
KCG- Portal of Journals 
 

1 
 

 
  

Continuous issue-8 | April - May 2016 

 

NCTE Regulation-2014 : ડકાય અને પ્રશ્ન 
 સાયાાંળ 

દેળભ ાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  ભ ખયાં ઝડમૂથી પેયપ ય અને પેયશલચ ય ભ ગી યહ્યાં શલ ની પ્રશિશિ થિ  
સયશપ્રભ કર્ટ  દ્વ ય  જસ્ર્ીવ જે. એવ. લભ ટન  લડણ શઠે ભ ાં એક ાંચની યચન (Justice Varma Commission) 
કયલ ભ ાં આલી છે એ આણ  વોની જાણભ ાં છે. આ ાંચ દ્વ ય  શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  શલભબન્ન  વ ાંઓને સ્ળટિી 
ત્રીવેક બર ભણ કય ઈ છે. જેન  અભરીકયણ ભ રે્ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની શનમ ભક વાંસ્થ  NCTE (National Council 

for Teacher Education) થડ  વભમ શરે ાં જ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  ભ દાંડ અને ધયણભ ાં પેયપ ય કયીને 28 
નલેમ્ફય,2014ન  યજ ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2014 અભરભ ાં મકૂ્ય છે. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ક્ષેતે્ર આ 
ધ ય NCTE Regulation-2014 િયીકે જાણીિ ફન્મ છે.  શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  આ નલ  ધ ય થી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ 
ક્ષેતે્રભ ાં ડન યી અવયથી ઊબ  થિ ાં ડક ય અને રયલિટનની અશીં ચચ ટ કયલ ભ ાં આલી છે.  

 

 ચાલીરૂ ળબ્દ   

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2014, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ, પ્રશ્ન અને ડક ય 
 

 પ્રસ્તાલના 
 

છેલ્ર  કેર્ર ક લોથી શળક્ષણ અને શળક્ષકની ગયણલત્ત  અંગ ે જય ળયથી ચચ ટ થઈ યશી છે. આ ચચ ટન 
મયખ્મ સયૂ એલ વ ાંબલ  ભે  છે કે, લિટભ ન વભમભ ાં જલ  ભિી શળક્ષક કે શળક્ષણની ગયણલત્ત  એકલીવભી 
વદીને અનયરૂ નથી િેભ ાં કળક ફદર લ ર લલ જઈએ. ‘શળક્ષણ’ની ગયણલત્ત  ઘર્ી છે ક યણ કે, ‘શળક્ષક’ની 
ગયણલત્ત  ઘર્િી જામ છે; ‘શળક્ષક’ની ગયણલિ  ઘર્ી છે ક યણ કે, ‘શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ’ની ગયણલત્ત  ઘર્િી જામ છે – આવયાં 
વ દય ાં વભીકયણ વ ભફિ થતયાં શમ િેવયાં વભ જન ેર ગી યહ્યાં છે. વ ાંપ્રિ વભમનયાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ (teacher education) 

એકલીવભી વદીન  શળક્ષકન ેઘડલ ભ ાં શનષ્ટ્પ જઈ યહ્યાં છે િેલ અભબપ્ર મ લ યે ને િશલે યે આણન ેવ ાંબલ  ભે 

છે. જ્ઞ નન  શલસ્પર્ની વ થે જ રૅ્કનરજજની શયણપ થી આગ લધી યશરેી આ વદીએ શળક્ષણક્ષેતે્ર અનેક ડક ય, 
પ્રશ્ન અને રયલિટન ઊબ  કમ ટ છે, જેભ ાંથી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનયાં ક્ષેત્ર ણ ફ ક િ યશી ળક્યાં નથી. લિટભ ન શળક્ષક-

પ્રશળક્ષણભ ાં કેર્ર ક વગિ  પ્રશ્ન છે   જેભ ાં લિટભ ન વભમભ ાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનયાં સ્લરૂ કેવયાં શવયાં જઈએ? , 

ળ  ન  લ સ્િશલક શળક્ષણક મટ અને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને કેલી યીિ ે જડવયાં? , બ શલ શળક્ષકભ ાં કેલ  પ્રક યન ાં જ્ઞ ન, 

