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समाऴेवक शवक्षणाच्या अमंलबजाऴणीतील अडथळे 
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भारत हा विविधतेतून नटलेला एकसुंघटीत असललेा एकमेि दशे आह.ेभारतामध्ये विविध 

परुंपरा, जाती, धमम, िुंश, भौगोवलक, शारीररक, भाविक, साुंस्कृवतक, सावहवययक, 
ई.प्रकारिी विवभन्नत्ता आढळते.जगामध्ये एिढी विविधता ि एकता असललेा भारत हा 
एकमेि दशे आह.े भारतामध्ये  वशक्षणािे प्रमाण िाढलेल ेअसलेल ेतरी आर्थथक पररवस्थती 

हलाखीिी असणारे, आददिासी,िुंवित,विया, ददव्ाुंग अस े अनेक घटक वशक्षणापासून 

अवलप्त रावहललेे ददसतात . २००९ च्या वशक्षण हक्क कायद्यान सार सिम म लाुंना प्राथवमक 

वशक्षण मोफत ि सक्तीिे केललेे आह.ेययाम ळे सिम बालकाुंिा तो अवधकार आह.े या सिम 

घटकाुंना  वशक्षण  दणे ेआिश्यक आह.े ददव्ाुंगाुंच्या प्रमाणान सार ययाुंना विविध प्रकारिे 

वशक्षण घेण्यािी व्िस्था करण्यात आललेी आह.ेकणमबधीर,अुंध,अपुंग,अशा विशेि गरजा 

असणाऱ्या बालकाुंना विशेि शाळाुंद्वारे वशक्षण ददल े जाते.मात्र ययातील मयामदा लक्षात 

आल्यािर यया धोरणात बदल होत गेले.दजेदार वशक्षण हा प्रययेक बालकाुंिा म लभूत मानिी 

हक्क आह.ेअस ेजागवतक पातळीिर मान्य झाल्यािर सिाांना  सामािून घेणारे  समािेशक 

वशक्षण ही काळािी गरज बनली  आह.े 
 

      १)  प्रस्तािना:- व्क्ती विकासात वशक्षणािे महयिािे स्थान आह.ेया तयिान सार भारत 

सरकारने सिम म लाुंना शाळेच्या म ख्य प्रिाहात  आणण्यािे ठरविल े आवण ‘सिम वशक्षा 

अवभयान’ स रु झाल ेतेव्हापासून सिमसमािेशक वशक्षण,समािेवशत वशक्षण, या  सारख ेनिीन 

प्रिाह उदयास येऊ लागल.े ‘ सिम वशक्षा अवभयान ’ या धोरणान सार शालेय 
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अभ्यासक्रम,अध्ययन अध्यापन पद्धती आवण शालेय ि िगमिातािरण याुंिा नव्ाने वििार 

व्हायला स रुिात झाली.सिम सामान्य म लाुंच्या बरोबर अनेक विद्याथी दरू होते.ययाुंना जिळ 

आणण्यािा प्रयत्न झाला.उदा-  शारीररक ि मानवसक दषृ्ट्या अपुंग,बालके,शैक्षवणक अक्षम 

बालके,द गमम डोंगराळ,आददिासी ि झोपडपट्टी क्षेत्रातील म ले ई.यापूिी अपुंग बालकाुंसाठी 

अपिादायमक बालकाुंिे वशक्षण ( integrals Education ) याुंसारख्या वशक्षणाच्या स विधा 

स्िातुंत्र्यानुंतरच्या  कालखुंडात आपल्या भारतात केल्या गेल्या. सिमसामान्य म लाुंबरोबर या 

म लाुंना शाळेत सामािूनही घेतल ेतरी या वशक्षणात काही त्र टी होयया म्हणून सिामना एकाि 

िगामत सामािून घेण्यािे धोरण राबविन्यािी अवभनि सुंकल्पना आली. ती  सुंकल्पना 

म्हणजे ‘ सिम वशक्षा अवभयान ’ होय. 

