
    કોટ�  ઓફ કિમશનર (િવકલાગં �ય�કતઓ માટ�ના)

�જુરાત રાજય

(Deemed Civil Court)   િવકલાગં ધારો   (  સમાનતકો  ,   અિધકારો�ુ ંર�ણ અને �ણૂ� ભાગીદાર�  )   ૧૯૯૫

�લોક ન.ં ૧૬ ભોયતળ�યે , ડ�. �વરાજ મહ�તા ભવન, સેકટર-૧૦, ગાધંીનગર-૩૮૨૧૦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�ાથિમક �નુાવણી  ન.ં પરપ  /૨૦૧પ �માકં કિમ/ અપગ/૨૦૧પ-૧૬/ 

તા. ર૮ / ૦૧ / ૨૦૧૬

અરજદારઃ  - 

જશોદાબેન નરો�મભાઇ સોનારા,

રહ�. ડ�/૩૮, ર�વુીર સોસાયટ�, �.ડ�. હાઇ��ુલ રોડ,

સૈજ�રૂ બોધા, અમદાવાદ.

િવ � �ધ 

સામાવાળાઃ  -

(૧) રમેશભાઇ દાન�ભાઇ સોનારા

(ર) કામીનીબેન રમેશભાઇ  સોનારા

(૩) સપનાબેન રમેશભાઇ સોનારા

(૪) �ગર રમેશભાઇ સોનારા

 તમામ રહ�.  સી/૯૮, ��ભાકર ટ�નામે�ટ, �.ડ�. હાઇ��ુલ, 

સૈજ�રુ બોધા, અમદાવાદ.

અરજદાર �ી જશોદાબેન નરોતમભાઇ સોનારા �વારા તા.૧૩/૧૦/ર૦૧પ ના રોજથી તેઓના

કૌ�ંુબીક મકાન િમલકત હકક �હ�સા માટ� તેઓના �દયર અને અ�ય સગાઓ સામે ફર�યાદ દાખલ કર�લ.

���તૃ ક�સ િવકલાગં �ય�કતઓ માટ�ના કિમ�ર�ીના કોટ� ક�સ ર��ટરમા ંક�સ નબંર- પર�/્ર૦૧પ  થી

ન�ધ કર� તા.ર૦/૧૧/ર૦૧પ ની �દુત રાખવામા ંઆવેલ. �થમ �દુતે વાદ� અને �િતવાદ� બ�ે હાજર

રહ�લા નહ�. તા.૪/૧ર/ર૦૧પ ના રોજ ક�સની બી� �દુત રાખવામા ંઆવેલ. �દુતે બ�ે પ�કારોએ હાજર

રહ� ર�ુઆત કર�લ. તા. ૪/૧ર/ર૦૧પ ની �દુતે જશોદાબેન �વારા ર�ુ થયેલ ક�સ પેપરો અને મૌ�ખક

�નુાવણીમા ં તેઓએ જણાવેલ ક�,  ��ભાકર ટ�નામે�ટ,  સૈજ�રુ બોધા,  અમદાવાદ ખાતે આવેલ સી-૪૮

નબંર�ુ ં ટ�નામે�ટ તેઓ�ુ ં �વત�ં મા�લક� કબ� ભોગવટા સાથે�ુ ં છે.  સદર� ુ મકાન �િતવાદ�ઓ �ી



રમેશભાઇ દાન�ભાઇ સોનારા તેમના પ�ની અને તેમના ��ુ અને ��ુવ� ુ �વારા ગેરકાયદ�સર ર�તે

છેતરપ�ડ� આચર�ને પચાવી પાડતા ંતેણીએ સહ�ુ�ંુબ �હજરત કર� અ�ય� જતા ંરહ�� ુ ંપડ�લ છે. તેણીના

��ુ નામે રાક�શ સોનારા ૮૦ ટકા થી વ� ુઅપગં છે અને તેણીની ��ુવ� ુપણ ૯૦ ટકાથી વ� ુઅપગંતા

ધરાવે છે. તેણીના પિત લાબંા સમયથી બીમાર છે. તેણી�ુ ં���તૃ મકાન �િતવાદ�ઓ ખાલી કરતા નથી

અને અવાર-નવાર ગદં� ગાળો આપી �નથી માર� નાખંવાની ધમક� આપે છે, � �યાને લઇ સામાવાળા

સામે પાસા હ�ઠળ કાય�વાહ� કરવી જોઇએઅને તેણીને મકાનનો કબજો મળવો જોઇએ. 

