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સમાવેશી િશક્ષણને સિમ્મિલત િશક્ષણના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે .
સમાવેશી િશક્ષણ એટલે અસમથોર્, િદ યાંગો અને વંચત બાળકોને શીખવા-શીખવવા
માટે યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડવા માટે તેમને સામાન્ય બાળકો સાથે િશક્ષણ આપવું
જોઈએ. િદ યાંગ અને અસમથર્

યિક્તને શારીિરક રીતે એટલું બધું નુકસાન નથી થતું

જેટલું નુકસાન સામાિજક અને મનોવૈજ્ઞાિનક રૂપે ( યવહારથી) થાય છે . િદ યાંગ
યિક્ત માનવાિધકારનો પુરેપૂરો ઉપયોગ નથી કરી શકતો અને એવું અનુભવે છે કે તે
જીવનમાં સામાન્ય લોકો કરતાં પાછળ રહી ગયો છે . આ
બહાર લાવવા માટે યવિ થત રીતે િશક્ષણના

કારની પિરિ થતમાંથી તેને

યાસો થતા રહે છે . આ માટે ઘણા લાંબા

સમયથી ચચાર્ ચાલી રહી છે કે , આવા િદ યાંગ બાળકોને અલગ શાળામાં િશક્ષણ આપવું
કે સામાન્ય શાળામાં અન્ય બાળકો સાથે િશક્ષણ આપવું ? કે ટલીક સં થાઓ િદ યાંગ
બાળકો

ત્યે થઈ રહે લા ભેદભાવને ધ્યાનમાં રાખી તેમના રોજગાર તેમજ િશક્ષણના

એકીકરણની માંગને

ોત્સાહન આપે છે અને તેથી અલગ િશક્ષણ સં થાઓનો િવરોધ કરે

છે . આમ છતાં પરંપરાગત િવચારસરણી ધરાવનારા લોકો િદ યાંગ અને અસમથોર્ને
સામાન્ય બાળકો સાથે ભણવા-ભણાવવા અંગે શંિકત છે .આમ છતાં એક મોટો વગર્ એવો
છે જે િદ યાંગો અને અસમથોર્
મળે તે માટે

ત્યે સહાનુભુતપૂણર્ દ્રિ

રાખી તેમને સિમ્મિલત િશક્ષણ

ોત્સાહન આપે છે . અથાર્ત આપણે એમ કહી શકીએ કે , અલગ-અલગ

કરે લા સમુહો સાથે બધા બાળકોને શાળાના મુખ્ય

વાહ સાથે ભેળવી દેવામાં આવે.

ફળ વરૂપે તેઓ સારું િશક્ષણ મેળવવામાં પોતાની દાવેદારી િનિ ત રીતે સa કરી શકે .
ભારતીય સંિવધાનમાં તમામ બાળકો માટે મફત અને ફરજીયાત િશક્ષણની જોગવાઈ
કરવામાં આવી છે .
યાખ્યા અને િવ

ષ
ે ણ:

સંિવધાનનાની આ જોગવાઈ અનુસાર આમાં શારીિરક, માનસક, ભાવાત્મક, સામાિજક
તેમજ િદ યાંગ બાળકો શામલ છે . ઈ.સ. ૨૦૧૧ ની વ તીગણતરી

માણે ૧૨૧

કરોડની વ તીમાં ૨.૬૮ કરોડ યિક્ત િદ યાંગ છે , જે ભારતની કુ લ વ તીના ૨.૨૧ ટકા
છે .
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જેમાંથી મુખ્યત્વે : ૬૯% અસમથોર્ની (૧.૮૬ કરોડ) વ તી ગામડાઓમાં રહે છે . જયારે
૩૧% અસમથોર્ની વ તી (૦.૮૧ કરોડ) શહે રી િવ તારમાં રહે છે .

