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शोधसाराांशः - 
 जशक्षणे अतधगमे च मनोतवज्ञानवय महन्महत्त्व ंविीवततत । यदािभ्य मनोतवज्ञानवय 
तनयमानुसािं जशक्षाप्रहिया प्रावत्ततत, तदािभ्याः जशक्षाक्षेत्र ेसवभे्याः बालकेभ्याः तेषां रूजच-
योग्यता-आवश्यकतानुगुणं जशक्षायााः व्यववर्ा आिब्धा । जशक्षायााः अवसिाः न केवलं 
सामान्यच्छात्रणा ंकृत े वयात् अतपतु तवजशष्टबालकेभ्याः समुजचतावसिप्रदानमेव सवतकािवय 
दातयत्व ं वयात् । अताः सवकेािेण तवजशष्टबालकानां कृते जशक्षायााः सुव्यववर्ाय ै
समावशेात्मकजशक्षाव्यववर्ा प्रािब्धा । ववतन्त्रताप्राप्ताेः 70 वषातजण िातातन, तर्ातप 
तवजशष्टबालकाना ं तवकासाः समतधकाः न िाताः । सवतकािवतिेषु असवतकािवतिेषु च तेषा ं
बालकानां तवकासाय नकेै प्रयत्नाः कृते सतत तवजशष्टावश्यकतायुिबालकानां परितष्ठतौ 
परिवततनं नावलोक्यते । अद्यातप तवजशष्टावश्यकतायुिबालकेषु बहवाः बालकााः समािवय 
मुख्यधािाताः वजञ्चतााः भवस्न्त । तवकासवय सशिोपकिणत्वने जशक्षायााः महत्तवमुििीकृत्य 
तवजशष्टबालकानां जशक्षाव्यववर्ां प्रतत तवजशष्टावधानं दद्यात् । प्रवतुत े शोधपत्र े
समावशेात्मकजशक्षायााः आवश्यकतायााः उपहुतीनाञ्च तथ्यात्मकं सखं्यात्मकञ्च तवविण ं
प्रततपाहदतमस्वत । अत्र अजशक्षात् समुत्पाद्यमानासमानतायााः सामाजिकतवकृतेश्च 
तनवािणोपायान् प्रततपाद्य समावशेात्मकजशक्षायााः ववरूप ंसतववतिं प्रततपाहदतमस्वत । यने 
तवजशष्टबालकााः वव ंसमािताः तभिारितत न मत्वा समािवयातभिाङ्गत्वने सामान्य बालकवत् 
समाि ेवववयोत्तिदातयत्व ंतनवतहणकत्तुुं समर्ाताः भवस्न्त । हकञ्च समािाः तवद्यालयश्च तैाः सह 
सामान्याः व्यवहािाः समाचिेत् । तवतवधशोधाध्ययनेन प्रततपाहदताना ंयोिनानां, सवतकािीय 
असवतकािीय च योिनाना ंसमुतल्लख्य प्रवतुतशोधपत्रणे एतत् साधतयतुं प्रयत्नाः तवहहताः यत् 
समाि े तवजशष्टबालकानां जशक्षासम्बस्न्धतथ्यानां सङ्कलनं किणीयम्, यने तेभ्याः 
समावशेात्मकजशक्षायां समुजचतवासिं प्रकल्प्य िाष्ट्रवय तवकास े वववय भूतमका ं तनवोढंु त े
समर्ाताः भवयुेाः। 
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मुख्यशब्दाः - 
 समावशेात्मकजशक्षा, अन्यर्ासक्षमाः, आवश्यकता, उपहुतयाः । 
प्रस्कतािना - 