વજ્જિ , ક્ષભિ   અને કોળલ્મ અેભક્ષિ છે?, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને લધય અવયક યક કેલી યીિે ફન લી ળક મ?   આ 

પ્રશ્નન  ઊકેર ભ રે્ દેળભ ાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  ભ ખયાં ઝડમૂથી પેયપ ય અને પેયશલચ ય ભ ગી યહ્યાં શલ ની પ્રશિશિ 
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થિ  સયશપ્રભ કર્ટ  દ્વ ય  જસ્ર્ીવ જે. એવ. લભ ટન  લડણ શઠે ભ ાં એક ાંચની યચન (Justice Varma Commission) 

કયલ ભ ાં આલી છે એ આણ  વોની જાણભ ાં છે. આ ાંચ દ્વ ય  શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  શલભબન્ન  વ ાંઓને સ્ળટિી ત્રીવકે 

બર ભણ કય ઈ છે. જેન  અભરીકયણ ભ રે્ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની શનમ ભક વાંસ્થ  NCTE (National Council for 

Teacher Education) થડ  વભમ શરે ાં જ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  ભ દાંડ અને ધયણભ ાં પેયપ ય કયીન ે 28 

નલેમ્ફય,2014ન  યજ ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2014 અભરભ ાં મકૂ્ય છે. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ક્ષેતે્ર આ 

ધ ય NCTE Regulation-2014 િયીકે જાણીિ ફન્મ છે.  શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન  આ નલ  ધ ય થી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ 

કે્ષત્રેભ ાં ડન યી અવયથી ઊબ  થિ ાં ડક ય અને રયલિટનની વાંબ લન ને ધ્મ ન ે રઈન ે પ્રશળક્ષણ ક્ષેતે્ર ક ભ 

કયિ  રક િેની િયપેણભ ાં કે શલરયદ્ધભ ાં િ ન સયૂ વ્મક્િ કયલ  ભ ાંડય  છે ત્મ યે ઉબ  થિ  કેર્ર ક પ્રશ્નની છણ લર્ 

કયીએ. 

 

 કામદાના અભરીકયણ કયતા હરેા અજભામળ કયાઈ છે ? 

ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2014 અનયવ ય શલ ે ફી.એડૌ . અને એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભ ભ રે્ન 
વભમગ  જે એક લયવન શિ િેન  ફદરે ઓછ ભ ાં ઓછે ફે લયવન યશળેે અને િેભ ાં પ્રત્મેક લે 200 રદલવનયાં 
શળક્ષણક મટ પયજજમ િ કયલ નયાં યશળેે. ભર્   મ  યન કઈણ ફદર લ અભરભ ાં મકૂિ  શરે  િેની ન ન   મ  
ય અજભ મળ (piloting) કયીને િેન  રયણ ભની વભીક્ષ  કયલી િે લધય િ રકિક અને રશિક યક ફની યશ ેછે. ફી.એડૌ . 
અને એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભન વભમગ  ફે લયવન થ મ િેની વ ભ ે જય મે અવાંિ ન શઈ ળકે, યાંત ય આ 

વભમગ  કમ  ક યણ કે િ યણને આધ યે લધ ય મ છે િેન વાંળધન ત્ભક આધ ય(research base) શવદ્ધ ન થ મ 

િેની વ ભે ચક્કવ અવાંિ શઈ ળકે. શયાં એલ  કઈ વાંળધનન આધ ય ભી ળકે કે ફે લયવન ફી.એડૌ . અભ્મ વક્રભ 

ણૂટ કયીને આલેર  શળક્ષક લધય અવયક યક શમ છે ? લી ગયજય િભ ાં િ દ્વદ્વલીમ ફી.એડૌ .ન  અભ્મ વક્રભ શનષ્ટ્પ 

ગમ ન  જીલાંિ ઉદ શયણ ણ છે (ગજૂય િ શલદ્ય ીઠ, અભદ લ દ દ્વ ય  1998 થી ભ ાંડીને 2005 સયધી દ્વદ્વલીમ 

