
आमुखः

	 राष्ट्रिय-पाठ्यचयायायाः		रूपरेखा	(2005)	ज्ापयष्ि	यि	्बालकानां	यि	्ष्िद्ालयीयं	जीिनम	्अष््ि	िद	्ष्िद्ालयीयं	
जीिनं	 बाह्य-जीिनेन	 सह	 योजनीयम	् ।	 एषः	 ष्सद्ानिः	 पु् िकीय्य	 ज्ान्य	 ि्य	 नयाय्य	 ष्िपरीिः	 अष््ि	 य्य	 
प्रभाििशाि	् अ्माकं	 वयि््ा	 अद्ािष्िः	 ष्िद्ालय्य	 गहृ्य	 च	 मधये	 अनिरालं	 कष््पिििी	 ।	 निूनायां	 राष्ट्रिय-
पाठ्यचयायायाम	्आिाररिः	पाठ्यक्रमः	पाठ्यपु् िकाष्न	च		एिष््मन	्	आिारभिेू	ष्िचारे	ष्क्रयानियन्य	प्रयासः	अष््ि	।	एिष््मन	्
प्रयासे	प्रतयेकं	ष्िषयं		एकया	दृढिरया	ष्भत्या	आिरण्य	अ्	च	सचूनायाः		सं्मारण्य	च	प्रििेृः	ष्िरोिः	अष्प	सष््मष्लिः	 
अष््ि	 ।	आशासे	 यि	् एिे	 उपायाः	 अ्मान	् राष्ट्रिय-ष्शक्ा-नीिौ	 (1986)	 िष्णयािानां	 बालकेष्नरििानां	 वयि््ानां	 ष्दष्श	
अतयष्िकं	दरंू	यािि	्नेट्यष्नि	।	

	 एि्य	 प्रयतन्य	साफ्यम	्अिनुा	 एिष््मन	् िथये	आष्रििम	्अष््ि	 यि	् ष्िद्ालयानाम	्आचायायाः	अधयापकाः	 च	
बालकान	्क्पनाशीलानां	गष्िष्ििीनां	प्रश्ानां	च	साहाययेन	ष्शक्ण्य	काले	च	्ि्य	अनभुिैः	ष्चनिन्य	च	अिसारान	् 
क्पयष्नि	।		अ्माकम	्एिि	्मनिवयं	्याि	्यि	्यष्द	समयं	््ानं	्ििनत्रिां	च	बालकेभयः	प्रयच्ामः		िष्हया	बालकाः	जयेषैः	
प्रदत्ाष्भः	सचूना-सामग्ीभयां	यकुतिा	सङ्घषषं	च	कृतिा	निून्य	ज्ान्य	सजयानं	कुियाष्नि	।	ष्शक्ायाः	ष्िष्ििानां	सािनानाम	्
एिञच	स्ोिसाम	्अिहलेन्य	प्रमखु	ंकारण	ंपाठ्यपु् िकं	परीक्ायाः	एकमात्रम	्आिार्य	ष्नमायाण्य	प्रिषृ्त्ः	अष््ि	।	सजयान्य	
प्रार्भ्य	च	ष्िकासा य्ाम	्आिशयकम	्अष््ि	यि	्बालकाः	ष्शक्ण्य	प्रष्क्रयायां		सहभाष्गनः		सष्नि	इष्ि	अङ्गीकुियानि	ु
अष्प	च	िान	्सहभाष्गनः	कुियानि,ु	िे	बालकाः	ज्ान्य	ष्निायाररि्य	मात्रायाः	ग्ाहकाः	सष्नि	इष्ि	मनिवयं	तयजनि	ु।

	 एिे	 उद्शेयाः	 ष्िद्ालय्य	 दषै्नके	 जीिने	 काययाशै् यां	 च	 अतयष्िक्य	 पररिियान्य	 याचनां	 कुियाष्नि	 ।	 दनैष्नदनयां	
समय-साररणयां	 ष्््ष्ि््ापकतिम	् (लचीलापन)	 िािदिे	आिशयकम	्अष््ि	 यािि	् िाष्षयाकष्दनदष्शयाकायाः	 ष्क्रयानियने	
जागरूकिा,	यिः	ष्शक्ण्य	कृिे	ष्नयिष्दनानां	सङ्खया	िा्िष्िकं	रूपं	्िीकुयायाि	्।	ष्शक्ण्य	मू् याङ्कन्य	च	ष्िियः	
अष्प	एिं	ष्िषयं	ष्निायारीकररट्यष्नि	यि	्एिि	्पाठ्यपु् िकं	ष्िद्ालये	बालानां	जीिनाष्न	मानष्सक्य	उद्गे्य	ष्खननिायाः	च	
््ाने	हषय्ा य	िािािरण्य	ष्नमायाण	ेष्कयिा	प्रभाष्िरूपेण	चररिा ष्ं	भष्िट्यष्ि	।	भार्य	सम्यायाः	समािाना ष्ं	पाठ्यक्रम्य	
ष्नमायािषृ्भः	 	 ष्िष्भननेष	ुचरणषे	ुज्ान्य	पनुष्नयािायारण्य	समये	बालानां	मनोष्िज्ानं	मनष्स	ष्निाय	एिञच	अधयापन्य	कृिे	
उपलबिः	समयः	ष्कयान	्अष््ि	इष्ि	एि्य	ष्िषय्य	अििानं	पिूायापेक्या	अष्िकेन	सचिेरूपेण	करण्य	प्रयासः	कृिः	।	
एषः	प्रयासः	इिोऽष्प	गभीरिया	्याि	्एिष््मन	्प्रयतने	इद	ंपाठ्यपु् िकं	ष्चनिन्य	ष्िषय्य	कृिे	आश्चयया्य	लघषु	ुसमहूषे	ु
िािायालाप्य	कृिे	ि्ा	च	चचायायाः	कृिे	ह्िाभयां	ष्क्रयमाणानां	गष्िष्ििीनां	कृिे	प्रा्ष्मकिां	प्रयच्ष्ि		।	

