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(૧) પ્રસ્તાવના :   
િારતન ેઆઝાદી િળી ત ેપહેલાં પણ પ્રાથમિક મશક્ષણને સાવવમિક, ફરમજયાત અન ેિફત બનાવવા િાટ ેપ્રયત્નો  થયેલા છે. આ િાટે અંગ્રજે 

મવદ્વાનોિાં 1838 િા ંમવમલયિ એડિ, 1852 િા ંકેપ્ટન મવનગેટ, 1858 િાં ટી.સી.હોપ વગેરનો િૂલ્યવાન ફાળો રહેલો છે. િારતિાંથી પણ પ્રાથમિક 

મશક્ષણ ફરમજયાત બનાવવા િાટે દશેી રાજ્ય વડોદરાિાં 1892 િાં િહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે પોતાના રાજ્યના અિરેલી તાલુકાનાં બિાં ગાિોિા ં

ફરમજયાત પ્રાથમિક મશક્ષણ દાખલ કયુવ હતું. સાત થી બાર વર્વના છોકરાઓ અન ેસાત થી દશ વર્વની છોકરીઓ િાટ ેફરમજયાત પ્રાથમિક મશક્ષણનો 

કાયદો સૌથી પ્રથિ સયાજીરાવ ગાયકવાડે લાગું કયો હતો. ઈ.સ. 1918 િાં શ્રી મવઠ્ઠલિાઈ પટેલના પ્રયત્નોથી આ ઠરાવનુ ંકાયદાકીય સ્વરૂપ િુબંઈ 

પ્રાંતિા ંઆપવાિાં આવયંુ હતું. આ પગલાંથી દેશના મવમવિ પ્રાંતોિાં ફરમજયાત પ્રાથમિક મશક્ષણ િાટ ેપ્રયત્નો શરૂ થયા હતા. 

 1947 િા ંદેશ આઝાદ થયો અને 1950 િા ંબંિારણ અિલી બનયંુ. રાજ્ય બંિારણની કલિ – 45 િા ંબંિારણ અમસ્તત્વિાં આવયા પછી 

10 વર્વના ગાળાિાં 14 વર્વ સુિીનાં તિાિ બાળકોને િફત, ફરમજયાત અને સાવવમિક પ્રાથમિક મશક્ષણ પૂરં પાડવાનું વચન અપાયેલ હતું. પરંતુ આ 

કલિ િાગવદશવક મસદ્િાંતોિા ંહોવાથી સરકાર પર ફરજ પાડી શકાતી ન હતી. તેથી આ કલિ પણૂવતઃ અિલી બનાવી શકાઈ ન હતી. પરરણાિ ેદેશન ે

િારે નુકસાન થયું હતું. આ મસ્થમતને સિુારવા િાટે આઝાદીના 56િા વર્ ેબંિારણની કલિ – 21A  ‘ રાઈટ – ટુ – ઍજ્યુકેશન – 2009 ’ નો કાયદો 

અિલી બનયો. 

આ કાયદા અંગ ેમશક્ષકો અને વાલીઓના અમિપ્રાયોનો પ્રસ્તુત સંશોિનિાં અભ્યાસ કરવાિાં આવયો છે.   
 

(૨) પવૂ ેથયલેા ંસંશોિનોની સિીક્ષા : 
 વશરાિ ડી. પરિાર ે(૨૦૧૧) મશક્ષણના િાધ્યિ અંગ ેપ્રાથમિક મશક્ષકોના અમિપ્રાયો મવર્ય પર સંશોિન હાથ િયુવ હતું. સંશોિનનો િખુ્ય હેત ુ

મશક્ષણના િાધ્યિ અંગ ેિાતિૃાર્ાના સ્થાન સંદિે ગુજરાતી અન ેઅગં્રેજી િાધ્યિના મશક્ષકોના અમિપ્રાયો જાણવાનો હતો. 

 નલીન એન. પ્રજાપમતએ (૨૦૦૮) પ્રાથમિક મશક્ષણક્ષેિે આવેલા નતૂન કાયવક્રિો અંગે મશક્ષકોના અમિપ્રાયો મવર્ય પર સંશોિન હાથ િયુવ હતું. 

