
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. ૫૩૫/૨૦૧૫ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૭/૨૦૧૬ 

િાદાઃ  - 
ગનલાતર મિહટેન્દ્રભાઇ પ્રમિણભાઇ, 
આંખનાગી  હોસપાગીરલ સામિન, 
નાગનાથ સોસા્યરા પાછળિ, 
સાિરકંુડલા, અમિનરલાગી 

મિરૂધધ
પ્રમતિાદાઃ  -
રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસરશાગી, 
રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસરશાગીનાગી કિનરા,
ચંદ્રમરમૌલૌલી સ સોસોસાયટય, 
સોસાવરકંુડલોસા, જિ. અમેરલૌલી 

શાગી ગનલાતર મિહટેન્દ્રભાઇ પ્રમિણભાઇ એ તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૫ નાગી અરજીથાગી  રટેનજ ફોરટેસર

ઓકફસરશાગીનાગી કિનરા,  સાિરકંુડલા એ તનઓનન  રોજમિદાર તરાકટે છરા કરાનન  પનુઃસથામપત નહન

કરટેલ હોિાનાગી ફકર્યાદ કરટેલ પ્રસરતુ ફકર્યાદ ભારતાગી્ય મિકલાંગ ધારો- ૧૯૯૫ નાગી કલમિ- ૬૨

હટેઠળિ તપાસ કરા કટેસ નં. પ૩૫/૨૦૧૫ તરાકટે દાખલ કરિામિાં આિનલ છન.

ર. પ્રસરતુ કટેસનાગી સનુાિણાગી  તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬  ના રોજ રાખનલ.  સનુાિણાગીના સમિ્યન

અરજદાર હાજર રહટેલ છન. પ્રમતિાદા પક્ષન કોઇ હાજર રહટેલ નથાગી.

૩. પનુઃ તા.૨૨/૨/૨૦૧૬  ના રોજ મદુતન પક્ષકાર હાજર રહટેલ નથાગી.  પ્રમતિાદા પક્ષન

રટેનજફોરટેસર  અમધકારાશાગી આર.જ. મિોર હાજર રહટેલ અનન તનઓએ લનળખત રામિાકસ્ટ રજુ કરટેલ છન

તન અંગન િધ ુસનુાિણાગી તા.  ૨૮/૬/૨૦૧૬ના રોજ ્યોજા્યનલ મદુતન િાદા અનન પ્રમતિાદા પક્ષો

હાજર રહટેલ છન. િાદા અનન પ્રમતિાદા પક્ષો તરફ નાગીિનનાગી મિગતન રજપઆત કરિામિાં આિનલ છન.



૪. િાદાશાગી ગનલાતર મિહટેન્દ્રભાઇ પ્રમિણભાઇએ તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૬ના પત્ર સાથન લનળખત અનન

મિૌળખક રજપઆત કરતાં જણાિનલ કટે તનઓ રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસ સાિરકંુડલામિાં તા. ૧૪/૧૦/૨૦૦૦

થાગી તા.  ૨૯/૧૦/૨૦૧૦ સધુાગી રોજમિદાર તરાકટે ફરજો બજાિતાં હતાં.  િર્્ટ ૨૦૦૫ મિાં અમિારા

હાજરા ર૪૦ કદિસ કરતાં િધારટે થ્યનલ છન .  તનઓએ  રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસ,  સાિરકંુડલા ખાતન

જાહટેર મિાકહતાગી અમધકાર હટેઠળિ મિનળિિનલ મિાકહતાગી મજુબ તનમિણન  કરટેલ કામિગાગીરાના કદિસો નાગીિન

મજુબ છન.

ક્ર
મિ

સમિ્ય ગાળિો કામિનાગી મિગત કદિસનાગી
સંખ્યા

૧ તા. ૧/૧૨/૨૦૦૫ થાગી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૦૬ િા્યલનસ પર સંદટેશાનાગી આપ લન ૨૬૦
૨ તા. ૧/૧૨/૨૦૦૬  થાગી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૦૭ િા્યલનસ પર સંદટેશાનાગી આપ લન ૧૮૦
૩ તા. ૧/૧૨/૨૦૦૭ થાગી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૦૮ િા્યલનસ પર સંદટેશાનાગી આપ લન ૧૫૬
૪ તા. ૧/૧૨/૨૦૦૮ થાગી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૦૯ િા્યલનસ પર સંદટેશાનાગી આપ લન ૨૩૨

કુલ ૮૨૮

પ. શાગી ગનલાતરટે તનમિનાગી અરજી સાથન તનમિણન કામિગાગીરાનાગી મિગતો દશા્ટિિમિાં આિનલ છન . શાગી

ગનલાતર રજપઆત કરટેલ છન કટે નામિાદાર સમુપ્રમિકોર્ટના ચકુાદા મજુબ તનઓનન કા્યમિાગી કરિા મિારટે

જરૂરા લાભ નહા આપાગી અન્યા્ય કરિામિાં આિનલ છન .