	 राष्ट्रिय-शषै्क्कानसुनिान-प्रष्शक्ण-पररषद	् एि्य	 पु् िक्य	 रचनायाः	 कृिे	 ष्नष्मयाि्य	 पाठ्यपु् िक-ष्नमायाण-सष्मिेः	
परररिम्य	कृिे	कृिज्िां	प्रकटीकरोष्ि	।	पररषद	्सामाष्जक-ष्िज्ानम	्इष्ि	पाठ्यपु् िक्य	परामशयादाि-ृसष्मिेः	अधयक््य	प्रोफेसर-
हरर-िासदुिेन-महोदय्य	ि्ा	च	एि्य	पाठ्यपु् िक्य	सष्मिेः	मखुयः	परामशयादािःु	नीलाष्रिभटाचायय्ा य	ष्िशषेरूपेण	कृिज्ा	
अष््ि	।		एि्य	पाठ्यपु् िक्य	ष्िकासे	बहुष्भः	ष्शक्कैः	योगदानं	कृिम	्।	एिं	योगदानं		सफलीकिुषं	ियं	िेषां	प्राचायायाणाम	्अष्प	
कृिज्ाः	्मः	।	ियं	िाष्न	सिायाष्ण	सङ्घटनाष्न		सं् ्ाः	च	प्रष्ि	कृिज्ाः	्मः	ये	अ्माकं	्ि्य	सामग्या	सहयोष्गभयः	साहायय्य	
्िीकरण	ेच	उदारिापिूयाकं	साहाययं	 कृििनिः	 ।	माधयष्मक-ष्शक्ा-ष्िभाग्य	ि्ा	च	उचचष्शक्ाष्िभाग्य	मानि-संसािन-
ष्िकास-मनत्रालय-द्ारा	ष्नयकु्त्य	प्रोफेसर-मणृाल-मोरी-महोदय्य	अष्प	च	प्रोफेसर-जी.पी.दशेपाण्े-महोदय्य	अधयक्िायां	
ष्नष्मयािायां	ष्नरीक्ण-सष्मिेः	सद्यानां	कृिे	ये	्िकीयं	मू् यिनिं	समयं	सहयोगं	च	दत्िनिः	िेषां	कृिे	ियं	िनयिाद्य	ज्ापनं	

 कुमयाः	।	वयि््ागिानां	पररट्काराणां	कृिे	प्रकाशनेष	ुच	नैरनिययेण	िष््मन	्पररट्कारे	नाष्िनयम	्आनेिु	ंसमष्पयािा	पररषद	्ष्टपपणीनां	
परामशायानां	च	्िागिं	कररट्यष्ि	।	यिः	भाष्िसशंोिनेष	ु	्िीकिुषं	शकय	ं्याि	्।

ष्नदशेकः
राष्ट्रिय-शषै्क्कानसुनिानम	्

प्रष्शक्ण-पररषद	्च
निदहेली		 	 	 	
30	नि्बरः,	2007		



भारतस्य सवंिधानम ्
उद्देविका

ियं	भारिीयाः,	भारिदशेम	्एकं	स्पणूया-प्रभतुि-स्पननम,्	समाजिाष्द,	पं्-
ष्नरपेक्म,्	लोकिनत्रातमक-गणराजयं	ष्नमायािुं	ि्ा	च	ि्य	सम्िनागररकाणां	
कृिे;

	 सामाष्जकम,्	आष् य्ाकं	ि्ा	च	राजनैष्िकं	नयायम,्

	 ष्िचार्य,	अष्भवयके्तः,	ष्िश्ास्य,	िमय्ा य,

	 	 उपासनायाः	च		्ििनत्रिाम,्

	 	 प्रष्िषायायाः	अिसर्य	च	समिां	

	 प्रापष्यिुं	ि्ा	च

	 िेष	ुसियेषु

	 	 मानिीयगौरि्य	ि्ा	च	राष्ट्रियैकिायाः	

	 	 अखण्िायाश्च	सषु्नश्चयकत्रत्	ंबनििुां	संिियाष्यिुं.......

दृढसंक्पाः	 भतूिा	 एि्यां	 ्िसंष्ििानसभायाम	् 	 अद्	 नि्बरमास्य	
26	 िम	े ष्दनाङ्के	 1949	 िम	े ख्ी्िाबद	े (मागयाशीषये	 शकुलसप्त्यां	 2006	
िम	े ष्िक्रमसंितसरे)	 एिि	् संष्ििानम	्अङ्गीकुमयाः	अष्िष्नयष्मिं	 ि्ा	च	
आतमाष्पयािं	कुमयाः	।

1.		संष्ििानाष्िष्नयमः	(द्ाचतिाररंश	ंसंशोिनम)्	1976	इष्ि	अ्य	ष्द्िीय-िारायाः	द्ारा	(3.1.1977	िः)	 
	 “प्रभतुि-स्पननलोकिनत्रातमक-गणराजयम”्	इष्ि	अ्य	््ाने	प्रष्ि््ाष्पिम	्।

2.	 संष्ििानाष्िष्नयमः	(	द्ाचतिाररंश	ंसंशोिनम	्)	1976	इष्ि	अ्य	ष्द्िीय-िारायाः	द्ारा	(3.1.1977	िः)	 
	 “राट्रि्य	एकिाः”	इष्ि	अ्य	््ाने	प्रष्ि््ाष्पिम	्।



प्ाककथनम ्

प्र्ििु्य	पाठ्यपु् िक्य		ष्िकासः	राष्ट्रिय-शषै्क्क–अनसुंिान्य	ि्ा	च	प्रष्शक्ण-पररषदः	द्ारा	ष्िरष्चिायाः	‘पाठ्यपु् िक-
ष्नमायाण-सष्मिेः’	प्रयासानां	पररणामः	अष््ि	।	पाण्ुष्लपेः	आरष््भक-प्रारूपे	संशोिनाय	काश्चन	काययागोषयः	आयोष्जिाः		यास	ु	
लेखन-दल्य	 सद्यैः	 पर्पर-ष्िचाराणाम	्आदानेन	 प्रदानेन	 च	 अनेकाष्न	 मिाष्न	 प्र्ििुाष्न	 ।	 ितपश्चाि	् ष्िकष्सि-प्रारूप्य	
पनुित्क्ण	ं ष्िषय-ष्िशषेजै्ः	 ि्ा	च	काययारि-ष्शक्कैः	 कृिं	 येषां	 प्रदत्-संशोिनानां	समािेश	ं कृतिा	 पाण्ुष्लपयै	अष्निम	ं ्िरूपं	
प्रदत्म	्।

