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

કટેસ નં. ૫૩૩/૨૦૧૫

ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૫-૧૬/
તા. રર/૦૭/૨૦૧૬

અરજદારઃુ સાીદ,
ીદિઅ મિભાગીનાબહટેન મિષ્પ્ર
૪૯, પાર્ટ રિભાગીનબંગલોઝ,
મ.ુ પો. પઅરાપરુ ,
તા.જ. ગાંધભાગીનગર.
મિરૂધધ
સામિાિાળાઃમિઅનઅજીંગ ડદરટેકરરશભાગી,
ુ રાત રાજ્ય મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર મનગમિ,
ગજ
મિધ્યસર કચઅરદ, નરોડા પારદ્યા,
અમિીદાિાીદ.

મિષ્યઃ- મિકલાંગ ધારો (સમિાન તકો,અમધકારોન ંુ રક્ષણ અન પણ્ટ  ભાગભાગીીદારદ ) ૧૯૯પ અનિ્યઅ
ફકર્યાીદ.
૧

અરજદારશી દવયે મીનાબહબહેન વવષિુપ્રસાદ, ૪૯, પાર્થ ટવીનબગબ્લોઝ, મુ.પ્લો. પયેરાપુર,
તા.જ. ગાધીનગરની તા.૧૦/૧ર/ર૦૧પ ની ભારવતય વવકબાગ ધારા, ૧૯૯પ અનવયયે આ ક્લોટ્થનયે
તા.૧૧/૧ર/ર૦૧પ ના ર્લોજ ફરીયાદ મળિતા પ્રસર સત ફરીયાદ કબહેસ રજસરજીસ્ટ્રરમા નોંધ કરી કબહેસ
ન.પ૩૩/ર૦૧પ તરીકબહે દાખબ કરવામા આવયેબ અનયે કબહેસની મુદત તા.ર૦/૧/ર૦૧૬ ના ર્લોજ
રાખવામા આવયેબ.

ર.

અરજદારશી દવયે મીનાબહબહેન વવષિુપ્રસાદ ાદ ધવારા આ ક્લોટ્થનયે ફટને ફરરયાદ કરવામા આવયેબ કબહે,
ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમ તરફરી કનકન્ડકટરની કરવામા આવયેબ ભરતીમા
તયેઓ પાસયે કનકન્ડકટરન્લો બયેઝ, બાયસનસ અનયે ફસટ્થ એઇકન્ડ સટ સર્ટીટને ફરફકબહેટ હ્લોવા છતા અનયે તયેઓ વવકબાગ
હ્લોવારી તયેઓનયે કનકન્ડકટરની ભરતીમા ક્લોઇ ઓકન્ડ્થર આપયેબ નરી. આ પહબહેબા તયેઓ વવકબાગ
વયટને ફરકતઓ માટબહેના કવમશનરશીની કિયેરીમા તા.૧૩/૫/૨૦૧૫ અનયે તા.૧૪/૮/૨૦૧૫ ના ર્લોજ
અરજ કરબહેબ જે પરતવયે વવકબાગ વયટને ફરકતઓ માટબહેના કવમશનરશીની કિયેરીના તા.૧૫/૫/૨૦૧૫
ના પત્રરી ય્લોગય કાય્થવાહી કરવા માટબહે ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમનયે
જણાવવામા આવયેબ. જેન્લો ક્લોઇ પ્રતરુતર અરજદારશી દવયે મીનાબહબહેન વવષિુપ્રસાદનયે કબહે વવકબાગ
વયટને ફરકતઓ માટબહેના કવમશનરશીની કિયેરીનયે આપયેબ ન હ્લોઇ અરજદારબહે આ દાવા અરજ કરબહેબ
હ્લોવાનુ જણાવયેબ છયે.

૩.

ુ કબહેસમા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૬, ૮/૨/૨૦૧૬, ૨૨/૨/૨૦૧૬, ૧/૩/૨૦૧૬ અનયે
પ્રસરત
રર/૩/૨૦૧૬ ના ર્લોજ વખત્લો વખત વધુ સુનાવણી માટબહે કબહેસની મુદત્લો રાખી બનયે પક્ષકાર્લોનયે
સાભળિવામા આવયેબા.