                 पाविमात्त्य  दशेाुंमध्ये यापूिीि समािेशक वशक्षणाच्या उपकृमाम ळे यया 

म लाुंिा सकारायमक विकास घडून आला.ययाुंच्या प्रगतीिा आवण आयमविश्वासािा स्तर 

बघता आपणस द्धा समािेशक वशक्षणा अुंतगमत आपल्या बालकाुंसाठी ययाुंच्या क्षमतेिर 

आधारीत अभ्यासक्रम तयार केल ेपावहजे. विशेि प्रवशवक्षत वशक्षक ि सामान्य वशक्षक याुंिा 

समन्िय ि वनयोजनबद्ध आखणी करून ययाुंना इतर सामान्य म लाुंसोबत वनयवमत शाळेमध्य े

सोप्या पद्धतीद्वारे ि शकै्षवणक सावहययािा उपयोग करून वशकविता येईल. ही म ल ेसामान्य 

म लाुंसोबत एकवत्रत राहून हळूहळू सामान्यपणे जगायला लागतील.आवण म ख्य प्रिाहामध्य े

सामािून जातील.समाजात जीिन जगत असताना ययाुंच्या प ढ े येणाऱ्या आव्हानाुंना 

स्ितुंत्रपणे पेलून आपल े जीिन ते यशस्िीपणे जगतील. 

              पूिीिा  इवतहास पाहता विशेि गरजा असणाऱ्या म लाुंिा कायामयमक विकास 

होणे अययुंत आिश्यक होते. परुंत  प रेशा सोयीस विधा आवण योग्य िातािरणािा 

अभाि,तसेि समाजाशी सुंबुंध येऊन कोणययाही प्रकारच्या नैसर्थगक आुंतरदक्रया घडण्यास 

िाि वमळत नव्हता.ययाम ळे सिम िातािरणाशी सुंबुंवधत जी सामावजक कौशल्ये होती ती 

विकवसत होऊ शकली नाहीत.एक प्रकारे या विशेि गरजा असलेल्या म लाुंना द लमवक्षत घटक 

म्हणून समाज पाहू लागला.ययाम ळे या म लाुंना समावजक स रक्षा वमळू शकली नाही. 

समाजाच्या नकारायमक दवृिकोनाम ळे ययाुंच्यािर असमथमपणािा ठपका विकटला. यासिम 
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कारणाम ळे समाजामध्य े  विशेि गरजा असणाऱ्याबाबत  असलेला नकारायमक दिृीकोन 

बदलणे आिश्यक झाले.विशेि गरजा असणारे व्क्तीस द्धा समाजातील एक घटक 

आहते.ययाुंना आपण एक व्क्ती म्हणूनि बघायला पावहजे. ययाुंनाही सामान्याप्रमाण े

एकवत्रतपणे वशक्षण दणे ेक्रमप्राप्त ठरते.ययाुंना िेगळ्या गटाुंमध्ये ठेऊन िालणार नाही.असा 

वििार स रु झाला.ययाुंना सामान्य म लाुंशी खेळता यािे.प्रसुंगी सुंघिमही करता यािा. 

याकररता ययाुंच्या स प्त ग णाुंना विशेि िाि दऊेन ययाुंिा विकास सामान्य म लाुंसोबत 

राहूनि होणे शक्य आह.ेहा दिृीकोन लक्षात ठेऊन समािेशक वशक्षण ही सुंकल्पना 

वनयवमतपणे महाराष्ट्रात स रु झाली. 

२) समािशेक वशक्षण  अथम ि स्िरुप –  

सौम्य ककिा ददव्ाुंग, शैक्षवणक अक्षम बालके,द गमम डोंगराळ,आददिासी ि झोपडपट्टी 

क्षेत्रातील म ल,ेिुंवित म ले याुंना गरजेन सार सिमसामान्य म लाुंसोबत राहयया घरापासून 

जिळ असणाऱ्या सामान्य शाळेत ददले जाणारे वशक्षण म्हणजेि समािेशक वशक्षण होय. 