	 प्र्ििु-पाठ्यपु् िकेऽष्प	य्ा	सप्तमकक्ायाः	 (कक्ा-7	)	कृिे	 ‘ष्िज्ानम’्	इष्ि	पाठ्यपु् िके	पठन-सामग्रीं	प्र्िोिुं	प्रयजुयः	
आकारः	य्ा	आसीि	्	य्ास्भिं	ि्ैि	भिेि	्इष्ि	प्रयासः	कृिः	िियािे	।	्ात्राणां	ष्चरपररष्चि-पात्राणां,	प्रहषे्लकायाः	ि्ा	च	
ष्जज्ासोः	माधयमने	पठन-सामग्याः	प्र्ििुीकरण्य	प्रयासः	एिं	प्रकारेण	कृिः	अष््ि	 येन	्ात्राः	 ष्नरनिर-ष्क्रयाशीलाः	भिेयःु।	
एषः	प्रयासः	कृिः	िियािे	यि	््ात्राः	्िकीय-अनभुिािारेण	ष्िज्ान्य	िारणाः	ष्िकष्सिाः	कुियानि।ु	एि्य	मलूम	्उद्शेयं	ष्िद्ालये	
पाठ्यमान्य	ष्िज्ान्य	िेषां	दषै्नक-जीिनेन	सह	योजनं	भिि	ु।

	 िैज्ाष्नक-िारणानां	्पष्ीकरणोद्शेयेन	अनेक-गष्िष्ििीन	्किुषं	संशोिनं	प्रदत्मष््ि	।	एिेष	ुकेचन	गष्िष्िियः	सरलाः	सष्नि	
यान	््ात्राः	्ियमिे	किुषं	शकनिुष्नि	।	एिान	्गष्िष्ििीन	्संपादष्यिुं	िैज्ाष्नक-उपकरणानाम	्आिशयकिां	नयनूीकिुषं	महान	्प्रयासः	
कृिः	अष््ि	।	लेखनदल्य	सद्याः	पाठ्यपु् िके	प्र्िाष्ििान	्सिायान	्गष्िष्ििीन	््ियं	कृतिा	दृष््िनिः	येन	एिि	्सषु्नष्श्चिं	भिेि	्
यि	्ष्िद्ालय-पररष्््ष्िष	ुअष्प	िान	्किुषं	स्भिामः।	आशा्िे	यि	्प्र्िाष्ििाः	गष्िष्िियः	्ात्राणां	गणनसमहूान	्साररणीबदं्	
कृतिा	िान	्ग्ाफीयरूपेण	प्र्िोिुं	ष्ििेचन्य	एिञच	ष्नट्कषया-ष्नट्कासनादीनां	च	कौशलानां	ष्िकासे	अष्प	सहायकं	भष्िट्यष्ि	।

	 पाठ्यपु् िक्य	भाषा	सरला	 रुष्चपणूाया	च	भिेि	् 	 एिद ष्ं	 य्ास्भिं	प्रयासः	 कृिः	िियािे	 ।	 पु् िकम	्आकषयाकं	 ष्नमायािमु	्
अनेकेषां	ष्चत्राणां	ि्ा	च	हा्यष्चत्राणां	समािेशः	कृिः	अष््ि	।	्ात्राणां	मू् याङ्कनं	प्रभािपणूषं	ष्नमायािुं	ष्शक्काणां	साहायया ष्ं	
प्रतयेकम	्अधयाय्य	अनिे	प्रदत्षे	ुअभयासेष	ुष्िष्ििप्रकारकाः	प्रश्ाः	सष््मष्लिाः	कृिाः	सष्नि	।	अपेक्ा	एषा		अष््ि	यि	्ष्शक्काः	
्ात्राणां	मू् याङ्कनाय	्ियम	्अष्प	अष्िररक्त-प्रश्ानां	ष्िकासं	कररट्यष्नि	।	प्रतयेकम	्अधयाये	एिादृशानां	कष्िचन	आह्ानपणूया-
प्रश्ानां	स्मलेन्य	प्रयासः	कृिः	िियािे	येन	्ात्राणां	राष्ट्रिय-शषै्क्क-अनसुंिान्य	ि्ा	च	प्रष्शक्ण-पररषदः	द्ारा	आयोष्जिायाः	
राष्ट्रियप्रष्िभा-अनिेषण-परीक्ायाः	सजजिायै	साहाययं	भष्िट्यष्ि	।

	 ियम	्एि्याः	सचूनायाः	अनष्भज्ाः	न	्मः	यि	््ात्रैः	अष्िररक्त-पठन-सामग्ी	यदा-कदा	एि	लभयिे	 ।	सम्याम	्एिाम	्
अिल्बय	 ष्िष्भननेष	ु ष्िषयेष	ुअष्िररक्त-सचूना-प्रदान्य	प्रयासः	 कृिः	अष््ि	 ।	 एिादृशी	सचूना	कोषके	प्रदत्ा	अष््ि	य्याः	
मू् याङ्कनम	्अपेष्क्िं	नाष््ि	।	ष्कष्ञचि	्नारङ्ग-िणय्ा य	पषृभू् यां	कोषाकाि	्अष्िररकं्त	िैज्ाष्नकी-सचूनानां,	रुष्चपणूया-घटनानां,	
क्ानां,	ष्िष्चत्र-िथयानां	च	ष्िषये	अनेकाः	रुष्चपणूायाः	सचूनाः	प्र्ििुाः	सष्नि	।

	 ष्िष्दिम	्अ्माष्भः	यि	्बालाः	चञचला	ि्ा	च	ष्िनोदशील-प्रकृष्ियकु्ताः	भिष्नि	।	अिः	ष्िद्ालये	गहृ	ेअ्िा	कष््मषं्श्चद	्
अनयष््मन	्््ले	गष्िष्ििीनां	प्रष्िपादनसमये	अिाष्ञ्ि-दघुयाटनानां	ष्नराकरणाय	आिशयक-पिूयाज्ापनं	प्रदत्मष््ि	।	पाठ्यपु् िके	
एिादृश	ंपिूयाज्ापनं	िाष्ञ्ि््ानेष	ु‘मजेेणटा’िणयाद्ारा	प्र्ििुम	्अष््ि	।

	 बालाः	भष्िट्ये	जागरूकाः	 नागररकाः	भिेयःु	 िद	् भषू्मकां	 ष्नियाष्हिुं	 िे	 ष्लङ्गं	 िमषं	 पयायािरण	ं ्िा्थयं	 ्िच्िां	जल्य	
नयनूिां		ि्ा	च	ऊजाया-संरक्णने	स्बद्ाः	सम्याः	प्रष्ि	संिेदनशीलाः	भिेयःु	एिद ष्ं	प्रयासः	कृिः	िियािे	।	अ्माष्भः	पाठ्यसामग्ी-
माधयमने	्ात्रेष	ुसहयोग्य	भािना	ि्ा	च	्िकीय-समकक्-सहपाष्ठभयः	ष्शक्णम	्इतयादीनां	मू् यानां	िदृ्ये	 ष्िशषेः	प्रयासः	
कृिः	अष््ि	।