સંશોિનનો િુખ્ય હેતુ મશક્ષકોના અમિપ્રાયો દ્વારા નતૂન કાયવક્રિોની વયવસ્થાનો ખ્યાલ િેળવવો. તેિજ નૂતન કાયવક્રિોની અસરકારકતાનો ખ્યાલ 

િેળવવાનો હતો. 
 

(૩) સશંોિનના હતેઓુ : 
પ્રસ્તુત સંશોિનના હેતુઓ નીચે િજુબ છે. 

(૧) મશક્ષણનો અમિકાર – 2009 (RTE) ની જાણકારી િેળવવી.  

(૨) મશક્ષણનો અમિકારની ચકાસણી સંદિે મશક્ષકો િાટ ેઅમિપ્રાયાવમલની રચના કરવી. 

(૩) મશક્ષણનો અમિકાર  – 2009 (RTE) અંગ ેમશક્ષકોના અમિપ્રાયો જાણવા. 

સારાશં : િારતન ેઆઝાદી િળી તે પહેલા ંપણ પ્રાથમિક મશક્ષણન ેસાવવમિક, ફરમજયાત અન ેિફત બનાવવા િાટ ેપ્રયત્નો  થયેલા છે. રાજ્ય 

બંિારણની કલિ – 45 િાં બિંારણ અમસ્તત્વિાં આવયા પછી 10 વર્વના ગાળાિાં 14 વર્વ સુિીનાં તિાિ બાળકોને િફત, ફરમજયાત અન ે

સાવવમિક પ્રાથમિક મશક્ષણ પરૂં પાડવાનુ ંવચન અપાયેલ હતું. જે સાથવક ન થઇ શકતા આઝાદીના 56િા વર્ ેબંિારણની કલિ – 21A  ‘ રાઈટ 

– ટ ુ– ઍજ્યુકેશન – 2009 ’ નો કાયદો અિલી બનયો છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસનો િુખ્ય હેત ુપ્રાથમિક શાળાઓના મશક્ષકો અન ેવાલીઓના 

મશક્ષણના અમિકાર (RTE - ૨૦૦૯) મવશનેા અમિપ્રાયો જાણવાનો હતો. જેિા ંવયાપમવશ્વ તરીક ેપાટણ શહેરની પ્રાથમિક શાળાના મશક્ષકો 

અન ેત્યાંના વાલીઓન ેલેવાિાં આવયા હતા. જેિાં સ્તરીકૃત યાદ્દમછછક ઝૂિખા પદ્િમત દ્વારા 300 નો નિનૂો પસદં કરવાિાં આવયો. જેિા ં

િામહતી એકિ કરવા િાટે સવેક્ષણ પદ્િમતનો ઉપયોગ કયો હતો. જેિાં તારણોિાં મશક્ષણ િેળવવું એ બાળકનો િૂળિૂત અમિકાર છે તેના મવશે 

મશક્ષકો જાણકાર છે અન ેહકારાત્િક અમિગિ િરાવ ેછે. RTE િા ંવાલીની ફરજ અંગ ેવાલીઓ જાગૃત છે.        

 

ચાવીરૂપ શબ્દો : પાટણ શહેર, શાળા, મશક્ષકો, વાલીઓ, મશક્ષણનો અમિકાર અને અમિપ્રાયો. 
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(૪) મશક્ષણના અમિકારની ચકાસણી સંદિે વાલીઓ િાટે િુલાકાત પિકની રચના કરવી. 

(૫) મશક્ષણનો અમિકાર – 2009 (RTE) અંગે વાલીઓના અમિપ્રાયો જાણવા. 

(૬) મશક્ષણનો અમિકારની અસરો તપાસવી. 

 

(૪) સશંોિનના પ્રશ્નો : 
પ્રસ્તુત સંશોિનના પ્રશ્નો નીચે િજુબ છે. 