“ समािेशक वशक्षण म्हणजे वशक्षण पद्धवतच्या म ख्य धारेत सिाांिा स्िीकार. यया सिामना 

वशकिीताना सामान्य योजनेत सहभागी करून घेणे म्हणजेि समािेशक वशक्षणाच्या 

िौकटीत वशकविले गेल े पावहजे ह े ओळखणे ही  सिम वशक्षकाुंिी जबाबदारी आह.े”  ( 

थॉमस.१९९१)                                                                                                       

 “ सुंपूणम वशक्षण व्िस्थेद्वारे विशेि गरजा असणाऱ्या विद्यार्थयाांना ययाुंच्या गरजान सार 

सिमसामान्य वशक्षण योजनेत सहभागी करून घेणे म्हणजेि समािेशक वशक्षण होय.”  

“समाजातील सिम म लाुंच्या वशक्षणासाठी शाळेिी रिना ि आिश्यक सोयींिी उपलब्धता 

असणे म्हणजेि समािेशक वशक्षण होय.” 

िरील व्ाख्येिरून अस े म्हणता येईल  की सिम बालकाुंना वशक्षणाच्या िेगिेगळ्या सुंधी 

िेगिेगळ्या मागामने, पद्धतीने उपलब्ध करून दणे ेम्हणजेि समािेशक वशक्षण होय. 

समािेशक वशक्षणािी िैवशष्ट्ये साुंगायिी म्हुंटली तर   विशेि गरजा असणाऱ्या 

बालकाुंसाठी आिश्यक सिम स विधा शाळेमध्ये उपलब्ध असतात.बालकाुंच्या िैयवक्तक  
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गरजान सार सामान्य शाळेत सिम म लाुंना प्रिेश ददला जातो,सिम म लाुंच्या गरजाुंिा वििार 

करून अध्यापन केले जाते,अभ्यासप रक उपकृमात सिम विद्याथाांिा सहभाग घेतला 

जातो,बालकाुंच्या आिश्यकतेन सार िगमरिनेत बदल केला जातो, 

मागमदशमन केले जाते,बालकाुंच्या क्षमतेन सार अध्ययनािी सुंधी ददली जाते,गरजू म ल े

वशक्षणापासून िुंवित राहत नाहीत, 

सामान्य म ले ि विशेि गरजा असणारे म ले याुंच्यामध्ये वमत्रयिािे सुंबुंध वनमामण होण्यासाठी 

वशक्षक प्रयत्नशील राहतात, 

सिम सामान्य वशक्षक प्रवशक्षण घेऊन  अध्यापन करतात पालकाुंिी भूवमका सहकायम ि 

वमत्रयिािी असते,या सिम िैवशष्ट्याुंम ळे समािशेक वशक्षणाला आजच्या वशक्षण व्िस्थेत 

महयि प्राप्त झाल्यािे ददसते. 

समािेशक वशक्षणाम ळे समािेशक वशक्षणात प्रययेक कायामत िुंविताुंना समाविि होण्यािी 

समान सुंधी प्राप्त होते,विशेि गरजा असणाऱ्या प्रययेक बालकाला ययाच्या 

सोयीच्या,आिडीच्या शाळेत जाण्यािी स विधा प्राप्त होते,विशेि गरजा असणाऱ्या  

बालकाला व्ािसावयक वशक्षण,ि वशक्षण वमळाल्याने तो समाजािा उपयोगी  उयपादक 

घटक बनून  स्िािलुंबी बनतो . एकवत्रत वशक्षणाम ळे वशक्षणािरील खिम कमी होतो.विशेि 

गरजा असणाऱ्या  बालकाला  विशेि शाळेच्या मयामददत  िातािरणापेक्षा कमीत कमी 

प्रवतबुंवधत िातािरणात  वशकण्यािी सुंधी समािशेक वशक्षणाम ळे वमळते. 

