કોર્ટ ઓફ કમમિશનર (મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટેના)
ુ રાત રાજ્ય
ગજ
( Deemed Civil Court) મિકલાંગ ધારો (સમિાન તકો, અમધકારોન ંુ રક્ષણ અનન પ પણ્ટ ભાગાગીદારા) ૧૯૯૫
ભોંયતળળિયયે બબ્લોક ન. ૧૬, જુના સળિવાબય, સયેકટર-૧૦, ગાધીનગર- ૩૮૨૦૧૦

કટેસ નં. ૫૩૬/૨૦૧૫

ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ /
તા.

/૦૭/૨૦૧૬

િાદાઃચાિડા દટેિજીભાઇ મિનસરુ ભાઇ,
ુ ારસાર, તા. િંથલાગી,
મ.ુ લિ
જજ. જુનાગઢ

મિરુધધ
પ્રમતિાદાઃ(૧)

મિભાગાગી્ય મન્યામિકશાગી,
ુ રાત રાજ્ય, મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર કોપોર્પોરટેશન,
ગજ
જુનાગઢ

(ર)

ચાગીફ પસોર્પોનલ ઓકફસરશાગી,
ુ રાત એસ.રા.,
ગજ
ગુજરાત રાજય, મધયસસ્થ કિયેરે,
જમાબપુર, અમદાવાદ
મિષ્યઃ- ભારતાગી્ય મિકલાંગ ધારો-૧૯૯૫ હટેઠળ અરજી
૧

ુ ારસાર, તા.િંથલાગી, જજ. જુનાગઢ
શાગી ચાિડા દટે િજીભાઇ મિનસરુ ભાઇ, મ.ુ લિ
ધિારા તનઓ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૫ નાગી અરજીથાગી રજુઆત કરિામિાં આિનલ કટે, તનઓ
ુ રાત રાજ્ય મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર કોપોર્પોરટેશન જુનાગઢ ડટેપો ો ખાતન ક કનડકરર તરાકટે
ગજ
ફરજો બજાિતાં હતાં , તન દરમ્યાન અકસમિાત થતાં તનઓ ૬૦ રકા અપંગ બનનલ છન .
તનઓનન મનગમિના જપનાગઢ ડટેપો ધિારા કરા્યનલ સજા અ કનિ્યન નામિદાર હાઇકોર્ટના
ુ બ તનઓના ૩ ઇજાફા અરકાિિાના બદલન ૭ ઇજાફા અરકાિાગી અ કન્યા્ય
ચકુ ાદા મજ
કરટે લ છન .

ર.

અરજદારનાગી રજપઆત ભારતાગી્ય

મિકલાંગ ધારાનાગી કલમિ ૫૯ (બાગી) હટેઠળ

ુ ત
દાો ખલ કરા કટે સ નં. ૫૩૬/૨૦૧૫ તરાકટે નોંધણાગી કરા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૬ નાગી મદ
રાો ખિામિાં આિનલ.

ુ તન િાદા હાજર રહટેલ છન , તનઓએ જણાિનલ કટે
તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ મદ

૩.
તનઓનન

જુનાગઢ

ડટેપો

ધિારા

પગાર

કફકટે શનમિાં

ર. ૮૩,૦૪૬/- ભરા દટે િા તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૪ના પત્રથાગી

અ કન્યા્ય

કરા

રાકિરા

જણાિિામિાં આિનલ છન જ

નામિદાર હાઇકોર્ટના સપનેશ્યલ મસિાગીલ એ એપલાગીકટેશન નં. ૧૬૮૬૦/ ૨૦૧૩ના તા.
ુ તન
૩૧/૦૧/૨૦૧૪ થાગી આિનલ ચકુ ાદાથાગી મિરુધધ છન . જુનાગઢ કડમિઝનના કલાક્ટશાગી મદ
હાજર રહટેલ છન . તનઓએ લનખો ખત જિાબ રજુ કરતાં જણાિનલ કટે શાગી દટે િજીભાઇ ચાિડા
મનવ ૃત્ત થ્યનલ છન તનઓનન મિળિાપાત્ર પગાર કરતાં િધારટે પગાર ચકુ િિામિાં આિનલ
હોઇ તનનાગી રાકિરા કરિા તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૬ થાગી નોરાસ આપિામિાં આિનલ. આમિ છતાં
તનઓએ કોઇ રાકિરા ભરટે લ નથાગી. શાગી ચાિડા મનવ ૃત્ત થતાં પહટેલા તનઓનન મિન -૨૦૧૪
ના પગારમિાં ર. ૫૫૭૯/- અનન મનવ ૃત્ત રજા પગારમિાંથાગી ર. ૭૬,૯૧૩/- રાકિરા કરટે લ.
ુ ાં,
હજી ર. ૫૫૦૪/- રાકિરા કરિાનાગી બાકા રહટેલ છન . િધમિ

