
કોર્ટ ઓફ કમમિશનર (મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટેના)
ગજુરાત રાજ્ય

( Deemed Civil Court)   મિકલાંગ ધારો   (  સમિાન તકો  ,   અમધકારોનું રક્ષણ અનન પ પણ્ટ ભાગાગીદારા  )   ૧૯૯૫
ભોંયતળળિયયે બબ્લોક ન . ૧૬, જુના સળિવાબય, સયેકટર-૧૦, ગા ધીનગર- ૩૮૨૦૧૦

કટેસ નં. ૫૪૧/૨૦૧૬ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૮/૨૦૧૬

િાદાઃ  - 
શાગી એન.આર.ખાાન,
મસમન્યર કલાક્ટ,
ગજુરાત પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો,
ગા ધીનગર
C/o પબ્લોટ ન . ૫૧૭/૧ સયેકટર-૭ બી ગા ધીનગર

મિરુધધ 
પ્રમતિાદાઃ  - 
સભય સળિવશી,
ગજુરાત પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો,
સયેકટર-૧૦ એ, ગા ધીનગર

મિષ્યઃ- મિકલાંગ ધારા હટેઠળ રક્ષણ મિળિા બાબત.
 શાગી એન.આર.ખાાન, મસમન્યર કલાક્ટ,

   ગજુરાત પાણાગી પરુિઠા અનન ગરર વ્યિસસા બોર્ટ,
 ગાંધાગીનગર

અરજદાર શી એન.આર.ખાાનયે તા.૬/૬/૨૦૧૨ ના ર્લોજની અરજીસી આ ક્લોટોનયે તયેઓ િાલુ

સયેવાકાળિ દરમ્યાન વવકબા ગ બનયેબ હ્લોઇ ભારતીય વવકબા ગ ધારા,  ૧૯૯પ ની જ્લોગવાઇ ક્રમા ક-

૪૭(૧)  અનયે ૪૭ (ર)  અનવયયે જરૂરૂરી રક્ષણ આપવા રજાઆત કરત કરેબ.  તયેઓની આ રજુઆતનયે આ

ક્લોટોના કત કરેસ ન . પ૪૧/૨૦૧૬ સી નોંધ કરૂરી દાખાબ કરવામા  આવયેબ. અરજદાર શી એન.આર.ખાાન

મ્લોટ્લોન ન્રુ્લોરૂરીસીઝ (M.N.D.)  નામની ળબમારૂરીસી પીરાતા ૮૦ ટકા વવકબા ગતા ધરાવયે છયે.  આ

અંગયે તયેમણયેઅરજી સાસયે  વસવીબ હ્લોસપીટબ, અમદાવાદનુ  સટર્ટીીફટીફિકત કરેટ રજા કરત કરેબ છયે. 



ર. અરજદાર તા.૨૦/૨/૮૫ સી પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો,  ગા ધીનગર

ખાાતયે  જ્લોરાયયેબ અનયે તા.૧૬/૯/૨૦૧૧ સી ધીરત કરે ધીરત કરે વવકબા ગતાની અસર નીિયે આવયેબ

છયે.  તયેઓએ તા.૧/૪/૨૦૧૬ સી દાકતરૂરી પ્રમાણપત્ર સાસયે મા દગીની રજા મકુત કરેબ છયે.

તયેઓએ તબીબી સહાયના ક્લોઇ બીબ મ ાકત કરેબ નસી કત કરે મા ગયેબ નસી.  તયેઓનયે બ્લોરો ધવારા

ીફહસાબી શાખાાની હળિવી કામગીરૂરીમા  મ ાકત કરેબ છયે.

૩. અરજદારની રજુઆત અનવયયે અરજદાર અનયે પ્રવતવાદૂરીઓનયે ન્લોટૂરીસ કાાઢૂરી આ ક્લોટો

ધવારા તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ર્લોજ  મદુત રાખાવામા  આવયેબ. મદુતયે વાદૂરી હાજર રહત કરેબ છયે,

પર ત ુ બ્લોરો તરટીફિસી ક્લોઇ અવધકારૂરી હાજર રહત કરેબ નસી.   પનુઃ તા.૨૮/૬/૨૦૧૬ અનયે

તા.૨૬/૭/૨૦૧૬ ની મદુત્લો દરમ્યાન અરજદાર પક્ષયે તયેમના પતુ્રશી  જાવયેદખાાન હાજર

રહત કરેબ છયે,  પર ત ુ પ્રવતવાદૂરી બ્લોરો તરટીફિસી ક્લોઇ હાજર રહત કરેબ નસી.  બ્લોરો ધવારા તા.

૨૮/૭/૨૦૧૬ના પત્ર સાસયે બયેળખાત જવાબ અવધકારૂરીશીઓ ધવારા રૂબરૂ રજા કરવામા 

આવયેબ છયે. 