ફી.એડૌ . અભ્મ વક્રભ ચર લ મ શિ જે શલદ્ય થીઓએ આંદરન કયીને ફાંધ કય લેર િે ભરૂ મ નશી). અભ્મ વક્રભન 
વભમગ  લધ યલ થી િેની ગયણલત્ત ભ ાં આમરૂ રયલિટન આલળે િેવયાં ભ નલ ને ણ કઈ ક યણ નથી. શળક્ષકન  
વ્મલવ મભ ાં પ્રલેળિી લે એ જરૂયી જ્ઞ ન, કોળલ્મ કે ક્ષભિ  જ શલદ્ય થીભ ાં ન શમ િ ફે લયવન  ફદરે ફ લીવ 

લયવન વભમગ  કયલ ભ ાં આલે િ ણ િેની અવય ડે કે કેભ િે એક પ્રશ્ન છે. નફ પ ર આલલ   છ દયેક 

લખિે લ િ લયણ જ જલ ફદ ય શત યાં નથી, ક્ય યેક ભફમ યણ ણ જલ ફદ ય શઈ ળકે !? 

 

 કામદાના અભરીકયણ ભાટે યૂત ભળ્મ છે ? 

ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2014 બ યિન  ય જત્રભ ાં નલેમ્ફય, 2014ભ ાં પ્રક શળિ થમ અને 
નલ  વત્રથી એર્રેકે જૂન-2015થી િેનયાં અભરીકયણ ણ કય યયાં. આણે જાણીએ છીએ કે કઈ ણ અભરીકયણ ત્મ યે 

જ અવયક યક ફની ળકે કે જ્મ યે િેન  ભ રે્નયાં વ્મલસ્થ િાંત્ર િૈમ ય શમ. દ્વદ્વ-લીમ  ફી.એડૌ . અને એભ.એડૌ . ભ રે્ ધ ય  
અનયવ યન   ઠયક્રભ-અભ્મ વક્રભ િૈમ ય કયલ  ભ રે્, વાંસ્થ ઓભ ાં બોશિક અને ળૈક્ષભણક સયશલધ ઓ ઊબી કયલ  ભ રે્, 

સભૂચિ સ્ર્ પની બયિી કયલ  ભ રે્ છ ભરશન ન વભમગ  અત્માંિ ન ન ગણી ળક મ. િેભ મે લી  ઠયક્રભ-

અભ્મ વક્રભ ભ રે્ ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ દ્વ ય  સભૂચિ ભ ખયાં (Framework) િ લી છેક એશપ્રર-2015ભ ાં 
જાશયે થયયાં. ફે-ત્રણ ભરશન ભ ાં દ્વદ્વ-લીમ  ફી.એડૌ . અને એભ.એડૌ . ભ રે્ અભ્મ ક્રભ ફન લલ અને િેન  અંગ ેવઘન 
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શલચ યણ  કયલી, સયધ યણ  કયલી મયશ્કેર જ નશીં, અળક્ય છે. કઈ ણ અભ્મ વક્રભની અવયક યકન આધ ય િેન  
અભ્મ વક્રભની ગયણલત્ત  ય યશરે શમ છે, જ્મ યે અશીં િ અભ્મ વક્રભન ેગયણલત્ત યયક્િ ફન લલ  ભ રે્ન જરૂયી 
વભમ જ ભળ્મ નથી !? 

 
 

 અભ્માસક્રભન સભમગા મગ્મ ગણાળે ? 

બ યિભ ાં ક યરકદીની દૃષ્ષ્ટ્ર્એ ચભકદ ય ગણ િ  ભર્  બ ગન   વ્મલવ શમક અભ્મ વક્રભ (ખ વ કયીન ે

િફીફી, ઈજનેયી કે વ્મલસ્થ ન વાંફાંશધિ) એચ.એવ.વી છી  ાંચ કે છ લટન ાં વભમગ  ભ ાં ણૂટ કયી ળક મ છે. 