(૧) િફત અન ેફરમજયાત મશક્ષણ અમિકારના ઉદ્દશે્યો મવશે મશક્ષકોના અમિપ્રાયો શા છે ? 

(૨) સબંંમિત સરકાર, સ્થામનક સત્તાિંડળ અન ેશાળાની ફરજો મવશ ેમશક્ષકોના અમિપ્રાયો શા છે ? 

(૩) મશક્ષકોની ફરજો મવશે મશક્ષકોના અમિપ્રાયો શા છે ? 

(૪) અભ્યાસક્રિ અને પ્રાથમિક મશક્ષણ મવશે મશક્ષકોના અમિપ્રાયો શા છે ? 

(૫) બાળકોના અમિકારના રક્ષણ મવશે મશક્ષકોના અમિપ્રાયો શા છે ? 

(૬) RTE  મવશેની સાિાનય િામહતી મવશનેા વાલીઓના અમિપ્રાયો શા છે ? 
 

(પ) સશંોિનનુ ંિહત્વ :   
 પ્રાથમિક મશક્ષણન ેગણુવત્તાયુક્ત બનાવવા િાટે મશક્ષણનો અમિકાર – 2009 (RTE) િહત્વનું અંગ છે ત ેજાણી શકાશે. 

 પ્રસ્તુત સંશોિન અનગુાિી સંશોિકોને પાયાની જાણકારી િાટે ઉપયોગી બનશે. 
 

(૬) સશંોિનનુ ંસીિાકંન : 
 પ્રસ્તુત સંશોિન પાટણ શહેરની પ્રાથમિક શાળાઓ પૂરતું જ સીમિત હતું. 

 પ્રસ્તુત સંશોિન િાટ ેપાટણ શહેરની પ્રાથમિક શાળાઓિા ંમશક્ષણ કાયવ કરતા મશક્ષકો અન ેત્યાંના વાલીઓ પાસેથી જ િામહતી લેવાિા ંઆવી છે.  

 પ્રસ્તુત સંશોિનિાં િામહતી એકિીકરણ િાટે ઉપકરણ તરીકે મશક્ષકો િાટે સ્વમનર્િવત અમિપ્રાયાવમલ તથા વાલીઓ િાટ ેિુલાકાત પિકનો જ 

ઉપયોગ કરવાિા ંઆવયો હતો. 
 

(૭) સશંોિન પદ્િમત ׃  

 પ્રસ્તુત સંશોિનિા ંસવકે્ષણ પદ્િમતનો ઉપયોગ કરવાિાં આવયો હતો.  
 

(૮) વયાપમવશ્વ અન ેનિનૂા પસદંગી ׃ 

 વયાપમવશ્વ ׃  

 પ્રસ્તુત સંશોિનનુ ંવયાપમવશ્વ પાટણ શહેરની પ્રાથમિક શાળાના મશક્ષકો અને ત્યાનંા વાલીઓ હતા.  

 નિનૂા પસદંગી ׃ 

 પ્રસ્તુત સંશોિનિા ંનિનૂા પસંદગી સ્તરીકૃત યાદ્દમછછક ઝૂિખા પદ્િમતની રીતે કરવાિાં આવી. જેિા ંપાટણ શહેરની કુલ 25 પ્રાથમિક 

શાળાઓના પાંચેય ઝોનની િણ-િણ લેખે સ્તરીકૃત રીતે 15 શાળાઓની પસંદગી કરી તેિાથંી યાદ્દમછછક ઝૂિખા સ્વરૂપે 150 મશક્ષકો જેિાં નગરપામલકા 

સંચામલત શાળાના 50 મશક્ષકો અને સ્વમનિવર શાળાના 100 મશક્ષકોની પસંદગી કરવાિાં આવી હતી. તેિજ વાલીઓની ઝોન પ્રિાણ ેયાદ્દમછછક 

ઝૂિખા સ્વરૂપ ે150 વાલીઓને પસંદ કરવાિા ંઆવયા ંહતા.  