૪.

અરજદારશી દવયે મીનાબહબહેન વવષિુપ્રસાદ ાદ ધવારા બયેળખત અનયે મ અને મૌળખકમા રજમઆત કરવામા
આવયેબ છયે કબહે, ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમની ઓનબાઇન ઓજસ એપબીકબહેશન
મારફતયે તા.૧/૫/૨૦૧૫ રી તા.૩૧/૫/૨૦૧૫ સુધી કનકન્ડકટરની ભરતી માટબહે અરજઓ
મગાવવામા આવયેબ. કનકન્ડકટરની ભરતી માટબહે ધ્લોરણ-૧૦ પાસનયે પાિ વર્થ માટબહે રા. ૭,૮૦૦/- ના
ટને ફરફકસ પગારરી ૧૧૬૭ જગયાઓ માટબહે જાહબહેરાત આપવામા આવયેબ , જેમા ટને ફરફઝીકબ હબહેનકન્ડીકબહેપકન્ડ માટબહે
ક્લોઇ અનામત જગયાઓની જ્લોગવાઇ રાખવામા આવયેબ નહી. તયેણી વવકબાગ ઉમયેદવાર છયે અનયે
૪૦ ટકા વવકબાગતા ધરાવયે છયે. તયેમજ કનકન્ડકટરનુ બાઇસનસ, બયેઝ અનયે ફસટ્થ એઇકન્ડ સટ સર્ટીટને ફરફકબહેટ
ધરાવયે છયે. ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમ ાદ ધવારા જાહબહેર કરાયયેબ પટને ફરરણામમા
તયેણીન્લો સમાવયેશ નહી કરી ગુજરાત રાજય માગ્થ

વાહન વયવહાર વનગમ ાદ ધવારા ભરતીના

વનયમ્લોન્લો અનયે વવકબાગ ધારાની જ્લોગવાઇઓન્લો ભગ કરવામા આવયેબ છયે , જે અનવયયે આ ક્લોટ્થ
ાદ ધવારા ય્લોગય હક
ુ મ કરવામા આવયે તયેવી તયેણીની રજમઆત છયે.
પ.

ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમના તા.૨૫/૧/૧૬ અનયે તા.ર૯/ર/૧૬ ના
પત્રરી જણાવવામા આવયેબ છયે કબહે, ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમની કનકન્ડકટરની
ફરજ્લો ક્ષયેત્રીય પ્રકારની હ્લોય છયે. કનકન્ડકટર તરીકબહેની વવવશષટ દ દૈવનક ફરજ્લો જેવી કબહે, િાલુ બસમા
જનતાની વચ્િયે ઉભા રહીનયે તયેમજ ભીકન્ડની વચ્િયે આગળિ-પછળિ જઇનયે મુસાફર્લોનયે ટીકીટ
આપવાની અનયે ટીકીટના નાણા વસુબ કરવાની, બસ સટબહેશન તરા કરજીસ્ટ્ર્લોબ પ્લોઇનટ પર બસનયે
પબયેટફ્લોમ્થ પર મુકવાની, બસનયે આગળિ-પાછળિ કરવામા ડાયવરનયે મદદ કરવાની, ટીકીટ
વયેિાણના આવયેબ નાણા કબહેશરુમમા

ભરવા જવાની, બસ સટબહેશન તરા કરજીસ્ટ્ર્લોબ પ્લોઇનટ પર

બસમારી ઉતરીનયે બસનયે નોંધાવવા જવાની, મુસાફર્લોનયે સબાહ-સ મિન અનયે માગ્થદશ્થન આપવાની,
વવકબાગ, વ સાદ ધધ અનયે બાળિક્લોનયે બસમા બયેસવામા મદદ કરવાની વગયેરબહે ખ મબ જ અસરકારક શમ
બયેતી અનયે િાલુ વાહનયે હબન િબન કરતી ફરજ્લો બજાવવાની હ્લોય છયે. તદુપરાત

