
કોર્ટ ઓફ કમમિશનર (મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટેના)
ગજુરાત રાજ્ય

( Deemed Civil Court)   મિકલાંગ ધારો   (  સમિાન તકો  ,   અમધકારોનું રક્ષણ અનન પ પણ્ટ ભાગાગીદારા  )   ૧૯૯૫
ભોં્યતળળિ્યન બલોક ન.ં ૧૬, જુના સળિિાલ્ય, સનકરર-૧૦, ગાંધાગીનગર- ૩૮૨૦૧૦

કટેસ નં. ૫ર૬/૨૦૧૫ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૭/૨૦૧૬ 

અરજદારઃ  - 
રણજીતસાગીગ પ્યારાસાહટેબ ગોહાલ,
ધાગી સોસાસ્યરા ફોર ફાઝાગીકલાગી હટેન્ાકટેપ્ અમિદાિાદ,
૦૬,સદુામિા હાઉસ,મ્રિતમિનગર,એલાગીસબાગીજ,
અમિદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

મિરૂધધ
સામિાિાળિાઃ  -

(૧) શાગી સળિિ,રાજ્ય રમિતગમિત પકરષદ, યિુક સનિા અનન સાંસ્કમતક ્રિવ કમતઓ, ગાંધાગીનગર.

(ર) શાગી કમમિશ્નરશાગી, યિુક સનિા અનન સાંસ્કમતક ્રિવ કમતઓ, ગાંધાગીનગર.

(૩) શાગી સાગીનાગી્યર કોિ,સપોર્ટસઓથોરારા ઓફ ગજુરાત, ગાંધાગીનગર.

(૪) શાગી સંકદપ ્રિધાન,્ા્યરટેકરરશાગી જનરલ,સપોર્ટસઓથોરારા ઓફ ગજુરાત, ગાંધાગીનગર.

(પ) શાગી તનસખુ છાંરબાર, સહા્યક મન્યામિક,બલોક નં. ૧૪, ૩ જે મિાળિ, જુના સળિિાલ્ય, ગાંધાગીનગર

મિષ્યઃ-  મિકલાંગ ધારો (સમિાન તકો,અમધકારોનું રક્ષણ અન પપણ્ટ ભાગાગીદારા ) ૧૯૯પ અનિ્યન ફકર્યાદ. 

૧ અરજદારશાગી ધાગી સોસાસ્યરા ફોર ફાઝાગીકલાગી હટેન્ાકટેપ્  અનન રણજીતસાગીગ પ્યારાસાહટેબ

ગોહાલ તથા અન્ય અરજદારો ધિારા તા.૩૧/૧૦/ર૦૧પ થાગી આ કોર્ટમિાં રજુઆત

કરિામિાં આિનલ કટે, ગજુરાત સરકારના સપોર્ટસ ઓથોરારા  ધિારા રાાષરા્યકક્ષાએ અનન

આંતરરાાષરા્યકક્ષાએ મિજેતા ખનલા્ાઓનન ખનલ ્રિમતભા પરુસકાર સામિાન્ય રમિતિાગીરોનાગી

જેમિા આપિામિાં આિતા નથાગી.  ્રિસર કત અન્યા્ય  દપર કરા મિકલાંગ ધારો,  ૧૯૯પ

અનિ્યન મિકલાંગ રમિતિાગીરોનન સમિાન ધોરણન લાભ મિળિન  તનિા આદટેશ કરિા  ફરા્યાદ



કરિામિાં આિનલ.  ્રિસર કત રજુઆતનન કટેસ નં.પર૬/ર૦૧પ તરાકટે નોંધણાગી કરા કટેસ

રજીસરરમિાં કટેસ દાખલ કરા ્રિમતિાદાઓનન તા.૪/૧૧/ર૦૧૫ નાગી મદુતન હાજર રહટેિા

જણાિિામિાં આિનલ.

