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. ૫૨૦/૨૦૧૫

ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ /
તા.

/૦૮/૨૦૧૬

િાદાઃુ ાંશભ
ુ ાઇ ઉપનન્દ્રભાઇ,
ચાિડા સધ
રહે. ૪૩, શીરામ સ્લોસાયટય, સરદાારનગર,
ભાવનગર, જિ. ભાવનગર
પ્રમતિાદા –
મન્યામિકશાગી,
રોજગાર અનન તાલાગીમિ મન્યામિકશાગીનાગી કચનરા,
બબ્લોક ન. ૧ જુના સળિવાબય, ગાધીનગર

ુ રિાઇઝર /ઈનસસ્ટ્રકરર િગ્ટ-૩ નાગી નોકરામિાં
મિષ્યઃ- ઔધોગગક તાલાગીમિ સંસ્ામિાં સપ
સમિાિિા બાબત.
ુ ાંશ ુ ઉપનન્દ્રભાઇ ચાિડા
શાગી સધ
૧.

ુ ાશુ ઉપનન્દ્રભાઇ, રહટે. ૪૩ શાગીરામિ સોસા્યરા સરદાર નગર, ભાિનગર
શાગી ચાિડા સ ંધ
ધિારા તનઓનાગી તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૪ નાગી અરજી્ાગી રજપઆત કરટેલ છન કટે, તનઓ પ૦ રકા સાગી.પાગી.
મિકલાંગ છન તનઓ જરૂરા તમિામિ શશક્ષગણક લા્યકાત ધરાિતા હોિા છતાં તનઓનન ઔધોગગક
ુ રિાઈઝર / ઈનસસ્ટ્રકરર િગ્ટ-૩ નાગી જગ્યા ઉપર તનઓનન મિકલાંગ
તાલાગીમિ સંસ્ા ધિારા સપ
ુ નહા આપાગી અન્યા્ય
હોિાના કારણન મન્યામિકશાગી રોજગાર અનન તાલાગીમિ ધિારા મનમિણ ંક
કરિામિાં આિનલ છન .

ર

શાગી ચાિડાનાગી રજપઆતનન ભારતાગી્ય મિકલાંગ ધારાનાગી કલમિ - ૬૧ અનન ૬૨ અનિ્યન
કટેસ નં.પર૦/ ૨૦૧૫ તરાકટે નોંધણાગી કરા કચનરાના તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૫ના પત્ર્ાગી મન્યામિકશાગી,
રોજગાર અનન તાલાગીમિનન જરૂરા કા્ય્ટિાહા કરિા જણાિિામિાં આિનલ.

૩.

ભારત સરકારના

સામિાજીક ન્યા્ય અનન અમધકારાતા મિંત્રાલ્ય હસતકના મ મુખુ ્ય

મિકલાંગ કમમિશનરશાગી નાગી કચનરાના ના્યબ મ મુખુ ્ય કમમિશનરશાગી ધિારા તા.૩/૩/૨૦૧૫ના
પત્ર સા્ન શાગી ચાિડાનાગી તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૫ નાગી અરજી મિોકલાગી ઉપરોકત બાબતન જરૂરા
કા્ય્ટિાહા

કરિા

જણાિિામિાં

આિનલ.

શાગીચાિડાનાગી

રજપઆતનન

કચનરામિાં

કટેસનં.

ુ કટેસનાગી
પર૦/૨૦૧૫ તરાકટે નોંધણાગી કરા ભારતાગી્ય મિકલાંગ ધારા, ૧૯૯૫ અનિ્યન પ્રસ્ત
ુ ાિણાગી તા.૩૦/૦૬/ ૨૦૧૫ ના રોજ રાખિામિાં આિનલ.
સન
૪.