Disabled Population in India – Census 2011
૨૦૧૧ ની વ તી ગણતરી અનુસાર ભારતમાં મુખ્યત્વેઅ પદ્રિ , કુ

રોગ, શ્રવણમંદ,

મનોજૈિવક સમ યા, માનસકરૂપથી િવક્ષપ્ત, જડતા વગેરે જેવી અસમથર્તા છે . જેને
ટકાવારી માણે જોતાં આપણને સમજ પડે છે કે -

Disabled Population by type of Disability in India – Census 2011
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સહુથી વધારે અક્ષમતા – ૨૦% હલન ચલન ખામી, ૧૭% દ્રિ
શ્રવણમંદતા અને ૮% બહુ િવકલાંગતા જેવી સમ યાઓથી પીિડત છે .

ખામી ૧૯%

આપણા દેશમાં મુખ્યત્વે ૧૭% (૪૬.૨ લાખ) ૧૦-૧૨ વષર્ની આયુના સહુથી વધારે
અક્ષમતાથી પીિડત છે . ૨૦-૨૯ વષર્ની આયુના ૧૬% (૪૧.૯ લાખ) અક્ષમતાથી
પીિડત છે . આપણા સમાજમાં આવા લોકો કોઈકને કોઈક રીતે પોતાના િહતો અને
માનવીય સંસાધનોથી વંચત છે .

Disabled Population by in India – Census 2011

Percentage distribution of Disabled Population by age group in India –
Census 2011
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૫-૧૯ વષર્ના અસમથર્ બાળકોનો શાળા વેશ
૨૦૧૧ની વ તી ગણતરીના આંકડા અનુસાર ૬૧% અસમથર્ બાળકોને શાળા સુધી

Status of school attendance of disabled population –Census 2011
પહોંચાડવામાં આપણે સફળતા

ાપ્ત કરી શક્યા છીએ.આમાં ૫૭% િવધાથીર્ઓ

અને૪3% િવદ્યાથીર્નીઓનો સમાવેશ થાય છે .

Disabled children 5-19 years attending school in India by sex (in %)–Census 2011
સરકારી તેમજ �બન સરકારી સં થાઓના યાસો પછી પણ આ ક્ષે માં ઘણું
બધું કામ કરવાની જરૂરીયાત છે , કે મકે આપણો દેશ ગામડાઓમાં વસે છે . એટલેજ ૫૧૯ વષર્ના બાળકોને શાળામાં બેસાડવાના

યાસોની સહુથી વધુ જરૂર અિહયાં

(ગ્રામ્યકક્ષાએ) છે .
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Status of school attendance of disabled children 5-19 years by residence
in India (in %)–Census 2011
૨૦૧૧ ની વ તીગણતરી આપણને દશાર્વે છે કે આપણા દેશમાં એક તૃતીયાંશ
(૩૬%) િદ યાંગ અને અસમથર્ને જ રોજગાર મળે છે . જેમાં ૪૭% પુરુષો અને ૨૫%
મિહલાઓનો સમાવેશ થાય છે . આ પિર થત દૂર કરવા માટે આપણા િશક્ષણિવદો અને
નીત િવષયક િનણર્ય લેનારા લોકોએ ગંભીરતાપૂવર્ક િવચાર કરવો પડશે. યાપક યત્નો
aારા આ પાછળ પડી ગયેલા વગર્ને (અસમથર્ અને િદ યાંગ) સમાજના વતર્માન

વાહ

સાથે જોડવો પડશે જેથી તેઓનું ભિવ ય ઉજવળ બની શકે . અસમથોર્ની િ થતમાં
સુધારો થઈ શકે તે હે તુથી અિધિનયમ ૧૯૯૫ ચુ ત રીતે લાગુ કરવો પડશે.
દેશને એક નવી િદશા આપવા માટે તેમજ આિર્થક િવકાસ અને સશિક્તકરણ
માટે સરકાર aારા અસમથોર્ના મુaાઓ તેમજ તેમની આવ યકતાઓને

ાથમકતા

આપવા, તથા તેમનો ઉત્તરોત્તર િવકાસ થાય તે હે તુથી જુ દીજુ દી નીતઓ અને કાયર્ક્રમો
સમયે સમયે ઘડવામાં આ યા છે . આમ છતાંપણ ભારતની જનસંખ્યાનો એક મોટો િહ સો
મા

