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शिक्षणाचा अशिकार म्हणजे काय? 
शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) 2009 मधे्य मुलाांना मोफत आशण सक्तीचे शिक्षण शिले आशण कलम 21-A अंतर्गत मूलभूत 

अशिकार म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली. 

प्रते्यक बालकाला िरे्जिार प्राथशमक शिक्षण शमळण्याचा त्याचा हक्क आहे याची खात्री करण्यासाठी शिक्षणाचा हक्क हा एक 

महत्त्वाचा घटक आहे. 

घटनात्मक पार्श्गभूमी 

• मूलतः  भारतीय राज्यघटनेचा भाग IV, DPSP च्या कलम 45 आशण कलम 39 (f) मधे्य राज्य अथथसहाय्य तसेच 

न्याय्य आशण सुलभ शिक्षणासाठी तरतूि होती. 

• शिक्षणाच्या अशिकारावरील पशहला अशिकृत िस्तऐवर्ज 1990 मधे्य राममूती सशमतीचा अहवाल होता. 

• उन्नीकृष्णन जेपी शवरुद्ध आंध्र प्रदेि आशण इतर राज्य मिील सवोच्च न्यायालयाच्या ऐशतहाशसक शनणथयात असे 

म्हटले होते की कलम 21 मिून शिक्षण हा मूलभूत अशिकार आहे. 

• तपस मजुमदार सशमती (1999) ची स्थापना करण्यात आली, ज्यामधे्य कलम 21A समाशवष्ट होते. 

• 2002 मधे्य भारताच्या संशविानातील 86 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या भार्-III मधे्य मूलभूत अशिकार 

म्हणून शिक्षणाचा अशिकार प्रिान केला. 

• याच िुरुस्तीने कलम 21A समाशवष्ट केले ज्याने 6 ते 14 वरे्ष वयोर्टातील मुलाांसाठी शिक्षणाचा अशिकार हा 

मूलभूत अशिकार बनवला . 

• 86 व्या घटनािुरुस्तीने शिक्षण हक्क शविेयक 2008 आशण िेवटी शिक्षण हक्क कायदा 2009 साठी पाठपुरावा 

कायद्याची तरतूद केली. 

शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, 2009 चे वैशिष्ट्य 

• RTE कायद्याचे उशिष्ट 6 ते 14 वरे्ष वयोर्टातील सवग मुलांना प्राथशमक शिक्षण देणे आहे. 

• हे मूलभूत अशिकार म्हणून शिक्षणाची अांमलबर्जावणी करते (अनुचे्छद 21). 

• हा कायिा समार्जातील वंशचत घटकांसाठी 25% आरक्षण अशनवायग करतो रे्जथे वांशचत गटाांचा समावेि आहे: 

o अनुसूशचत र्जाती आशण र्जमाती 

o सामाशर्जकदृष्ट्या मागासवगीय 

o वेगळ्या पद्धतीने सक्षम 

• वयानुसार वर्ागत प्रवेि िेण्याची तरतूिही यात आहे . 

• कें द्र आशण राज्य सरकाराांमधे्य आशथथक आशण इतर र्जबाबिाऱयाांची वाटणीही त्यात नमूि करण्यात आली आहे. 

• हे सांबांशित मानिांड आशण मानके खाली ठेवते: 

o शवद्याथी शिक्षक गुणोत्तर (PTR) 

o इमारती आशण पायाभूत सुशविा 

o िाळा-कामाचे शिवस 

o शिक्षक-कामाचे तास. 

• त्यात "नो शिटेन्िन पॉशलसी" चे कलम होते रे्ज अशिकार अंतर्गत काढले रे्ले आहे मुलांना मोफत आशण 

सक्तीचे शिक्षण (सुिारणा) कायदा, 2019. 

• ििवाशषथक र्जनगणना, स्थाशनक प्राशिकरणाच्या शनवडणुका, राज्य शविानमांडळे आशण सांसिेच्या शनवडणुका आशण 

आपत्ती शनवारण याशिवाय शबगर-िैक्षशणक कामाांसाठी शिक्षकाांच्या शनयुक्तीवर बांिी घालण्याची तरतूि यात आहे. 