	 एि्य	पाठ्यपु् िक्य	एका	महतिपणूाया	ष्िशषेिा	अष््ि	यि	्प्रतयेकम	्अधयाय्य	सः	खण्ः	यष््मन	्अ्माष्भः	‘ष्ि्िाररि-
अष्िगमः’	इष्ि	शीषयाकं	प्रदत्म	्अष््ि	।	एिष््मन	्	प्रदत्ाः	सिये	गष्िष्िियः		पररयोजनाः	च	मू् याङ्कनाय	न	सष्नि	ि्ा	िेषां	प्रष्िपादनं	
पणूयािया	्िैष्च्कं	िियािे	 ।	एिष््मन	्खण्े	प्र्ििुानां	केषाञचन	पररयोजनाकायायाणाम	्उद्शेयं	्ात्रान	् ष्िशषेजै्ः,अधयापकैः,माि-ृ



ष्पिभृयां	ि्ा	च	समाज्य	अनय-सद्यैः	सह	ष्िचारणा	आदान-प्रदान्य	अिसरप्रदानम	्अष््ि	।	बालेभयः	अपेक्ा	एषा	यि	्िे	
ष्िष्भनन-ष्िषयोपरर	्ियं	सचूनाः	एकत्रीकुियानि	ुि्ा	च	िासाम	्आिारेण	्ियं	ष्नट्कषषं	ष्नट्कासयनि	ु।

	 अधयापकेभयः	मम	ष्िशषेः	अनरुोिः	यि	्िे	एि्य	पाठ्यपु् िक्य	उपयोगं	िया	भािनया	एि	कुियानि	ुयया	भािनया	एिि	्	
ष्िकष्सिं	कृिं	िियािे	 ।	 रटन-प्रिषृ्त्	ं ष्िहाय	बालाः	्ियमिे	कृतिा	 ष्शक्णाय	 पे्रररिाः	भिेयःु	 ।	भिनिः	पाठ्यपु् िके	प्र्िाष्िि-
गष्िष्ििीन	्पररिष्ियािुं	शकनिुष्नि	ि्ा	च	िैः	स्बष्नििान	्गष्िष्ििीन	्योजष्यिुं	शकनिुष्नि	।	यष्द	भिनिः	ष्चनियष्नि	यि	्कमष्प	
गष्िष्िष्ि	ंिदपेक्या	समीचीनेन	गष्िष्िष्िना,	ष्िशषेिया	््ानीयसनदभये	प्रष्ि््ाष्पिं	किुषं	शकनोष्ि	िष्हया	भिनिः	एिेषां	गष्िष्ििीनां	
ष्िषये	अ्मान	्सचूयनि	ुयेन	ियं	पाठ्यपु् िक्य	आगाष्मष्न	सं्करणषे	ुिान	्स्मलेष्यिुं	शकनमुः	।	

	 ियं	बालानाम	्अनभुिेभयः	कांश्चन	्सीष्मिान	्अनभुिान	्एि	््ानप्रदाने	सम्ायाः	अभिाम	।	भिनिः	िेषाम	्अनभुिैः	ष्ि्िरेण	
पररष्चिाः	सष्नि	यिो	ष्ह		भिनिः	िैः	सह	स्पकये 	सष्नि	।	एिेषाम	्अनभुिानाम	्उपयोगः	िेषां	िारणानां	ष्िकासाय	कुियानि	ु।	कृपया	
सदिै	अििानं	भिेि	्यि	्बालानां	प्राकृष्िकी	उतसकुिा	बाष्ििा	न	भिेि	् ।	बालान	्प्रश्	ंप्रषु्	ंय्ास्भिम	्अष्भपे्ररयनि	ु ।	यष्द	
अष््मन	्प्रयासे	भििाम	्अष्प्रय-पररष्््ष्िष्भः	सह	स्मखुीकरणम	्अष्प		भिेि	्िदाष्प	ष्नरुतसाष्हनः	मा	भिेयःु	।	यष्द	बालैः	पषृ्ानां	
प्रश्ानाम	्तिररिम	्उत्रदाने	न	स्भिाः	िदा	लजजां	मा	अनभुिनि	ु।	भिनिः	एिादृशानां	प्रश्ानाम	्उत्रज्ानाय	प्रयासं	कुियानि	ुि्ा	
च	 ष्नट्कपट-प्रयासान	् कुियानि	ु एिञच	 उपलबिाष्न	 सिायाष्ण	स्ोिाष्न	 य्ा	 पु् िकालयः,	अनिजायालं,	 िररष-अधयापकाः,	 ष्िषय-
ष्िशषेज्ाः	इतयेिेषां	साहाययं	 ्िीकुियानि	ु ।	यष्द	सियेषां	प्रयासानाम	्अननिरमष्प	भिनिः	क्यष्चि	्प्रश््य	उत्रं	न	प्रापनयुःु	िदा	
भिनिः	एन.सी.ई.आर.टी	इष्िसं््या	सह	संपकषं 	किुषं	शकनिुष्नि	।

	 अहम	्एन.सी.ई.आर.टी	इष्ि	सं््ायै	एि्य	पाठ्यपु् िक्य	माधयमने	बालैः	सह	स्मखुीकरण्य	अिसर-प्रदानाय	िनयिाद	ं
दािमु	्इच्ाष्म	।	एन.सी.ई.आर.टी	इष्ि	सं््ायाः	प्रतयेकं	सद्याि	्अह	ंष्शष्	ंसहयोगपणूषं	च	वयिहारं	प्राप्तिान	्िद य्ाम	्अह	ंिेषां	
कृिज्िां	मनये	।

	 अनिे	अह	ंस्पादन-दल्य	सिायान	्सद्यान	्प्रष्ि	कृिज्िा-ज्ापनं	किुयाम	्इच्ाष्म	येषां	प्रयासैः	अहम	्एि्म	ैपाठ्यपु् िकाय	
प्र्िषु्ि्िरूपं	प्रदािुं	सम य्ाः	अभिम	्।	यष्द	भिनिः		भििां	्ात्राः	च	पु् िकम	्एिि	्उपयोष्ग	जानीयःु	ि्ा	च	एि्य	माधयमने	
ष्िज्ानं	पाठष्यिुं/ष्शक्ष्यिमु	्आननद्य	अनभुिंं	कुियानि	ुिष्हया	अहम	्एिि	््िकीयं	पाररिोष्षकम	्अिबोष्िट्याष्म	।