 આિ, પ્રસ્તુત સંશોિનિાં સ્તરીકૃત યાદ્દમછછક ઝૂિખા પદ્િમત દ્વારા 300 નો નિનૂો પસંદ કરવાિા ંઆવયો હતો.  

 

(૯) સશંોિનનુ ંઉપકરણ ׃  

 પ્રસ્તુત સંશોિનના હેતુઓને અનુરૂપ િામહતી િેળવવા િાટે તૈયાર ઉપકરણ ન હતું. આથી મશક્ષણનો અમિકાર – 2009 (RTE) મવશે મશક્ષકના 

અમિપ્રાયો જાણવા િાટ ેસંશોિકે ઉપકરણ સ્વરૂપ ેઅમિપ્રાયાવમલની રચના કરી હતી. તેિજ વાલીઓ પાસેથી અમિપ્રાય અગંેની િામહતી એકમિત કરવા 

િાટ ેઉપકરણ તરીક ેિુલાકાત પિકનો ઉપયોગ કરવાિાં આવયો હતો. 
 

(૧૦) િામહતી એકિીકરણ ׃  

 મનદશવિા ંસિામવષ્ટ પ્રાથમિક શાળાઓના આચાયવન ેિળીન ેઅમિપ્રાયાવમલઓ િરાવવા િાટ ેઅનુિમત િેળવવાિા ંઆવી હતી. સશોિક ે

પ્રસ્તુત અભ્યાસના હેતુઓન ેધ્યાનિાં રાખી સિગ્ર નિૂનાના પાિોનો રૂબરૂ િુલાકાત લઈ િામહતી એકિ કરવાનો પ્રયાસ કયો હતો. ત્યારબાદ મશક્ષકોન ે

િળીને અમિપ્રાયાવમલિાં તેિની અનુકૂળતાએ િરાવવાિાં આવી હતી. અને અંતે િામહતી એકિ કરવા િાટે િંજૂરી તિેજ સહકાર આપવા બદલ 

આચાયવશ્રી - મશક્ષકોનો આિાર િાનવાિાં આવયો હતો.  
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 તેવી જ રીતે વાલીઓની પણ રૂબરૂ િુલાકાત લઈને પોત ેક્યા હેતથુી તિેની પાસ ેઆવયા છે તનેી િામહતી આપીન ેિુલાકાત પિકિાથંી પ્રશ્નો 

પૂછ્યા હતા. વાલીઓના ંસંતોર્કારક જવાબોથી સંશોિકે તિેનો આિાર િાનયો હતો. આિ, આ રીતે િામહતી એકિ કરવાિા ંઆવી હતી.  
 

(૧૧) િામહતીનુ ંવગીકરણ અન ેપથૃક્કરણ રીત ׃ 

 પ્રસ્તુત સંશોિન અંતગવત રચાયેલ અમિપ્રાયાવમલિાં નિૂનાિા ંપસંદ થયેલ 150 મશક્ષકોએ મવિાન દીઠ સંપણૂવ અસિંત, અસિંત, તટસ્થ, 

સંિત અને સપંૂણવ સંિત એિ પાંચ કક્ષાઓને આિારે આપેલ પ્રમતચારોને અનુરૂપ આવૃમત્ત શોિવાિાં આવી હતી. આ આવૃમત્તના આિારે પ્રત્યેક મવિાનન ે

િાટે કમ્પપ્યૂટરથી કાઈવગવની ગણતરી કરવાિાં આવી. કાઈવગવની સાથવકતાના આિારે મવિાનનુ ંઅથવઘટન કરવાિાં આવયંુ હતું. જ્યારે િકુ્ત જવાબી 

િુલાકાત પિકિાં િળેલ વાલીઓના પ્રમતચારો પરથી શતિાન જેવી આંકડાશાસ્િીય પ્રયુમક્ત દ્વારા ગણુાત્િક મવશ્લેર્ણ કરવાિાં આવયંુ.  

 પ્રસ્તુત સંશોિનિા ંિામહતી પથૃક્કરણ િાટ ેનીચે િજુબના આંકડાશાસ્િીય સૂિોનો ઉપયોગ કરવાિા ંઆવયો હતો. 

