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ગુજરાત રાજ્યના પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં આર.ટી.ઈ.  

અમિમનયિ ૨૦૦૯ 
કેતનકુિાર નટવરસ ાંહ ઠાકોર 

પીએચ.ડી. મવિાથી 

 ારાાંિ  

આર.ટી.ઈ. અમિમનયિ-૨૦૦૯ ગુજરાત રાજ્યના પ્રાથમિક મિક્ષણ િાટે અને બાળકોના  વાાંગી મવકા  િાટે અત્યાંત 

િહત્વપૂણણ અને ફરમજયાત પણ છે.  આ અમિમનયિ બાળકોના ૧ થી ૮ િોરણના પ્રાથમિક મિક્ષણને ગુણવત્તાયુક્ત અને 

અ રકારક બનાવવા િાટે ઉપયોગી નીવડે એિ છે. રાજ્યના પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં અપવ્યય અને સ્થમગતતાના દરને નીચો લઇ 

જવા િાટે આ અમિમનયિનો  ુચારાં અિલ ખૂબ જ જરૂરી છે. પરાંતુ િુાં આ અમિમનયિની જોગવાઇઓનો અિલ કે તેિાાં 

મનમચચત કરવાિાાં આવેલ ફરજો અને જવાબદારીઓનુાં વહન  યોગ્ય રીતે કરવાિાાં આવે છે ? પ્રાથમિક મિક્ષણ િફત હોવાની 

 ાથે  ાથે ફરમજયાત પણ છે એ વાત જ્યાાં  ુિી દરેક વ્યમક્ત નમહ  િજે ત્યાાં  ુિી તેનો અ રકારક અને ૧૦૦% અિલ કરવો 

ખૂબ જ અઘરો છે. આજે આપણે જોઇએ તો િધ્યિ વગણ કે ગરીબ વગણ કે જેિના બાળકો િોટેભાગે  રકારી િાળાઓિાાં 

અભ્યા  કરે છે અને આર.ટી.ઇ. નો  ૌથી વિુ લાભ જે વગણને િળવાનો છે તે વગણના લોકોિાાં હજુ આ અમિમનયિ કે તેિાાં 

કરવાિાાં આવેલ જોગવાઇઓ તેિજ તેનાથી િળનારા લાભની પૂરતી  ભાનતાનો અભાવ જોવા િળે છે. હજુ આપણે 

ફરમજયાત મિક્ષણ અપાવવા અ રકારક પગલાાં લેવાિાાં આવે તો િાયુણ પરરણાિ િેળવી િકીએ. આિ, ગુજરાત રાજ્યની 

પ્રાથમિક મિક્ષણ પ્રણાલીિાાં આર.ટી.ઈ. અમિમનયિ -૨૦૦૯ ની અ રકારકતા અને તેની  ભાનતા અાંગેનો અાંદાજ િેળવી તે 

અાંગે યોગ્ય પગલાાં લેવાાં અત્યાંત આવશ્યક છે. 

 

1. પ્રાસ્તમવક  

મિક્ષણ એ વતણિાનકાળ અને ભમવષ્યકાળનુાં એક અનુપિ મવમિષ્ટ રોકાણ છે. મિક્ષણ પર  િગ્ર રાષ્ટ્રનો આિાર છે. એમવવન 

ટોફલરે ‘The Third Wave’ નાિના પુસ્તકિાાં િાનવ  િાજને   તત બદલતો રાખે તેવા પરરવતણનોના િોજાઓની વાત કરી 

છે. જેિાનુાં પહેલુાં િોજુાં ક્રૃમિક્રાાંમતનુાં, બીજુાં ઔિોમગક ક્રાાંમતનુાં અને ત્રીજુાં મિક્ષણક્રાાંમતનુાં. આજે દેિના લોકો મિક્ષણક્ષેત્રે અિુરપ 

અને અ ાંતોિ અનુભવી  રહ્યા છે. જેિ કે  મિક્ષણની પ્રવતણિાન પ્રણાલી,પ્રરક્રયા , મ ધ્િાાંતો, અભ્યા ક્રિ, પાઠ્યપુસ્તકો, 