विष्ुःभगिान ्भावि्या  
मुख्यवनददेिक
पाठ््यपुसतकविकाससवमवत



पाठ््यपुसतक-वनमामा्-सवमवतः
अध्यक्ः, विज्ानस्य गव्तस्य च परामिमादातृ-समूहः 
जे.िी.	नालत्करः,	आचाययाः,अिंर-ष्िश्ष्िद्ालय-केनरिम	्:	खगोलष्िज्ानं	खगोलभौष्िकी	च,	पणुे

मुख्य-परामिमादाता
ष्िट्णःु	भगिान	्भाष्टया,	आचाययाः	(भौष्िकी)	(अिकाशप्राप्तः),	दहेलीष्िश्ष्िद्ालयः,	दहेली

सदस्याः
आर.के.पाराशरः,	प्रिाचकः	(रसायनम)्,	क्ेत्रीय-ष्शक्ा-सं््ानम,्	भिुनेश्रः
आर.एस.	ष्सनिःु,	आचाययाः,	्ी.ई.एस.एम,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली
एच.सी.जैनः,	प्राचाययाः	(अिकाशप्राप्तः),	क्ेत्रीय-ष्शक्ा-सं््ानम,्	अजमरेः
कनहयैा-लालः,	प्रिानाचाययाः	(अिकाशप्राप्तः),	ष्शक्ा-ष्नदशेालयः,	राष्ट्रिय-राजिानी-क्ेत्रम,्	दहेलीसियाकारः	दहेली
गगनदीप-बजाजः,	प्रिक्ता,ष्शक्ा-ष्िभागः,	एस.पी.एम.	महाष्िद्ालयः,	दहेली
जे.एस.ष्गलः,	आचाययाः,	(अिकाशप्राप्तः),	्ी.ई.एस.एम.,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली
परूनचनदः,	संयकु्तष्नदशेकः	(अिकाशप्राप्तः),	सी.आई.ई.टी,	एन.सी.ई.आर.टी	,	निदहेली
पी.एस.	यादिः,	आचाययाः,	जीि-ष्िज्ान-ष्िभागः,	मष्णपरु-ष्िश्ष्िद्ालयः,	इ्फालः
पी.सी	अग्िालः,	प्रिाचक:	(भौष्िकी),	क्ेत्रीय-ष्शक्ा-सं््ानम,्	अजमरेः
भारिीसरकारः,	प्रिाचकः	(जंि-ुष्िज्ानम)्	(अिकाशप्राप्तः),	मतै्रेयी	महाष्िद्ालयः,	दहेली	ष्िश्ष्िद्ालयः,	दहेली
रचनागगयाः,	प्रिकत्री,	सी.आई.ई.टी,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली
रुष्चः	िमाया,	प्रिकत्री,	्ी.ई.एस.एम.,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली
राजेनरिः	जोशी,	प्रिक्ता,	(चयन-रिणेी),	्ी.ई.एस.एम.,	निदहेली
रष्शमः	शमाया,	प्रिकत्री	(रसायनम)्,	उत्र-पिूया	क्ेत्रीय-ष्शक्ा-सं््ानम,्	ष्शलाङ्गः
लष्लिा	एस.कुमारः,	प्रिाष्चका	(रसायन-ष्िज्ानम)्,	्कूल	आफ	सांईस,	इष्नदरा-गाष्नि-राष्ट्रिय-मकु्त-ष्िश्ष्िद्ालयः	मदैान-गढी,	
निदहेली
शष्शः	प्रभा,	प्रिकत्री	(भौष्िकी),	्ी.ई.एस.एम.,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली
सनुीला	मसीहः,	ष्शष्क्का	(ष्िज्ानम)्,	ष्मत्र-कनया	उ.मा.शाला,	सोहागपरुः,	मधयप्रदशेः
सी.िी.	ष्शमरे,	प्रिक्ता,	्ी.ई.एस.एम.,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली
हषयाकुमारी,	मखुयाधयाष्पका,	सी.आई.ई.	प्रायोष्गक-बषु्नयादी-ष्िद्ालयः,	ष्शक्ा-ष्िभागः,	दहेली	ष्िश्ष्िद्ालयः,	दहेली

वहनददी अनुिादकाः
कनहयैालालः,	प्रिानाचाययाः(अिकाशप्राप्तः),	ष्शक्ा-ष्नदशेालयः,	राष्ट्रिय-राजिानी-क्ेत्रम,्	दहेली	सियाकारः	दहेली
के.के.	शमाया,	उपाचाययाः(अिकाशप्राप्तः),	कालेज-ष्शक्ा,	अजमरेः
जे.पी.	अग्िालः,	प्राचाययाः	(अिकाशप्राप्तः),	ष्शक्ा-ष्नदशेालयः,राष्ट्रिय-राजिानी-क्ेत्रम,्	दहेलीसियाकारः,	दहेली
राजगोपालशमाया,	सहायक-ष्शक्ा-अष्िकारी,	ष्िज्ान-शाखा,	ष्शक्ाष्नदशेालयः,	लाजपिनगरम,्	निदहेली

सदस्य-समनि्यकाः
आर.एस.ष्सनिःु,	्ी.ई.एस.एम.,	एन.सी.ई.आर.टी,	निदहेली



कृतज्ता-ज्ापनम ्
राष्ट्रियशषै्क्कानसुनिानप्रष्शक्णपररषद	्अष्मकक्ायाः	ष्िज्ान्य	पाठ्यपु् िकष्नमायाणसनदभये	योगदानाय	िेषां	सियेषां	जनानां	ष्िषयष्िशषेज्ानां	
ष्शक्काणां	ष्िभागीयसद्यानां	च	कृिे	कृिज्िाभािं	समपयायष्ि	ये	एि्य	पाठ्यपु् िक्य	ष्िकासकायये	सष्क्रयसहयोगं	कृििनिः	।	