   X2 (કાઈવગવ) =     {  (fo) – (fe)   }2 

          fe 

   જ્યા,ં  X2 = કાઈવગવ િૂલ્ય 

   fo  =   અવલોરકત આવૃમત્ત 

   fe  =   અપેમક્ષત આવૃમત્ત 

    =    બિાનો સરવાળો 

પ્રસ્તુત સંશોિનિા ંરચેલી અમિપ્રાયાવમલિાં મવિાનોને સરરેાશ ગણુિાર આપવાિા ંઆવયા હતા. જે નીચે દશાવવેલ છે.  

મવિાનોન ેઆપલે ગણુિાર 

ક્રિ મવિાન સપંણૂવ અસિંત અસિંત 

 

તટસ્થ સિંત સપંણૂવ સિંત 

૧. હકારાત્િક ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ 

૨. નકારાત્િક ૪ ૩ ૨ ૧ ૦ 

 સંશોિકે અમિપ્રાયાવમલિા ંમવમવિ ઘટકોની રચના કરેલી હતી. જેિા ંત ેઘટકોનાં પ્રમતચારોની આવૃમત્તિાં ‘અસંિત’ અન ે‘સંિત’ િા ંકેટલા 

મશક્ષકોએ હકારાત્િક અને નકારાત્િક અમિગિ આપ્યો છે તનેી મવગત અને તનેી ટકાવારી નીચેની સારણીિાં છે.  

ઘટકના પ્રમતચારોની આવમૃત્ત અન ેટકા 

ક્રિ ઘટક અસિંતની આવમૃત્ત 

(ટકા) 

સિંતની આવમૃત્ત 

(ટકા) 

1 િફત અન ેફરમજયાત મશક્ષણ અમિકારનાં ઉદ્દશે્યો  288 

(19.20%)  

1101 

(73.40%) 

2 સંબંમિત સરકાર, સ્થામનક સત્તાિંડળ અન ેશાળાની ફરજો  459 

(15.30%)  

2562 

(85.40%)  

3 મશક્ષકોની ફરજો  217 

(24.11%) 

514 

(60.11%) 

4 અભ્યાસક્રિ અને પ્રાથમિક મશક્ષણ 95 

(15.83%) 

404 

(67.33%) 

5 બાળકોના અમિકારનું રક્ષણ  116 

(19.33%) 

387 

(64.50%) 

 

 સંશોિક તૈયાર કરેલ વાલીઓ િાટનેા િુલાકાત પિકન ેઆિાર ે150 વાલીઓ પાસેથી િળેલ 10 (દશ) પ્રશ્નોના હકારાત્િક ઉત્તરોનુ ંશતિાન 

પ્રિાણ નીચેની સારણીિા ંછે.  

વાલીઓના હકારાત્િક ઉત્તરોનુ ંશતિાન પ્રિાણ 

ક્રિ પ્રશ્નો હકારાત્િક ઉત્તરોનુ ં

પ્રિાણ 

શતિાન 

પ્રિાણ 

1 RTE મવશ ેજાણો છો.  64 42.67 
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2 RTE િાં વાલીની ફરજ શુ ંછે ત ેજાણો છો.  31 20.67 

3 RTE થી બાળકન ેલાિ થયો છે.  90 60.00 

4 RTE પ્રિાણે દરેક શાળાઓ કાિ કરે છે. 139 92.67 

5 RTE પ્રિાણે મશક્ષકો તિેની ફરજો મનિાવ ેછે.  129 86.00 

6 RTE પ્રિાણે બાળકોન ેિફત મશક્ષણ અપાય છે.  125 83.33 

7 RTE પ્રિાણે શાળાિાં બાળકના ંપ્રવેશ વખતે વાલીનુ ંઈનટરવયંૂ લઈ 

શકાય નહીં આ મવશ ેજાણો છો.  