ર. તા.૪/૧૧/ર૦૧પ નાગી મદુતન િાદા ધાગી સોસા્યરા ફોર ફાઝાગીકલ હટેન્ાકટેપ્,

અમિદાિાદ તરફથાગી સંસથાના ્રિમખુ શાગી કાનતાગીભાઇ પરમિાર,  શાગી રણજીતમસતસિંહ ગોહાલ

તથા તમિામિ અરજદારો હાજર રહટેલા.  મદુતન તમિામિ અરજદારોએ લનખાગીત અનન મિૌળખક

રજુઆત કરતાં જણાિનલ કટે,  રાાષરા્યકક્ષા અનન આંતર-રાાષરા્યકક્ષાએ મિજેતા થનાર

ખનલા્ાઓનન ખનલ ્રિમતભા પ પરસકાર આપિા બાબતન કદવ્યાંગ ખનલા્ાઓનાગી મિાંગણાગી હોિા

છતાં ્ા્યરટેકરર જનરલ, સપોર્ટસ ઓથોરારા ઓફ ગજુરાત  ધિારા  ્રિશ્નનો કોઇ મનકાલ

ન કરતાં બાબત ર૦૧૩-૧૪ થાગી આ બાબત પ્તર રહટેલ છન , જે ધ્યાનન લઇ  ્ા્યરટેકરર

જનરલ, સપોર્ટસ ઓથોરારા ઓફ ગજુરાત ધિારા સામિાન્ય ખનલા્ાઓ મિારટેનાગી ્યોજનાઓ

સાથન એકસતુ્રતા રાખાગી સામિાન્ય ખનલા્ાઓનાગી જેમિ કદવ્યાંગ ખનલા્ાઓનન સમિાન ધોરણન

પ પરસકાર અનન ્રિોોતસાહન આપિા મિારટેનાગી નાગીમત નકકા કરિામિાં આિન. અરજદારો ધિારા

ભારત સરકારના મિાગીનાગીસરા ઓફ યથુ એફટેસ્ટ એન્ સપોર્ટસ,  ગિ્ટમિનનર ઓફ કણા્ટરક

ઝારખં્ રાજ્ય,  ઉત્તર ્રિદટેશ રાજ્ય તથા અન્ય રાજ્યોનાગી કદવ્યાંગ ખનલા્ાઓ મિારટેનાગી

્રિોોતસાહક નાગીમતઓ રજુ કરા તન મજુબ ગજુરાત રાજ્ય મિારટે કદવ્યાંગ ખનલા્ાઓ મિારટે પણ

નાગીમત તૈ્યાર કરિામિાં આિન તનિાગી રજપઆત કરા.

૩. ્રિસર કત કટેસનાગી તા.૪/૧૧/ર૦૧પ,  ર૦/૧૧/ર૦૧પ,  ૪/૧ર/ર૦૧પ,  ૧૮/૧ર/ર૦૧પ,

૮/ર/ર૦૧૬,  રર/ર/ર૦૧૬,  ૧/૩/ર૦૧૬,  રર/૩/ર૦૧૬,  ૧ર/૭/ર૦૧૬ અનન  ર૬/૭/ર૦૧૬

ના રોજ િખતોિખત મદુતો રાખિામિાં આિનલ.   મદુત સમિ્યન ્ા્યરટેકરર જનરલ,

સપોર્ટસ ઓથોરારા ઓફ ગજુરાતના ્રિમતમનમધ ધિારા લનળખતમિાં રમિતગમિત મિં્ળિનન

આપિામિાં આિનલ તા.પ/૧૦/ર૦૧પ નો પત્ર રજુ કરા જણાિિામિાં આિનલ કટે,

રમિતગમિતના ક્ષનત્રમિાં મિકલાંગોનન સામિાન્ય  રમિતિાગીર ખનલા્ાઓનાગી મિાફક લાભો

આપિા મિારટેનાગી આિાગી કોઇ ્યોજના અમિલમિાં ન હોઇ લાભો આપાગી શકા્ય તનમિ નથાગી.

ોત્યારબાદ તનઓ ધિારા રાજ્ય સરકારનન મિકલાંગો મિારટે અલગથાગી નાગીમત બનાિિા

તા.૮/૧ર/ર૦૧પ ના પત્રથાગી સરકારશાગીમિાં રજુ કરિામિાં આિનલ ભલામિણનાગી મિગતો રજપ

કરા્યનલ.



