
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. ૫૩૯/૨૦૧૫ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૭/૨૦૧૬ 

િાદાઃ- 
કિરાણાગી  મિનહલુ મિગનભાઇ,
મ.ુ સખુપરુ, િા્ય રાણપરુ, પો.(િાકુના) ખારિાગી્યા,
તા. ભેંસાણ જજ. જુનાગઢ

મિરુધધ
પ્રમતિાદાઃ  - 

સળિિશાગી,
ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિ,

બલોક નં. ૪/૧ મિાળિ, ડ્. જીિરાજ મિિટેતા ભિન,

ગાંધાગીનગર 

૧. અરજદારશાગી,  કિરાણાગી મિનહલુ મિગનભાઇ ધિારા તનઓનાગી /૩/૨૦૧૬ નાગી અરજી કટે

જે આ કોર્ટનન  તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ મિળિનલ છન થાગી ગજુરાત ગૌણ સનિા પસંદગાગી

મિંડળિનાગી  જાિટેરાત ક્રમિાંક ૯/૨૦૦૮ અનિ્યન  થ્યનલ ’’ સિા્યક કારકુન’’ નાગી ભરતાગીમિાં

અપંગ ઉમિનદિાર તરાકટે મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી કલનકરર કિનરા મિારટે મનમિણુંક નિા

આપાગી અન્યા્ય કરટેલ િોિા અંગનનાગી ફકર્યાદ મિળિનલ  પ્રસરતુ  ફકર્યાદનન ભારતાગી્ય

મિકલાંગ ધારો-  ૧૯૯૫ નાગી કલમિ ૫૯ (બાગી)  િટેઠળિ નોંધણાગી  કરા કટેસ નં.  પ૩૯/૨૦૧૬

તરાકટે દાખલ કરા સનુાિણાગીનાગી પ્રકક્ર્યા િાથ ધરટેલ.

ર. તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૬  ના રોજ આ કોર્ટ ધિારા રાખિામિાં આિનલ સનુાિણાગીમિાં

િાદાશાગી કિરાણાગી મિનહલુભાઇ અનન પ્રમતિાદા ગજુરાત ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિના

સનકશન અમધકારાશાગી આર.જે. પરમિાર ઉપસસથત રિટેલ.

૩. િાદા શાગી કિરાણાગી મિનહલુભાઇ ધિારા લનળખત અનન મિૌળખક રજપઆત કરિમિાં આિનલ

કટે ગજુરાત ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિનાગી જાિટેરાત ક્રમિાંક ૯/૨૦૦૮ થાગી ળબનસળિિાલ્ય

સનિાના ’’સિા્યક કારકુન’’ નાગી જાિટેરાત પ્રમસધધ થ્યનલ.  કુલ ૧૫૫૭ ખાલાગી જગ્યાઓ



દશા્ટિનલ જેમિાં શાકરરાક મિકલાંગતા ધરાિતા ઉમિનદિારો મિારટે  ૪૬ જગ્યાઓ અનામિત

રાખિામિાં આિનલ. જે પૈકા  ૨૯ જગ્યા મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી તમિામિ જજલલા કલનકરર

કિનરા મિારટે,  પ જગ્યા નાણાં મિભાગ િસતકનાગી કિસાબ અનન મતજોરા કિનરાઓ મિારટે,  ૯

જગ્યાઓ નાણાં મિભાગ િસતકના િાળણજ્યક પનરા કિનરાઓ મિારટે અનન ૩ જગ્યાઓ

આરોગ્ય તબાગીબાગી  સનિાઓ કમમિશનરશાગી આરોગ્ય અનન તબાગીબાગી કિનરાઓ મિારટે મિકલાંગ

ઉમિનદિારો મિારટે અનામિત રાખિામિાં આિનલ. પ્રસરતુ જાિટેરાત અનિ્યન તા. ૧/૦૨/૨૦૦૯

ના રોજ ્યોજા્યનલ લનળખત સપધા્ટાતમિક  પરાક્ષાનું પરાણામિ  તા.૨૧/૭/૨૦૦૯ ના રોજ

ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિ ધિારા ગજુરાત સરકારના ગનઝનર મિારફત પ્રમસધધ થ્યનલ,

