
    કોટ�  ઓફ કિમશનર (િવકલાગં �ય�કતઓ માટ�ના)

�જુરાત રાજય

(Deemed Civil Court)   િવકલાગં ધારો   (  સમાનતકો  ,   અિધકારો�ુ ંર�ણ અને �ણૂ� ભાગીદાર�  )   ૧૯૯૫

�લોક ન.ં ૧૬ ભોયતળ�યે , ડ�. �વરાજ મહ�તા ભવન, સેકટર-૧૦, ગાધંીનગર-૩૮૨૧૦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�ાથિમક �નુાવણી  ન.ં પર૪  /૨૦૧પ �માકં કિમ/ અપગ/૨૦૧પ-૧૬/ 

તા.૦૮ / ૦૧ / ૨૦૧૬

અરજદારઃ- 

અ�તૃભાઇ પી. પટ�લ,

ઉ.િશ. �ફ�ચોડ �ા.શાળા,

�.ુ�ફ�ચોડ, તા.ઇડર,  

�જ. સાબરકાઠંા.

િવ � �ધ

 

સામાવાળાઃ  -

(૧) �જ�લા ��ાથિમક િશ�ણાિધકાર� , 

 સાબરકાઠંા �જ�લો, �હ�મતનગર.

(ર) સરપચં�ી, 

 �ફ�ચોડ �ામ પચંાયત, 

 �.ુ �ફ�ચોડ, તા. ઇડર, 

 �. સાબરકાઠંા.

  

િવકલાગં અરજદાર  �ી અ�તૃભાઇ પી. પટ�લ, ફ�ચોડ �ાથમીક શાળા, હ�મર�જનો િશકાર થવાથી

લકવાજનીક ૪પ ટકા િવકલાગંતા ધરાવે છે.  તેઓએ  તા.૧૩/૧૦/ર૦૧પ ના રોજથી આ કોટ� સમ� દાવો

દાખલ કર�લ,  �ને ક�સ ર�જ�ટર ઉપર ક�સ ન.ંપર૪/ર૦૧પ તર�ક� ન�ધણી કર� �િતવાદ� તર�ક� �જ�લા

�ાથમીક િશ�ણાિધકાર�,  સાબરકાઠંા અને સરપચં�ી,  �ફ�ચોડ �ામ પચંાયત,  તા.  ઇડરને

તા.ર૦/૧૧/ર૦૧૫ ની �દુતે િવગતો સાથે ઉપ��થત રહ�વા જણાવેલ.



તા.ર૦/૧૧/ર૦૧૫ ની �દુતે અરજદાર �ી અ�તૃભાઇ પી.  પટ�લ અને �િતવાદ� પ�ે  �.  ક�.

પટ�લ નાયબ �જ�લા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર�, સાબરકાઠંા હાજર રહ�લા.

�ી અ�તૃભાઇ પી.  પટ�લે તા.૧૩/૧૦/ર૦૧પ ની �દુતે તેઓએથી ર�ુ કર�લ લેખીત ર�ુઆત

�યાને લેવા અને તે �જુબ યો�ય �કુમ કરવા દાદ માગંેલ છે.  વ�મુા ં તેઓએ લેખીત ર�ુઆત કરતાં

જણાવેલ ક�,  તા.૧૭/૮/ર૦૧પ ના રોજ તેઓ ફ�ચોડ �ાથમીક શાળા ખાતે ��લા િશ�ણાિધકાર�ના

બદલીના �કુમ અ�વયે હાજર થવા જતા ં સરપચં અને �ામલોકોએ િવરોધ કરતા ં તેમને હાજર કર�લા

નથી.  �યારબાદ તા�કુા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર� અને નાયબ ��લા િશ�ણાિધકાર� �બ� આ�યા બાદ

તેઓને ફર�યાતપણે ર� ઉપર ઉતાર� દ�વામા ંઆવેલ છે. તેઓને તા.૦૯/૦૯/ર૦૧પ થી પગાર મળેલ

નથી. �ી પટ�લે ભારતીય િવકલાગં ધારા, ૧૯૯પ ની કલમ - ૪૭(૧) અને (ર) ની જોગવાઇઓ અ�વયે

તેઓને નોકર�મા ંજ�ુર� ર�ણ આપવા પણ ર�ુઆત કર�લ.