એક સંખ્યા બનીને રહી ગયો છે . આ પિરિ થત દુર કરવા એક એવી પ

અને

સચોટ નીતની જરૂર છે ,કે જે આ સંખ્યાને સંસાધનોમાં બદલી શકે . આ ઉaે શને સa
કરવા માટે સંમીિલત િશક્ષાની અત્યંત આવ યકતા છે . જેમાં આધારભૂત સaાંતોમાં
નવીનતા લાવી શાળાઓનું િનમાર્ણ કરવું જોઈએ અથવા પરંપરાગત શાળાઓની
કાયાપલટ કરીને નવા યવહાિરક ક્રીયાક્લાપો અપનાવવાની જરૂરત છે .
ઉપાય :
•

સંમીિલત િશક્ષણમાં દી યાંગોના સમાવેશને એક યાસ રૂપે ન જોતાં સતત અને
િનરન્તર િક્રયાના વરૂપમાં સમજવી પડશે.
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•

શાળામાં એવું વાતાવરણ સજર્વું પડશે કે જેમાં અક્ષમ િવદ્યાથીર્ શાળાના
પિરવેશમાં સરળતાથી ભળી શકે .

•

િવદ્યાથીર્ઓ, વાલીઓ અને સમાજના સભ્યોએ શાળાની ગતિવિધઓમાં ભાગ
લેવો પડશે.

•

ાયોગક િવકાસ પર ભાર આપવો પડશે તથા અધ્યાપકો તેમજ િવદ્યાથીર્ઓને
સમગ્ર પાઠ્યક્રમ, યોગ્ય

િવિધઓ, યોગ્ય વાતાવરણ અને જરૂરી સહાયતા

આપવાની રહે શ.ે
•

રા ર્ ીય સં થાનો જેવાકે ISRO, NCERT, IGNU અને BAOU વગેરેના શૈક્ષિણક
કાયર્ક્રમોનો બહોળો

ચાર અને

સાર કરી અસમથોર્ અને દી યાંગો સુધી

પહોંચાડવો પડશે.
•

નાનીનાની મોબાઇલ ટીમ રાખી તેમાં દસ િશક્ષકો રાખી સતત િશક્ષણની
યવ થા કરવી પડશે.

•

પરાપૂવથ
ર્ ી ચાલી આવતી યવ થાઓનું પુનઃમૂ યાંકન કરવું પડશે. િશક્ષકોનો
કાયર્ભાર સુધારી, દી યાંગો અને અસમથોર્માં જાગરૂકતા લાવવી પડશે.

•

સંસાધનોનું િવતરણ સમાન રીતે (સમ ભાગે) કરવું પડશે અને આ માટે જી ા
તરે કે બ્લોક તરે એક કમટી કે NGO ની િનમણુક કરવી પડશે.

િન કષર્ :
અસમથોર્ અને દી યાંગોના જીવનમાં સંમીિલત િશક્ષણ એક નવો જ આધાર આપી શકે છે .
પરંતુ આ ત્યારે જ શક્ય બની શકે , કે જો આપણે મુખ્યત્વે આધારભૂત સંરચના,
સંવેદનશીલતા, િશક્ષણ, સમજ, સહયોગ તથા ક્ષમતા િનમાર્ણની િક્રયા યોગ્ય વરૂપે
પૂણર્ કરી શકીએ. આ મૂળ ઘટકોના અભાવે સમાવેશનનો કોઈપણ કાયર્ક્રમ સફળ ન બની
શકે . આ વાત ખૂબ દુઃખદ છે કે ભારત આજે પણ આંતરરા ર્ ીય માપદંડ

માણે આ ક્ષે ે

ઘણું પાછળ છે . આપણે આ સવર્ માટે િશક્ષણનો સંક પ પૂણર્ કરવા માગતા હોઇએ તો,
આ િદશામાં ખૂબ ઝડપથી યાપક પગલાં લેવાજ પડશે તોજ “સૌ ભણે સૌ સુખ લણે”
સાચાં અથર્માં સાથર્ક થશે.
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