ુ ાિણાગી દરમ્યાન શાગી સધ
ુ ાંશભ
ુ ાઇ ચાિડા ધિારા રજપઆત કરિામિાં આિનલ કટે,
સન
મન્યામિકશાગી રોજગાર અનન તાલાગીમિનાગી કચનરાનાગી મિમિધ ખાલાગી જગ્યાઓ મિારટે આપિામિાં
આિનલ જાહટેરાત અનિ્યન તનઓએ

ુ રિાઈઝર કમિ ઇનસસ્ટ્રકરર િગ્ટ-૩નાગી જગ્યા ફોમિ્ટ
સપ

ુ સંિગ્ટનાગી પ૪૭ જગ્યાઓ પશકા –૧૫ જગ્યાઓ મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટે
ભરટેલ પ્રસ્ત
ુ ાર પસંદગાગી પામિનલ
અનામિત રાખિામિાં આિનલ તનઓ સદરહુ જાહટેરાત અનિ્યન મન્યમિોનસ
અનન મન્યામિકશાગી તાલાગીમિ રોજગારના તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૧ના આદટેશ ક્રમિાંકઃ કમિ/િુ રિાઈઝર કમિ ઇનસસ્ટ્રકરર તરાકટે
૩(૧)/૨૦૧૧/ ૧૮૬૬૧ ્ાગી ૨૧૧૩૭ ્ાગી તનઓનન સપ
Computer

Group

મિાં

તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૧ ના રોજ
ધિારા તનઓનન

ુ
મનમિણ ંક

આપતા

હુકમિો

કરિામિાં

આિનલ

ત્યાર

બાદ

મિહાતમિા મિંકદર, ગાંધાગીનગર ખાતન સ્ળ પસંદગાગી સમમિમત

રૂબરૂ બોલાિિામિાં

આિનલ . સ્ળ પસંદગાગી સમમિમતએ તનઓનાગી શારાકરક

ક્ષમિતા જોઇનન તનઓનાગી આ જગ્યા મિારટેનાગી ઉમિનદિારા રદ કરટેલ. પરં્ ુ ભમિષ્યમિાં નોન
રાચીંગ–કટેલનરાકલ –કમમ્રુ ર ઓપરટેરર નાગી જગ્યા બહાર પડશન તો તન જગ્યા પર લનિામિાં
ુ ાગી તનઓનન આ જગ્યા પર સમિાિાગી
આિશન તનમિ જણાિિામિાં આિનલ. પરં્ ુ આજ કદન સધ
ુ રિાઈઝર કમિ ઈનસસ્ટ્રકરર િગ્ટ-૩નાગી જગ્યા મિારટે મન્યમિોનસ
ુ ારનાગી
લનિામિાં આવ્યા ન્ાગી. સપ

તમિામિ શશક્ષગણક લા્યકાત તનઓ ધરાિન છન . આમિ છતાં તનઓનન ઇરાદાપ પિ્ટક અન્યા્ય કરા
ુ આપિામિાં આિનલ ન્ાગી.
મનમિણ ંક
૫.

મન્યામિકશાગી, રોજગાર અનન તાલાગીમિનાગી કચનરા ધિારા તનઓના પ્રમતમનમધના અમધકારાએ
રૂબરુમિાં

ુ ાિણાગી
સન

દરમ્યાન

ઉપસસ્ત

્ઇ

જણાિનલ

કટે,

શાગી

ુ ાંશ ુ
સધ

ચાિડાનન

તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૪ ના રોજ રોજગાર પત્ર એના્યત કરિામિાં આિનલ ત્યાર બાદ પસંદ
ુ આદટેશ આપિા મિારટે રૂબરુ
્્યનલ તમિામિ અરજદારોનન સ્ળ પસંદગાગી પર મનમિણ ંક
બોલાિિામિાં આિનલ તન સમિ્યન પસંદગાગી સમમિમત સમિક્ષ શાગી ચાિડા બોલાગી કટે લખાગી શકતા
પણ ન હતાં