પરીક્ષાઓ ઉપરાાંત બાળકને મિક્ષણ િાટે જરૂરી તિાિ િૈક્ષમણક- ભૌમતક  ુમવિાઓ વગેરે. આજનો યુગ પુનરાવતણનનો નહી 

પરાંતુ પરરવતણનનો છે. મિક્ષણ જગતિાાં અવનવા પરરવતણનો આવી રહ્યા છે. આવા પરરવતણનો આણનારાં િુખ્ય કેંદ્રસબાંદુ મવિાથી 

છે. બાળક તેની યોગ્ય ક્ષિતા અનુ ાર મિક્ષણ િેળવે,વ્યવહારિાાં પચાવે અને તેનો  વાાંગી મવકા  થાય એ જ પરરવતણનનો 

િુખ્ય હેતુ છે. 

 

કોઇ પણ બાળક મિક્ષણથી વાંમચત ન રહી જાય એ લક્ષ્યને  પૂણણ કરવાની પ્રમતબદ્િતા  ાથે ૨૦૦૨ િાાં ૮૬ િો  ુિારો કરી 

પ્રાથમિક મિક્ષણના અમિકારને િૂળભૂત અમિકાર આર્ટણકલ ૨૧ એ બનાવવાિાાં આવ્યો. અને  ાં દ દ્િારા બાળકને િફત અને 

ફરમજયાત મિક્ષણના અમિકારનો કાયદો ( Right to Education Act) ૨૦૦૯ િાાં પ ાર કયો. બાળકના િફત અને 

ફરમજયાત મિક્ષણની જવાબદારી દેિ અને રાજ્યના પ્રત્યેક નાગરરકની છે. 
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ગુજરાત રાજ્યના પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં આર.ટી.ઇ.-૨૦૦૯ અાંતગણત કરવાિાાં આવેલ મવમવિ જોગવાઇઓ, કલિો, મનયિો વગર ે

પ્રત્યે લોકોિાાં, બાળકોિાાં,મિક્ષકોિાાં, મિક્ષણમવદોિાાં, અમિકારી તેિજ પદામિકારી ગણિાાં કેટલી  ભાનતા જોવા િળે છે તે 

અભ્યા નો મવિય છે. આ ઉપરાાંત ગુજરાતના પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં આર.ટી.ઇ.-૨૦૦૯ ના અિલની કેવી અ ર જોવા િળે છે 

તે ચકા વુાં જ રહ્યુાં.  િાજના લોકોને આ અમિકારનો કેવો અને કેટલો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે તે જાણવુાં જરૂરી છે. પ્રાથમિક 

મિક્ષણ  ાથે જોડાયેલ તિાિ વ્યમક્તઓ આર.ટી.ઇ.-૨૦૦૯ ની અ રને કેવી રીતે િૂલવે છે તે જાણવુાં તેિજ આર.ટી.ઇ.-

૨૦૦૯ િાાં  ૂચવેલ જોગવાઇઓ પ્રત્યેની  ભાનતા મવિે મવચારવુાં ખૂબ જ જરૂરી છે. 

 

2. િીિણક  

“ગુજરાત રાજ્યના પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં આર.ટી.ઇ. અમિમનયિ – ૨૦૦૯ ”  

 

3. આર.ટી.ઇ. અમિમનયિ -૨૦૦૯ ના હતેુઓ  

આર.ટી.ઇ. અમિમનયિ – ૨૦૦૯ રચવા પાછળ ઘણાાં હેતુઓ રહેલા છે. િુખ્ય હેતુઓની વાત કરીએ તો તે આ પ્રિાણે છે. 

• ૬ થી ૧૪ વિણના દરેક બાળકને િફત અને ફરમજયાત પ્રાથમિક મિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અમિકાર પ્રાપ્ત થાય અને તે િાટે 

મવમવિ જોગવાઇઓ કરવાિાં આવે. 

• જે-તે  રકારની ફરજો અને જવાબદારીઓ મનમચચત કરવાિાાં આવે. 

• જે–તે સ્થામનક  ત્તાતાંત્રની ફરજો અને જવાબદારીઓ મનમચચત કરવાિાાં આવે. 