ह ेसिम सयय असले तरी समािेशक वशक्षणाच्या काही मयामदा आहते.उदा.सिमसामान्य म ल े 

विशेि गरजा असणाऱ्या म लाुंपेक्षा लिकर अध्ययन करतात,पारुंपाररक वशक्षकाला जास्त 

सुंख्या असलले्या िगामत विशेि गरजा असणाऱ्या विद्यार्थयामिर लक्ष दतेा येत नाही,विशेि 

गरजा असणारी बालके ि सिम सामान्य बालके याुंच्यात नेहमी स्पधाम केल्या जाते,विशेि 

गरजा असणाऱ्या बालकाुंना वशकविताना क शाग्र ब वद्धमत्तेिी बालके कुं टाळिाणी 

होतात.समािेशक वशक्षणात सौम्य ददव्ाुंग असललेे विद्याथीि  वशक्षण घऊे 

शकतात,ययाम ळे ही म ले िगामत मागे पडण्यािी शक्यता ही नाकारता येत नाही. 
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३) समािशेक वशक्षणा सुंदभामत धोरण ेि कायद े:- 

                 समाजातील  ददव्ाुंग, शैक्षवणक अक्षम बालके,द गमम डोंगराळ,आददिासी ि 

झोपडपट्टी क्षेत्रातील म ले,िुंवित म ले याुंबाबत समाजािा वशक्षणाबाबतिा  दिृीकोन 

नकारायमक होता.िुंविताुंनाही सिमसामान्याुंबरोबर सन्मानपूिमक जीिन जगण्यािा अवधकार 

आह.े याबाबत जागवतक  स्तरािर अनेक धोरण, कायद े जाहीर करण्यात आले.यया 

अन िुंगाने भारत सरकारने स्थापन केलेल्या सवमयया,कायद ेउपय क्त ठरतात. 

                 समािेशक वशक्षणासुंदभामतील जागवतक स्तरािर यासुंबुंधी काही धोरण े

आखली  गेली ती म्हणजे   मानिी हक्क जाहीरनामा( १९४८) ि  सालमनका वनिेदन 

(१९९४).भारतात ही यासुंबुंधी  काही धोरण े आखली  गेली ती  म्हणजे भारतीय वशक्षण 

आयोग (१९६४ -१९६६ ), राष्ट्रीय शकै्षवणक धोरण (१९८६ ),राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रूपरेिा 

( २०००),राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (२००५), वशक्षण हक्क अवधवनयम (२००९) ही 

होय. 

जागवतक धोरण े:-  

 *    मानिी  हक्कािा जाहीरनामा :- सुंय क्त राष्ट्र सुंघाच्या आमसभनेे मानिी हक्कािा 

जाहीरनामा १०वडसेबर १९४८ रोजी सुंमत केला. या कायद्यान्िये  मानिािे म लभूत हक्क 

अधोरेवखत केले.या मधील प्रम ख तरत दी म्हणजे सिम मानि जन्मतः स्ितुंत्र असून ते सिम 

समान आहते,जन्म,सत्ता,सुंपत्ती,राजकीय दबाि,धमम,भािा,ललग,िणम,िुंश,याुंच्या आधारे 

कोणताही भेदभाि करता येत नाही,प्रययेक व्क्तीला जगण्यािा,स्िातुंत्र्यािा ि सुंरक्षणािा 

अवधकार आह,ेसिम लोक कायद्या समोर समान आहते,सिम लोकाुंना मानिी हक्कािे सुंरक्षण 

मागण्यािा अवधकार आह,ेबालपण हा विशिे काळजीिा कालखुंड असतो.बालकाुंना 

सामावजक सुंरक्षण वमळण्यािा अवधकार आह े

.* सलमनका वनिदेन  ( १९९४ ):-  यूनेस्कोने स्पेन मधील सालमनका येथे एका  जागवतक 

पररिदिेे आयोजन ०७ जून ते १० जून १९९४ या कालािधीत झाले यया सलमनका 

वनिेदनातील तरत दी म्हणजे प्रययेक प्रययेक बालकाला वशक्षणािा म लभतू हक्क आह,े प्रययेक 

बालकाुंमध्य े व्क्तीवभन्नत्ता आह,ेवशक्षण व्िस्थेने बालकाुंच्या िैविध्यपूणम िैवशष्ट्याुंिा 
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वििार केला पावहजे,विशेि बालकाुंना सामान्य   शाळेत प्रिेश ददला गेला पावहजे,समािेशक  

शाळा प्रणाली ही प्रभािी  असून ययािे सिाांनी स्िागत करािे,कायद े ि धोरणाुंमध्य े

समािशेक वशक्षणाच्या तयिाुंिा स्िीकार करािा,समािेशक  वशक्षणात व्ािसावयक 

वशक्षणािा समािेश करािा.  

