
    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

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

ક�સ   ન.ં પર૩ / ૨૦૧પ �માકં કિમ/ અપગ/૨૦૧પ-૧૬/ 

તા. ર૬ / ૧૧ / ૨૦૧પ

અરજદારઃ- 

ગ�ડલીયા �ેરક જયેશભાઇ

કવાટ�ર ન.ંએચ-ર, સરકાર� વસાહત,

�ુના થાણા, નવસાર� - ૩૯૬૪૪પ.

િવ � �ધ 

સામાવાળાઃ  -

(૧) બાગાયત અિધકાર�,  નાયબ બાગાયત િનયામક�ીની કચેર�,  �ુના ��લા િતજોર� કચેર� પાસે,

ટાઉન   પોલીસ �ટ�શન પાછળ, મોટા બ�ર, નવસાર�-૩૯૬૪૪પ.

(ર) ર�જ��ાર�ી, �ૃિષ �િુનવ�સીટ�, નવસાર�.

ગ�ડલીયા �ેરક જયેશ,  �વારા પોતે અ�થી િવષયક િવકલાગંતા ધરાવતા ઇસમ હોઇ અને

બી.એસ.સી.  હોટ�ક�ચરલ �નાતકના અ�યાસ�મમા ં ગો�ડ મેડલ મેળવેલ છે.  તેઓની નવસાર� �ૃિષ

�િુનવ�સીટ� �વારા અ��ુનાતકના અ�યાસ�ુ ં ર�ર����શનની અર� �િુનવ�સીટ� �વારા �વીકારવામાં

આવતી ન હોઇ આ કોટ�મા ં તા.૧૩/૧૦/ર૦૧પ થી દાવો દાખલ કર� દાદ માગંેલ,  � અ�વયે

તા.ર૯/૧૦/ર૦૧પ ના રોજ �દુત રાખવામા ંઆવેલ.  �દુતે �ી �ેરક ગોડલ�યા વતી તેમના  િપતા�ી

જયેશભાઇ ગ�ડલીયા હાજર રહ�લા છે,  પરં� ુ  �ૃિષ �િુનવ�સીટ�,  નવસાર� તરફથી કોઇ હાજર રહ�લ ન

હતા.  �નુઃ આ ક�સની �દુત તા.ર૦/૧૧/ર૦૧પ ના રોજ રાખવામા ં આવેલ.  �નુઃ આ �દુતે પણ

ર���ાર�ી, �ૃિષ �િુનવ�સીટ� તરફથી કોઇ હાજર રહ�લ નથી.  �ી  �ેરક ગોડલ�યા વતી તેમના  િપતા�ી

જયેશભાઇ ગ�ડલીયા હાજર રહ�લા છે અને તેઓએ તેમના ��ુને  ર���ાર�ી,  �ૃિષ �િુનવ�સીટ� �વારા



અ��ુનાતક અ�યાસ�ુ ં ર�ર����શન કરાવેલ હોઇ તેમને કોઇ �કારનો અ�યાય થયેલ ન હોઇ  દાવો રદ

કરવા અને તેઓએ �કુ�લ દાવો  પાછો ખ�ચવા ર�ુઆત કર�લ છે. 

ક�સની સમ� િવગતો �યાને લઇ �ુ ંનીચે �જુબ �કુમ ક�ંુ �.ં 

�કુમ

�ી ગ�ડલીયા �ેરક જયેશભાઇ �વારા દાખલ કરવામા ંઆવેલ ક�સ નબંર- પર૩/ર૦૧પ પાછો 

ખ�ચવાની આથી અ�મુિત આપી ક�સ રદ ક�ંુ �.ં

( સજંય નદંન )

        કિમશનર ઓફ ધી કોટ� .

�િત , 

ગ�ડલીયા �ેરક જયેશભાઇ, કવાટ�ર ન.ંએચ-ર, સરકાર� વસાહત, �ુના થાણા, નવસાર� - ૩૯૬૪૪પ.

નકલ રવાના - (૧) બાગાયત અિધકાર�, નાયબ બાગાયત િનયામક�ીની કચેર�, �ુના ��લા િતજોર�

     કચેર� પાસે, ટાઉન પોલીસ �ટ�શન પાછળ, મોટા બ�ર, નવસાર�-૩૯૬૪૪પ.

        (ર) ર�જ��ાર�ી, �ૃિષ �િુનવ�સીટ�, નવસાર�.

 

 