૪. સમગ્ર રૂરીતયે જ્લોતા ,

 અરજદાર મ્લોટ્ટોન ન્રુ્લો ીફરસીઝની ગ ભીર બીમારૂરીસી પીરાય છયે.

 સીવીબ હ્લોસપીટબ, અમદાવાદના સટર્ટીીફટીફિકત કરેટ મજુબ તયેઓ  ૮૦ ટકા વવકબા ગતા ધરાવયે છયે.

 અરજદારત કરે તા.૧/૦૪/૨૦૧૬ સી મા દગીની રજા મ ાકત કરેબ છયે.

 અરજદારનયે બ્લોરો ધવારા સહાનભુ ાવત દાખાવી ીફહસાબી શાખાાની હળિવી કામગીરૂરી સોંપવામા 

આવયેબ છયે,  પર ત ુઅરજદારની ટીફિરજ પરની હાજરૂરી અંગયે ક્લોઇ સપષટતા કરવામા  આવયેબ

નસી.

પ. આસી બનયે પક્ષકાર્લોની બયેળખાત રજાઆત,  રજુ સયયેબ આધાર પરુાવા વગયેરત કરે બાબત્લો અનયે

ભારતીય વવકબા ગ ધાર્લો (સમાનતક્લો, અવધકાર્લોન ુ  રક્ષણ અનયે પાણો ભાગીદારૂરી) – ૧૯૯૫

ની જ્લોગવાઇઓ  ક્રમા ક-૪૭(૧)  અનયે ૪૭(ર)  અનવયયેની જ્લોગવાઇઓ,  તયેઓ સયેવાકાળિ



દરમ્યાન શાીફરરૂરીક વવકબા ગ સયયેબ હ્લોઇ  તયેમનયે વવકબા ગ ધાર્લો- ૧૯૯૫ ની નીિયેની વવગતયે

બાગ ુપરત કરે છયે. 

   (1) No establishment shall dispense with of reduce in rank an employee

who acquires disability during his service.

Provided that, if an employee, after acquiring disability  is not suitable for

the post he was holding, could be shifted to some other post with the pay scale

and service benefits;

Provided further that if is not possible to adjust the employee against any

post he may be kept on a supernumerary post until suitable post available or he

attains the age of superannuation, which earlier.

 (2) No promotion shall be denied to a person merely on the ground of his

disability;

Provided that the appropriate Government mey having regard to the type of

work carried on in any establishment by notification, exempt any establishment

from the provision of the section )  

 ઉપર્લોકત તમામ બાબત્લો ધય્લોન બઇ પ્રસત રત કત કરેસમા  પપુુખત વવિારણાનયે અંતયે આસી
નીિયે મજુબન્લો હકુમ કરવામા  આવયે છયે.

હકુમ

શી એન.આર.ખાાન,  વસનીયર કબાકો,  પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો,

ગા ધીનગરનયે તા.૧/૪/ર૦૧૬ સી  સળિ ગ હાજરૂરી ગણી જે તારૂરીખાસી તયેઓ મા દગીની રજા

પર ગયયેબ છયે,  તયે તારૂરીખાસી તયેઓનયે મળિવાપત્ર તમામ પગાર ભથસાઓ ચકુવી આપવા

જરૂરૂરી કાયોવાહૂરી કરવા પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો,  ગા ધીનગરનયે હકુમ



કરવામા  આવયે છયે. ભારતીય વવકબા ગ ધારા , ૧૯૯૫ ની જ્લોગવાઇ ક્રમા ક -૪૭ (૧) (ર) ની

જ્લોગવાઇઓન્લો અમબ કરૂરી તયેઓનયે જે તયે જગયા પર િાલ ુરાખાવા અસવા જે તયે જગયા પર

િાલ ુરાખાવાનુ  શકય ન હ્લોય ત્લો અવધસ પુખયકની જગયા પર  તયા  સુધી િાલ ુરાખાવા કત કરે જયા 

સધુી તયેનયે માટત કરે ય્લોગય જગયા ઉપબબધ બનયે અસવા તયે વનવ રવવૃત્તિની ઉંમરત કરે પહોંિયે તયે બયે મા સી

જે વહત કરેલ ુહ્લોય  તયા  સધુી.

ઉપર્લોકત હકુમ સાસયે હુ  પ્રસતતુ કત કરેસન્લો વનકાબ કરુ   છ . 

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ-

(૧) શી એન.આર.ખાાન, વસનીયર કબાકો, ગજુરાત પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો, ગા ધીનગર 

    C/o પબ્લોટ ન . ૫૧૭/૧ સયેકટર-૭ બી ગા ધીનગર

(ર) સભય સળિવશી, ગજુરાત પાણી પરુવઠા અનયે ગટર વયવસસા બ્લોરો, સયેકટર-૧૦ એ, ગા ધીનગર