�ી �.ક�.  પટ�લ,  નાયબ �જ�લા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર�,  સાબરકાઠંાએ �બ� હાજર રહ� �દુતે

��લા િશ�ણ સિમિત, સાબરકાઠંાને તા.ર૭/૧૧/ર૦૧પ ના પ�થી �ી અ�તૃભાઇ પી. પટ�લની પીટ�શન

પર�વે લેખીત ર�ુઆત કર�લ છે.  ��લા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર�એ ર�ુ કર�લ અહ�વાલ �જુબ �ી

અ�તૃભાઇ પી. પટ�લ, ઇડર તા�કુાના ફ�ચોડ �ાથમીક શાળામા ંિશ�ક તર�ક� ફરજ બ�વતા હતા. �ઓ

છે�લા ૧૭ માસથી   પેરાલીસીસની બીમાર�ના કારણે લાબંી બીમાર� ઉપર હતા. તેઓ તા.૧૭/૮/ર૦૧પ

ના રોજ િસિવલ હો�પીટલ, અમદાવાદ�ુ ંડોકટર� સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કર� ફરજ ઉપર હાજર થયેલા. �ની સામે

વાલીઓ બાળકોને શાળાએથી ઘર� લઇ ગયેલા અને તા.  ૧૮/૮/ર૦૧પ ના રોજ સૈિનક  દ� િનક પેપરમાં

�ેસનોટ પણ આવેલ.  આમ થતા ં તા�કુા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર�એ તા.૧૯/૮/ર૦૧પ ના રોજ ફ�ચોડ

શાળાની �લુાકાત લીધેલ હતી. તા�કુા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર��ીએ  �જ�લા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર��ીને

ર�ુ કર�લ અહ�વાલમા ંદશા�વેલ ક�, �ી અ�તૃભાઇ પી. પટ�લ �પ�ટ ઉ�ચારથી વાચંન કર� શકતા નથી ક�

�લેકબોડ�મા ંપણ લખાણ કર� શકતા ન હોઇ મેડ�કલ સટ�ફ�ક�ટ �ગે શકંા �યકત કરવામા ંઆવેલ. ���તૃ

અહ�વાલના આધાર� નાયબ �જ�લા �ાથમીક િશ�ણાિધકાર��ીએ  તા.રર/૮/ર૦૧પ ના રોજ ફ�ચોડ



�ાથિમક શાળાની �લુાકાત લઇ એસ.એમ.સી.ના સ�યો તથા અ�ય �ામજનોની પણ �લુાકાત લેતા,ં

એસ.એમ.સી.ના સ�યો તથા �ામજનો અને વાલીઓએ �ી પટ�લની શૈ��ણક કામગીર� માટ�  અસતંોષ

�યકત કર�લ.  �ના આધાર� �ી પટ�લના શાર��રક યો�યતાના �માણપ�ની ચકાસણી સા�ુ િસિવલ

હો�પીટલ, �હ�મતનગર ખાતે તા.ર૭/૮/ર૦૧પ ના રોજ મોકલવામા ંઆવેલ અને તેનો ���તુર ન આવે

�યા ં�ધુી �ી પટ�લને ર� ઉપર જવા જણાવવામા ંઆવેલ. ��ુય ��લા તબીબી અધીકાર� સહ િસિવલ

સ�ન,  જનરલ હો�પીટલ,   �હ�મતનગર� તા.ર/૯/ર૦૧પ ના પ�થી જણાવેલ ક�,  �ી પટ�લ અ�યાર�

કાય��મ ન જણાતા ંહોય તો તેઓની �મતા માટ� તેઓની �ુબ�ુમા ંતપાસણી કરવી જ�ુર� છે, � અ�વયે

�જ�લા �ાથિમક િશ�ણાિધકાર��ીએ  તા.ર૧/૯/ર૦૧પ ના પ�થી �ી પટ�લને �નુઃ �માણપ� મેળવી

લેવા જણાવવામા ંઆવેલ. �ના ����ુરમા ં�ી પટ�લે તા.૧૩/૧૦/ર૦૧પ ના  પ�થી િવકલાગંતા ધારા

�જુબ ર�ણ આપવા ર�ુઆત કર�લ છે. આમ સમ� િવગતે �ી  પટ�લ  િશ�ણકાય� માટ� કાય��મ નહ�

જણાતા ં તેઓને ર� ઉપર ઉતાર� દ�વામા ંઆવેલ હોય તેમ જણાય છે. 