તનઓએ જણાિનલ કટે ,

ુ બાબત એકાઉ કનર શાો ખાનન લગતાગી હોઇ આ બાબતન તનઓ િધ ુ મિગતો આપાગી
પ્રસરત,
શકટે તનમિ નથાગી અનન એકાઉ કનર શાો ખાના જિાબદાર અમધકારા /કમિ્ટચારાનન હાજર રાો ખિા
ુ ઃ મદ
ુ ત તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૩ના રોજ મદ
ુ ત રાો ખિામિાં આિનલ.
જણાિનલ જ ધ્યાનન લઇ પન
ુ ાિણાગીમિાં િાદાશાગી ચાિડા
તા.૨૨/0 ૨/૨૦૧૩ ના રોજનાગી આ કોર્ટ સમિક્ષ સન

૪.

હાજર રહટેલ છન . પ્રમતિાદા પક્ષન શાગી કદપક જ.રાિલ કહસાબાગી અમધકારા હાજર રહટેલ છન .
ુ બનાગી મિગતો રજુ કરટે લ છન .
તનઓએ તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૬ ના પત્રથાગી નાગીચન મજ
ુ બ તનઓ ક કનડકરર તરાકટે ફરજ
અરજદારશાગી ચાિડાનાગી રજુઆત મજ

(૧)

બજાિતા હતાં, અકસમિાતન ઇજા થતાં તનઓનન સાગીિાગીલ સર્જનશાગીનાં મિનડાકલ
ુ ાર તનઓનન હટે હેલપર
સર્ટીકફકટે રના આધારટે કક્ષા બદલાગી કમિાગીરાના મનણ્ટ્ય અનસ
ુ ાર કક્ષા બદલાગી કરા મકુ િામિાં આિનલ.
કક્ષામિાં તનઓનાગી મિનંતાગી અનસ
(૨)

તનઓ ક કનડકરર કક્ષામિાં ફરજમિાં હતાં  ત્યારટે તનમિના ધિારા રાકારનાગી
ગંભાગીર ગન રરાતાગીનાં કટે સમિાં સંડોિતા તનમિના મિરુધધ કરિામિાં આિનલ ો ખાતાકા્ય
તપાસના અંતન તનઓ જિાબદાર જણાતાં

તા. ૨૩/૦૮/૨૦૦૨ ના હુકમિથાગી

તનમિના પગારમિાં િામષષિક ઇજાફા સાત (૭) િષ્ટ મિારટે કા્યમિાગી અસરથાગી બંધ
કરિાનો હુકમિ થ્યનલ.
(૩)

ઉપરોકત હુકમિ સામિન અરજદાર ધિારા નામિદાર ઔધોખગક  કન્યા્ય પંચ
રાજકોર

સમિક્ષ

રટે ફ.

નં.૮૮/૨૦૦૩

દાો ખલ

કરટે લ

જનો

ચકુ ાદો

તા.

૦૯/૦૪/૨૦૧૩ ના રોજ કામિદાર તરફા આિનલ અનન સાત (૭) કા્યમિાગી બંધનાગી
મશક્ષા રદ કરિા હુકમિ કરટે લ.
(૪)

નામિદાર આઇ.રા. કોર્ટના ઉકત હુકમિ સામિન મનગમિ ધિારા નામિદાર
ુ રાત હાઇકોર્ટ સમિક્ષ સપનેશ્યલ મસિાગીલ એ એપલાગીકટેશન ૧૬૮૬૦/૨૦૧૩ દાો ખલ
ગજ