જેમિાં  શાગી િારાણાગી મિનહલુકુમિાર જનરલ કટેરટેગરામિાં  મિકલાંગ ઉમિનદિાર તરાકટે ઉતાગીણ્ટ

થ્યનલ છન.  તનઓએ ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિ ધિારા ખાતાઓનાગી પસંદગાગી મિારટે

બોલાિિામિાં આિતા પસંદગાગીના કદિસન અગ્રતાક્રમિન મિાંગતા મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી

કલનકરર કિનરાઓ મિારટે મિકલપ નં.  ૧  આપનલ.  મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી કલનકરર

કિનરાઓ મિારટે મિકલાંગ ઉમિનદિારોમિારટે ર૯ જગ્યાઓ અનામિત િતાગી,  આમિ છતાં મિાત

૧૩  મિકલાંગ ઉમિનદિારોનન જ મિિટેસલુ મિભાગ િસતક કલનકરર કિનરામિાં મનમિણુંક

આપિામિાં આિનલ અનન ૧૬ જગ્યાઓ બાકા િોિા છતાં  તનઓનન મિકલાંગ કટેરટેગરાનાગી

જગ્યાઓ ખાલાગી જગ્યાઓ િોિા છતાં ાત્યાં મનમિણુંક નિા આપાગી અન્યા્ય કરટેલ છન .  આ

બાબતન તનઓએ ગજુરાત  ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિ પાસન આર.રા.આઇ. િટેઠળિ મિાકિતાગી

મિાંગિા છતાં તનઓનન સંતોષકારક મિાકિતાગી ગૌણ સનિા આ્યોગ ધિારા આપિામિાં આિનલ

નથાગી.  શાગી કિરાણાગીએ જણાિનલ કટે તનઓનન મિનરારનાક્રમિ પ્રમિાણન ૧૦૯૪ અનિ્યન  કિસાબાગી

મન્યામિકશાગી કિનરા િસતક જપનાગઢ જજલલા કિનરામિાં ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિના

તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૬ ના પતથાગી મનમિણુંક મિળિતા તનઓ મનમિણુંકનાગી જગ્યાએ  િાજર થ્યનલ

છન. પરંર ુજે તન સમિ્યન  તનઓનન તક આપિામિાં આિાગી  િોત તો  તનઓ મિિટેસલુ મિભાગ

િસતકનાગી જજલલા કલનકરર કિનરામિાં  મનમિણુંક મિનળિિાગી શક્યા િોત અનન  તનઓનન અન્યા્ય

ન થાત.

૪. ગજુરાત ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિના ના્યબ સળિિશાગી, આર.જે.પરમિાર ધિારા

મિૌળખક રાતન  રજુઆત કરિામિાં આિનલ કટે જાિટેરાત ક્રમિાંક ૯/૨૦૦૮ અનિ્યન  પસંદગાગીનાગી

પ્રકક્ર્યા પ પણ્ટ થ્યન લાંબો સમિ્ય થઇ ગ્યનલ છન .  તથા તન અંગનનો રટેકડ્ટ પણ મન્યમિોનસુાર

નાશ થ્યનલ છન. જેથાગી િિન સમિ્ય મિ્યા્ટદા બિારનાગી અરજદારનાગી રજુઆત િોઇ તન  ગ્રાિ્ય



પાત નથાગી.  િધ ુ સનુાિણાગી મિારટે પ્રસરતુ કટેસનાગી મદુત તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ

રાખિામિાં આિનલ.

પ. તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજનાગી સનુાિણાગીમિાં િાદા શાગી મિનહલુ કિરાણાગી ધિારા પનુઃ

તનઓનન કિનરા ફાળિિણાગીમિાં ગૌણ સનિા મિંડળિ ધિારા અન્યા્ય કરા્યનલ િોિાનું જણાિાગી

ન્યા્યાગીક પ્રકક્ર્યા િાથ ધરા મિંડળિ સામિન ્યોગ્ય  હકુમિ કરિા રજુઆત  કરા્યનલ. 