जशक्षायााः सम्बन्धाः मनुष्यवय सजं्ञानात्मक-भावात्मक- सामाजिकगुणानां तवकासन े
सह वततते । िीवने जशक्षायााः प्रासतङ्गकता वततत इतत तनश्चप्रचम् । अत एवोिम् - तवद्या 
तवहीनाः मनुष्याः पशुतभाः समानाः । वततमानसमय ेसामान्यजशक्षया सह समावशेात्मकजशक्षां 
प्रतत तवजशषं्ट धान ंप्रदीयते । मनोतवज्ञानानुसािं यद्यतप बालकानां प्रकािााः तवतवधरूपणे वततन्ते, 
हकन्तु सामान्यतया बालकााः हद्वतवधा भवस्न्त । सामान्याः तवजशष्टश्च । यषेां बालकाना ं
शािीरिक-मानजसक-सांवतेगक-सामाजिकावश्यकतााः समानााः न भवस्न्त ते तवजशष्टबालकााः 
भवस्न्त । ते कमतप कायुं कत्तुुं ववय ं समर्ाताः न भवस्न्त । यर्ा मूक-दृतष्ट-श्रवण-
शारििीकाक्षमता इत्यादयाः भवस्न्त । यहद वय ंप्राचीनकालादािभ्य भाितीयजशक्षाव्यववर्ां 
हददृक्षामहे तहहत जशक्षाव्यववर्ा केवलं सामान्यबालकेभ्याः कल्ल्पता आसीहदतत नास्वत सशंयाः 
। यने तवजशष्टबालकााः जशक्षायााः सामान्यावसिाः न प्राप्तवन्ताः । ते जशजक्षतााः भवयुेाः समाि े
ते ववय ं वववयोत्तिदातयत्व ं तनवतहेयुाः चतेत मनजस तनधाय तषेां कृत े तवजशष्टजशक्षाव्यववर्ा 
कल्ल्पता सवतकािेण । तवजशष्टजशक्षाया ं तेभ्याः तवजशष्टोपकिणैाः तवजशष्टाध्यापकैश्च 
जशक्षाप्रदानवय व्यववर्ा कृता । यद्यतप ते जशजक्षतााः अभूवन् तर्ातप तवजशष्टबालकाना ं
सहपाहठनाः तवजशष्टबालकााः भवस्न्त, अताः तेषु सामाजिकभावनायााः तवकासाः न सञ्जाताः । 
तदनन्तिम् एकीकृतजशक्षायां सामान्यबालकैाः सह तवजशष्टबालकानां जशक्षाव्यववर्ा कृता । 
अवयाम् जशक्षायां यद्यतप तषेां बालकानां सामाजिकगुणवय तवकासाः सञ्जाताः, हकन्तु 
सामान्यतवद्यालय ेतवजशष्टाध्यापकवय तवजशष्टोपकिणवय चाभावात् अतधगमाः न िाताः । अताः 
तादृश्याः जशक्षायााः आवश्यकता अनुभूता यवया ं तवजशष्टोपकिणैाः तवजशष्टाध्यापकैाः 
तवजशष्टपाठ्िमशै्च सामान्यबालकैाः सह तवजशष्टबालकााः जशक्षाग्रहणं कत्तुुं शकु्नयुाः । 
साम्प्रतम् एतादृशी जशक्षा समावशेात्मकजशके्षतत उच्यते । समावशेात्मकजशक्षा जशक्षायााः 
तादृशी प्रणाली वततते यत्र तवजशष्टबालकान् सामान्यबालकैाः सह सामान्यतवद्यालयषुे पहठतुम् 
आत्मतनभतिभतवतुं च ववावसिाः भवतत । अवयां जशक्षायां तवद्यालय ेपठनं पाठनं चाततरिच्य 
तवजशष्टबालकेभ्याः बाधािहहतवाताविणवय तनमातणकायतमतप अन्तभतवतत । जशक्षणवय अनया 
नवीनप्रणाल्या समािवय त ेबालकााः उपकृतााः भतवष्यस्न्त य ेसमाि ेउपजेक्षतााः सस्न्त । 
हकञ्च ते बालकााः यषेां हदनचयातदािभ्य पठन-पाठनपयतन्तं तवजशष्टावधानवय आवश्यकता वततत े
। तवजशष्टावश्यकतायुिबालकााः सामान्यतया दृतष्ट-श्रवण-अतधगमक्षमता-मानजसकमंदता च 
भवस्न्त । एते सामान्यबालकैाः सह समायोिने कष्टमनुभवस्न्त । अतभभावकानां दृतष्टितप 
एतान् प्रतत सकािास्त्मका न भवतत । यने एते समाि ेतवजशष्टााः इतत जचन्तयस्न्त । अताः 
एते तवद्यालयजशक्षाताः दिेू भवस्न्त । समाि ेएतादृशानां बालकानां सखं्या 5 ताः 10 प्रततशत ं
भवतत । अताः एतादृशानां बालकानां समावशेनं जशक्षायामवश्य ंकिणीयम् । 
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अन्ताराविय पररपे्रक्ष्य ेसमािशेात्मकसशक्षा  
 समावशेनतमतत शब्दवय प्रयोगाः 1990 तमे वष ेअभवत् । यदा 1994 तमे वष े
यूनेवको इतत सवंर्ा वपने इत्यवय सलामांना इतत नगिे Special Needs Education 
Access and Quality इत्यवय आयोिनं कृतवती । अस्वमन् कायतिमे 92 दशेााः 25 
अन्तािातष्ट्रय सगंठनातन भाग ंगृहीतवन्ताः । 2000 तमे वष ेडाकि सनेेगाल इत्यत्र आयोजित े
World Education Tour इत्याख्य े कायतिमेऽतप समावशेात्मकजशक्षायााः महत्व ं
प्रततपाहदतम् । एव ं समावशेात्मकजशक्षायााः तवकासाय प्रसािाय च शोधकायातजण प्रवततततातन।  
 
