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*NCERT पा�यप�ुतकात केले�या ��तगामी व असवंधैा�नक बदलास AIPSN चा �वरोध*

*नोट*
ऑल इं�डया पीप�स साय�स नेटवक�  (AIPSN) �च�ंतत आहे क�, NCERT मधील शालेय पा�यप�ुतकां�या
सदंभा�त 'रा���य श�ै�णक धोरण- 2020' ची अमंलबजावणी आधीपासनूच �यापकपणे श�ै�णक, राजक�य
आ�ण सामािजक प�रणामांसह स�ु आहे. कोणताह� श�ै�णक �वचार �कंवा श�ै�णक तक�  न वापरता बदल
कर�यात आले आहेत. शालेय �तरावर वापर�या जाणा� या सामािजक शा��ां�या पा�यप�ुतकांतील मजकूर
हटव�याआधी आ�ण पनुराव�ृी कर�यापवू� एससीईआरट� आ�ण रा�य सरकारांचे �श�ण �वभाग, शालेय
�श�क आ�ण �यापक श�ै�णक समदुायाशी स�लामसलत कर�यात आलेल� नाह�. सव� बदल घाईघाईने
कर�यात आले आहेत. श�ै�णक अ�यासक, �श�क आ�ण पीप�स साय�स म�ूहम��सने देखील याआधी
रा���य श�ै�णक धोरण (NEP) 2020 ब�दल �यां�या शकंा क� � सरकार आ�ण रा�य सरकारांना �प�ट के�या
आहेत कारण �यां�याकड ेजबाबदार� आ�ण धोरण बनव�याचा �वषय  आहे.
या सदंभा�त नकु�याच केले�या इं�डयन ए���ेस�या तपासात असे �दसनू आले आहे क�, को�यवधी
�व�या�या�चा समावेश असले�या शाळांम�ये वापर�या जाणा� या सामािजक शा��ां�या पा�यप�ुतकांम�ये
श�य �तत�या अपारदश�क प�धतीने केलेले �यापक बदल कर�यात NCERT सहभागी आहे. NCERT ह�
भारत सरकारची एक �वशषे सव��च स�ंथा अस�याने आव�यक ���येत रा�य �तरावर काम करणारे
अ�धकार� आ�ण �श�णत� यांचा समावेश असावा. NCERT ची पोहोच खपू �व�ततृ आहे आ�ण कोण�याह�
�व�श�ट रा�यापरुती मया��दत नाह�. सामािजक शा��ा�या �े�ात �ाथ�मक आ�ण मा�य�मक �श�णात
वापर�यात येणार� शालेय �श�णाची पा�यप�ुतके सपंणू�पणे समाजावर प�रणाम क� शकतात. �हणनू ह�
���या श�ै�णक गरजा आ�ण भारतीय रा�यघटनेत समा�व�ट केले�या शालेय �श�णाशी सबं�ंधत तरतदु�ंशी
ससुगंतपणे व लोकशाह� प�धतीने हाती घेतल� गेल� पा�हजे. रा�य-नाग�रक सबंधं, लोकशाह�ची ��ट�,
धम��नरपे�ता आ�ण भारतीय रा�यघटनेत अतंभू�त केले�या �श�णाची घटना�मक ��ट� या�वषयी�या काह�
मह�वा�या म�ु�यांवर ह� अ�यास�मात सधुारणा के�या जात आहेत. तपासात न�दव�या�माणे अपारदश�क
र�तीने ह� सधुारणा कर�यात आल� आहे. भाग तोडणे, पनुराव�ृी करणे आ�ण  म�ूये हटवणे हे सामािजक
शा��ां�या प�ुतकांचे पनुल�खन कर�यासारखेच आहे. सामािजक शा��ा�या पा�यप�ुतकांम�ये 2002 म�ये
गजुरातम�ये मिु�लमां�व��ध झाले�या �हसंाचाराशी सबं�ंधत साम�ी आ�ण 1975-77 मधील
आणीबाणीवर�ल चच�चा समावेश आहे. �श�णाची सव��च स�ंथा इ�तहासा�या पा�यप�ुतकांम�ये राजक�य
आ�ण वचैा�रक���या �े�रत बदल सचुवत आहे.
उदाहरणाथ�, �द�ल� स�तनत आ�ण मघुल सा�ा�याशी सबं�ंधत साम�ी हटवणे. जा�त�यव�थेतील
असमानता आ�ण नम�दा बचाव आदंोलनासार�या सामािजक चळवळीं�या �वषयी �या सधुारणा के�या आहेत
�यांचा �व�याथ� कसे �शकतात यावर �भाव राहणार आहे.
केले�या बदलांव�न शालेय पा�यप�ुतकांचे पनुल�खन होत अस�याचे �प�ट झाले आहे. ��तगामी �वभावा�या
राजकारण आ�ण �वचारसरणी�या जोरावर पनुल�खन झाले आहे. अ�यतं शकंा�पद आ�ण दडपशाह�
���ये�वारे समाजातील ता�क� क �वचारसरणी पणू�पणे काढून टाक�याचा हेत ूआहे. शालेय �श�णा�या
पा�यप�ुतकांम�ये �शफारस केले�या बदलांम�ये हेच �दसनू येत.े अ�यायाची �यव�था आहे या नावाखाल�
जाती�यव�थेब�दलचे �वषय हटव�यामळेु �व�या�या�ना जात, समदुाय, वग� आ�ण राजक�य-नोकरशाह� य�ंणा
यासार�या स�ंथांचे वा�तव �च�ण समज�यापासनू आ�ण भारतातील सामािजक चळवळीं�या उदयाचे वा�तव
समजनू घे�यापासनू �व�या�या�ना ��तब�ंधत केले जाईल. सामािजक �व�ान-इ�तहासावर�ल पवू�ची प�ुतके
सपंा�दत करणा� या �यापक श�ै�णक समदुायाला आ�ण सामािजक शा���ांना सामील केलेले नाह�. उलट
सामािजक, �व�ान व श�ै�णक योगदानासाठ� ��स�ध नसले�या �य�तींनी �ाना�या राजक�य आ�ण
सामािजक �े�ांम�ये बदल केले आहेत. NCERT म�ये अवलबंले�या ���येला �श�ण म�ंालयाचा पणू�
पा�ठंबा आहे. शालेय �तरावर�ल अ�यास बदल�यामागे �हदं�ुवाचा अज�डा ��त�ब�ंबत होतो. हा �कार नामजंरू
करणे गरजेचे आहे.
2020 �या रा���य श�ै�णक धोरणा�या �न�म�ती�या ट��यावरच �व�ान चळवळींनी  हेरले होत ेक�, �श�णात
होणारे बदल ��तगामी असतील. परंत ुआता�या ट��यावर या बदलांची �दशा आणखीनच धोकादायक �व�ृी
दश�वत आहे. स�ाधार� प�ा�या नेत�ृवाखाल�ल रा�य सरकारे ह�च ���या �व�वध रा�यांम�ये स��यपणे