• પ્રાથમિક મિક્ષણ િેળવવા પાત્ર બાળકના િાતા-મપતાની ફરજો અને જવાબદારીઓ મનમચચત કરવાિાાં આવે. 

• િાળા અને િાળાના મિક્ષકોની ફરજો અને જવાબદારીઓ મનમચચત કરવાિાાં આવે.  

• પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં બાળકને િાથાદીઠ ફીિાાંથી િુમક્ત િળે. 

• બાળકને િાનમ ક અને િારીરરક મિક્ષા અને િાનમ ક કનડગત ઉપર પ્રમતબાંિ િૂકવાિાાં આવે.  

• િાળા િાટેના િોરણો અને િાપદાંડો મનમચચત કરવાિાાં આવે. 

• િાળા વ્યવસ્થાપન  મિમતની રચના કરવાિાાં આવે.  

• િાળાિાાં મિક્ષક- મવિાથી ગુણોત્તર મનમચચત કરવાિાાં આવે.  

• અભ્યા ક્રિ અને િૂવયાાંકન કાયણપદ્િમત મનયત કરવાિાાં આવે. 

• બાળકના મિક્ષણના હક પર દેખરેખ અને મનયાંત્રણ રાખવાિાાં આવે.  

ઉપરોક્ત હેતુઓ મ વાય પણ અન્ય ઘણાાં હેતુઓ આર.ટી.ઇ. અમિમનયિ – ૨૦૦૯ ની રચના  ાથે જોડાયેલા છે. 

 

4. આર.ટી.ઇ. અમિમનયિ- ૨૦૦૯નુાં િહત્વ: 

આર.ટી.ઈ. અમિમનયિ - ૨૦૦૯ ની મવમભન્ન જોગવાઇઓનુાં પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં ખૂબ જ િહત્વ રહેલુાં છે. બાળકોન ેિફત 

અને ફરમજયાત મિક્ષણ અમિમનયિ નો પૂરેપૂરો લાભ િળી રહે તે િાટે જે-તે  રકારથી લઇ િાતા-મપતા અથવા વાલી તેિજ 

િાળા અને િાળાના મિક્ષકો દ્વારા પૂણણ મનષ્ઠાથી મવમભન્ન જોગવાઇઓના અ રકારક અિલીકરણ િાટે પ્રયત્નો કરવાિાાં આવે 

તો આ અમિમનયિ ગુજરાતના પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં આિૂલ પરરવતણન લાવી િકે એિ છે. આર.ટી.ઇ. અમિમનયિિાાં મનયત 

કરવાિાાં આવેલ જોગવાઇઓ દ્વારા પ્રાથમિક મિક્ષણ િેળવવા પાત્ર ૬ થી ૧૪ વિણના બાળકોને મિક્ષણનો અમિકાર પ્રાપ્ત થાય 

છે. પ્રાથમિક મિક્ષણ એટલે કે ૧ થી ૮ િોરણ  ુિીનુાં પાયાનુાં મિક્ષણ િેળવવા િાટે પણ જે બાળકો આર્થણક,  ાિામજક કે 

િારીરરક અ િથણ હોય તેવા બાળકો િાટે આ કાયદો આિીવાણદરૂપ છે.  નીચેના િુદ્દા પરથી આપણે તેનુાં િહત્વ સ્પષ્ટ થતુાં જોઇ 

િકીએ છીએ. 

• બાળકોન ેપ્રાથમિક મિક્ષણનો હક પ્રાપ્ત થિે.  

• બાળકોનો  વાાંગી મવકા  થાય તે િાટેની પ્રવૃમત્તઓનુાં આયોજન કરવાિાાં આવ્યુાં છે.  

• જે બાળકો પ્રાથમિક મિક્ષણથી વાંમચત રહી ગયા હોય તેવાાં બાળકો િાટે ખા  જોગવાઇઓ કરવાિાાં આવી છે.  
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• બાળકોન ેપોતાની પ ાંદગીની િાળાિાાં પ્રવેિ લેવાનો અમિકાર પ્રાપ્ત થયો છે.  

• જે-તે  રકાર અને  ત્તાતાંત્ર તેિજ િાતા-મપતાની ફરજો અને જવાબદારીઓ  મનયત થતા એક ચોક્ક  રદિાિાાં કાયણ 

કરવાની પ્રેરણા િળે છે. 