આ જગ્યા તાલાગીમિા્ર્થીનન તાલાગીમિ આપિાનાગી હોિા્ાગી તાલાગીમિા્ર્થીઓ સમિજી

શકટે તન રાતન

સપષર રાતન બોલવ ુ અનન લખવ ંુ જરૂરા છતાં પસંદગાગી

સમમિમત સમિક્ષ શાગી

ચાિડા બોલાગી કટે લખાગી શકતા ન હતાં જેના કારણન સ્ળ પસંદગાગી સમમિતાગી ધિારા તનઓનન
ુ નો આદટેશ આપિામિાં આિનલ ન્ાગી. પસંદગાગી સમમિતાગીનાગી બનઠક ધિારા આ જગ્યાનાગી
મનમિણ ંક
ફરજો તનઓનાગી અપંગતાનન ધ્યાનન લઇ તનઓનન લા્યક ગણિામિાં આિનલ ન્ાગી તનમિ
જણાિિામિાં આિનલ. ત્યારબાદ આ અંગન નાગી જાણ શાગી ચાિડાનન રોજગાર અનન તાલાગીમિ
મન્યામિકશાગીનાગી કચનરા ધિારા તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૪, તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૫ અનન તા.૨૮/૪/૨૦૧
૫ના પત્રો્ાગી કરિામિાં આિનલ છન . મન્યામિકશાગીના તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૫ ના પત્ર્ાગી શાગી
ુ ના આદટેશ રદ કરિામિાં આિનલ હોિાન ંુ પણ જણાિિામિાં આિનલ.
ચાિડાનન તનમિનાગી મનમિણ ંક
૬.

ુ તમિાં મન્યામિકશાગીએ કોમમ્રુ ર
આ કટેસનાગી તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજનાગી મદ
ઇનસસ્ટ્રકરરનાગી જગ્યા મિકલાંગતાનાગી કઇ કટેરટેગરાના ઉમિનદિાર્ાગી ભરિાનાગી છન ત્ા મિકલાંગ
ઉમિનદિારનાગી આ જગ્યા ભરિામિાં્ાગી મકુ કત મિનળિિામિાં આિનલ છન કટે કટેમિ ? તન અંગન નાગી
મિગતો મિોકલાગી આપિા મન્યામિકશાગીના પ્રમતમનમધનન જણાિિામિાં આિનલ. આમિ છતાં
મિાકહતાગી નહા મિળતા કચનરાના તા.૧૯/૨/૨૦૧૬ ના પત્ર્ાગી ઉકત મિગતો મિોકલાગી આપિા
જણાિિામિાં આિનલ.આમિ છતાં મન્યામિકશાગી, રોજગાર અનન તાલાગીમિનાગી કચનરાતા.૮/૩/૨૦૧૬
ુ રિાઈઝર ઇનસસ્ટ્રકરર
ના પત્ર્ાગી તન મસિા્યનાગી મિગતો આપાગી જણાિિામિાં આિનલ કટે , સપ

્ નાગી જગ્યાઓનાગી
િગ્ટ-૩નાગી ૧૬ ગપ

સાગીધાગી ભરતાગી મિારટે ઓનલાઇન અરજીઓ મિારટે િષ્ટ

૨૦૧૧મિાં જાહટેરાત પ્રમસધધ કરિામિાં આિનલ. કોમમ્રુ ર ગ્પનાગી પ૪૭ જગ્યાઓ પશકા ૩ રકા
ુ બ ૧૬ જગ્યાઓ અપંગ ઉમિનદિાર્ાગી ભરિાનાગી જાહટેરાતમિાં દશા્ટિનલ શાગી સધ
ુ ાંશ ુ
મજ
ુ બ ઓનલાઇન અરજી
ચાિડાએ અપંગ ઉમિનદિાર તરાકટે ઓનલાઇન અરજી કરટેલ જે મજ
કરનાર તમિામિ ઉમિનદિારનાગી ઓ.એમિ.આર. રટેસર ્યોજાિિામિાં આિનલ. આ રટેસરના મિાક્ટસના
ુ બના તમિામિ ઉમિનદિારોનન
આધારટે મિનરાર ્યાદા તશ્યાર કરિામિાં આિનલ. મિનરાર ્યાદા મજ
સ્ળ

પસંદગાગી

અનન

ુ
મનમિણ ંક

આદટેશ

આપિામિાં

મિારટે

પસંદગાગી

સમમિમત

સમિક્ષ

તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૧ ના રોજ બોલાિિામિાં આિનલ તન સમિ્યન શાગી ચાિડા સપસર રાતન બોલાગી કટે
ુ જગ્યાનાગી ફરજો
લખાગી શકતા ન હતાં, જેના કારણન સ્ળ પસંદગાગી સમમિમત ધિારા પસ્ત
અનન શાગી ચાિડાનાગી અપંગતાનન ધ્યાનન લઇ શાગી ચાિડાનન સદરહુ જગ્યા મિારટે લા્યક નહા
ુ આદટેશ રદ કરિામિાં આિન છન . જે ધ્યાનન લઇ આ કટેસ દફતરટે
ગણિા ભલામિણ કરા મનમિણ ંક
કરિા તનઓએ મિનંતાગી કરટેલ.
૭.