सशक्षायोगस्कय प्रवतिदेनम् 

1944 सािणे्ट प्रततवदेनम् - हदव्याङ्गबालकानाम् सामान्यबालकेभ्याः तभिं कत्तुुं न 
शक्यत े। अताः सामान्यतवद्यालयषुे तेभ्याः बालकेभ्याः तवजशष्टव्यवहािाः कततव्याः ।  

1964-66 कोठािी आयोगाः (भाितवय प्रर्मजशक्षायोगाः) - तवजशष्टबालकानां जशक्षा 
सामान्यप्रणाल्यााः अतभिम् अङं्ग वयात् । 

1974 तमे वष े भाितसवतकािेण तवजशष्टबालकेभ्याः एकीकृतजशक्षा इतत योिना 
प्रािब्धा । अवयां योिनायां तवजशष्टबालकान् सामान्यछात्राैः सह जशक्षायााः व्यववर्ा प्रािब्धा।  

1995 तनश्शिबालकेभ्याः तनाःशुल्कजशक्षाव्यववर्ा कृता वततते । 
मानवससंाधनमन्त्रालयने 2020 पयतन्त ंदशेवय सवऽेतप तवद्यालयााः हदव्याङ्गबालकाणां कृत े
तमत्रतवद्यालयत्वने परिवतततयतुं लक्ष्य ंतनधातरितम् आसीत् । 
 