28 18.67 

8 RTE થી પ્રાથમિક મશક્ષણ સુિયુું છે.  113 75.33 

9 RTE ફરીયાદ મનવારણ કનેર મવશ ેજાણો છો.  8 05.33 

10 બાળકોને ખાનગી ટ્યુશન ેિોકલો છો.  55 36.67 

 

(૧૨) સશંોિનના ંતારણો : 

(૧) મશક્ષણ િેળવવુ ંએ બાળકનો િૂળિૂત અમિકાર છે તેના મવશ ેમશક્ષકો જાણકાર છે અન ેહકારાત્િક અમિગિ િરાવે છે. 

(૨) નબળી આર્થવક મસ્થમતવાળા બાળકોને િફત અન ેફરમજયાત પ્રાથમિક મશક્ષણ િળવું જોઈએ તનેા મવશે મશક્ષકોના હકારાત્િક અમિપ્રાયો જોવા 

િળે છે. 

(૩) છ વર્વથી વિુ ઉંિરના બાળકને ઉંિર િુજબ વગવિાં પ્રવેશ આપવો જોઈએ તનેા મવશે મશક્ષકો હકારાત્િક અમિગિ િરાવે છે. 

(૪) સરકાર બાળકન ેિફત અને ફરમજયાત પ્રાથમિક મશક્ષણ આપવાની જોગવાઈને મશક્ષકો હકારાત્િક િાને છે. 

(૫) શાળા દ્વારા 25 ટકા અનાિત બેઠકો રાખવી જોઈએ ત ેઅગંે મશક્ષકો હકારાત્િક િંતવયો આપે છે. 

(૬) શાળાિાં બાળકના પ્રવેશ વખતે વાલીને ઈનટરવયૂિાંથી િુમક્ત આપવી જોઈએ ત ેઅગંે મશક્ષકો હકારાત્િક અમિગિ િરાવતા જોવા િળે છે. 

(૭) બાળકના પ્રવેશ વખત ેશાળાએ કોઈ પણ પ્રકારની ફી વસૂલ કરવી જોઈએ નહી ત ેમવશ ેમશક્ષકો હકારાત્િક િંતવયો આપે છે. 

(૮) નબળા વગવના ંબાળકોને કોઈપણ જાતના િેદિાવ વગર મશક્ષણ િેળવતાં ન અટકાવવાની જોગવાઈ અંગ ેમશક્ષકો સિાન છે. 

(૯) મશક્ષક ખાનગી ટ્યુશન કરાવતાં હોય છે ત ેમવશ ેમશક્ષકો હકારાત્િક અમિપ્રાય આપે છે. 

(૧૦) વાલીઓ RTE થી જાણકાર છે. 

(૧૧) RTE થી બાળકન ેલાિ થઈ રહ્યો છે તે અંગ ેવાલીઓ હકારાત્િક અમિગિ િરાવે છે. 

(૧૨) મશક્ષકો તિેની ફરજો મનિાવે છે ત ેઅગંે વાલીઓ હકારાત્િક અમિપ્રાય આપે છે. 

(૧૩) RTE દ્વારા બાળકોને િફત મશક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે તે મવશે વાલીઓ હકારાત્િક વલણ આપ ેછે. 

(૧૪) શાળાિા ંવાલીનુ ંઈનટરવયંૂ લેવાવવું જોઈએ નમહ ત ેઅગંે વાલીઓ હકારાત્િક અમિગિ િરાવ ેછે. 

(૧૫) બાળકોને ખાનગી ટ્યુશન ેિોકલવા ન જોઈએ તવેો હકારાત્િક અમિગિ વાલીઓ િરાવ ેછે. 
 

(૧૩) ઉપસહંાર : 

પ્રસ્તુત સંશોિનિા ંઅભ્યાસ દ્વારા મશક્ષકો અન ેવાલીઓના મશક્ષણના અમિકાર (RTE) મવશેના અમિપ્રાયો જાણવાનો પ્રયાસ થયો હતો. 

સિય િયાવદાન ેધ્યાનિાં લઈ પ્રસ્તુત સંશોિનન ેમનષ્ઠાપૂવવક પૂરં કરવાિાં આવયંુ છે. 
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