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િશ કોના હતમાં રા ય સરકારના મહ વના િનણયો
રા યના િવધાસહાયક,

ાથિમક િશ કો અને

ુ યિશ કોની

બદલીના િનયમોમાં ઐિતહાિસક ફરફાર કરતી રા ય સરકાર
:-િશ ણ મં ી

ી

ુ
ભાઇ
વાઘાણી

........................
ુ યમં ી ી

ુ ાર
ૂપે ભાઇ પટલના દશા-િનદશા સ

બે લાખથી વ ુ િશ ક પ રવારને પશતા િનણયો લેવાયા
........................
ુ ી
ધ

 અ યા2

અપાતો હતો

તે જ લામાં ખાલી જ યાના 40 ટકા િશ કોને જ લા ફરબદલીનો લાભ
હવે 100 ટકા જ યા પ2 જ લા ફરબદલીનો લાભ આપવામાં આવશે

 જ લા ફર અરસપરસ અને જ લા

ત રક અરસપરસ બદલીમાં સંબિં ધત િશ કોના

વતન હોવા જ ર હતા તે જોગવાઇ ૂ 2 ક2વામાં આવી
 10 વષ એક જ જ યાએ નોકર ક2વાની શરતે
તેવા િશ કો પાંચ વષ પછ પણ બદલી માટ અર


િશ કોને િનમ ક
ં ૂ આપવામાં આવી છે
કર શકશે

સ2કાર કમચાર ઓ રા યના એક જ લામાંથી બી
કમચાર ઓના પિત ક પ ની જો સરકાર શાળામાં
તેઓને

િતિન ુ તથી

 પિત/પ નીના
સાહસો, ક

જ લામાં બદલીપા

ાથિમક િશ ક ક

છે તેવા

ુ ય િશ ક હોય તો

ૂક શકાશે

ુ ાિનત સં થાઓ,
ક સાનો લાભ હવેથી અ દ

ુ રાત સ2કા2ના
જ

અને રા ય સરકારની સરકાર કં પનીઓના ક સામાં પણ મળવાપા

હર

થશે

 બદલીઓના ક સામાં ફ રયાદ િનવારણ માટ ફ રયાદ િનવારણ સિમિતની રચના કરાઇ
........................
રા યના િશક્ષણ મંત્રી

ી જીતુભાઇ વાઘાણીએ જણા યું છે કે, િવ ાથીર્ઓના િશક્ષણનુ ં િહત,

િશક્ષકોનુ ં િહત તથા વહીવટીતંત્રનુ ં િહત જળવાય એ માટે રા યના િવધાસહાયક,

ાથિમક

િશ કો અને

ુ યિશ કોની બદલીઓના િનયમો સંદભેર્ રા ય સરકારે મહ વના િનણર્યો કયાર્

છે

બે લાખથી વધુ િશક્ષકોને લાભ થશે.

નો અંદા

િશક્ષણ મંત્રી

ી વાઘાણીએ ઉમેયર્ ુ કે, દશ વષર્ પહેલા પ્રાથિમક િશક્ષકોની બદલીઓ સંદભેર્

િનયમો ઘડાયા હતા. આ િનયમોમાં બદલાવ માટે પ્રાથિમક િશક્ષણના સંઘો

ારા રજુઆતો થઇ

હતી એ સંદભેર્ રા યના મુખ્યમંત્રી ી ભ ૂપે દ્રભાઇ પટે લે સંપ ૂણર્ સંવદ
ે ના સાથે િનયમોમાં મહ વના
ફેરફાર કરવા િદશા-િનદશો આ યા છે .
મંત્રી ીએ ઉમેયર્ ુ કે , ગુજરાત રા ય શૈિક્ષક સંઘના પ્રમુખ
રા ય પ્રાથિમક િશક્ષક સંઘના પ્રમુખ
િશક્ષણ િવભાગના સિચવ

ી ભીખાભાઇ પટે લ, ગુજરાત

ી િદગ્વીજયિસંહ જાડેજા સિહત મંડળના હોદે દારો સાથે

ી િવનોદ રાવ, પ્રાથિમક િશક્ષણ િનયામક

ઉ ચ અિધકારીઓ સાથે તબક્કાવાર ફળદાયી બેઠક યોજાઇ હતી.

ી મહેશ જોષી સિહત
ની ફળ િુ ત

વ પે આ

િનણર્યો લેવાયા છે . આ િનણર્યોને સંઘો ારા વધાવી લઇ તેને ઐિતહાિસક િનણર્યો ગણા યા છે .
િશક્ષણ મંત્રી

ી જીતુભાઈ વાઘાણીએ િવ ાસહાયક, પ્રાથિમક િશક્ષક અને મુખ્ય િશક્ષકની

બદલીના િનયમોમાં કરે લા ઐિતહાિસક સુધારાની િવ ત ૃત િવગતો આપતા જણા યું હત ું કે ,
અ યાર સુધી

િશક્ષકોની બદલી થઇ ગઈ છે પરં ત ુ ૧૦ ટકા કરતાં વધુ મહેકમ ખાલી પડતું

હોવાના કારણે

ટા થઇ શક્યાં નથી તેવા બદલી પામેલા તમામ િશક્ષકોને ખાસ િક સા તરીકે

ટા કરવાનો િનણર્ય કરવામાં આ યો છે .

