष्ट्िषयां ष्ट्न ाारीकरररयष्ट्न्ि यि ् इदां पाठ्यपतुिकां  ष्ट्िद्यालये बालानाां जीिनाष्ट्न 

मानष्ट्सकतय उद्वगेतय ष्ट्खन्निायााः च तथान ेहषातय िािािरणतय ष्ट्नमााण े ष्ट्कयिा प्रभाष्ट्िरूपेण चररिाथं भष्ट्िरयष्ट्ि । 

भारतय समतयायााः समा ानाथं पाठ्यक्रमतय ष्ट्नमाािाराः ष्ट्िष्ट्भन्नेष ु चरणषे ु ज्ञानतय पनुष्ट्ना ाारणतय समये बालानाां 

मनोष्ट्िज्ञानां मनष्ट्स ष्ट्न ाय एिञ्च अध्यापनतय कृिे उपलब् ाः समयाः ष्ट्कयान ्अष्ट्ति इष्ट्ि एितय ष्ट्िषयतय अि ानां 

पिूाापेक्षया अष्ट् केन सचेिरूपेण करणतय प्रयासाः कृिाः । एषाः प्रयासाः इिोऽष्ट्प गभीरिया तयाि ्एिष्ट्तमन ्प्रयत्ने इदां 

पाठ्यपतुिकां  ष्ट्चन्िनतय ष्ट्िषयतय कृिे आश्चयातय लघषु ुसमहूषे ुिािाालापतय कृिे िथा च चचाायााः कृिे हतिाभ्याां 

ष्ट्क्रयामाणानाां गष्ट्िष्ट्ि ीनाां कृिे प्राथष्ट्मकिाां प्रयच्छष्ट्ि  ।  

राष्ट्रिय-श ष्ट्क्षकानसुन् ान-प्रष्ट्शक्षण-पररषद ्एितय पतुिकतय रचनायााः कृिे ष्ट्नष्ट्माितय पाठ्यपतुिक-ष्ट्नमााण-सष्ट्मिेाः 

पररिमतय कृिे कृिज्ञिाां प्रकटीकरोष्ट्ि । पररषद ् सामाष्ट्जक-ष्ट्िज्ञानम ् इष्ट्ि पाठ्यपतुिकतय परामशादाि-ृसष्ट्मिेाः 

अध्यक्षतय प्रोफेसर-हरर-िासदुिेन-महोदयतय िथा च एितय पाठ्यपतुिकतय सष्ट्मिेाः मु् याः परामशादािाुः 



iv 
 

नीलाद्रिभट्टाचार्यस्र् द्रिशेषरूपेण आभारीणी अद्रस्ि ।  एिस्र् पाठ्र्पसु्िकस्र् द्रिकासे बहुद्रभिः द्रशक्षक िः र्ोगदानं 

कृिम ् । एिं र्ोगदानं  सफलीकिुुं िर्ं िेषां प्राचार्ायणाम ्अद्रप आभाररणिः स्मिः । िर्ं िाद्रन सिायद्रण सङ्घटनाद्रन  

संस््ािः च प्रद्रि कृिज्ािः स्मिः र्े अस्माकं स्िस्र् सामग्र्र्ा सहर्ोद्रगभ्र्िः  साहाय्र्स्र् स्िीकरण े च उदारिापिूयकं 

सहर्ोग ंकृििन्ििः ।  

   िर्ं माध्र्द्रमक-द्रशक्षा-द्रिभागस्र् ि्ा च उच्चद्रशक्षाद्रिभागस्र् मानि-संसाधन-द्रिकास-मन्रालर्-द्वारा 

द्रनर्कु्तस्र् प्रोफेसर-मणृाल-मोरी-महोदर्स्र् अद्रप च प्रोफेसर-जी.पी.दशेपाण्डे-महोदर्स्र् अध्र्क्षिार्ां द्रनद्रमयिार्ां 

द्रनरीक्षण-सद्रमिेिः सदस्र्ानां कृिे र्े स्िकीर्ं मलू्र्िन्िं समर्ं सहर्ोग ंच दत्तिन्ििः िेषां कृिे िर्ं धन्र्िादस्र् ज्ापनं 

कुमयिः । व्र्िस््ागिानां पररष्काराणां कृिे प्रकाशनेष ुच न रन्िर्ेण िद्रस्मन ्पररष्कारे नाद्रिन्र्म ्आनेिुं समद्रपयिा पररषद ्

द्रटप्पणीनां परामशायनां  च स्िागिं कररष्र्द्रि । र्ििः भाद्रिसंशोधनेष ु स्िीकिुुं शक्र्ं स्र्ाि ्। 
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