
    કોર્ટ ઓફ કમમિશનર (મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટેના)
ગજુરાત રાજ્ય

(Deemed Civil Court)   મિકલાંગ ધારો   (  સમિાનતકો  ,  અમધકારોન ું રક્ષણ અનઅ પ પૂણ્ટ  ભાગભાગીીદારદ  )   ૧૯૯૫
બલોક નં. ૧૬  ભો્યતળદ્યઅ,ર્ડ. જીિરાજ મિહટેતા  ભિન,સઅકરર-૧૦, ગાંધભાગીનગર-૩૮૨૧૦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
કટેસ  નં. ૫૩૨/૨૦૧પ ક્રમિાંક કમમિ/ અપગ/૨૦૧૬-૧૭/ 

તા.      /    / ૨૦૧૬

અરજીદારઃ  - 
પરબતમસંહ ચંદ્રમસંહ રાિલજી,
નવો વાસ,પ્રફોલોલીત સોસાયટયટી સામા,
રખોલીયાલ ગામ, અમદાાવાદા 

મિરૂધધ

સામિાિાળાઃ  -
(૧) ગજુરાત કટેનસર એનર્ રદસચ્ટઇનચરદરયરુ,

સોલીવોલીલ હોસ્પિટલ કમપિાઉનઉ,
અસારવા, અમદાાવાદા

(ર) મન્યામિકશભાગી,
અંધજન મમંઉળ,વસાપર્,  અમદાાવાદા 

(૩)  ચિ્યંમસધધા મિકલાંગ ઉતકકર્ટ મિંર્ળ ,
અમદાાવાદા 

હક્મ
ભારત સરકારના સામાજજક નયાય અના અધધકારયટીતા મમંતાલય,હ્તકના મખ્ય

ધવકલામંગ કધમશ્નરશોલી નવોલી ી દદાદિલહયટીનાતા.૩/૧૨/૨૦૧૫ ના પિત ક્રમામંક  કકસ નમં. ૫૪૪૮/

૧૦૨૩ /૨૦૧૫/R/૩૧૫૬ અના તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ ના પિત ક્રમામંક  કકસ નમં.  પિ૭૪૯/

૧૧૫૦/૨૦૧૬/R ૩૫૯ સાથા અરજદાારશોલી પિરબતધસસિંહચમંદ્રધસસિંહ રાવલજ, અમદાાવાદા નોલી

તારયટીખ વગરનોલી અરજધનયમોનસ્ારનોલી  કાય્યવાહયટી અથર્થે મળાલ  છા.

ર/- શોલી પિરબતધસસિંહ રાવલ ધવકલામંગ અરજદાાર  છા તાઓએ અરજ સાથા

ધવકલામંગતાન્મં પ્રમાણપિત સામાલ રાખાલ  છા.તાઓનોલી અરજ ધવકલામંગ ધારો , (સમાન

તકો,  અધધકારોન્મં રક્ષણ અના પપણ્ય ભાગોલીદાારયટી ધારો)  ૧૯૯૫ અનવયા કકસ નમં.  ૫૩૨/



૨૦૧૫ થોલી નોંધણોલી કરયટી સબમંધધતોના નોટયટીસ કાઢયટી સન્ાવણોલી માટક તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૬ ના

મદ્ાત રાખવામામં આવાલ.

૩/- પ્ર્રત્ કકસનોલી સન્ાવણોલી તા.૨૦/૧/૨૦૧૬ અના તા.૨૦/૨/૨૦૧૬ ના રોજ

સન્ાવણોલી હાથ ધરયટી સમંબધધતોનોલી રજપઆત લાખખત અના મૌખખક સામંભળવામામં આવોલી. 

૪/- શોલી પિરબતધસસિંહચમંદ્રધસસિંહરાવલધવારા આ કોટ્ય સમક્ષ ઉપિસ્થત થઇ રજપઆત

કરવામામં  આવાલ કક તાઓ  તા.૧૦/૩/૨૦૧૧ થોલી તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૪ સધ્ોલી ્વમંયધસધધા

ધવકલામંગ ઉતકર્ય મમંઉળ,  અમદાાવાદા તરફથોલી એમ.પિોલી.શાાહ,  કકનસર ી દરસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્

ધસવોલીલ હોસ્પિટલ કમપિાઉનઉ,અસારવા,અમદાાવાદા ખાતા માધસક ર.૪૦૦૦/-ના  પિગારથોલી

કકશાોલીયર તરયટીકક કામગોલીરયટી બજાવાલ  છા.  છાદિલલા તાઓના માધસક પિગાર ર. ૫૯૦૦/- મળતો

હતો તાઓના તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ થોલી કોઇ પિણ કારણ દાશાા્યવયા ધસવાય કામ પિર

આવવાનોલી ઈન્ટયટીટયટ્ધવારાના પિાઉવામામં આવાલ  છા.  તાઓએ લાખખત /  મૌખખક

રજપઆતથોલી ગજ્રાત કકનસર રયટીસચ્યઇન્ટયટીયટ્નાવહયટીવટયટી અધધકારયટીશોલી એન.ટયટી.  ચાવઉાનોલી

ી દકનાખોરયટીનો ભોગ બનાલ હોવાન્મં જણાવોલી તથા તાઓના ધપિતાના કકનસરનોલી ખબમારયટી હોઇ

માનવતાના ધોરણા નોકરયટી ચાલ ્રાખવા  આદાકશા આપિવા કોટ્યના રજપઆત કરકલ.

