
    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.ં પર૯  / ૨૦૧પ �માકં કિમ/ અપગ/૨૦૧પ-૧૬/ 

તા. ૧ર / ૦ર / ૨૦૧૬

વાદ�ઃ  -

�ી �ુર�શી ફહ�મભાઇ ઇલયાસભાઇ, 

મોઢ��વર� હોલ, નાના તડની વાડ�, 

�.ક�.વાળો ખાચંો, હાઇકોટ�  રોડ,

ભાવનગર.

િવ�ુ�ધ

�િતવાદ�ઃ  -

(૧) �ી અ��ુલભાઇ હમીદભાઇ �ુર�શી

(ર) �ી આજમભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

(૩) �ી ��ુસુભાઇ ઉફ� અબાભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

(૪) �ી �સેુનભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

(�)્ �ી સલીમભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

ન.ં ૧ થી પ રહ�.- �ુર�શી મે�શન, વડવા માઢ�યાફળ�, ભાવનગર.

(૬) �ીમતી ફ�રા�બેન અ��ુલભાઇ તે િશવરાજ મકવાણાના પ�ની

રહ�. જમના�ંુડ કોઠ��ુ ંઝાડ પાસે,  મહમદ� ફલેટ, �ી� માળ, ભાવનગર.

(૭) �ીમતી સલમાબેન અ��ુલભાઇ �ુર�શી તે રફ�કભાઇ અ��ુલરહ�માનના પ�ની 

રહ�. માઢ�યાફળ�, વડવા, �ુર�શીનો ડ�લો, ભાવનગર.

(૮) �ીમતી �હ�દાબેન અ��ુલભાઇ �ુર�શી તે ર�કભાઇ �ુર�શીના પ�ની

�ુર�શી મે�શન, વડવા માઢ�યાફળ�, ભાવનગર.

અરજદાર �ી �ુર�શી ફહ�મભાઇ ઇલયાસભાઇ,  મોઢ��ર� હોલ,  નાના તડની વાડ�,  �.ક�.  વાળો

ખાચંો, હાઇકોટ� રોડ, ભાવનગર�  તા.૧૮/૧૧/ર૦૧પ ના રોજથી િવકલાગં ધારો, ૧૯૯પ હ�ઠળ તેઓના િપતા

મ�ુ�મ �ુર�શી ઇલીયાસ અ��ુભાઇ તા.૧ર/૦૪/ર૦૧૪ ના રોજ અવસાન થયેલ અને તેઓના દાદા �ી



�ુર�શી અ��ુલભાઇ હમીદભાઇની મી�કતમા ંભાગ હ��સો વારસાઇ ર�તે મેળવવા  તેઓના કાકા અને અ�ય

સબંધંીઓ સામે ફર�યાદ કર�લ છે. 

���તૃ ક�સ િવકલાગં �ય�કતઓ માટ�ના કિમ�ર�ીના કોટ� ક�સ ર��ટરમા ં ક�સ નબંર-

પર૯/ર૦૧પ  થી ન�ધ કર� તા.૭/૧ર/ર૦૧૫ ની �દુત રાખવામા ંઆવેલ.  �દુતે વાદ� તથા તેમના

મા��ૃી તથા એડવોક�ટ�ી હાજર રહ�લા, જયાર� �િતવાદ� પ� તરફ� કોઇ હાજર રહ�લા નહ�. ક�સની વ�ુ

�દુત તા.ર૧/૧ર/ર૦૧પ ની તથા તા.ર૦/૧/ર૦૧૬ ની રાખવામા ં આવેલ.  સદર �દુતોએ પણ વાદ�

હાજર રહ�લા છે,  પરં� ુ�િતવાદ� ઓ હાજર રહ�લા નથી.  વાદ� �વારા ર�ુઆત કરવામા ંઆવેલ છે ક�,

�દવાન�રુા રોડ, વોરાવાડ, ભાવનગરની તેઓની સ�ંકુત િમલકત તેમના કાકા�ીઓએ મેળવી લીધેલ છે

અને વાદ� તથા તેમના મા��ૃીને િમલકતમાથંી �ૂર કર� તેમનો હકક-�હ�સો આપવાનો ઇ�કાર કર�લ છે.

�િતવાદ� પ�ે કોઇ હાજર રહ�લ ન હોઇ વાદ�ને થયેલ અ�યાય �ગે કોઇ ચકાસણી કર� શકાયેલ નથી. 

ભારિતય િવકલાગં ધારો, ૧૯૯પ ની કલમઃ ર(એ)  ની જોગવાઇઓ �જુબ વાદ� ક� �િતવાદ�ઓનો

સમાવેશ િવકલાગં ધારાની ���તૃ કાય�વાહ� ચલાવવા માટ� થતો ન હોઇ વાદ�નો દાવો રદ કરવામા ંઆવે

છે. વાદ�એ આ  બાબતે કાયદાની અ�ય કોટ�મા ંદાદ મેળવવી જોઇએ, � �યાને લઇ �ુ ંનીચે �જુબ �કુમ

ક�ંુ �.ં 

                                           �કુમ  .

વાદ� �ી ફહ�મભાઇ ઇલીયાસભાઇ �ુર�શીએ દાખલ કર�લ દાવા નબંર - પર૯/ર૦૧પ આ કોટ�ની

હ�ુમત હ�ઠળ આવતો ન હોઇ આથી  આ દાવો રદ કરવા �કુમ ક�ંુ �.ં 

( સજંય નદંન )

        કિમશનર ઓફ ધી કોટ� .

�િત , 

(૧) �ી �ુર�શી ફહ�મભાઇ ઇલયાસભાઇ, મોઢ��વર� હોલ, નાના તડની વાડ�, �.ક�.વાળો ખાચંો, હાઇકોટ�

 રોડ, ભાવનગર.



(ર) �ી અ��ુલભાઇ હમીદભાઇ �ુર�શી

(૩) �ી આજમભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

(૪) �ી ��ુસુભાઇ ઉફ� અબાભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

(પ) �ી �સેુનભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

(૬) �ી સલીમભાઇ અ��ુલભાઇ �ુર�શી

ન.ંર થી ૬ રહ�.- �ુર�શી મે�શન, વડવા માઢ�યાફળ�, ભાવનગર.

(૭) �ીમતી ફ�રા�બેન અ��ુલભાઇ તે િશવરાજ મકવાણાના પ�ની, રહ�. જમના�ંુડ કોઠ��ુ ંઝાડ પાસે, 

 મહમદ� ફલેટ, �ી� માળ, ભાવનગર.

(૮) �ીમતી સલમાબેન અ��ુલભાઇ �ુર�શી તે રફ�કભાઇ અ��ુલરહ�માનના પ�ની, રહ�. માઢ�યાફળ�, 

 વડવા, �ુર�શીનો ડ�લો, ભાવનગર.

(૯) �ીમતી �હ�દાબેન અ��ુલભાઇ �ુર�શી તે ર�કભાઇ �ુર�શીના પ�ની, રહ�. �ુર�શી મે�શન, 

 વડવા,  માઢ�યાફળ�, ભાવનગર.