અને આ પ્રક યન  અભ્મ વક્રભથી લધય વશરે ઈથી યજગ યી ણ પ્ર પ્િ થ મ છે. ફી.એડૌ . અને એભ.એડૌ . 
અભ્મ વક્રભ દ્વ ય  જ શલદ્ય થી વ્મલવ શમક ક યરકદી ફન લલ ન પ્રમ વ કયે િ એચ.એવ.વી છી નલ લટન 
વભમગ  (સ્ન િક 3 લટ + અનયસ્ન િક 2 લટ + ફી.એડૌ . 2 લટ + એભ. એડૌ . 2 લટ = 9 લટ) ર ગી ળકે િેભ છે. આ 

ઉય ાંિ શળક્ષક અભબમગ્મિ  કવર્ી  વ કયલ  ભ રે્  અને  વ કમ ટ છી ભેયીર્ભ ાં સ્થ ન ભેલલ  ભ રે્ જે વભમ 

ર ગ ેિે અરગથી ગણલ ન !? લી અભ્મ વક્રભ યૂ કમ ટ છી યજગ યી ભળ ેકે કેભ િે કશવે યાં મયશ્કેર જણ મ છે. 

શળક્ષણભ ાં પ્રલેળેર  ખ નગીકયણથી યૂી ર મક િ ધય લિ  શળક્ષકનયાં ણ આશથિક ળણ થઈ યહ્યાં છે. એક લીમ 

ફી.એડૌ . અન ે એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભન  લિ   ણી ળરૂ થમ  શિ  ત્મ ાં દ્વદ્વ-લીમ  ફી.એડૌ . અને એભ.એડૌ . 
અભ્મ વક્રભભ ાં કેર્ર  શલદ્ય થીઓ પ્રલેળ ભેલળ ે? અભ્મ વક્રભન ર ાંફ વભમગ , શલદ્ય થીઓની અભ્મ વક્રભભ ાં 
પ્રલેળિી લે એ લધય ઉંભય, ભ ાંગ કયિ  શળક્ષકન લધય યયલઠ, અભ્મ વક્રભ છી નકયીની ઓછી િક જેલ  
રયફ શલદ્ય થીને આ ક્ષેત્રભ ાં પ્રલેળ ભેલલ  િયપ ઉદ વીન ફન લી ળકે. ખ વ કયીન ે શલજ્ઞ ન અને લ ણીજ્મ 

પ્રલ શન  શલદ્ય થીઓ આ ક્ષેત્રભ ાં પ્રલેળ ભેલલ નયાં જ વાંદ ન કયે િેવયાં ફની ળકે. ક યણકે,  ક મદ નયાં  રન કયલ ભ ાં 
આલે િ શલદ્ય થીઓ ડૉક્ર્ય કે ઈજનેય લશરે  ફની ળકે ણ શળક્ષક ન ફની ળકે િેલી વાંબ લન  ઊબી થળે. િભે જ કશ 
શલદ્ય થીઓ કમ  પ્રલેળ ભેલલ નયાં વાંદ કયળ ે? 

 

 ળૈક્ષણણક સ્ટાપની સભસ્મા ઉકેરાળે ? 

ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2009 અનયવ ય સભૂચિ વાંણૂટ ળૈક્ષભણક સ્ર્ પ (1 આચ મટ + 7 

અધ્મ ક)  શજય  સયધી વાંસ્થ ઓભ ાં શનયયક્િ કયી ળક્ય  નથી ત્મ ાં 2014ન  શનમભ અનયવ ય (16)ન ળૈક્ષભણક સ્ર્ પ શલળ ે

િ શલચ યી જ ન ળક મ ? નલ  શનમભ કે ક મદ ઓ ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ફન લે છે જ્મ યે સ્ર્ પની બયિી 
ય જ્મ વયક ય કયે છે િે ણ ધ્મ ને રેવયાં ડે િેભ છે. ભર્  બ ગની વયક યી કે અનયદ શનિ વાંસ્થ ઓ ચ્ચીવ ર્ક  
સ્ર્ પથી ચ ર ેછે, ખ રી ડેરી જગ ઓ ભ રે્ એન.ઓ.વી. ભતયાં નથી ત્મ યે ળૈક્ષભણક ક મટ કણ કયળ?ે કેલી યીિે કયળે 
? – િે એક મક્ષપ્રશ્ન ફની યશળેે. નલ  શનમભન  અભરીકયણ ભ રે્ ણ વયક ય અને વાંસ્થ ઓએ ઓક્ર્ફય-2015 

સયધીભ ાં (લધ ય મેરી મયદિ અનયવ ય 29 પેબ્રયઆયી, 2016) વાંણૂટ સ્ર્ પ બયલ ની ભરભખિ ફ ાંમધયી ણ આી દીધી 
છે. ણ શજય  સયધી ભ ત્ર ફ ાંમધ યી ત્રક જ બય મ  છે, સ્ર્ પ નશીં !? 