બ�ે પ�ની ર�ુઆતો જોતા ંજણાય છે ક�,  �ી પટ�લ ચા� ુફરજ દર�યાન પેરાલીસીસનો �મુલો

થતા ં િવકલાગં થયેલ છે અને તેઓને બોડ� ઓફ ર�ફર�ઝ,  �હ�મતનગર �વારા તા.૧પ/૬/૧પ ના પ�થી

િશ�ક તર�ક�  યો�યતા ધરાવતા હોવા�ુ ં�માણપ� આપવામા ંઆવેલ તથા તેઓએ ૪� ્ટકા િવકલાગંતા

ધરાવે છે તે�ુ ં �માણપ� ર�ુ કર�લ છે.  ભારતીય િવકલાગં ધારા,  ૧૯૯પ ની કલમઃ ૪૭(૧)  મા ં નીચે

�જુબ જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. 

’’ કોઇ પણ કમ�ચાર� પોતાના સેવાકાળ દર�યાન િવકલાગં થાય તો કોઇ પણ એકમ તે કમ�ચાર�ને

તેની પાયર� નીચે ઉતાર� શક� નહ� ક� �ૂર કર� શકશે નહ�. કમ�ચાર� � જગા ધરાવતો હતો તે જગા માટ�

િવકલાગંતા આ�યા પછ� યો�ય ન હોય તે તેના એ જ પગાર ધોરણ અને સેવા લાભો સાથે અ�ય જ�યા

પર બદલી કર� શકશે.  વ�મુા ં જોગવાઇ કરવામા ં આવે છે ક�,  � તે જ�યા ઉપર � તે કમ�ચાર�ને

ગોઠવવા�ુ ંશકય ન બને તો તેને અિધસ�ંયક જ�યા પર �યા ં�ધુી રાખી શકાશે ક�, જયા ં�ધુી  તેને માટ�

યો�ય જ�યા ઉપલ�ધ બને અથવા તે િન�િૃતની �મર� પહ�ચે બેમાથંી � વહ��ુ ંહોય તે. ’’ 



ઉપરોકત જોગવાઇ �યાને લઇ આ ક�સમા ં�ુ ંનીચે �જુબ �કુમ ક�ંુ �.ં 

�કુમ

અરજદાર �ી અ�તૃભાઇ પી.  પટ�લ,  મદદનીશ િશ�ક,  �ફ�ચોડ �ાથિમક  શાળા,  તા.  ઇડર,  �.

સાબરકાઠંાને � તાર�ખથી ફર�યાત ર� ઉપર ઉતાર� દ�વામા ંઆવેલ હોય તે તાર�ખથી સેવામા ંહાજર

ગણવા અને તે સમયગાળાના પગાર-ભ�થાની �કૂવણી કરવી તથા �ી પટ�લની  અ�ય જ�યાએ િનમ� ૂકં

કર� તેમની સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા આથી �ુ ં�કુમ ક�ંુ �.ં

( સજંય નદંન )

        કિમશનર ઓફ ધી કોટ� .

�િત , 

(૧) અ�તૃભાઇ પી. પટ�લ, ઉ.િશ. �ફ�ચોડ �ા.શાળા, તા.ઇડર,  �જ. સાબરકાઠંા.

નકલ રવાના - (૧) �જ�લા ��ાથિમક િશ�ણાિધકાર� , સાબરકાઠંા �જ�લો, �હ�મતનગર.

 (ર) સરપચં�ી, �ફ�ચોડ �ામ પચંાયત, �ફ�ચોડ, તા. ઇડર, �. સાબરકાઠંા.

 