	 एि्य	 पाठ्यपु् िक्य	 ष्िकासाय	 समीक्णाय	 च	 पररषद	् –	 के.सी.शमाया	 प्रिाचकः	 (भौष्िकी),	 क्ेत्रीयष्शक्ासं््ानम,्	 अजमरेम;्	
चारूिमाया,	 प्रिक्ता	 (ष्िज्ानम)्,	 ्ी.	आई.	 ई.	 टी,	 पीिमपरुा,	 ष्द्ली;	 गीिाबजाजः,	 टी.जी.टी	 (ष्िज्ानम)्,	 के.ष्ि.नं-3,	 ष्द्लीकेनटम,्	
निदहेली;	 के.	 ्ी.	शमाया,	 टी.	जी.	 टी.	 (ष्िज्ानम)्,	आर.	 पी.	 िी.	 िी,	 ष्सष्िललाइन,	 ष्द्ली;	मनोहरलालपटेलः,	 ष्शक्कः	 (ष्िज्ानम)्	
राजकीया-आर.एन.ए.उ.मा.पाठशाला,	 ष्पपररया,	मधयप्रदशेः;	 रीिाशमाया,	प्रिाचकः	(िन्पष्िशास्त्रम)्,	क्ेत्रीयष्शक्ासं््ानम,्	भोपालम;्	
कमलदीपपीटरः,ओ.ई.आई.,आरेकल-इष्ण्या,	 बेङ्गलरुुः;	 पनुीिाशमाया,	 टी.जी.टी.(ष्िज्ानम)्,	 एल.्ी.जैन-ग्सया-सीष्नयर-सेकण्री-
्कूलः,	सदरबाजारः,	ष्द्ली;	एम.सी.दासः,	ष्शक्कः	(ष्िज्ानम)्,	राजकीयमाधयष्मकष्िद्ालयः,	जमूः,	पष्श्चमष्सककमः;	दीष्प्तकोहली,	पी.्ी.
पष्बलक्कूल,	शालीमारबागः,	ष्द्ली;	सलेुखचनरिः,	प्रिाचकः	(रसायनः),	जाष्करहुसैनमहाष्िद्ालयः,	ष्द्लीष्िश्ष्िद्ालयः,	ष्द्ली;	
आर.एस.िोमरः,	टी.जी.टी.	(ष्िज्ानम)्,	जे.एन.िी.	मो्कुा,	फरीदाबादम,्	हररयाणा;	अञजली-खीरिा्करः,	प्रिक्ता,	ष्शक्ाष्िभागः,एम.
एस.ष्िश्ष्िद्ालयः,ब्ोदरा;	 सरेुशचनदः,टी.जी.टी.(ष्िज्ानम)्,जे.एन.िी.,गाष्जयाबादम,्	 उ.प्र.;	 स्ीशः	 एच.एल.,टी.जी.टी.जी.टी.
(ष्िज्ानम)्,	 प्रायोष्गकष्िद्ालयः,	 क्ेत्रीयष्शक्ासं््ानम,्	 मसैरूम;्	 ष्समनेरिकौरठुकरालः,एन.आई.आई.टी.,कालकाजी,निदहेली;	
एम.एम.कपरूः,प्रोफेसरः	 (अिकाशप्राप्तः),रसायनष्िज्ानम,्	 ष्द्लीष्िश्ष्िद्ालयः,	 ष्द्ली;	 सररिाकुमारः,प्रिाचकः	 (जनिषु्िज्ानम)्,	
आचाययानरेनरिदिेकालेज,	ष्द्लीष्िश्ष्िद्ालयः,	ष्द्ली	इतयेिेषाम	्उपयुयाक्तसियेषां	कृिे		कृिज्िाभािं	ष्िज्ापयष्ि	।	

	 पररषद	्िासां	सं््ानां	 कृिे	अष्प	कृिज्िाभािं	समपयायष्ि	 येषां	सं््ानानां	संयनत्राणां	बाह्यदृशयानां	 केषाष्ञचि	् ष्िष्शष्परामशायानां	च	
समािेशः	अष््मन	्पु् िके	कृिः	अष््ि	।	पररषद	्राष्ट्रियष्नरीक्णसष्मष्िद्ारा	प्रदत्ानाम	्अमू् यपरामशायानां	कृिे	कृिज्िाभािं	समपयायष्ि	।	

ष्हनदीरूपानिरण्य	 पनुरािलोकनाय	 स्पादनाय	 अष्निम्िरूपप्रदानाय	 च	 पररषद	् ष्न्नष्लष्खिजनानां	 कृिे	 अष्प	 कृिज्िाभािं	
समपयायष्ि–	 िद््ा	 –	 सिीशचनरिसकसेना,	 पिूवोपष्नदशेकः,	 िैज्ाष्नकप्राष्िष्िकशबदािली-आयोगः,निदहेली;	 एम.के.ष्ििारी,पी.
जी.टी.(जीिष्िज्ानम)्,	 के.ष्ि.,सीहोरः,	 मधयप्रदशे;	 जयिीरष्संहः,	 पी.जी.टी.(भौष्िकी),होलीक्रा्कूल,नजफगढम,्	 	 निदहेली;	 ष्िनी
िाराििः,ष्शष्क्का,किीनमरेीज्कूल,मा्लटाउन,	 दहेली;	 शरेष्संहः,पी.जी.टी.(भौष्िकी),नियगुष्िद्ालयः,	 लोिीरो्,	 निदहेली;	
सखुिीरष्संहः,प्रिाचकः	 (रसायनशास्त्रम)्,	 क्ेत्रीयष्शक्ासं््ानम,्	 अजमरेम;्	 राजगोपालशमाया,	 सहायकष्शक्ा-अष्िकारी,	 ष्िज्ानशाखा,		
ष्शक्ाष्नदशेालयः,लाजपिनगरम,्	 निदहेली;सलेुखचनरिः,प्रिाचकः	 (रसायनशास्त्रम)्,जाष्करहुसैनकालेज,ष्द्लीष्िश्ष्िद्ालयः,ष्द्ली;	
कनहयैालालः,प्रिानाचाययाः	(प्राप्तािकाशः),	ष्शक्ाष्नदशेालयः,	राष्ट्रियराजिानीक्ेत्रम,्	ष्द्लीसियाकारः,	ष्द्ली;	जे.पी.अग्िालः,	प्राचाययाः	
(प्राप्तािकाशः),	ष्शक्ाष्नदशेालयः,	राष्ट्रियराजिानीक्ेत्रम,्	ष्द्लीसियाकारः,	ष्द्ली;		के.के.शमाया,	उपाचाययाः	(प्राप्तािकाशः),कालेजष्शक्
षा,अजमरेम;्	रीिाशमाया,	प्रिाचकः	(िन्पष्िशास्त्रम)्,	क्ेत्रीयष्शक्ासं््ानम,्भोपालम;्	सररिाकुमारः,		प्रिाचकः	(जनिषु्िज्ानम)्,	आचायया			
नरेनरिदिेकालेजः,	 ष्द्लीष्िश्ष्िद्ालयः,	 ष्द्ली,	 रुष्चिमाया,	 प्रिक्ता	 (रसायनशास्त्रम)्,	 ्ी.ई.एस.एम.,एन.सी.ई.आर.टी.,निदहेली;	
ष्िट्णभुगिान	्भाष्टया,	 	प्रोफेसरः	(प्राप्तािकाशः),	 ष्द्लीष्िश्ष्िद्ालयः,	 ष्द्ली;	राजेनरिजोशी,	प्रिक्ता	(सलेकशनग्े्	इष्ि),	्ी.ई.एस.
एम.,एन.सी.ई.आर.टी,निदहेली;	 आर.एस.ष्सनिःु,	 प्रोफेसरः,्ी.ई.एस.एम.,एन.सी.ई.आर.टी.,निदहेली;	 मनोहरलालपटेलः,	 ष्शक्कः,	
राजकीयः	आर.एन.ए.उ.मा.पाठशाला,	ष्पपररया,	मधयप्रदशेः;	सनुीलामसीहः,ष्शष्क्का	(ष्िज्ानम)्,	ष्मत्रकनया.	उ.मा.पाठशाला,	सोहागपरुम,्	
मधयप्रदशे;	 पनुीिाशमाया,	 टी.जी.टी.	 (ष्िज्ानम)्,	 एल.्ी.जैनग्सयासीष्नयर-सेकेण्री्कूल,	 सदरबाजारः,	 ष्द्ली	 एिञच	लालचनदरामः,	
प्रिक्ता	(ष्हनदी),	भाषाष्िभागः,	एन.सी.ई.आर.टी.,निदहेली	।	