 

 એભ.એડ્. સભકક્ષ એભ.એ. (એજ્યકેુળન) હમ ત કણ પ્રલેળ ભેલળે ? 

શલ ે શલનમન પ્રલ શભ ાં ણ શળક્ષણ શલમ વ થે અનયસ્ન િક થઈ ળક મ છે. કેર્રીક ય જ્મ વયક યએ એ 

એભ.એ. (એજ્યયકેળન)ની દલીને એભ.એડૌ .ની વભકક્ષ ગણી છે. િેથી જ િભ યે આગ અભ્મ વ કયલ શમ કે 
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નકયી ભેલલી શમ િ ણ એભ.એ. (એજ્યયકેળન)ની દલીન  આધ યે થઈ ળકે છે. ત્મ  સયધી િ કાંઈ લ ાંધ જણ િ 
નથી યાંત ય આ અભ્મ વ વાંણૂટ ફ હ્ય અભ્મ વક્રભ છે. િેભ ાં પ્રત્મક્ષ શળક્ષણક મટ કે શ જયીની કઈ આલશ્મકિ  યશિેી 
નથી. શલદ્ય થી વ્મલવ મ કયિ  કયિ  ણ આ અભ્મ વ કયી ળકે છે. લી આ એક જ અભ્મ વથી ‘શલનમન’ અન ે

‘શળક્ષણ’ એભ ફને્ન ક્ષેત્રભ ાં નકયી ભેલી ળક મ િેભ શમ િ શલ ેછી કમ  શલદ્ય થીઓ ફી.એડૌ . અને એભ.એડૌ .ન  
શનમશભિ અભ્મ વક્રભભ ાં પ્રલેળ ભેલળે ? જે અભ્મ વ ઘેયફેઠ  થઈ ળકિ શમ િે ક ભ ભ રે્ લધય વભમ-ળક્ક્િ અને 
ન ણ ાં પ લલ  ભ રે્ કમ  શલદ્ય થીઓ િૈમ ય થળે ?! 

 

 પ્રલેળનીતતભાાં જલા ભતી લધ ુડતી ઉદાયતા ફાંધ થળે ? 

જેભને બ યિભ ાં ચભકદ ય ગણલ ભ ાં આલે છે િેલ  ભર્ બ ગન  વ્મલવ શમક અભ્મ વક્રભનયાં શનમભન કયિી 
વાંસ્થ ઓએ કેન્રીમ પ્રલેળ યીક્ષ ને  પયજજમ િ ફન લી છે. િેન  રીધ ે ચક્કવ પ્રક યની ક્ષભિ , કળૂિ  અને 
િેજસ્લીિ  ધય લિ  શલદ્ય થીઓ િે વ્મલવ શમક અભ્મ વક્રભભ ાં પ્રલેળે છે. આ યીિ ે પ્રલેળ અ મ  ફ દ િેભને 

િ રીભ ભલ થી િેભનયાં વ્મલવ શમક ઘડિય ણ વ યી યીિ ેથ મ છે. જ્મ યે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ક્ષેતે્ર પ્રલેળ યીક્ષ ન 
કડક કે ક નનૂી આગ્રશ યખ મ નથી. શલશ્વશલદ્ય રમ / વાંસ્થ ઓને િ ન ે અનયકૂ આલે િેલી (?!) કઈ મજન થી 
પ્રલેળ આલ નયાં સચૂલ યયાં છે. જ્મ ાં પ્રલેળ ભેલન યની વજ્જિ  કે ક્ષભિ ની ચક વણી કયલ ભ ાં આલિી નથી ત્મ ાં 
ગયણલત્ત ન આગ્રશ ય ખલ લધય ડતયાં કશી ળક મ. જેવયાં ઈનયર્ શમ િેવયાં જ આઉર્યર્ ભી ળકે. જ પ્રલેળ 