समािशेात्मकसशक्षायाः आिश्यकता 
 अन्यर्ासक्षमबालकाः आत्मानम् अन्यभे्याः बालकेभ्याः दौबतल्य ंहीनञ्च मन्यत,े यने 
कािणेन तेन सह तभिव्यवहािाः भवतत । समावशेात्मकजशक्षाव्यववर्ायाम् 
अन्यर्ासक्षमबालकान् सामान्याैः बालकैाः सह मानजसकतवकासायावसिाः प्रदीयते । यने 
प्रत्यकंे बालकाः इत्रं् जचन्तयतत यत् अन्यभे्याः बालकेभ्याः दुबतलं नास्वत । अनेन प्रकािणे 
समावशेात्मकजशक्षापद्धतताः बालकानां सामान्यमानजसकप्रगतताः अग्र ेसाियतत ।  
 तवजशष्टबालकेषु केचन सामाजिकगुणााः नैसतगतकााः भवस्न्त । यदा ते सामान्याैः 
बालकैाः सह जशक्षा ंप्रापु्नवस्न्त तदा त ेसामाजिकगुणान ्अन्याैः बालकैाः सह अतधगच्छस्न्त। 
तेषु सामाजिक-नैततक-प्रमे-सहानुभूतत-सहयोगाहदनां गुणानां तवकासाः भवतत । 
समावशेात्मकजशक्षा अपके्षया तवजशष्टजशक्षा व्ययबाहुल्य ं भवतत । एवं तवजशष्टाध्यापकाना ं
प्रजशक्षणकायतिमोऽतप समयसापेक्षाः भवतत । हकन्तु समावशेात्मकजशक्षा न्यूनधनेन 
लाभदातयका भवतत । तवजशष्टजशक्षायां प्रार्तक्यने सवंर्ातनमातणाय दीघतस्रोतसाः 
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तनतिामपजेक्षतम्। तद्यर्ा प्रजशजक्षताध्यापक-तवशषेज्ञ- जचहकत्सादयाः तवजशष्टबालकानां जशक्षा 
समावशेात्मकजशक्षायां न्यूनव्ययने सम्भवतत ।  
 तवजशष्टजशक्षाव्यववर्ा अपके्षया समावशेात्मकजशक्षाव्यववर्ाया ं
सामाजिकतवचाितवमशताः अतधकाः भवतत । तवजशष्टसामान्यबालकयोाः सामान्यजशक्षायामकंे 
प्राकृततकं वाताविण ं तनमीयते । प्रवतुतवाताविणे वववय सहपाहठभ्याः अवबोधनं, 
ववात्मानमन्याैः तमत्राैः सह परिचय ं किणञ्च समावशेात्मकजशक्षया सम्भवतत । 
सामान्यवाताविणे छात्रभावनायााः भावात्मकसमायोिनवय तवकासाः भवतत । शजैक्षकयोग्यता 
सामान्यतया समावशेात्मकजशक्षा वाताविणनैव सम्भवतत । अनेन प्रकािेण 
अनुकूलवाताविणेन एवमाधुतनकपाठ्िमणे च सह समावशेात्मकजशक्षा शजैक्षमकै्य ंतवदधातत 
। भाित े सामान्यजशक्षायााः व्यापकतववतािवय वधैातनकव्यववर्ा कृता वततत े । 
तवजशष्टबालकेभ्याः जशक्षा प्रदयेा इत्यतप सतंवधानवय दातयत्वमस्वत समावशेात्मकजशक्षायााः 
वाताविणेन समानतायााः उिेश्यप्रातप्ताः वयात् । यने कोऽतप तवजशष्टबालकाः अन्यापके्षया 
दनै्य ंनानुभवत्े । अनेन वपषं्ट भवतत यत् समसामतयकसन्दभ ेसमावशेास्त्मकाजशक्षा सवभे्याः 
बालकेभ्याः तनतिमावश्यकी इतत तनञ्चप्रचम् । 
 