ગુજરાત

રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમ ાદ ધવારા મયેળિા, પ્રદશ્થન, સરકારી કાય્થક્રમ, કુદરતી આપવત્તિઓ,
મ
ચ ટણી
તયેમજ કબહેજરુઅબ ક્લોનરજીસ્ટ્રાકટમા સતત

ફરજ બજાવવાની રહબહે છયે . પ્રસર સત ફરજ્લો વવકબાગ

વયટને ફરકતઓનયે સોંપવી ટને ફરહતાવહ જણાતી ન હ્લોઇ કનકન્ડકટરની સીધી ભરતીમા અનામત જગયાઓની
જ્લોગવાઇ નહહીં રાખી જાહબહેરાત આપવામા આવયેબ તરા ગુજરાત રાજય માગ્થ

વાહન વયવહાર

વનગમના તા.૧/૬/૧પ ના પત્રરી કનકન્ડકટર / ડાયવરની જગયાઓમા વવકબાગ્લો માટબહે અનામત
જગયાઓ રાખવામારી મુટને ફરકત આપવા માટબહે દરખાસત કરવામા આવયેબ . પરરુ
બાબતયે ક્લોઇ મજમરી નહહીં આવતા સરકારશીની મજમરીની અપયેક્ષાએ
જાહબહેરાતમા

કનકન્ડકટરની સીધી ભરતીની

વવકબાગ વયટને ફરકતઓ માટબહે જગયાઓ અનામત રાખવામા

ગુજરાત રાજય માગ્થ

સરકારશીની તયે

આવયેબ ન હતી. પુનઃ

વાહન વયવહાર વનગમના તા.રર/પ/ર૦૧પ ના પત્રરી આ બાબતયે

સરકારશીમા રજમઆત કરતા બદર્લો અનયે વાહન વયવહાર વવભાગના તા.૩૦/૧ર/ર૦૧પ ના

પત્રરી વવકબાગ ઉમયેદવાર્લોની ભરતી નહહીં કરવા માટબહે સામાજક નયાય અનયે અવધકારીતા
વવભાગમારી મુટને ફરકત મયેળિવાયયેબ ન હ્લોવારી આ ભરતી પ્રકીયા અનય સ મિના ન મળિયે તયા સુધી ૩
ટકા જગયાઓ ખાબી રાખવા સ મિના આપયેબ છયે, તયે મુજબ ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર
વનગમ ાદ ધવારા કનકન્ડકટરની ભરતીમા આવયેબ પટને ફરરણામમારી ૩ ટકા જગયાઓ ખાબી રાખી અનય
મ કરવામા આવયેબ છયે. તયે જ્લોતા જયા સુધી સીધી ભરતી માટબહે વવકબાગ
ઉમયેદવાર્લોની વનમિ ક
અનામતમારી મુટને ફરકત ન મળિયે તયા સુધી અરજદારની રજુઆત દફતરબહે કરવા રજુઆત કરાયયેબ છયે .
વધુમા ગુજરાત રાજય માગ્થ

વાહન વયવહાર વનગમના તા.ર૯/ર/ર૦૧૬ ના પત્રરી કનકન્ડકટર

કક્ષાની ભરતીમા પ૦ જગયાઓ ખાબી રાખવામા આવયેબ હ્લોઇ અનયે સરકારશીમારી સ મિના મળિયે તયે
મુજબ ઘટતી કાય્થવાહી કરવામા આવશયે તયેમ જણાવયેબ છયે.
૬.