શાળામાં બદલીવાળા િશક્ષકોને

શ ૂ ય િશક્ષકવાળી શાળા થતી હોય યાં છે લે
જ

ટા કરવાના કારણે

ટા થવા પાત્ર િશક્ષકને નવા િશક્ષક આવે યારે

ટા થવાનુ ં રહેશે. છે લા ત્રણ વષર્માં બદલી થયેલી હોય અને

ટા ન કરાયા હોય તેવા

તમામ િશક્ષકોને પણ આ િનણર્ય લાગુ પડશે.
મંત્રી ી વાઘાણીએ ઉમેયર્ં ુ કે , પ્રાથિમક િશક્ષકોની બદલીના િનયમો તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૨ના
ઠરાવથી િનયત થયા હતા. મા ય િશક્ષક સંગઠનો તેમજ િશક્ષકોનુ ં િહત
સરકાર ારા નવા િનયમો તૈયા૨ ક૨વામાં આ યા છે .

યાને લઈ રા ય

અંતગર્ત અ યા૨ સુધી

તે િજ લામાં

ખાલી જગ્યાના ૪૦ ટકા િશક્ષકોને િજ લા ફેરબદલીનો લાભ આપવામાં આવતો હતો તેના બદલે
નવા િનયમો મુજબ

તે િજ લામાં ખાલી ૧૦૦ ટકા જગ્યા પ૨ િજ લા ફેરબદલીનો લાભ

આપવામાં આવશે.
મંત્રી ીએ ક ું કે, િજ લા ફેર અરસપરસ અને િજ લા આંતિરક અરસપરસ બદલીમાં
સંબિં ધત િશક્ષકોના વતન હોવા જ રી હતા તે જોગવાઇ દૂ૨ ક૨વામાં આવેલ છે એટલે કે 'વતન'
શ દ દૂ૨ ક૨વામાં આ યો છે . તે ઉપરાંત િશક્ષક સંઘો અને તેમના પ્રિતિનિધઓ સાથે પુરતી
ચચાર્ િવચારણાને અંતે એવો પણ િનણર્ય લેવામાં આ યો છે કે,

િશક્ષકો વધ બદલીથી અ ય

શાળામાં ગયેલા છે તેવા િશક્ષકોને જો તેઓ મ ૂળ શાળામાં જગ્યા ખાલી પડે તો બે વધઘટ
બદલી કે પ સુધી મ ૂળ શાળા ઇ છે તો માંગી શકે.
મંત્રી ીએ વધુમાં ઉમેયર્ં ુ કે , ૧૦ વષર્ એક જ જગ્યાએ નોકરી ક૨વાની શરતે

િશક્ષકોને

િનમણકં ૂ આપવામાં આવી છે તેવા િશક્ષકો પાંચ વષર્ પછી િજ લા ફેરબદલી કે િજ લા અરસ
પરસ બદલી માટે અરજી કરી શકશે. એટલું જ નિહ,

સ૨કારી કમર્ચારીઓ રા યના એક

િજ લામાંથી બીજા િજ લામાં બદલીપાત્ર છે તેવા કમર્ચારીઓના પિત/પ ની જો સરકારી
શાળામાં પ્રાથિમક િશક્ષક કે મુખ્ય િશક્ષક હોય તો તેઓને સરકારી કમર્ચારીના બદલીવાળા
િજ લામાં પ્રિતિનયુિક્તથી મ ૂકી શકાશે.
મંત્રી ી વાઘાણીએ ક ું કે , પિત/પ નીના િક સાનો લાભ હવેથી અનુદાિનત સં થાઓ,
ગુજરાત સ૨કા૨ના જાહેર સાહસો, કે દ્ર અને રા ય સરકારની સરકારી કંપનીઓના િક સામાં પણ
મળવાપાત્ર થશે. તે ઉપરાંત બદલીઓના િક સામાં ફિરયાદ િનવારણ માટે ફિરયાદ િનવારણ
સિમિતની રચના કરવામાં આવી છે . એટલે કે બદલી બાબતે
તો સંબિં ધત િશક્ષક / મુખ્ય િશક્ષક

ારા ફિરયાદ િનવારણ સિમિતને રજૂઆત કરી શકાશે અને

ફિરયાદ િનવારણ સિમિત તેન ુ ં િનરાકરણ ક૨શે.
જ િરયાત ઉપિ થત થશે નહીં.
ુ ચૌહાણ
દલીપ ગ જર/ િવ લ

કોઇ રજૂઆત / ફિરયાદ હોય

.. .. .. .. .. .. .. ..

થી િશક્ષકોને િબનજ રી કોટર્ કેસ કરવાની