૬. ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિના ના્યબ સળિિશાગી,  આર.જે.પરમિાર ધિારા ના્યબ

સળિિશાગી એ.આર.રાિલનાગી સિા સાથનના તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ના પતથાગી કરટેલ લનળખત

રામિાકસ્ટ રજુ કરટેલ જેમિાં તનઓએ જણાિનલ કટે, મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી જજલલા કલનકરર

કિનરાનાગી  ૧૦૬૨ ખાલાગી જગ્યાઓ ભરિા મિારટે મિનરાર ક્રમિ અનસુાર ફાળિિણાગીનાગી કા્ય્ટિાિા

િાથ ધરિામિાં આિતાં ૬૪૪ જનરલ કટેરટેગરાના ઉમિનદિારોનન મિનરાર અનસુાર અનન ખાતા

પસંદગાગી મજુબ કલનકરર કિનરાઓમિાં  મનમિણુંક કરા ફાળિિણાગી કરિામિાં આિનલ. જેમિાં ૪

શાકરરાક ખોડખાંપણ ધરાિતા ઉમિનદિારોનો સમિાિનશ થ્યનલ છન .  િાદાશાગી મિનહલુ

મિગનભાઇ કિરાણાગીના પસંદગાગી ક્રમિ અનસુાર નંબર આિતા સધુાગીમિાં  જજલલા કલનકરર

કિનરાઓનાગી તમિામિ જગ્યાઓ ભરાઇ ગ્યનલ િતાગી જેના કારણન તનઓનન  કલનકરર કિનરામિાં

પસંદગાગી  મિળિા શકટેલ ન િતાગી શાગી કિરાણાગીએ  મન્યામિક કિસાબ અનન મતજોરા  કિનરા

મિારટેનો મિકલપ આપતાં તનઓનન પસંદગાગી મજુબ કિસાબાગી મતજોરા કિનરા જુનાગઢ

જજલલાનાગી ફાળિિણાગી  કરિામિાં આિનલ.  તનઓનાગી મિનરાર પછાના અન્ય કોઇ ઉમિનદિારોનન

જજલલા કલનકરર કિનરા ફાળિિિામિાં આિનલ નથાગી.  જે તન સમિ્યન શાગી કિરાણાગી ધિારા

પસંદગાગી સામિન કોઇ િાંધો લનિામિાં આિનલ નથાગી.  િધમુિાં પ્રસરતુ જાિટેરાત અનિ્યન

પકરણામિ પ્રમસધધ ક્યા્ટ બાદ પસંદગાગી ્યાદા પરના તમિામિ લા્યક ઉમિનદિારનાગી મનમિણુંક

અથ્ ફાળિિણાગી થઇ ગ્યન ૭ િષ્ટ જેરલો સમિ્ય વ્યમતત થ્યનલ િોઇ આ ફકર્યાદ પરાતિન

િિન કોઇ કા્ય્ટિાિા અપનળક્ષત ન િો્ય  કટેસ દફતરટે  કરા  મનકાલ કરિામિાં આિન તનિાગી

રજપઆત કરટેલ.

૭. િાદાશાગી મિનહલુ કિરાણાગી અનન ગજુરાત ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિનાગી રજુઆત

ધ્યાનન લઇનન હું નાગીિનના તારણ ઉપર આવું છ.ં

(૧) ગજુરાત ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિનાગી જાિટેરત ક્રમિાંક ૯/૨૦૦૮ અનિ્યન કુલ

૧૫૫૭  ખાલાગી જગ્યાઓ પૈકા ૯૩૪  જગ્યાઓ મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી  કલનકરર

કિનરાઓ મિારટે દશા્ટિિા આિનલ જેમિાં ર૯ જગ્યાઓ મિકલાંગ ઉમિનદિારોથાગી ભરિાનાગી

થતાગી િતાગી. 