समािशेात्मकसशक्षायाः उपहुतयः  
 कस्वमंजश्चत् बालकाय जशक्षाप्रदानात् प्राक् तवय व्यजित्वमवश्यमवगन्तव्यम् । 
समावशेात्मकजशक्षायां व्यजित्ववयाध्ययनं महत्वपूणुं भवतत । सामान्यबालकानामपके्षया 
तवजशष्टबालकानां वजैशषं्ट्य तवजचत्र ंतीव्रञ्च भवतत । केषुजचत् दशेषुे कक्षायााः आकािाः दीघताः 
छात्रजशक्षकयोाः न्यूनानुपातश्च सवभे्याः छात्रभे्याः जशक्षकेभ्यश्च समवया भवतत । हकञ्च 
एकवयां कक्षायाम् अत्यतधकतवतवधताऽतप जशक्षकवयोत्साहं न्यूनीकिोतत । एतद् तवयां 
परितष्ठतौ नूनं सत्य ंप्रतीयत े। यदा कक्षायां शतं छात्रााः अर्वा ततोतधका छात्रााः भवस्न्त 
। केचन नकािात्मकप्रवृजत्तयुिााः जशक्षकााः तनरुत्साहवसन् अप्रासतङ्गकजशक्षणतवतधना 
पाठयस्न्त । तदा एतदवे छात्रक्षमतानुसािमतधगमाय प्रोत्साहनं न दीयत,े तहहत छात्राः तदवै 
इय ंस्वर्तताः तवकटा भवतत, यदा जशक्षकाः छात्रन् दण्डयतत । दस्ण्डतेषु छात्रषुे तवजशष्टाः 
छात्राः महत् कष्टमनुभवतत । दशे ेजशक्षाव्यववर्ाय ैजशक्षामन्त्रलयवय दातयत्व ंभवतत । यवय 
जशक्षकाणां तनयोिने तवत्तव्यववर्ायां सशंोधने च महती भूतमका भवतत । केचन 
तवजशष्टबालकााः तवद्यालय ं न गच्छस्न्त तत्र समवया तवद्यालयाः गृहात् दिेू भवतत । 
ग्रामीणप्रदशेषुे दुगतमक्षेत्रषुे च समीचीनाः मागताः न भवतत । परिवहनवय न्यूनता, परिवाििनेषु 
अर्ातभावाः, छात्रषुे शािीरिकन्यूनता, तलङ्गभदेाः च एतातन कािणातन तवद्यालय ंगन्तुं बाधकातन 
भवस्न्त । तत्राऽतप बालकानामपके्षया बातलकाना ंमहती समवया वरिवततत । क्वजचत् तवद्यालय े
शौचालयाः न भवतत । माग ेसुिक्षातवषय ेपरिवािवय जचन्ता वततते । केचन तपतिाः वव 
जशशुन् पालतयतुं बातलकााः वर्ापयस्न्त । तवमात् कािणात् तााः बातलकााः 
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समावशेात्मकजशक्षायााः अंशभूतााः न भवस्न्त । एषा समवया तवजशष्टबालकेषु अतधकतया 
परिलक्ष्यते । अताः तवजशष्टबालकबातलकाश्च समावशेात्मकजशक्षायााः दिेू भवस्न्त । 
समावशेात्मकजशक्षाप्रदाने तत्रत्याः व्यववर्ा न समीचीना । िलव्यववर्ा-शौचालयव्यववर्ा-
परिवहनव्यववर्ादीनामभाव ेसमावशेात्मकजशक्षा एतावता न सफलीभूता वततते ।  
 
परामशाथः - 
 तवजशष्टबालकानां तपतिाः जशक्षकाश्च तेषां समवयााः तरै्व ववीकुयुताः, यर्ा त े
सामान्यच्छात्रााः भवस्न्त । ववतुताः तेभ्याः अन्यच्छात्रवत् सम्मान-तवश्वास-नहे-सुिक्षायााः 
आवश्यकता भवतत । समावशेात्मकबालकाना ंव्यजित्ववय पूणतज्ञानं जशक्षकेभ्याः आवश्यकम् 
। यने समावशेात्मकबालकाना ंजशक्षणं प्रजशक्षणञ्च सिलीकृत ंभवतत । सामान्यबालकवत् 
समावशेात्मकजशक्षायााः आवश्यकता अस्वत । अताः समावशेात्मकबालकाना ंकृते तादृशी 
व्यववर्ा किणीया यया तेषा ं न्यूनाततन्यूनं पठनं लेखनं सामान्यगजणतज्ञानञ्च भवतत । 
आधुतनकशजैक्षकप्रतवतधमाध्यमेन तवजशष्टबालकानां कृते औपचारिकजशक्षा दातव्या । अताः 
तवजशष्टबालकेभ्याः समुजचतशजैक्षकप्रतवधाेः व्यववर्ा भवत्े । समावशेात्मकजशक्षायााः  वतिाः 
तेषां शािीरिक-मानजसकवतिानुरूपञ्च भवत्े । तवद्यालय े
अततसमावशेात्मकवाताविणवयापके्षया समावशेात्मकप्रजशजक्षतानाम् अध्यापकानामावश्यकता 
तनश्चयने भवतत । समावशेात्मकबालकेभ्याः व्यवसातयकजशक्षायााः आवश्यकता वततते, हकन्तु 
इयमावश्यकता समावशेात्मकजशक्षायााः एकम् उिेश्य ं न वयात् । तवजशष्टबालकेभ्याः 
वृजत्तयुिकायतिमेषु प्रजशक्षणवय व्यववर्ा वयात् ।  