કરટે લ. નામિદાર હાઇકોર્ટ ધિારા તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૪ ના રોજ આ કટે સનો ચકુ ાદો
જાહટેર કરટે લ અનન સાત (૭) િષ્ટ કા્યમિાગી બંધનાગી સજા રદ કરા તનના બદલન ત્રણ
(૩) િષ્ટ કા્યમિાગી બંધનો હુકમિ કરિામિાં આિનલ.
(૫)

આમિ શાગી ચાિડાનન સાત (૭) િષ્ટ કા્યમિાગી બંધનાગી સજા કરિાનો હુકમિ
મિભાગાગી્ય મિહટેકમિ હુકમિ નં. ૨૫/૨૦૧૪ તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૪ થાગી પ્રમસધધ કરિામિાં
આિનલ, જમિાં તનઓનન સાત (૭) િષ્ટ કા્યમિાગી બંધનાગી સજા કરિામિાં આિનલ છન .
 ત્યાર બાદ નામિદાર હાઇકોર્ટ સમિક્ષ થ્યનલ સપનેશ્યલ મસિાગીલ એ એપલાગીકટેશન નં.
ુ બ સાત (૭) િષ્ટ કા્યમિાગી બંધના બદલન ત્રણ (૩)
૧૬૮૬૦/૨૦૧૩ના ચકુ ાદા મજ
િષ્ટ કા્યમિાગી બંધનાગી સજા કરિામિાં આિતાં મિભાગાગી્ય મિહટેકમિ નં. ૧૦૬/૧૪
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૪ પ્રમસધધ કરિામિાં આિનલ. જમિાં તનઓનન સાત (૭) િષ્ટ
કા્યમિાગી બંધનાગી મશક્ષા રદ કરા ત્રણ (૩) િષ્ટનાગી કા્યમિાગી બંધનાગી મશક્ષાનાગી
અમિલિારા કરિામિાં આિનલ અનન તન અ કનિ્યન સજા ઘરતા ચકુ િિાપાત્ર તમિામિ
નાણાંકા્ય ચપકિણાઓ કરિામિાં આિનલ છન .

(૫)

આમિ શાગી ચાિડા ધિારા કરા્યનલ રજુઆત ્યોોગ્ય નથાગી.

નામિદાર

ુ બ તનઓનન ત્રણ (૩) િષ્ટ િામષષિક ઇજાફા બંધનાગી સજા
હાઇકોર્ટના આદટે શ મજ
કરિામિાં આિનલ છન , જ  કન્યા્ય નાગીમતન ંુ ધોરણ જાળિાગી અનન કરિામિાં આિનલ છન .
(૬)

ુ ાં શાગી ચાિડા ધિારા રબરુ આ બાબતન રજુઆત કરટે લ જ અંગન
િધમિ
રબરુમિાં તનઓનન સમિગ્ર મિગતો સમિજાિનલ અનન પરુ તાગી સમિજણ આપિા છતાં
ુ કોર્ટ અનન આ કચનરાના
તનઓ ધિારા બાગીન-જરરા મિિાદ ઉભો કરા પ્રસરત
કામિકાજ ઉપર મિક્ષનપ ઉભો કરા ભારણ િધારટે લ છન , તો ઉકત મિગતો ધ્યાનન
લઇ શાગી ચાિડાનાગી લનખો ખત અરજી ફાઇલન કરિા હુકમિ થિા મિનંતાગી કરટે લ.

૫.

ુ બ શાગી દટે િજીભાઇ
મિભાગાગી્ય મિહટેકમિ હુકમિ તા.૨૪/૧/૨૦૧૪ના મજ
મિનસરુ ભાઇ ચાિડાનન િો ખતો િો ખતનો પગાર કફકસ કરતાં તા.૧/૭/૨૦૧૩ ના
રોજ તનઓનન પગાર ર. ૫૮૪૦-પન-બન કનડ +૧૩૦૦ ગ્રનડ પન ર. સકહત પગાર
ર.૭૧૪૦/- મન્યત કરિામિાં આિનલ. સપનેશ્યલ મસિાગીલ એ એપલાગીકટેશન નં.
ુ રાત હાઇકોર્ તા.૩/૧/૨૦૧૪ના આપનલ
૧૬૮૬૦/૨૦૧૩ મિાં નામિદાર ગજ
ુ બ તનઓનન ૭ િષ્ટ કા્યમિાગી ઇજાફા બંધનાગી જોગ્યાએ ૩ િામષષિક ઇજાફા
ચકુ ાદા મજ
બંધ કરિાનો હુકમિ કરટે લ છન . જ અ કનિ્યન
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૪ના

