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यद्यवप

केचन

छात्रााः

तीव्रा:

बवु ियुक्ााः,

केचन

मन्दबुवियुक्ााः िवस्न्त। केचन ववशिन्नप्रकािाः शािीरिकदोषाः युक्ााः

िवस्न्त, एवञ्च केचन बालकााः समसयासपदााः िवस्न्त। एते बालकााः
ववशशष्ााः इतत अशिधीयन्ते। एतेषाां कृते या शशक्षा कस्पपता, सा ववशशष्ा
शशक्षा इतत उच्यते।

1. Introduction

ववशशष्ाशिाः बालक-बाशलकाशिाः सह सामान्य-बालक-बाशलकानाां शशक्षापितताः ‘’समावेशात्मकशशक्षा’’ इतत

नाम्ना ज्ञायते।
शशक्षा छात्राणाां मूलार्धकािाः िवतत। सथानां, जातताः, धमणाः, सांसकृतताः, शलङ्गां, वगणाः, ददव्याङ्गता
इत्यादीनामाधािे कीदृशोऽवप िेद-िावो नाङ्गीकायण:।
तत्र 1989 इत्यस्समन ् यग
ु ाब्दे सांयक्
ु िाष्ट्रसङ्घे ‘’बालानाम ् अर्धकािाः’’ (The united nations convention
on the rights of the child.) ववषयेऽस्समन ् सम्मेलनमजात, यत्र ववशेषताः अयमेव तनष्कषो लब्धो यत ् बालाः सह
कीदृशोऽवप िेदिावाः अमानवीयोऽस्सत।
िाितसय सांववधानेऽवप 15,42,45 इत्येतेषु त्रत्रषु अनच्
ु छे दे षु िेदिावेन ववना सवेषाां शशक्षायााः प्रावधानां
ववदहतमस्सत। 1995 शमते वषे तनश्शक्व्यक्तक्- अर्धतनयमसय (Person with Disability Act.) प्रावधानेन
शशक्षायाां ववशेषजनानामवप समानोऽर्धकािाः समािब्धाः। 2002 तमे वषे सवणशशक्षाऽऽशियानसय आयोजनकाले
सवणववधबालकानाां शशक्षायाां र्चन्तनां कुवणता िाितीयशासनेन समावेशात्मक- शशक्षायाां तदीयशशक्षकेषु तदीयशशक्षणे
च मूतरू
ण पेण कायं ववधातुम ् अधोशलखित- तनश्चयााः ववदहतााः1. सवेऽवप बाला: युवानश्च अर्धगन्तुां प्रिवस्न्त, ककन्तु तेभ्याः आलम्बनां(Support) अपेक्ष्यते।
2. सवेऽवप बालााः येन केनावप प्रकािे ण शिद्यन्ते, अताः तेषाम ् अर्धगमसम्बिावश्यकतााः अवप शिद्यन्ते। सा एषा
शिन्नतव असमदथं मप
ू यवती वतणते।
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3. पाठ्यक्रमे सवेषाां सहिार्गता अपेक्ष्यते।
4. सवणववधरूपेण अशिववृ िष,ु व्यवहािे षु, शशक्षणववर्धषु, पाठ्यक्रमे पयाणविणे च परिवतणनां सयात ्।
5. व्यक्तक्गतसामथ्यां परिवर्द्ण्य अर्धगतण
ृ ाां सशक्ीकिणे अवधानां ववधातव्यम ्।
इतोऽवप कातनचन उद्देश्यातन सस्न्त- तातन6. छात्रेषु ववशशष्ानाां छात्राणाां सांज्ञानम ् एवञ्च तेषाम ् असमथणताां ज्ञात्वा तसय परिहािसय उपायसय अन्वेषणम ्।
7. ववशशष्ेषु बालकेषु आत्म- तनिणिशीलां तनमाणय तान ् समाजसय मुख्यधािया सह मेलनां योजनां वा।
8. लोकतास्न्त्रकमप
ू यानाम ् उद्देश्यां प्राप्तम
ु ्।
9. जागरूकतायााः िावनायााः ववकासाय।
10. बालकेषु ववशशष्येषु आत्मतनिणिसय िावनायााः ववकासाय।
11. समावेशात्मकशशक्षायाां कावप व्यक्तक्ाः शशक्षायााः उपेक्षक्षता न सयात ्- इतत सुतनस्श्चतां किोतत इयां शशक्षा।
12. कोऽवप बालकाः शािीरिक- अपांगतायुक्: िवतु तथावप शशक्षायााः समानावसिात ् साः वस्ञ्चताः न सयात ्। तसय
आङ्गनबाडी ववद्यालयीयशशक्षा च उियत्र कावप बाधा न िवेत ्।
13. शािीरिक- मानशसकदृष्ट्या अक्षमानाां कृते पाठतयतांु लेितयतांु च शक्षक्षकसांसथानाां ववशेषव्यवसथा किणीया।
एतादृशानाां योग्या्यापकानाां तनयुक्तक्ाः सयात ् ये ववशशष्ान ् बालकान ् सिलतया, समीचीनतया शशक्षतयतुां समथाणाः
सयुाः।
14. असया शशक्षायाम ् अन्तगणतानाां शौक्षक्षकसांसथानाां कतणव्यां िवतत यत ् सुतनस्श्चतरूपेण छात्रावाससय प्रबन्धनम ्।
िािते समाजकपयाणवविागपक्षताः 1974 तमे यग