 समावशेात्मकजशक्षायााः साफल्य ैतादृशी व्यववर्ा वयात् । यया तवजशष्टबालकााः 
गृहात् तवद्यालय ंप्रतत सुखेन गन्तुमहतस्न्त । 

 कक्षायां जशक्षकाणां समानुपाताः वयात् । अताः योग्याध्यापकानां तनयुजिाः वयात् 
।  

 तवद्यालयषुे तवजशष्टबालकाना ंकृते शौचालयपयतन्त ंगन्तुं तादृश ंसौतवध्य ंवयात् यने 
ते सुषु्ठाः शौचालयपयतन्तं गन्तुं शकु्नवस्न्त । 

 
विसशष्टबािकानाां जनसांख्या शैसक्षकदत्ताांशश्च - 

सारणी 1 
समस्कत जनसांख्या, भारतम् -2011 अन्यर्ासक्षमजनसांख्या, भारतम् -2011 च 

 
व्यक्तयः पुरुषाः मदहिाः व्यक्तयः पुरुषाः मदहिाः 
121.08 62.32 58.76 2.68 1.5 1.18 
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 प्रदत्तदत्तांशानुगुणम् इद ं ज्ञायते यत् समवत 121.08 कोहटिनसखं्यासु 
अन्यर्ासक्षमानां िनसखं्या 2.68 कोहटाः (2.21 प्रततशतम्) वततते । यस्वमन् 
पुरुषान्यर्ासक्षमानां सखं्या 1.5 कोहटाः महहलान्यर्ासक्षमाना ंसखं्या 1.18 कोहटाः भवस्न्त 
। अताः इद ंविंु शक्यते यत् भािते बहवाः अन्यर्ासक्षमाः तनवसस्न्त ।  
 

सारणी 2 
सशसक्षत-असशसक्षतान्यर्ासक्षमानाां सांख्या – 2011 

 

  समग्रान्यर्ासक्षम 
-जनसांख्या सशसक्षताः  असशसक्षताः 

अन्यर्ासमक्षम 
जनसांख्यायाः 
साक्षरता  

समग्र -
जनसांख्यायाः 
साक्षरतायाः 
प्रवतशतम् 

भाित े 26814994 14618353 12196641 54.52 74.04 
 
 अवयां सािण्यां जशजक्षत-अजशजक्षतान्यर्ासक्षमानां सखं्या प्रदत्ता वततत े । 
प्रदत्तदत्तांशानुसािं 54.52 प्रततशतमेव अन्यर्ासक्षमच्छात्रााः जशजक्षतााः सस्न्त । हकन्तु 
अद्यातप अजशजक्षतान्यर्ासक्षमच्छात्रणा ं सखं्या 45 प्रततशत ं वततन्ते । अताः 
अजशजक्षतान्यर्ासक्षमच्छात्रान् समावशेात्मकजशक्षायां तवजशष्टावधानवयावश्यकता वततते ।  
 

सारणी 3 
अन्यर्ासक्षमानाां प्रृत्याधारेण अन्यर्ासक्षमजनसांख्यायाः प्रवतशतम् 2015-16 

 
अन्यर्ासक्षमस्कय 
प्रृवतः प्रज्ञाचक्षः श्रिणहीनता मचकः चिनाक्षमता: मानससकक्षमता: 