૪. છનલલાગી મદુત દરમ્યાન સપોર્ટસ ઓથોરારાના  ્રિમતમનમધ ધિારા રાજ્ય સરકારના

રમિતગ ગમિત,  યિુા અનન સાંસ્કમતક ્રિવ કમત્તઓ મિભાગ  ધિારા તા.ર૮/૩/ર૦૧૬ ના

ઠરાિ ક્રમિાંકઃ એસજીએ/૧૦ર૦૧૬/૧૬૧/બ થાગી ખનલા્ા ્રિમતભા પ પરસકાર ્યોજના જાહટેર

કરિામિાં આિનલ તનનાગી અંગનજી અનન ગજુરાતાગી પોલાગીસાગીનાગી નકલ રજુ કરટેલ છન .  જેમિાં

રાાષરા્ય અનન આંતર-રાાષરા્ય કક્ષા મનદષા નિર્દીાષર  રમિતગમિત સપધા્ટઓમિાં  મિજેતા ગજુરાતના

કદવ્યાંગ ખનલા્ાઓનન પ પરસ્કત કરિાનાગી ્યોજના તૈ્યાર કરિામિાં આિનલ છન. જેનાગી નકલ

અરજદારોનન પણ આપિામિાં આિતાં અરજદારો ધિારા ્રિસર કત નાગીમત િંિાણન લઇ હિન

આ બાબતન તનઓનન કોઇ ્રિશ્ન રહટેતો ન હોઇ ્રિસર કત કટેસ રદ કરિા અનન કટેસ દફતરટે

કરિા રજુઆત કરિામિાં આિનલ છન, જે ધ્યાનન લઇ હું નાગીિન મજુબ હકુમિ કરંુ છં .

હકુમ

રાજ્ય સરકાર ધિારા તા.  ૨૮/૩/૨૦૧૬ના ઠરાિથાગી  કદવ્યાંગ ખનલા્ાઓનન

પરુસ્કત કરિા મિારટે ખનલ્રિમતભા પરુસકાર ્યોજના ્રિમસધધ કરિામિાં આિનલ હોઇ અનન

્રિસરતુ કટેસના અરજદારોના પશ્નનો મનકાલ થ્યનલ હોઇ ધાગી સોસાસ્યરા ફોર ફાઝાગીકલાગી

હટેન્ાકટેપ્ અમિદાિાદ અનન શાગી રણજીતસાગીગ પ્યારાસાહટેબ ગોહાલ તથા અન્ય

અરજદારો ધિારા કરિામિાં આિનલ કટેસ નંબરઃ પર૬/ર૦૧પ આથાગી દફતરટે કરિા હકુમિ

કરંુ છં . 

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ- 
(૧) શાગી રણજીતસાગીગ પ્યારાસાહટેબ ગોહાલ અનન  ધાગી સોસાસ્યરા ફોર ફાઝાગીકલાગી હટેન્ાકટેપ્ અમિદાિાદ, 
 ૦૬,સદુામિા હાઉસ,મ્રિતમિનગર,એલાગીસબાગીજ,અમિદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૬. તરફ જાણ સારૂ. 
(ર) શાગી સળિિ,રાજ્ય રમિતગમિત પકરષદ, યિુક સનિા અનન સાંસ્કમતક ્રિવ કમતઓ, ગાંધાગીનગર.
(૩) શાગી કમમિશ્નરશાગી, યિુક સનિા અનન સાંસ્કમતક ્રિવ કમતઓ, ગાંધાગીનગર.
(૪) શાગી સાગીનાગી્યર કોિ,સપોર્ટસઓથોરારા ઓફ ગજુરાત, ગાંધાગીનગર.
(પ) શાગી સંકદપ ્રિધાન,્ા્યરટેકરરશાગી જનરલ,સપોર્ટસઓથોરારા ઓફ ગજુરાત, ગાંધાગીનગર.
(૬) શાગી તનસખુ છાંરબાર, સહા્યક મન્યામિક,બલોક નં. ૧૪, ૩ જે મિાળિ, જુના સળિિાલ્ય, ગાંધાગીનગર



(૭) મસલનકર ફાઇલ