ु ाब्दे प्रवततणता ववकलाङ्गबालकानाां कृते एकीकृता
योजना (Integrated Education for Disability children.) 1982-83 शमते वषे शशक्षावविागाय दसतान्तरिता।
एतसयााः योजनायााः सथाने 2009-10 तमे वषे मा्यशमकसतिे तनश्शक्जनसमावेशात्मक- शशक्षायोजना
(Inclusive Education of the Disability at secondary stage) इत्येषा योजना समािब्धा। तताः 2013 तमे
वषे सषा योजना िावष्ट्रयमा्याशमक शशक्षाऽशियाने (RMSA) अन्तिाणववता।
सवाणसु अवप आसु योजनासु बालानामर्धकािां दृवष्गतां तनधाय लोकतन्त्रीयिावनया समावेशात्मकशशक्षाय
महत्त्वमाचयण मतां यत ् कस्समांस्श्चदवप आधािे कीदृशमवप बालकां समाजसय मख्
ु यधािाताः पथ
ृ क्किणसय प्रयासाः
पूणत
ण ाः अन्यायासक्ोऽस्सत। बालानाां सवािाववकववकासाय सामास्जकां पयाणविणम ् अत्यन्तम ् आवश्यकमस्सत, यत्र
ते सामास्जकान्ताः कक्रयाां ववधाय आत्मनाः पूणस
ण ामास्जकववकासां कृत्वा आत्मानां दीनिावेभ्यो वाियेयुाः।
समावेशात्मकशशक्षायााः सपष्ीकिणावसिे 2009 तमे वषे Policy Guidelines on Inclusion in Education.
इत्यस्समन ् तनयामकग्रन्थे सांयक्
ु िाष्ट्रसङ्घेन कर्थतम ्UNESCO- Inclusion is increasingly understood more broadly as a reform that supports
and welcomes diversity amongst all learners.
2016 तमे वषे आयोस्जते पञ्चदशे पिालस्म्पक- क्रीडासपधाणयाां ददव्याङ्गानाां प्रशांसनीयप्रदशणनेन इदां
सपष्ीकृतां यत ् यदद एतेषाां कृते पयाणप्तसुववधााः प्रकप्यन्ते, तदहण एते केभ्यस्श्चदवप हीनतिााः न सन्तीतत। साम्प्रतां
शासनेनावप ववषयेऽस्समन ् ववशशष्मवधानां प्रदीयते।अशििावकाः, समाजशास्िशिाः, प्रिासकाः, शशक्षकश्च सवेिवप
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ववषयेऽस्समन ् ववशेषो यत्नो ववधातव्याः। तत्रावप शशक्षकसय ववशशष्म ् उििदातयत्वमस्सत यतो दह छात्रेण सह
प्रत्यक्षरूपेण सम्बिो िवतत। असयाां समावेशात्मकशशक्षायाां छात्राणाां काश्चन समसयााः तासाां परिहािाश्च ववचायणन्ते।
1. शािीरिकाक्षमता–(Physical Disability)- पादयोाः अक्षमता कािणेन चलने क्लेशो िवतत चेत ् (Wheel
chair) चक्रासनम ् उपकिणत्वेन दानव्यम ्। तसय सञ्चालनाय अनुकुलतया(Ramp) सोपानाददषु मागणाः
कपपनीयाः।
2. हसतयोाः अिावे कृत्रत्रम हसत-पादादीनाां सांयोजनम ्।(Modern Technology) आधतु नक प्रववर्धववज्ञानसय
उपयोगेन लेिनादीनाां शशक्षणां कतणव्यम ्।
3. कणणसय श्रवणशक्े: न्यन
ू तायाां श्रवणयन्त्रसय उपयोगाः कतणव्याः।
4. दशणनशक्ेाः न्यूनतयाम ् उपनेत्रसय उपयोगाः किणीयाः।
5. िाषणशक्ेाः अिावे सङ्केतद्वािा वा लेिनद्वािा अशिव्यक्तक्ां कतम
ुण ् उपायााः बोधनीयााः।
6. (मन्दबुवि) समावेशात्मक ववद्यालये तादृशााः ववशशष्ााः अ्यापकााः िवेयुाः। ये छात्राणाां मानशसक- वकपयां,
बवु िमान्द्यम ्, च ज्ञात्वा तदन
ु क
ु ु लतया पाठतयतांु योग्यााः सयाःू ।
7. SC,ST,OBC प्रित
ु लवगाणणाां दरिद्राणाां च समावेशात्मकववद्यालये सवणकािशशक्षानीत्या प्रवेशाः
ृ ीनाां दब
तनस्श्चताः सयात ्।
निष्कर्षः
ववद्यालयाः समाजसय प्रततत्रबम्बाः िवतत , कश्चन लघु समाजाःिवतत । अताः समाजे ववद्यमानानाां सवणववधानाां
बालकानाां सामास्जक ववकासाय सवणववध अमतानाां ववकासाय च ववद्यालये यथोर्चतां वाताविणां िवेत ् । ववशशष्ानाम ्
उपकिणानाां वववषष्ानाां अ्यापकानाञ्च समावेशन
े समावेशशतववद्यालयाः तनस्श्चतां शशक्षालक्ष्यां प्रा्नुयात ् ।
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