• त्यात आवश्यक प्रवेि आशण िैक्षशणक पात्रता असलेल्या शिक्षकाांच्या शनयुक्तीची तरतूि आहे. 
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• ते प्रशतबांशित करते 

o िारीररक शिक्षा आशण मानशसक छळ 

o मुलाांच्या प्रवेिासाठी स्क्रीशनांग प्रशिया 

o कॅशपटेिन फी 

o शिक्षकाांकडून खार्जगी शिकवणी 

o मान्यता नसताना िाळा चालवणे 

• कें द्रीत शिक्षण प्रणालीद्वारे मुलाला भीती, आघात आशण शचांतामुक्त बनशवण्यावर लक्ष कें शद्रत करते . 

शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या उपलब्धी 

• RTE कायद्याने उच्च प्राथशमक स्तरावर (इयत्ता 6-8) नावनोांिणी वाढवण्यात यिस्वीररत्या व्यवस्थाशपत केले आहे. 

• पायाभूत सुशविाांच्या कठोर शनयमाांमुळे िालेय पायाभूत सुशविाांमधे्य सुिारणा झाली, शविेषतः  ग्रामीण भागात. 

• आरटीई अांतगथत 3.3 ििलक्षाहून अशिक शवद्यार्थ्ाांनी 25% कोटा शनयमानुसार प्रवेि शमळवला. 

• यामुळे िेिभरात शिक्षण सवथसमावेिक आशण सुलभ झाले. 

• "नो शडटेन्िन पॉशलसी" काढून टाकल्याने प्राथशमक शिक्षण व्यवस्थेत र्जबाबिारी आली आहे. 

• समग्र शिक्षा अशभयान नावाची एकात्मिक योर्जना िेखील सुरू केली आहे , र्जी िालेय शिक्षणाच्या तीन योर्जनाांचा 

समावेि करते: 

o सवथ शिक्षा अशभयान (SSA) 

o राष्टर ीय माध्यशमक शिक्षा अशभयान (RMSA) 

o शिक्षक शिक्षणावर कें द्र प्रायोशर्जत योर्जना (CSSTE). 

शिक्षण हक्क कायद्याची मयागदा, 2009 

• ज्या वयोगटासाठी शिक्षणाचा अशिकार उपलब्ध आहे तो फक्त 6 ते 14 वषे वयोगटातील आहे, ज्याला 0 ते 18 वषे 

वाढवून अशिक समावेिक आशण अांतभूथत केले र्जाऊ िकते. 

• शिक्षणाच्या गुणवते्तवर कोणतेही लक्ष कें शद्रत केले र्जात नाही, अनेक ASER अहवालांद्वारे दिगशवल्याप्रमाणे, अिा 

प्रकारे RTE कायिा बहुताांिी इनपुट ओररएां टेड असल्याचे शिसून येते. 

• गोवा, मशणपूर, शमझोराम, शसक्कीम आशण तेलांगणा या पाच राज्याांनी RTE अांतगथत समार्जातील वांशचत मुलाांसाठी 

25% र्जागाांसाठी अशिसूचना िेखील र्जारी केलेली नाही. 

• शिक्षणाच्या गुणवते्तपेक्षा आरटीईच्या आकडेवारीवर अशिक भर शिला र्जात आहे. 

• शिक्षकाांच्या कमतरतेमुळे RTE ने अशनवायथ केलेल्या शवद्याथी-शिक्षक गुणोत्तरावर पररणाम होतो ज्यामुळे 

अध्यापनाच्या गुणवते्तवर पररणाम होतो. 

पावले उचलली जातील 

• अल्पसांख्याक िाशमथक िाळाांना आरटीई अांतगथत आणण्याची गरर्ज आहे. 

• शिक्षक प्रशिक्षण कायथिमाांवर अशिक भर. 

• शिक्षणाच्या प्रमाणापेक्षा शिक्षणाच्या गुणवते्तवर भर िेणे आवश्यक आहे. 

• शिक्षकी पेिा आकषथक करण्यासाठी पावले उचलली पाशहरे्जत. 

• एकूणच समार्जाने पक्षपातीपणा न करता मुलाांच्या शिक्षणासाठी पाशठां बा िेण्याची गरर्ज आहे. 

वे फॉरविग  
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आरटीई कायिा लागू होऊन िहा वषे झाली आहेत, पण त्याचा उिेि सफल होण्यासाठी अरू्जन बराच पल्ला गाठायचा 

आहे. अनुकूल वातावरणाची शनशमथती आशण सांसािनाांचा पुरवठा व्यक्ती आशण सांपूणथ राष्टर ासाठी चाांगल्या भशवष्याचा मागथ 

मोकळा करेल. 
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