भारतातील धोरण ेि कायद े:-                                      

* ‘भारतीय वशक्षण आयोग (१९६४-१९६६)’ :- डॉ.डी.एस.कोठारी याुंच्या अध्यक्षतखेाली 

नेमण्यात आलेल्या आयोगाने  ददव्ाुंग वशक्षणासुंदभामत  काही वशफारसी स िविल्या यया 

म्हणजे  विकलाुंग विद्यार्थयामला सामान्य शाळेत दाखल करून घ्यािे,तीव्र ददव्ाुंगाुंच्या 

विद्यार्थयामसाठी वजल्हास्तरािर विशेि शाळा उपलब्ध करून द्याव्ात,सिमसामान्य 

वशक्षकाुंना ददव्ाुंगाबाबतच्या प्रवशक्षणािी स विधा असािी,स्िुंयसेिी सुंस्थाना ददव्ाुंग 

वशक्षणात योगदान दणे्यासाठी प्रोयसाहन द्यािे,ददव्ाुंगाच्या प निमसनासाठी योजना तयार 

करािी. 

* ‘राष्ट्रीय शकै्षवणक धोरण (१९८६ )’:- १९८६ च्या धोरणान सार ददव्ाुंगाुंसाठी  एकायम  

वशक्षण स रु झाल.े एकायम वशक्षण योजनेत ददव्ाुंग बालकाुंिे विविध प्रकार होते.या सिम 

बालकाुंना एकायम वशक्षण योजनेत सामाऊन घेणे अडिणीिे ठरू लागल.ेयावशिाय 

ददव्ाुंगाच्या प्रकारान सार बालकाुंिी सुंख्या कमी जास्त होते.ययाम ळे सिम बालकाुंना 

यामध्ये सामािून घेण े शक्य झाले नाही.१९९२ मध्ये राष्ट्रीय शकै्षवणक  धोरणािे 

प नरािलोकन करण्यात आले.ययात प्रशासकीय  व्क्ती ि वशक्षकाुंसाठी मागमदशमक कायमक्रम 

तयार करणे .सौम्य मानवसक विकलाुंग ि इतर प्रकारच्या सौम्य ददव्ाुंग असणाऱ्या 

बालकाुंना सामान्य शाळेत स विधा उपलब्ध करून द्याव्ात,ह्या बाबी माुंडल्या. 

* ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रूपरेिा (2000)’ :- ई.सन.2000 साली राष्ट्रीय शालेय अभ्यासक्रम 

रूपरेिा तयार झाली.या रुपरेिेमध्ये विशेि गरजा असणाऱ्या बालकाुंसुंदभामत काही  बाबी 

माुंडण्यात आल्या.यया म्हणजे सेिाुंतगमत प्रवशक्षणामधून वशक्षकाुंमध्ये ददव्ाुंग म लाुंच्या 

गरजाविियी सुंिेदना वनमामण करण,ेविशेि गरजा असणाऱ्या बालकाुंसाठी पूरक अध्ययन 

सावहयय विकवसत करण,ेवशक्षकाुंमध्ये आिश्यक कौशल्ये ि क्षमता विकवसत करणे,विशेि 
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गरजा असणाऱ्या बालकाुंसाठी प्राप्त मावहतीच्या आधारे मूल्यमापनािी तुंत्रे ि पद्धती 

विकवसत करण,ेविशेि गरजा असणाऱ्या बालकाुंना मदत करण्यासाठी सामावजक 

सुंसाधनािा िापर करण.ेि सुंसाधन कें द्र स्थापन करणे. 