�િતવાદ� �ી રમેશભાઇ દાન�ભાઇ સોનારાએ તા.૪/૧ર/ર૦૧પ ની �દુતે હાજર થઇ લેખીત

ર�ુઆત  અ�ય સાધનીક �રુાવાઓ આપી જણાવેલ ક�,  વાદ�ની ફર�યાદ ખોટ� અને  ઉપ�વી કાઢ�લી

હોઇ તેઓને ક�લૂ મ�ુંર નથી.  વાદ�એ દશા�વેલ ક�,   સી-૯૮,  ��ભાકર ટ�નામે�ટ,  સૈજ�રુ બોધા,

અમદાવાદવા�ં મકાન અમો �િતવાદ�ની માલીક� અને કબ� ભોગવટાવા�ં છે.  ફર�યાદ� કયાર�ય આ

મકાનમા ં રહ�તા નથી.  તે અમોએ સામાવાળા પાસેથી મકાન ખાલી કરવા કોઇ �ુિપયાની માગંણી કર�લ

નથી ક� ફર�યાદ�ને કયાર�ય ગદં� ગાળો આપેલ નથી ક� �નથી માર� નાખંવાની ધમક� પણ આપેલ નથી.

અમો સામાવાળાઓ િવ�ુ�ધ આજ�દન �ધુી કોઇપણ �કારની પોલીસ ફર�યાદ ક� કોઇ �નુો ન�ધાયેલ

નથી.  �થી અમાર� સામે પાસા હ�ઠળ ફર�યાદ કરવાની વાત યો�ય નથી.  ���તૃ ફર�યાદ ચલાવવાની

સ�ા અને અિધકાર આ કોટ�ને ન હોઇ અને ખોટ� ફર�યાદ હોઇ આ ફર�યાદ રદ કરવા ર�ુઆત કર�લ. 

વાદ� અને �િતવાદ� બ�ે પ�કારોની ર�ુઆતો જોતા ં ��� ૃ ક�સમા ં નીચે �જુબની બાબતો

જણાયેલ છે.   

 (૧) વાદ� પોતે િવકલાગં �ય�કત ન હોઇ તેણીને આ કોટ�મા ંફર�યાદ કરવાનો અિધકાર �ા�ત થતો

 નથી. 

(ર) સદર બાબત દ�વાની �કારની હોઇ આ બાબતે આ કોટ� યો�ય કાય�વાહ� કર� શક� છે. પરં� ુ

 ભારિતય િવકલાગં ધારો, ૧૯૯પ ની કલમ - ર (�) અને (ક�) મા ંવાદ�નો સમાવેશ થતો ન હોઇ 

 આ કોટ�મા ંદાવો ચાલવાપા� થતો નથી. 



 ઉપરોકત િવગતે બ�ે પ�કારોની લે�ખત અને મૌ�ખક ર�ુઆતો �યાને લેતા ં �ુ ં નીચે

�જુબ �કુમ ક�ંુ �.ં

�કુમ  .

(૧) વાદ� �ી જશોદાબેન નરો�મભાઇ સોનારાએ દાખલ કર�લ દાવા નબંર -  પરપ/ર૦૧પ માં

અરજદાર િવકલાગં અરજદાર ન હોવાથી અને વાદ�નો િવકલાગં ધારાની કલમ - ર (�)  મા ંસમાવેશ

થતો ન હોઇ આ દાવો રદ કરવા �કુમ ક�ંુ �.ં 

( સજંય નદંન )

        કિમશનર ઓફ ધી કોટ� .

�િત , 

(૧) જશોદાબેન નરો�મભાઇ સોનારા, રહ�. ડ�/૩૮, ર�વુીર સોસાયટ�, �.ડ�. હાઇ��ુલ રોડ, સૈજ�રૂ 

 બોધા, અમદાવાદ.

(ર) રમેશભાઇ દાન�ભાઇ સોનારા

(૪) કામીનીબેન રમેશભાઇ  સોનારા

(પ) સપનાબેન રમેશભાઇ સોનારા

(૬) �ગર રમેશભાઇ સોનારા

 તમામ રહ�.  સી/૯૮, ��ભાકર ટ�નામે�ટ, �.ડ�. હાઇ��ુલ, સૈજ�રુ બોધા, અમદાવાદ.