ઉપર્લોકત વવગતયે અરજદારશી દવયે મીનાબહબહેન વવષિુપ્રસાદ અનયે ગુજરાત રાજય માગ્થ
વાહન વયવહાર વનગમની બયેળખત અનયે મ અને મૌળખક રજમઆત્લો જ્લોતા પ્રસર સત કબહેસમા હુ નીિયેના તારણ
ઉપર આવુ છ.
(૧)

ભારવતય વવકબાગ ધાર્લો, ૧૯૯પ ની જ્લોગવાઇઓ મુજબ કનકન્ડકટરની સીધી ભરતીમા ૩
ટકા જગયાઓ વવકબાગ ઉમયેદવાર્લો માટબહે અનામત રાખવાની રાય છયે . જે ગુજરાત રાજય
માગ્થ

વાહન વયવહાર વનગમની જાહબહેરાતમા સપષટપણયે દશા્થવયેબ નરી કબહે , વવકબાગ

ઉમયેદવાર્લો માટબહે જગયાઓ અનામત હ્લોવા અંગયે જાહબહેરાતમા ક્લોઇ ઉઉલબયેખ કરવામા આવયેબ
નરી.
(ર)

કનકન્ડકટરના કાય્થ અનયે ફરજ્લો સતત હબન-િબન પ્રકારની હ્લોવારી તયેનયે ભરતીની
પ્રટને ફરક્રયામારી મુટને ફરકત આપવા માટબહે સામાજક નયાય અનયે અવધકારીતા વવભાગ હસતકની
તાવત્રક સવમવતમારી મુટને ફરકત મયેળિવવા માટબહે ક્લોઇ કાય્થવાહી કરવામા આવયેબ નરી.

(૩)

વવકબાગ વયટને ફરકતઓ માટબહેના કવમશનરશીની કિયેરી ાદ ધવારા વવકબાગ અરજદારની રજમઆત
પરતવયે ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમ ાદ ધવારા ક્લોઇ કાય્થવાહી કરાયયેબ નરી

કબહે અરજદાર અનયે

વવકબાગ વયટને ફરકતઓ માટબહેના કવમશનરશીની કિયેરીનયે ક્લોઇ જવાબ

પાઠવવામા આવયેબ નરી.
(૬)

કબહેસની સમગ્ર બાબત્લો ાદ ધયાનયે બઇ હુ નીિયે મુજબ હક
ુ મ કરુ છ .
- હુ ક મિ –
ગુજરાત રાજય માગ્થ વાહન વયવહાર વનગમ, અમદાવાદ ાદ ધવારા કનકન્ડકટરની સીધી ભરતી માટબહે

વર્થ ર૦૧પ મા આપવામા આવયેબ જાહબહેરાત અનવયયે વવકબાગ ઉમયેદવારની કઇ કબહેટબહેગરી માટબહે કબહેટબા ટકા
વવકબાગ ઉમયેદવાર રાખી શકાશયે અનયે કઇ કબહેટબહેગરીના વવકબાગ ઉમયેદવારનયે મુટને ફરકત આપવી કબહે કબહેમ?

તયે

અંગયે સામાજક નયાય અનયે અવધકારીતા વવભાગની અનુમતી મયેળિવવા કાય્થવાહી કરી તયે અનવયયે બાકી
રહબહેબ જગયાઓ વવકબાગ ઉમયેદવારરી ભરવા માટબહે તાકીદબહે વનયામાનુસાર કાય્થવાહી કરવામા આવયે તરા
અરજદારની અરજન્લો તયે અનવયયે વનકાબ કરવા હક
ુ મ કરુ છ .
ઉપર્લોકત હક
ુ મ સારયે હુ પ્રસર સત કબહેસન્લો વનકાબ કરુ છ .
(સંજ્ય નંીદન)
કમમિશનર
નકબ રવાનાઃ(૧)

ુ સાીદ, ૪૯, પાર્ટ રિભાગીન બંગલોઝ, મ.ુ પો. પઅરાપરુ , તા.જ. ગાંધભાગીનગર તરફ
ીદિઅ મિભાગીનાબહટેન મિષ્પ્ર
જાણ સાર.

(૨)

ુ રાત રાજ્ય મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર મનગમિ, મિધ્યસર કચઅરદ,
મિઅનઅજીંગ ડદરટેકરરશભાગી, ગજ
નરોડા પારદ્યા, અમિીદાિાીદ.