ભેલન યની  ત્રિ  અને વજ્જિ  જે-િે વ્મલવ શમક અભ્મ વક્રભન ે અનયરૂ ન શમ િ છી ગભે િેર્ર  ભશ ન 

ક મદ ઓ શમ, ગભે િેર્ર  શલદ્વ ન અધ્મ ક શમ કે ગભે િેર્રી આધયશનક બોશિક અને ળૈક્ષભણક સયશલધ ઓ શમ 

િેન થી શયાં પેય ડલ ન ?! ય ષ્ટ્રીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ધ ય-2014ભ ાં વાંસ્થ ની બોશિક અન ેળૈક્ષભણક સયશલધ  
િથ  અભ્મ વક્રભ ય લધ યે બ ય મકૂ મ છે યાંત ય પ્રલેળનીશિ અંગ ેખ વ ધ્મ ન અ યયાં શમ િેવયાં ર ગતયાં નથી. ભ ત્ર 

સયશલધ ઓ (ળૈક્ષભણક + બોશિક)થી જ જ અવયક યક શળક્ષક ફન લી ળક િ  નથી, વજ્જિ  ણ એર્રી જ જરૂયી છે. 

જેન  ભ ન કે યીક્ષણ ય ણ બ ય અ લ જઈએ િેન  શલળે આ ક મદ નયાં ભોન આણને અક લે છે !? 

 

 તનમભન ભાટે ચક્કસ પ્રકાયનુાં વ્મલસ્થાતાંત્ર ઊભુાં થળે ? 

કઈ ણ ક મદ ગભે િેર્ર રશિક યક શમ, યાંત ય જ્મ ાં સયધી િેનયાં કડક અભરીકયણ ન થ મ ત્મ ાં સયધી િેન 
કઈ અથટ યશિે નથી. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ ક મદ ઓ ફન લે યાંત ય િેનયાં અભરીકયણ થ મ છે કે કેભ િેનયાં 
શનયીક્ષણ, રયક્ષણ કે અશધક્ષણ કયત યાં કઈ વ્મલસ્થ િાંત્ર અક્સ્િત્લભ ાં આવ્યયાં નથી. લી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ રયદ  વે 
આ ભ રે્ન કઈ સ્ર્ પ ણ નથી ત્મ ાં આખ  દેળની શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાંસ્થ ઓનયાં રયક્ષણ કેલી યીિ ે થળે ? ધ ય કે 

યીક્ષણ ણ કયલ ભ ાં આલી યહ્યાં શમ િ આજ સયધીભ ાં શનમભનયાં બાંગ કયિી કેર્રી વાંસ્થ ઓ ફાંધ થઈ ? શનમભન 
બાંગ કયલ  ફદર કઈ વાંસ્થ ઓ ય ગર  રેલ મ  ? શયાં ગર  રેલ મ  ? – ખ વ કઈ ભ રશિી ભિી નથી !? ભ ત્ર 

ક મદ ઓ કડક શમ િે યૂત યાં નથી િેનયાં અભરીકયણ અને  રન ણ િેર્રી જ કડક ઈથી થવયાં જઈએ કે નશીં ?!  

 

 કમ્ણઝટ ઈન્સસ્ટીટયળુન અંગે અસ્ષ્ટતા ભે છે ? 

નલ  શનમભ અનયવ ય શલે પક્િ ફી.એડૌ . કે એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભ ળરૂ કયલ  ભ રે્ ભાંજૂયી ભી ળકળ ેનશીં. 
જ્મ ાં શલજ્ઞ ન, શલનમન, લ ણીજ્મ, વ ભ જજક શલજ્ઞ ન કે ગભણિન  સ્ન િક કે અનયસ્ન િક અભ્મ વક્રભ વ થ ેફી.એડૌ . 
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અને એભ.એડૌ .ન અભ્મ વક્રભ કયી ળક મ િેલી જગલ ઈ શમ િેલી જ વાંસ્થ ઓન ે ભાંજૂયી ભી ળકળે. શ ર જે 