(ર) આમિ છતાં તા.૨૧/૨/૨૦૦૯  ના રોજ પ્રમસધધ થ્યનલ પસંદગાગી ્યાદામિાં

૪૦ મિકલાંગ ઉમિનદિારોનાગી પસંદગાગી કરિામિાં આિનલ છન.  જે પૈકા મિિટેસલુ મિભાગ

િસતકનાગી કલનકરર કિનરાઓ મિારટે ૪ જેરલાગી મિકલાંગ ઉમિનદિારોનાગી ફાળિિણાગી કરિામિાં

આિનલ છન.  આમિ મિિટેસલુ મિભાગ િસતકનાગી કલનકરર કિનરાઓમિાં  મન્યત  કરા્યનલ ૨૯

મિકલાંગ ઉમિનદિારોનાગી સામિન ફકત ૪  ઉમિનદિારોનન  ફાળિિનલ  જણા્ય છન.  જનરલ

કટેરટેગરાના મિકલાંગ ઉમિનદિારોનન ખાતાનાગી પસંદગાગી  મિારટે  અન્ય ઉમિનદિારો કરતાં

િિટેલા બોલાિનલ િોત તો જનરલ કટેરટેગરાના મિકલાંગ ઉમિનદિારો  સબંમધત જગ્યાઓ

ઉપર ્યોગ્ય પસંદગાગી મિનળિિાગી શક્યા િોત. પરંર ુસબંમધત કટેરટેગરાના ઉમિનદિાર સાથન જ

મિનરાર મજુબ મિકલાંગ ઉમિનદિારોનન પસંદગાગી મિારટે બોલાિિામિાં આિતા મિકલાંગ

ઉમિનદિારોનન ખાતાનાગી પસંદગાગી મિારટે મિમિધ જગ્યાઓ મિારટેનો મિકલપ મિળિા શકટેલ નથાગી.

જેથાગી િિન પછા ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિ ધિારા  મિકલાંગ ઉમિનદિારોનન જે તન

કટેરટેગરામિાં અગ્રતાથાગી પસંદગાગીનાગી તક આપિામિાં આિન તો તનઓ પસંદગાગી મજુબના

ફાળિિણાગી મિનળિિાગી શકશન.

(૩) પ્રસરતુ ભરતાગી થ્યાનન લાંબો સમિ્ય િાગીતાગી ગ્યનલ છન.  ઉમિનદિારો મનમિણુંકિાળિા

જગ્યાએ લાંબા સમિ્યથાગી િાજર થઇ મન્યમમિત મનમિણુંક પણ મિનળિિાગી સનિામિાં કા્ય્ટરત છન .

તથા પ્રસરતુ ભરતાગી  અંગનન ુરટેકડ્ટ પણ મિંડળિનાગી રજુઆત મજુબ  ઉપલબધ નિબ્ધ નહીં િોિાના

કારણન િિન આ કટેસમિાં પનુઃ મિિારણા કરિા મિારટે કોઇ કારણ રિટેર ું નથાગી. સમિગ્ર બાબતો

ધ્યાનન લઇનન હું નાગીિન મજુબનો હકુમિ કરુ છં.

હકુમિ
શાગી કિરાણાગી મિનહલુ મિગનભાઇનાગી રજપઆત સમિ્ય મિ્યા્ટદામિાં  કરિામિાં આિનલ ન 

િોિાના કારણોસર રદ કરંુ છં .

ઉપરોકત હકુમિ સાથન હું પ્રસરતુ કટેસનો મનકાલ કરંુ છં .

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ  -

(૧) કિરાણાગી  મિનહલુ મિગનભાઇ, મ.ુ સખુપરુ, િા્ય રાણપરુ, પો.(િાકુના) ખારિાગી્યા, તા. ભેંસાણ 
    જજ. જુનાગઢ  તરફ જાણ સાર. 
(ર) સળિિશાગી, ગૌણ સનિા પસંદગાગી મિંડળિ, બલોક નં. ૪/૧ મિાળિ, ડ્. જીિરાજ મિિટેતા ભિન, ગાંધાગીનગર 