*    ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा  (२००५)’ :-  राष्ट्रीय शकै्षवणक सुंशोधन ि प्रवशक्षण 

पररिदचे्या( N.C.E.R.T.)   दद.१४ ि १९ ज लै २००४ ला झालले्या बैठकाुंमध्ये राष्ट्रीय 

अभ्यासक्रम आराखड्यािी प नरमिना करण्यािा वनणमय घेतला यया  प नरमिनेसाठी 

प्रा.यशपाल याुंच्या नेतृयिाखाली राष्ट्रीय  अभ्यासक्रमािा मस दा तयार करण्यात 

आला.यामध्य े   विशेि गरजा असणाऱ्या बालकाुंच्या वशक्षणासुंदभामत उहापोह करण्यात 

आला.उदा.ज्ञानेन्द्रीयातील ददव्ाुंग, मवतमुंदयि,आवण सभोितालिे अवस्थर िातािरण 

याम ळे बालकाला वशकण्यास असमथमता वनमामण होते.यावशिाय अप ऱ्या अध्यापनािा 

पररणाम ही या बालकाुंच्या अध्ययनािर होतो,बालकाुंच्या अध्ययन अडिणीिे वनदान ि 

उपिार याबाबत प रेसे सुंशोधन झालेल े नाही,ददव्ाुंग विद्यार्थयाांना ययाुंच्या गरजाकड ेपणूम 

द लमक्ष करण्याच्या सुंिेदनाहीन िातािरणािा सामना करािा लागतो,समािेशकता एक 

नैवतक तयि आह.ेकेिळ एक कायमक्रम नाही,ददव्ाुंग ही एक सामावजक जबाबदारी 

आह.ेवतिा स्िीकार करािा,प्रिेश दते असताना विशेि गरजा असणाऱ्या बालकाुंना नाकारू 

नये,विशेि गरजा असणाऱ्या म लाुंिा शालेय कायमक्रमाच्या वनयोजनात सहभाग घ्यािा. 

*  ’वशक्षण हक्क कायदा (२००९)’:- भारत सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी बालकाुंना 

मोफत ि सक्तीच्या वशक्षणािा हक्क अवधवनयम २००९  हा कायदा केला आह.े ययातील  

तरत दी म्हणजे, भाग-३ कलम -४ राज्यशासन ककिा स्थावनक प्रावधकरणाने ददव्ाुंग 

बालकाुंना शाळेत जाता यािे ि प्राथवमक वशक्षण पूणम  करता यािे यासाठी स रवक्षत 

पररिहन व्िस्था करण,ेभाग-३ कलम - ९ ददव्ाुंग बालकाुंना शाळेमध्य ेवशक्षण घेण ेशक्य 

नसल्यास अशा बालकाुंना वनिासाच्या रठकाणी विशेि स विधाुंिी उपलब्धता करून 

दणेे,भाग-५  कलम – २१  ददव्ाुंग बालक ओळखण ेि ययाुंना अध्ययनामध्ये मदत व्हािी 

म्हणून अध्ययन सावहयय वनमामण करािे.प्राथवमक वशक्षणातील ययाुंच्या सहभागािी ि 
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प्राथवमक वशक्षण पूणम करीत असल्याबाबत खातरजमा करणे,भाग-८   कलम –३४ राज्य 

सल्लागार पररिदिेर सदस्य म्हणून विशेि गरजा असलेल्या  म लाुंच्या वशक्षणािे विशेिीकृत 

ज्ञान ि प्रययक्ष अन भि असलले्या व्क्तीिी नेमणूक करणे.समािेशक वशक्षण उपय क्त असल े

तरी ययात  काही अडथळे आहते.ययािा ही वििार करण ेमहयिािे ठरत.े 

४) समािशेक वशक्षण कायमिाहीतील अडथळे :- 

 सामावजक अडथळे :- समाजात विशेि गरजा असलले्या ि िुंिींताुंच्या  वशक्षणाकड े

पाह्णण्यािा नकारायमक  दिृीकोन , समाजातील पारुंपाररक 

वििारसरणी,अुंधश्रद्धा,ई. म ळे समािेशक वशक्षणामध्ये अडथळे वनमामण होतात. 

 कौट ुंवबक अडथळे :- क ट ुंबामध्ये  सामान्य म ल ि विशेि गरजा असणारे म ल याुंच्यात 

भेदभाि केला जातो.सामान्य म लाला सिम स विधा प रविल्या जातात.मात्र विशेि 

गरजा असणाऱ्या म लाकड ेद लमक्ष केल ेजाते. 