હુકમિથાગી

મિભાગાગી્ય

ચાિડાનો

ફરા

મન્યામિકશાગી, કચનરાના
પગાર

મન્યત

કરા

તા.૧/૭/૨૦૧૩ના રોજ પગાર બન કનડ ર. ૭૦૦૦ + ગ્રનડપન ર.૧૩૦૦ =
ર. ૮૩૦૦/ મન્યત કરિામિાં આિન છન અનન તા.૨૨/૫/૨૦૧૪ ના રાકિરા
હુકમિથાગી શાગી ચાિડાનન ર. ૮૩,૦૪૬/- રાકિરા હુકમિ કરિામિાં આિનલ છન .

૬.

િાદાશાગી ચાિડાનાગી રજપઆત અનન

મિભાગાગી્ય

મન્યામિકશાગી કચનરાના

ુ કટે સમિાં નાગીચનના તારણ પર આવ ંુ ં છં.
લનખો ખત જિાબ ધ્યાનન લઇનન પ્રસરત
શાગી ચાિડાનન મિભાગાગી્ય મન્યામિકશાગીનાગી કચનરા જુનાગઢ ધિારા િો ખતો

૭.

િો ખત ૭ જરલા િામષષિક ઇજાફા કા્યમિાગી અસરથાગી અરકાિિાનો હુકમિ કરિામિાં
આિનલ છન . જ હુકમિ રદ કરા તનઓના ૩ િામષષિક ઇજાફા અરકાિિાનાગી મશક્ષા
નામિદાર હાઇકોર્ટ ધિારા કરિામિાં આિનલ છન . નામિદાર હાઇકોર્ટના ચકુ ાદામિાં
અરજદારનન તફાિતનાગી રકમિ ્યોોગ્ય કા્ય્ટિાહા ક્યા્ટ બાદ ચકુ િાગી આપિા
ુ બ પ્રસરત
ુ કટે સમિાં કા્ય્ટિાહા થ્યનલ હોિાનાગી
જણાિિામિાં આિનલ છન , તન મજ
મિગત રજુ કરા્યનલ નથાગી.
ુ બનો હુકમિ કર ં છં.
કટે સનાગી સમિગ્ર બાબત ધ્યાનન લઇ હું નાગીચન મજ

૮.

હક
ુ મ
શાગી ચાિડા દટે િજીભાઇ મિઇસરુ ભાઇનાગી તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૫ નાગી રજપઆત અનન
નામિદાર હાઇકોર્ટના તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૪ ના સપનેશ્યલ મસિાગીલ એ એપલાગીકટેશન ૧૬૮૬૦ /
૨૦૧૩ના ચકુ ાદાનન ધ્યાનન લઇ મિભાગાગી્ય મન્યામિકશાગી, િાહન વ્યિહારનાગી કચનરા
ુ ાર ્યોોગ્ય કા્ય્ટિાહા કરા તનઓનાગી રજુઆતનો
અરજદારનાગી રજપઆત પર તિન મન્યમિોનસ
ુ કટે સનો મનકાલ કરિામિાં આિન છન .
્યોોગ્ય મનકાલ કરટે તન હુકમિ સાથન પ્રસરત

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર
નકલ રિાનાઃુ ારસાર, તા. િંથલાગી, જજ. જુનાગઢ તરફ જાણ સાર.
(૧) ચાિડા દટે િજીભાઇ મિનસરુ ભાઇ, મ.ુ લિ
ુ રાત રાજ્ય, મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર કોપોર્પોરટેશન, જુનાગઢ તરફ
(ર) મિભાગાગી્ય મન્યામિકશાગી, ગજ
જાણ સાર.
ુ રાત એસ.રા., ગજ
ુ રાત રાજ્ય, મિધ્યસથ કચનરા, જમિાલપરુ ,
(૩) ચાગીફ પસોર્પોનલ ઓકફસરશાગી, ગજ
અમિદાિાદ સાર.