વાંસ્થ ઓ પક્િ ફી.એડૌ . કે એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભ ચર લી યશી છે િેભણે ણ આ પ્રક યની શળક્ષણ વ્મલસ્થ  ક્રભળઃ 
ઊબી કયલી ડળે. એર્ર ે કે િભ યે એક ફી.એડૌ . કૉરેજ ચર લલી શમ િ િેન  ભ રે્ િભ યે શલનમન, લ ણીજ્મ કે 

શલજ્ઞ ન ળ ખ  વ થેન સ્ન િક કક્ષ ન અભ્મ વક્રભ ણ આલ ડે િેલી ક્સ્થશિ વજાટઈ ળકે છે. ફીર ડીન ેદૂધ રૂય 
 ડલ  ભ રે્ ગ મ ય ખલી ડે િેલી આ રયક્સ્થશિ કશી ળક મ, ફય ફયને ? લી આ કેલી યીિે થળે િે અંગેન  કઈ 

ભ ગટદળટક સચૂન આલ ભ ાં આવ્મ  નથી. લી આ ભ રે્ જરૂયી બોશિક સયશલધ  અને ળૈક્ષભણક કભટચ યીઓ કેલી યીિે 
આલળે િે ણ કશયભ સ્પ્ષ્ટ્ર્ થતયાં નથી.  
 

 

 એક જ દલી ભાટે અરગ અરગ સભમગા હઈ ળકે ? 

નલ  શનમભભ ાં ફી.એડૌ . કે એભ.એડૌ .ની વ થ વ થે ફી.એડૌ .+એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભ ણ સભૂચિ કય મ છે. 

ણ િેભ ાં શલવાંગિિ  એ જલ  ભે છે કે જ િભે ફી.એડૌ . છી સ્લિાંત્ર યીિે એભ.એડૌ .ન અભ્મ વ કય િ કયર ચ ય 

લયવન વભમગ  ર ગ ેછે. જ્મ યે ફી.એડૌ .+એભ.એડૌ . અભ્મ વક્રભભ ાં પ્રલેળ ભેલ િ િે ભ રે્ન વભમગ  ત્રણ 

લયવ સભૂચિ કય મ છે. લી જ િભે ફી.એડૌ . ઈન્ર્ીગે્રરે્ડ અભ્મ વક્રભ કયલ  ભ ગિ  શમ િ િે ચ ય લટભ ાં ણૂટ કયી 
ળક મ. જેન આડકિયી યીિ ેઅથટ એભ જ થમ કે ફી.એડૌ . કે એભ.એડૌ . ૈકી કઈ એક અભ્મ વક્રભ િ એક લટભ ાં ણૂટ 
કયી ળક મ િેલ છે !? િ છી લિટભ ન વભમભ ાં જે અભ્મ વક્રભ એક લટન  વભમગ  ભ ાં ચ રી યહ્ય છે િેભ ાં 
લ ાંધ શયાં શઈ ળકે ?  એક જ પ્રક યની દલી કે અભ્મ વક્રભ ભ રે્ જયદ જયદ સ્ભમગ  આ ક્ષેત્રભ ાં અનેક પ્રશ્ન ઊબ  
કયળ.ે જ ફને્ન દલી ત્રણ લયવભ ાં ભેલી ળક િી શમ િ કમ  શલદ્ય થીઓ સ્લિાંત્ર યીિ ેફી.એડૌ . છી સ્લિાંત્ર યીિ ે

એભ.એડૌ .ન અભ્મ વ કયળ ે ? શલદ્ય થીઓ િ ન  એક લયવન વ્મલ ળ  ભ રે્ કયે ? લી જે શલદ્ય થીઓ ત્રણ 
લયવભ ાં ફી.એડૌ . એભ.એડૌ .ની દલી ભેલળે િેઓ ળ  કીમ શલમન  શળક્ષણ ભ રે્ નશીં, યાંત ય શળક્ષક-
પ્રશળક્ષક, અભ્મ વક્રભ યચશમિ , ળૈક્ષભણક આમજક જેલ  ક મો ભ રે્ મગ્મ ગણ ળે- િે ફ ફિ લધય 
આઘ િજનક છે.  ત્રણ લયવન  અભ્મ વ છી ણ, ળ  ભ ાં શળક્ષક નશીં ફની ળક મ લ્મ ફર. શલશલધ 

વ્મલવ શમક અભ્મ વક્રભભ ાં ણ ઈન્ર્ીગે્રરે્ડ અભ્મ વની જગલ ઈઓ જલ  ભે છે યાંત ય િેન  વભમગ  ભ ાં કઈ 

ઘર્ ડ જલ  ભિ નથી. વભ ન દલી ભ રે્ન વભમગ  ણ વભ ન શલ જઈએ કે નશીં ?!  