	 शषै्क्क्य	प्रशासष्नक्य	च	साहाययाय	मागयादशयानाय	च	पररषद	्प्रोफेसर-हुकुमष्सहः,	 ष्िभागाधयक्ः,	्ी.ई.एस.एम.	इष्ि	अ्य	कृिे	
ष्िशषेरूपेण	कृिज्भािं	प्रकटयष्ि	।	श्ेिा-उपपल,	मखुयस्पादकः	मलूप्रतयां	संशोिनपरामशायाष्दसाहाययम	्अकरोि	्िद ष्ं	सा	ष्िशषेरूपेण	
िनयिादाहाया	 िियािे	 ।	 प्रकाशनकायये	 सष्क्रयसहयोगाय	 पररषद	् दीपककपरूः,	 प्रभारी,	 क्पयटूर्टेशन,	 ्ी.ई.एस.एम.;	 इनरिकुमारः,	 ्ी.टी.
पी.सञचालकः	एिञच	रणिीरठाकुरः,	प्रफूरी्रः	इतयेिेषां	कृिे	पररषदः	प्रशासकीयकमयाचाररणां	कृिे	च	हाष्दयाकं	कृिज्िाभािं	प्रकटयष्ि	।	

	 एि्य	पु् िक्य	ष्नमायाण	ेप्रकाशनष्िभागः,	एन.सी.ई.आर.टी	इष्ि	अ्य	सहयोगः	प्रशसंनीयः	अष््ि	।



विद्ावथमानां कृतदे सनददेिः 
	 एि्य	पाठ्यपु् िक्य	अधययनस्बद्यात्रायाम	्अष्प	प्रहषे्लका	ष्जज्ासःु	इतयनयोः	समहूः	सदिै	भिष््भः	सह	््ा्यष्ि	।	
प्रहषे्लका-ष्जज्ास-ुदलीयेभयः	प्रश्करण	ंष्निरां	रोचिे	।	बहुष्ििाः	प्रश्ाः	िेषां	मनःस	ु्फुरष्नि	अष्प	च	िे	िान	्प्रश्ान	््िीयपटुकेष	ु
साििानं	सङ्गहृ्णष्नि	।	काञचन	प्रश्ान	्िे	भििां	समक्े	अष्प	उप््ापयष्नि	यान	्भिनिः	ष्िष्भननाधयायेष	ुपष्ठट्यष्नि	।	

	 केषाष्ञचि	्प्रश्ानाम	् उत्रं	 प्रहषे्लका	 ष्जज्ासःु	च	अष्प	अनिेषु्	ं प्रयतनं	कररट्यिः	 ।	कदाष्चि	्ियोः	 पार्पररकचचयाया	अष्प	
शङ्कानां	 समािानं	 भष्िट्यष्ि	 ।	 किष्चि	् सहपाष्ठष्भः	 अधयापकैः	 अष्भभािकैः	 च	 सह	 चचाषं	 कृतिा	 अष्प	 शङ्कासमािानं	 
भष्िट्यष्ि	।	एिेष	ुसियेष	ुसतस	ुअष्प	केचन	प्रश्ाः	एिादृशाः	भष्िट्यष्नि	येषाम	्उत्रं	समािानं	िा	उपलबि	ंन	्याि	्।	एिद ष्ं	्ियं	
प्रयोगाः	करणीयाः	भष्िट्यष्नि,	पु् िकालयान	्गतिा	ित्र	ष्िष्ििपु् िकानां	माधयमने	ज्ानं	प्राप्तवयं	्याि	्अष्प	च	प्रश्रूपेण	शङ्काः,	
समािाना ष्ं	िैज्ाष्नकानां	समीपे	पे्रषणीयाः	भष्िट्यष्नि	।	िेषां	प्रश्ानानां	समािाना ष्ं	भिनिः	य्ाशकयं	प्रयासं	कुियानि	ु।	प्रायः	केचन	
एिादृशाः	अष्प	प्रश्ाः	भष्िट्यष्नि	यान	्िे	्िीयमष््िट्केष	ुष्निाय	उचचकक्ाः	प्रष्ि	नेट्यष्नि	।	

	 भिष््भः	 समपु््ाष्पिैः	 प्रश्ःै	 िैः	 उप््ाष्पिानां	 प्रश्ानाम	् उत्राष्ण	 याष्न	 भिष््भः	 दत्ाष्न	 एिादृशया	 प्रष्क्रयया	 िे	 इिोऽष्प	
आह्ादम	्अनभुष्िट्यष्नि	।	पाठ्यपु् िकेष	ुप्रदत्ानां	केषाष्ञचि	्गष्िष्ििीनां	पररणामःै	ष्िष्भननेन	ष्िद्ाष् य्ासमहूने	प्राप्ताः	ष्नट्कषायाः	
अनयेषां	 ष्िद्ाष् य्ानाम	् अधयापकानां	 च	 कृिे	 रुष्चप्रदायकाः	 भष्ििमु	् अहयाष्नि	 ।	 भिनिः	 प्रदत्ान	् गष्िष्ििीन	् स्पणूयािया	 किुषं	
शकनिुष्नि	अष्प	च	प्राप्तान	्पररणामान	्ष्नट्कषायान	्च	ष्जज्ासुं	प्रहषे्लकां	च	प्रष्ि	पे्रषष्यिुं	शकनिुष्नि	।	धयािवयं	यि	्यान	्गष्िष्ििीन	्
स्पादष्यिुं	क्रुपत्र्य	कियायायाः	अगनेः	च	आिशयकिा	्याि	्एिादृशाः	गष्िष्िियः	केिलाः	भिष््भः	्िीयाधयापकानां	सष्ननिौ	 
स्पादनीयाः	।	साििानेन	परामषृ्ानां	गष्िष्ििीनां	स्पादनं	कृतिा	आननदम	्अनभुिनि	ु।	्मरनि	ुयष्द	भिनिः	प्रदत्ान	्गष्िष्ििीन	्
न	स्पादयष्नि	िष्हया		इद	ंपु् िकं	भििां	कृिे	आष्िकयेन	सहायकं	न	भष्िट्यष्ि	।