• બાળકો િાનમ ક કે િારીરરક કનડગતિાાંથી િુમક્ત િેળવિે. અને જો કોઇ આ મનયિનુાં ઉવલઘન કરિે તો એ મિક્ષાને પાત્ર 

બનિે.  

• પ્રાથમિક મિક્ષણની ગુણવત્તાના ભોગે જે કોઇ કાયણ કરિે તેને આ અમિમનયિ હેઠળ કાયદે રની કાયણવાહી કરી િકાિે. 

• િાળા વ્યવસ્થાપન  મિમતની રચના દ્વારા િાળાના વહીવટી  ાંચાલનિાાં વાલીઓ અને સ્થામનક  ત્તાતાંત્રની ભાગીદારી 

વિી રહી છે.   

• મવિાથી – મિક્ષક ગુણોત્તર દરેક િાળાિાાં જળવાય એ મનમચચત કરવાિાાં આવ્યુ છે.  

• મિક્ષકોના ખાનગી ટ્યુિન પર પ્રમતબાંિ િુકવાિાાં આવતા િાળાના બાળકોને પૂરતો ન્યાય િળી િકે છે. 

• અભ્યા ક્રિ અને િૂવયાાંકનનુાં િાળખુાં મનમચચત કરી બાળકોનુાં  તત અને  વણગ્રાહી િૂવયાાંકન કરવાિાાં આવે છે.  

આિ, આર.ટી.ઇ. અમિમનયિ ૨૦૦૯ પ્રાથમિક મિક્ષણિાાં ખૂબ જ િહત્વપૂણણ િાનવાિાાં આવે છે. 

 

5. આર.ટી.ઈ. અમિમનયિ ૨૦૦૯  ાથ ે ાંકળાયલે િયાણદાઓ : 

કોઇ પણ અમિમનયિ ત્યારે જ  ફળ બને જ્યારે તેિાાં કરવાિાાં આવેલી જોગવાઇઓનુાં અ રકારક અિલીકરણ કરવાિાાં આવ.ે 

ખા  કરીને આર.ટી.ઈ.  અમિમનયિ – ૨૦૦૯ ની વાત કરીએ તો તે ફક્ત  રકાર જ નમહ  ાિાન્ય લોકો અને આ 

અમિમનયિના અિલ  ાથે જોડાયેલ તિાિ લોકો િાટે પણ તેના મવિે જાણવુાં અને પોતાની જવાબદારીઓનુાં વહન કરવુાં ખૂબ 

જ જરૂરી છે. અમિમનયિના લાભ  ાથે તેની િયાણદાઓની જાણકારી આ િુદ્દાઓ પરથી સ્પષ્ટ થિે.  

•  ાિાન્ય લોકોિાાં અને કેટલેક અાંિે િાળાઓ અને મિક્ષકોિાાં આ અમિમનયિ અને તેની જોગવાઇઓ અાંગેની  ભાનતાનો 

અભાવા જોવા િળે છે. 

• અમિમનયિની જોગવાઈઓથી અજાણ િાતા- મપતા કે વાલી પોતાના બાળકોને આ કાયદા હેઠળના લાભ અપાવતા નથી. 

• કેટલાક લોકો પોતાના અાંગત સ્વાથણને કારણે પણ બાળકોને તેિનો હક િેળવતા રોકે છે જેથી અમિમનયિનો પૂરેપુરો લાભ 

 િાજિાાં પહોંચી િકતો નથી. 

•  િાજિાાં આ અમિમનયિની જોગવાઇઓ અને તેના ફાયદાઓની  િજ  ાિાન્ય લોકો  ુિી પહોંચે તે િાટેની પૂરતી 

વ્યવસ્થાનો અભાવ પણ તેના અિલીકરણ િાટે અવરોિરૂપ બની િકે છે.  

આિ, આર.ટી.ઈ. અમિમનયિ,૨૦૦૯ હજુ વિુ િજબૂત બનાવી રાજ્યના પ્રાથમિક મિક્ષણને હજુ વિુ  ગુણવત્તાયુક્ત અને 

 ાવણમત્રક બનાવી િકીએ. 
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