ુ ઃ તા.૩૦/૭/૨૦૧૬ના રોજ ્યોજા્યનલ સન
ુ ાિણાગી દરમિ્યાન શાગી ચાિડાએ મનમિણ ંક
ુ
પન
હુકમિ આપિા રજપઆત કરટેલ. જેનાગી સામિન મિદદનાગીશ મન્યામિકશાગી, મિોડા્યાંએ ઉપસસ્ત ્ઇ
ુ જગ્યાનાગી કામિગાગીરા આઇ.રા.આઇ.ના િગ્ટ ખંડમિાં મિધા્ર્થીઓનન બોલાગીનન
જણાિનલ કટે ,પ્રસ્ત
ુ ાકાત લનિડાિાગી તનનાગી સમિજ આપિાનાગી છન . આ સંિગ્ટનાગી
ભણાિિાનાગી ત્ા મિશાગીનોનાગી મલ
ુ આપાગી શકા્ય તનમિ ન્ાગી ત્ા
કચનરા કામિગાગીરા પરતિન કોઇ જગ્યા ન હોઇ તનઓનાગી મનમિણ ંક
ુ લાંબા સમિ્યના મિલંબ બાદ કરટેલ હોઇ, સિાગીકારા શકા્ય તનમિ ન્ાગી.
આ રજપઆત ખબ

૮.

શાગી ચાિડાનાગી રજપઆત અનન મન્યામિકશાગી રોજગાર અનન તાલાગીમિનાગી કચનરા ધિારા
ુ
રૂબરુ અનન લનગખતમિાં આ કોર્ટ સમિક્ષ રજુ કરિામિાં આિનલ મિગતો ધ્યાનન લઇ પ્રસ્ત
કટેસમિાં હું નાગીચનના તારણ પર આવ ંુ છં.

તારણ
ુ મિનળિતા ઉમિનદિારટે
્ નાગી જગ્યા પર મનમિણ ંક
કોમમ્રુ ર ઈનસસ્ટ્રકરર , િગ્ટ-૩ ના ગપ

૯.

તાલાગીમિા્ર્થીઓનન તાલાગીમિ આપિાનાગી હોિા્ાગી તાલાગીમિા્ર્થી સમિજી શકટે તનમિ સપષર રાતન બોલવ ંુ
અનન લખવ ંુ જરૂરા છન . શાગી ચાિડા પસંદગાગી સમમિમત સમિક્ષ સપષર રાતન બોલાગી કટે લખાગી શક્યા
ુ ના આદટેશ રોજગાર અનન તાલાગીમિ ધિારા રદ કરિામિાં
ન્ાગી જેના કારણન તનઓનાગી મનમિણ ંક
આિનલ છન . શાગી ચાિડાનાગી રજપઆત પરતિન મન્યામિકશાગી, રોજગાર અનન તાલાગીમિનાગી કચનરા
ુ બનો હુકમિ
ધિારા રજુ ્્યનલ લનગખત અનન મિૌગખક જિાબો ધ્યાનન લઇ હું નાગીચન મજ
કરુ છં.

હક
ુ મિ
કોમમ્રુ ર ઇનસસ્ટ્રકરર િગ્ટ-૩નાગી જગ્યા તાંમત્રક અનન તાલાગીમિા્ર્થીઓનન તાલાગીમિ આપિા
મિારટે સપષર રાતન બોલાગીનન શાગીખિિા અનન સમિજાિિાનાગી અનન તાંમત્રક પ્રકારનાગી હોઇ
શાગી ચાિડાનાગી રજપઆતનો અસિાગીકાર કરિામિાં આિન છન .
ઉપરોકત મિગતન હું આ કટેસનો મનકાલ કરૂં છં.

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃુ ાંશભ
ુ ાઇ ઉપનન્દ્રભાઇ ચાિડા રહટે. ૪૩, શાગીરામિ સોસા્યરા, સરદારનગર, ભાિનગર
(૧) શાગી સધ
તરફ જાણ સારૂ.
(ર) મન્યામિકશાગી, રોજગાર અનન તાલાગીમિ મન્યામિકશાગીનાગી કચનરા, બલોક નં. ૧ જુના સગચિાલ્ય,
ગાંધાગીનગર
(૩) મસલનકર ફાઇલ