૬. રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસર,  સાિરકંુડલા શાગી આર.જ.મિોર રૂબરુ ઉપસસથત થઇ

તા.૨૮/૨/૨૦૦૬ના પત્ર સાથન લનળખત જિાબ રજપ કરટેલ છન.  જ મજુબ િાદાશાગી ગનલાતર

મિહટેન્દ્રભાઇ દઇ દૈમનક િનતનથાગી રોજમિદાર તરાકટે તા.૧/૧૨/૨૦૦૫ થાગી તા.૩૦/૧૧/૨૦૦૯ સધુાગી જુદા

જુદા સમિ્યન કામિગાગીરા બજાિતાં હતાં  જમિાં  તનઓના કામિગાગીરાના કદિસો તા.૧/૧૨/ ૨૦૦૫ થાગી

તા.૩૦/૧૧/૨૦૦૫ સધુાગી ૨૪૦ કદિસથાગી  કામિગાગીરા િધ ુથ્યનલ છન.   અન્ય કોઇ  િર્્ટ  ર૪૦

કરતાં િધારટે કદિસ થ્યનલ નથાગી.  હાલમિાં સાિરકંુડલા િા્યલનસ ઉપર કોઇ નિા રોજમિદાર

ફાળિિિામિાં આિનલ નથાગી. જુના રોજમિદાર છરા કરા, નિા રોજમિદાર કામિગાગીરા પર રાખિા શક્ય

નથાગી.  િન અનન પ્યા્ટિર મિભાગ ધિારા રોજમિદાર રાખિા ઉપર સંપણુ્ટ પ્રમતબંધ મકુિામિાં

આિનલ છન .  શાગી ગનલાતરનાગી િન મિભાગ હસતક કોઇ ભરતાગી મન્યમમિત કરટેલ ન હતાગી,  જથાગી છરા

કરિાનો  પ્રશ્ન ઉપસસથત  થતો નથાગી.



૭. ઉપરોકત તમિામિ મિગતો જોતા નાગીિનના મદુાઓ ધ્યાન પર આિનલ છન.  શાગી ગનલાતર

મિહટેન્દ્રભાઇ પ્રમિણભાઇ રટેનજફોરટેસર ઓકફસ,  સાંિરકંુડલા ખાતન િર્્ટ ૨૦૦૫ થાગી ૨૦૧૦ સધુાગી

રોજમિદાર િા્યલનસ ઓપરટેરર તરાકટે કામિગાગીરા કરતાં હતાં.

 તનઓનન કોઇ મનમિણુંકપત્ર આપિામિાં આિનલ નથાગી.

 શાગી ગનલાતરનન મિકલાંગતાના કારણન સનિામિાંથાગી છરા કરિામિાં આિનલ નથાગી.

 છરા થ્યા પછા  ઘણાં લાંબા સમિ્ય બાદ તનઓએ  કા્યમિાગી થિા મિારટે રજપઆત કરટેલ છન .

 િન અનન પ્યા્ટિરણ મિભાગનાગી િખતો-િખતનાગી સિુનાઓ અનિ્યન શાગી ગનલાતરનન

પનુઃસનિમિાં લનિામિાં આિનલ નથાગી.

૮. ઉપરોકત તમિામિ મદુાઓ ધ્યાનન લનતાં  સપષર મિાલમુિ પડટે છન કટે પ્રસરતુ કકસસામિાં

પ્રમતિાદા  ધિારા મન્યમિ પ્રમિાણન કા્ય્ટિાહા કરિામિાં આિાગી છન . િાદાશાગી ગનલાતરનન મિકલાંગતાનન

કારણન અન્યા્ય કરિામિાં આિનલ હોિાનું  જણારું નથાગી.  જ ધ્યાનન લઇ  નાગીિન મજુબનો હુકમિ

કરુ છં.

હકુમિ
શાગી ગનલાતર મિહટેન્દ્રભાઇ પ્રમિણભાઇ, તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ નાગી ફરા્યાદ અરજી ગાહ્ય 

રાખિામિાં આિતાગી નથાગી. સદરહુ હુકમિ કટેસનો મનકાલ કરિામિાં આિન છન . 

(સંજ્ય નંદન)

કમમિશનર
નકલ રિાનાઃ  - 

(૧) ગનલાતર મિહટેન્દ્રભાઇ પ્રમિણભાઇ,  આંખનાગી  હોસપાગીરલ સામિન, નાગનાથ સોસા્યરા પાછળિ, 
     સાિરકંુડલા, અમિનરલાગી તરફ જાણ સારૂ.
(ર)  રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસરશાગી,  રટેનજ ફોરટેસર ઓકફસરશાગીનાગી કિનરા, િં્દ્રમિૌલાગી સોસા્યરા,  
     સાિરકંુડલા, જજ. અમિનરલાગી 