 दैनददन गरजा पणूम करताुंना यणेारे अडथळे :- विशेि  गरजा असणारी म ल ेयाुंच्या 

गरजा विशेि असतात.ययाुंना िेळ द्यािा लागतो.यया गरजा पूणम करताना ययाुंना 

विविध समस्याना सामोरे जािे लागते. 

 भौगोवलक अडथळे :- डोंगराळ भाग, जुंगल असललेे क्षेत्र,द गमम भाग,याठीकाणी 

वशक्षणाच्या सोयी उपलब्ध होण्यास िेळ लागतो.आददिासी भागातील नागररक 

वशक्षणा बाबत उयस क नसतात. ययाम ळे ययाुंच्या पयांत समािेशक वशक्षण 

पोहोिण्यास अडथळे वनमामण होतात. 

 आर्थथक पररवस्थती :- आर्थथक पररवस्थती हलाखीिी असल्याम ळे दोन िेळिे जेिण 

वमळणे हीि मोठी समस्या कशी दरू होईल यािा वििार िुंवित घटक 

करतात.ययाम ळे वशक्षणाबाबत होणारा खिम करता येत नाही.वशिाय ददव्ाुंग 

बालकाला अवधकिा खिम झेपत नाही.म्हणून समािेशक वशक्षण पूणम करता येत 

नाही. 
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 िदै्यकीय उपिाराि े अडथळे :- ददव्ाुंग बालकाुंना िेळेिर उपिार करािे 

लागतात.डोंगराळ ि द गमम भाग असले तर उपिार उपलब्ध होत नाहीत.शहरात 

जाऊन  भरमसाठ खिम करून उपिार घ्यािा लागतो.तसेि समािेशक शाळेत प्रिेश 

ददला तर वतथ ेआणीबाणीच्या प्रसुंगी उपिारािी सोय उपलब्ध नसते. 

 न्य नगुंडािी भािना :- िारुंिार होणाऱ्या टीकेम ळे विशेि गरजा असणाऱ्या ि िुंवित 

बालकाुंना आयमविश्वासािी कमतरता वनमामण होते.ि ययातूनि न्यूनगुंड वनमामण 

होतो. 

 वशक्षकाुंिी मानवसकता :- समािेशक वशक्षणामध्ये वशक्षकािी भूवमका महयिािी 

आह.ेययाुंिा दिृीकोन सकारायमक असला पावहजे.परुंत  बऱ्याि िेळा कामािा ताण 

वनमामण झाल्यास वशक्षकाुंिी मानवसकता बदलेली ददसते. 

 वशक्षकाुंि े प्रवशक्षण :- समािेशक वशक्षण दणे्यासाठी िारुंिार विविध प्रवशक्षण ददल े

जाते.ते प्रवशक्षण अवधक दजेदार ि पररपूणम असािे लागते.बऱ्याि िेळा वशक्षक 

प्रवशक्षणाला गुंभीरतेने घेत नाहीत.केिळ औपिाररकता म्हणून उपवस्थती 

दशमवितात.  

 प्रशासकीय अडथळे :- विशेि गरजा असलले्या ि िुंवित बालकाुंना असणाऱ्या सोयी 

स विधा उपलब्ध असतात मात्र ययािी अुंमलबजािणी योग्य पद्धतीने होत नाही 

.ययाुंच्या पयांत यया योजना पोहोित नाहीत.योग्य पद्धतीने योजना ि वशक्षणािी 

जागरूकता केली जात नाही. 

साराुंश  :- समािेशक वशक्षण िाुंगल ेि दजेदार  होण्यासाठी समाजाने,वशक्षकाुंनी,पालकाुंनी 

विशेि गरजा असणाऱ्याबद्दल जबाबदाऱ्या आस्था,प्रेम,वजव्हाळा,यािे भान ठेिल े

पावहजे.तेव्हा िाुंगला समािेशक समाज बनेल .भारत सरकार समािेशक वशक्षणाद्वारे 

वशक्षण प्रदक्रया अवधक प्रबळ ि ग णायमक करण्यािा प्रयत्न  करीत आह.ेयाबाबत 

प्रसारमाध्यमाुंद्वारे विविध प्रकारे समािेशक वशक्षणाबाबत जागरूकता  वनमामण करण्यािाही 

प्रयत्न  आह.े    
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