	 ियं	भििः	उष्द्शय	एिं	परामशषं	दािमु	्इच्ामः	यि	्भिनिः	सिये	पे्रक्ण	ं्ियं	कुियानि	ुअष्प	च	येषाम	्अष्प	पररणामानां	प्राष्प्तः	
भिेि	्िान	्ष्टपपणीकुियानि	ु।	क्य	अष्प	ष्िषय्य	गहनिया	अधययनाय	िीक्ण	ंय्ािथयं	च	पे्रक्ण	ंपरमम	्आिशयकं	भिष्ि	।	एिं	
शकयिे	यि	्भिष््भः	प्राप्ताः	पररणामाः	अनयैः	सहपाष्ठष्भः		प्राप्तैः	पररणामःै	पृ् क्	्यःु	।		पररणामषे	ुपा य्ाकयं	नैकैः	कारणःै	भष्ििुं	
शकनोष्ि	 ।	एिि	्दृष््िा	भिनिः	 ष्िचष्लिाः	न	भिनि	ु ।	्िीयपररणामानाम	्उपेक्ायाः	अपेक्या	िाष्न	कारणाष्न	अिगनिुं	प्रयतनं	
कुियानि	ुयैः	पररणामषे	ुपा य्ाकयं	िियािे	।	क्याम	्अष्प	पररष्््िौ	्िीयसहपाठाष्भः	प्राप्तपररणामानाम	्अनकुरण	ंन	कुियानि	ु।	

	 प्रहषे्लकायाः	ष्जज्ासोः	च	कृिे	भिनिः	्िीयपरामशायान	्ष्न्नष्लष्खिे	पत्रसङ्केिे	पे्रषष्यिुं	शकनिुष्नि	।	

सेिायाम,्

	 अधयक्ः
	 ष्िज्ानगष्णिष्शक्ाष्िभागः
	 एन.सी.ई.आर.टी.,रिी	अरष्िनदमागयाः	
	 निदहेली	-	110016



भारतस्य सवंिधानम ्
भागः 4 क

नागररका्ां मूलकतमाव्यावन 
अनुच द्ेदः 51 क 

मूलकतमाव्यावन	–	भारि्य	प्रतयेकं	नागररक्य	इद	ंकियावयं	भष्िट्यष्ि	यि	्	सः	–	

(क)	 संष्ििान्य	 पालनं	 कुयायाि	् ि्ा	 च	 ि्य	आदशायानां	 सं््ानां	 राट्रिधिज्य	 राट्रिगान्य	 च	आदरं	
 

	 कुयायाि	्–	

(ख)	 ्ििनत्रिायाः	 कृिे	 अ्माकं	 राष्ट्रियानदोलन्य	 पे्ररकान	् उचचादशायान	् हृदये	 िारयेि	् िेषां	 च	 पालनं	 
	 कुयायाि	्.,

(ग)	 भारि्य	संप्रभिुायाः	एकिायाः	अखण्िायाः	च	रक्ां	कुयायाि	्ि्याः	अक्णुणिायै		च	प्रयतनं	कुयायाि	्.,	

(घ)	 दशे्य	रक्ां	कुयायाि	्िद्याम	्आहूिे	सष्ि	च	राट्रिसेिां	कुयायाि.्,

(ङ)	 भारि्य	सियेष	ुजनेष	ुसमरसिायाः	समानप्रभतुि्य	च	भािनायाः	स्पादनं	कुयायाि	्या	िमये	भाषायां	प्रदशे	े 
	 िगये	च	आिाररिेभयः	सियेभयः	भदेभािेभयः	च	अ्पशृया	्याि,्	एिादृशीनां	प्र्ानां	तयागं	कुयायाि	्याः	
	 मष्हलानां	स्मानष्िरुद्ाः	्यःु	.,	

(च)	 अ्माकं	 सामाष्जकसं्कृिेः	 गौरिशालीपर्परायाः	 महत्िम	् अिगच्ेि	् ि्ा	 च	 ि्याः	 परररक्ण	ं 
	 कुयायाि.्,	

(्)	 प्राकृष्िकपयायािरण्य	य्य	अनिगयािं	िनाष्न	जलाशयाः	नद्ः	िनयजीिाः	च	सष्नि,	रक्ां	कुयायाि	्ि्ा	च	 
	 िेषां	संिियानं	कुयायाि	्प्राष्णमात्रे	च	दयाभािं	िरेि	्.,	

(ज)	 िैज्ाष्नकदृष्ःे	मानििािाद्य	ज्ानाजयान्य	संशोिनभाि्य	च	ष्िकासं	कुयायाि.्,

(झ)	 साियाजष्नकस्पष्त्	ंसरुष्क्िां	सं््ापयेि	्ि्ा	च	ष्हसंाभािरष्हिः	्याि.्,	

(ञ)	 वयष्क्तगिानां	सामषू्हकगष्िष्ििीनां	सियेष	ुक्ेत्रेष	ु उतकषवोनमखुीभष्ििुं	 सििं	 प्रयासं	 कुयायाि,्	 यिः	 राट्रंि	
 	 ष्नरनिरं	िियामि	्प्रयतन्य	उपलबिीनां	च	निीनौननतयं	प्राप्तुं	शकनयुाि.्,	अष्प	च	

(ट)	 यष्द	 ष्पिरः	 संरक्काः	 च	 िियानिे	 िष्हया	 िे	 षाणमाष्सकाि	् चिदुयाशिषत्य्य	 बाल्य	 प्रष्िपा्य्य	 च		 
	 बालक्य	कृिे	य्ाष्््ष्ि	ष्शक्ायाः	अिसरान	्प्रदद्ःु	।	 