प्रततशतम् 2.78 10.54 09.97 17.1 22.01 
 
अवधगमाक्षमता मखस्कतष्कपक्षाघातः आत्मकेखन्द्रतम् बहिन्यर्ासक्षमः स्किल्पदृवष्टः 

11.44 2.55 0.93 5.85 16.84 
 

2015-16 वषतवय दत्तांशानुसािं मानजसकान्यर्ासक्षमच्छात्रााः अतधकााः भवस्न्त । 
यषेां 22.01 प्रततशतं वततते । आत्मकेस्न्द्रतच्छात्रााः न्यूनााः भवस्न्त । अनेन इद ंज्ञायत े
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तवतभिप्रकािान्यर्ासक्षमच्छात्रषुे महान् भदेाः वततते । अताः एतेषु छात्रषुे अन्यर्ासक्षमाधािेण 
तवजशष्टावधानवयावश्यकता वततते ।  

सारणी 4 
अन्यर्ासक्षमाणाां साक्षरखस्कर्वतः - विङ्ग क्षेत्रधारेण च (2011) 

 
 सशसक्षताः असशसक्षताः 
 ग्रामे नगर े ग्रामे नगर े

व्यक्तयः 48 67 52 33 
पुरुषाः 58 72 42 28 
मदहिाः 37 61 63 39 

 
 उपयुतिदत्तांशानुसािम् इद ं प्रतीयते यत् ग्रामवय अजशजक्षतान्यर्ासक्षमपुरुषषुे 
महहलासु च तवशषेावधानवयावश्यकता वततते ।  
 
वनष्कषथः  
 समसामतयकसमय े तवश्ववय सव े देशााः ववभातवसमािवय सवातङ्गीणतवकासाय 
प्रयतन्ते । समािवय प्रत्यकंे वगतवय सुतवकासाय तवतवधशजैक्षकयोिनातभाः सह 
बहुलतायुिसमािवय तवजशष्टतां मनजस तनधाय वततमानसमय े समावशेात्मकजशक्षां प्रतत 
तवजशष्टमवधानं प्रयच्छस्न्त । समािवय दातयत्त्व ंवततत ेयत् य ेसमािात् बहहतभूतााः सस्न्त 
अधुनातप समािताः उपजेक्षतााः सस्न्त च तान् समािवय मुख्याधािायां सयंोिनमेव । अताः 
तवश्ववय तवतवधााः सवंर्ााः अवयााः जशक्षायााः तवकासाय यत्नशीलााः वततन्ते । यत्र 
तवजशष्टबालकानां कृते समावशेनं सिलीकृत ंबोधगम्य ंच वयात् । तेषाम् आवश्यकतानुसािणे 
परितष्ठतत ं तवज्ञाय समाि ेसमायोिनं कृत्वा नीतततनमातणं वयात् । सामान्यबालकतमव तेषा ं
तवजशष्टबालकाना ंिीवनशलैी वयात् । एतदवे अवमाकं नैततकं कततव्य ंवततत े। अस्वमन् 
प्रिमे सकािस्त्मकां भूतमकां तनवतहणाय समािवय उच्चवगताः जशक्षकााः च बद्धपरिकिााः भवयुेाः 
। वततमानसमय े तवजशष्टबालकानां शजैक्षकोपलस्ब्धाः जचन्ताितनका अस्वत । 
वततमानदत्तांशाधािेण 50 प्रततशतं तवजशष्टबालकााः जशक्षाग्रहणं न कुवतस्न्त । अताः समािवय 
हहतजचन्तकानां कायतमस्वत यत् समािवयास्वतत्ववय िक्षणाय तेषां तवजशष्टबालकानां जशक्षा ं
प्रतत रूजचरूत्पादनीया वततते । समाि ेतेषा ंसम्मानं करं् वयात् तादृशाः यत्नाः तवधयेाः 
तवद्यालयने समयानुसािं तेषा ं शजैक्षक-सामाजिक-सांवकृततकतवकासाय समुजचताः प्रयासाः 
किणीयाः । हकञ्च तेषां कायऽेस्वमन् समावशेात्मकजशक्षा एव महत्त्वपूणाुं भूतमकां तनवतहतीतत 
नास्वत सन्दहेाः । 
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