राबवत आहेत. कना�टक सरकार अशाच �कारचे बदल कर�यासाठ� क�टब�ध झाले आहे. रा�य पातळीवर
स��य असले�या �वरोधी प�ां�या ने�यां�या आ�ण सामािजक चळवळीं�या �वरोधाला न जमुानता सरकार या
बदलांना घेऊन पढेु जात आहे. स�ाधार� प�ाला घटना�मक बधंने पाळ�यात �वार�य नाह� हाच अथ� �नघतो.
राजक�य-नोकरशाह� य�ंणा NCERT चा वापर क�न असा बदल घडवनू आणत आहे �यामळेु लोकशाह�,
�श�ण आ�ण सामािजक �दशांवर �वप�रत प�रणाम होईल.
AIPSN क� � सरकारला पा�यप�ुतकांम�ये अश�ै�णक हेतनेू आ�ण जातीय उ�देशाने चालवलेल� तक� ह�न
छेडछाड थांबव�याची �वनतंी करत आहे. स�या�या पा�यप�ुतकात कोणतहे� बदल कर�याआधी आप�या
स�ंवधान आ�ण घटना�मक म�ूयांब�दल �ढ �व�वास असले�या आ�ण अ�यापनशा��ा�वषयी सखोल समज
असले�या त� लोकांना घेऊन रा���य अ�यास�म आराखडा �वक�सत करावा अशी मागणी करत आहोत.
पा�यप�ुतकातील कोणतहे� बदल हे श�ै�णक तक� शा�� आ�ण अ�यापनशा��ीय प�धतीने केले जावेत.
या �वषयावर जनतलेा एक� ये�याचे आ�ह� आवाहन करतो आहोत आ�ण NCERT ने हाती घेतले�या
पा�यप�ुतकांम�ये घाईघाईने, ��तगामी, असवंधैा�नक आ�ण गरै-श�ै�णक बदलांचा ��तकार कर�याचे
आवाहन करत आहोत.

*सभंा�य कृती*
1. या �वषयावर रा���य �तरावर�ल ऑनलाइन बठैक आयोिजत करा.
2. सव� रा�यांम�ये �ेस नोट जार� करणे.
3. क� � सरकार�या ��तगामी उपायांवर �काश टाकणार� प�कार प�रषद �यावी
4. NEP �वषयावर रा�यां�या सम�वचार� सघंटनांचा कॉमन �लॅटफॉम� तयार कर�या�या श�यतांचा शोध �या
5. NEP हा �लॅटफॉम�चा �मखु अज�डा हा लोक��य अज�डा बनव�यासाठ� चचा�स� आ�ण सोशल मी�डया
मो�हम हे उप�म राबवा.
6. लोक��त�नधींना प� �लहा.
7. लोकांचे ल� वेधनू घेणा�या इतर कोण�याह� सां�कृ�तक व सयंिु�तक कृती करा. �भतंी रंगवणे, पो�टर
बन�वणे इ.
8. काह� रा�यांम�ये NEP अमंलबजावणी स�ु आहे. �यावर ��य� आ�ण अ��य� मागा�वर ल� ठेव�यासाठ�
��येक रा�यात एक ट�म तयार करावी लागेल.
9. छो�या छो�या गटांम�ये �वरोध करा