 

 એક જ પ્રકાયના અભ્માસક્રભભા પ્રલેળ ભાટેની રામકાત અરગ હઈ ળકે ? 

વભ ન  અભ્મ વક્રભ ભ રે્ પ્રલેળની ર મક િ ણ વભ ન શલી જઈએ િે દેખીિી લ િ છે. યાંત ય નલ  
શનમભભ ાં ફી.એડૌ . ભ રે્ 55%, ફી.એડૌ .+ એભ.એડૌ . ભ રે્ 55%નયાં ધયણ યખ યયાં છે,  યાંત ય ભ ત્ર એભ.એડૌ . પ્રલેળ ભ રે્ 

50%નયાં ધયણ યખ યયાં છે િેની  છન િકટ  કમ શળ ેિે સ્ષ્ટ્ર્ થતયાં નથી. આ શરે ન  ક મદ ભ ાં પ્રલેળ ભ રે્ 45% 

અને 50%ન  ધયણ ણ યખ મ  શિ ાં. શયાં પ્રલેળ ર મક િભ ાં ચ ય- ાંચ ર્ક ન પેયપ ય કયલ થી ગયણલત્ત ભ ાં પેયપ ય 

થઈ જળે ?  આ દેળભ ાં ચ લન ર્ક  ન શમ િ ડૉક્ર્ય, ઈજનેય, આઈ.એ.એવ. કે આઈ.ી.એવ. થઈ ળક મ ણ 

શળક્ષક ન ફની ળક મ િેલી ક્સ્થશિ શ ર િ આ ક મદ થી ઊબી થઈ છે !? 

 

 ળૈક્ષણણક રામકાત અને નકયીની રામકાતભાાં સાંગતતા જલાઈ યહળેે ?  
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ફી.એડૌ . અભ્મ વક્રભભ ાં પ્રલેળ ભ રે્ની ર મક િભ ાં ણ શલ ેફદર લ આવ્મ છે. આ લયવથી ઈજનેયી ક્ષેતે્ર 

જેભણે સ્ન િક કે અનયસ્ન િકન અભ્મ વ કમો શમ િેલ  શલદ્ય થીઓને ણ ફી.એડૌ . અભ્મ વક્રભભ ાં પ્રલેળ આલ ની 
જગલ ઈ ક મદ થી કયલ ભ ાં આલી છે. આ ફ ફિની પ્રળાંવ  કયલ ભ ાં જય મ લ ાંધ નથી, યાંત યાં શયાં આ પ્રક યની 
ર મક િથી ફી.એડૌ . થમેર  શલદ્ય થીઓન શળક્ષક કે પ્રશળક્ષકની નકયી ભેલલ  ભ રે્ ર મક ઠયળ ેકે કેભ ? ક યણ કે 

શજય  સયધી શળક્ષક કે પ્રશળક્ષકની નકયી ભ રે્ ળ  કીમ શલમભ ાં સ્ન િક કે અનયસ્ન િક થમ  િે આલશ્મક ર મક િ 

ગણ મ છે. આભ, ઈજનેયી ક્ષેતે્ર સ્ન િક કે અનયસ્ન િક આ ક્ષેત્રભ ાં પ્ર પ્િ થળે , ણ િેભને શળક્ષક કે પ્રશળક્ષકની નકયી 
પ્ર પ્િ થળે કે કેભ િે િ આલન ય વભમ જ કશી ળકે  !?  

શ ર િ  NCTE Regulation-2014 ની વભીક્ષ  કયલ  ભ રે્ એક વશભશિ ક ભ કયી યશી છે, આ ક મદ અવયક યક 

યશળેે કે ભફનઅવયક યક િે શલળે આગ ભી વભમ જ જણ લળ.ે 
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