૫/- ગજ્રાત કકનસર એનઉ રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીયટ્ તરફથોલી ઉફ.સમં્કાર દાવા,  સન્ાવણોલીમામં

ઉપિસ્થત રહકલ.  તાઓએ મૌખખક જ્બાનોલીમામં અના તા.૨૦/૧/૨૦૧૬ના પિત ક્રમામંકમ

કકનસર/ લોલીગલ/૧૩૭૨૯ થોલી પિરબતધસસિંહજ રાવલજ  રજપઆત પિરતવા  લાખખત જવાબ

રજપ કરકલ. લાખખત જવાબમામં ગજ્રાત કકનસર રયટીસચ્યઇન્ટયટીયટ્ધવારા  જણાવવામામં આવાલ

કક તાઓનોલી સોસાયટયટી ચારયટીટકબલ ટ્ર્ટ  હકઠળનોંધાયાલ  છા જે ્ટકટ હોસ્પિટલ તરયટીકકનો

દારજજો ધરાવતોલી ન હોઇ નામદાાર કધમશાનરશોલીના ફી દરયાદા ચાલવવાનોલીહક્મત નથોલી તામ

જણાવોલી અરજદાારનોલી ફી દરયાદા રદા કરવાપિાત હોઇ રદા કરવા જણાવાલ.  વધમ્ામં

જણાવાલ કક આ કામના અરજદાારના તાઓના કામદાારનોલીહકસીંયતથોલી હોસ્પિટલના કમ્યચારયટી

તરયટીકક કામા રાખાલ નથોલી. તથા અરજદાારના હોસ્પિટલ તરફથોલી કામનોલી સોંપિણોલી, દાકખરકખ

કક સપ્િરધવઝન સોંપિવામામં આવાલ નથોલી કક પિગારનોલી કોઇ ચક્વણોલી કરવામામં આવાલ નથોલી.

અરજદાારક હોસ્પિટલ અના સાદિલફ હકદિલથ ગ  પિ, બ્લાઇનઉ પિોલીપિલ, એસોસોલીએશાન,  વસાપર્,



અમદાાવાદા,  વચચા થયાલ કરાર અનવયા તામના મળ્માખલકનોલી દાકખરકખ હકઠળ ફરજો

બજાવોલી  છા અના અરજદાારના મહકનતાણ્મં  પિણ સદારહ્ સાદિલફ હકદિલપિગ પિ તરફથોલી ચક્વવામામં

આવા  છા જેથોલી તાઓના મૌખખક હ્કમથોલી છુટા કરવાનો પ્રશ્ન ઉપિસ્થત થતો નથોલી અરજદાાર

ધવારાકરાયાલરજ્આત પ્ર્રત્ સમંજોગો અના કારણો ધયાના લાતામં  હોસ્પિટલના  કબ પલ

મમંજપર નથોલી. 

૬/- અંધજન મમંઉળ અના ્વમંયધસધધા ધવકલામંગ ઉતકર્યમમંઉળ તરફથોલી કોઇ

લાખખત/ મૌખખક રજપઆત મળાલ નથોલી. અરજદાાર ધવારા તાઓએ ગજ્રાત કકનસર રયટીસચ્ય

ઇન્ટયટીટયટ્ સોસાયટયટી પિાસાથોલી વખતોવખત જાહકર માી દહતોલી અધધકાર હકઠળમાળવાલ

માી દહતોલી નકલ અના તાઓના એઉવોકકટનોલીતા.૧૪/૧૦/૨૦૧૪  ના પિતથોલીઅંધજન

ધવકલામંગ મમંઉળ,  કકનસર રયટીસચ્યઇન્ટયટીટયટ્ મોકલવામામં આવાલ નોટયટીસનોલીનકલ રજપ

કરવામામં આવાલ.  જે પિરતવાગજ્રાત કકનસર રયટીસચ્યઇન્ટયટીટયટ્નાતા.૩૦/૧૦/૨૦૧૪ ના

પિતથોલી તાઓના એઉવોકકટશોલી ખરી બ્રિજેશાક્માર ધસસિંધના આપિાલ જવાબનોલી નકલ રજપ કરવામામં

આવાલ  છા.  સદારહ્ નોટયટીસના જવાબમામં કકનસર રયટીસચ્યઇન્ટયટીયટ્ધવારા જણાવવામામં

આવાલ  છા કક,  શોલી પિરબતધસસિંહ ચમંદ્રધસસિંહ રાવલજ ધવકલામંગ ઉતકર્ય મમંઉળ મારફતા

આઉટસોસ્યથોલી કામા રાખાલ  છા.  શોલી રાવલજ ગજ્રાત કકનસર રયટીસચ્યઇન્ટયટીટયટ્ કયારકય

કમ્યચારયટી હતામં નહીં. જેથોલી તાઓના ઇન્ટયટીટયટ્મામં ચાલ ્રાખવા, પિગાર આપિવા કક બોલીજા

કોઇ હકક આપિવાનો પ્રશ્ન ઉપિસ્થત થતામં નથોલી.   

૭/- ઉપિરોકત ધવગતા શોલી પિરબતધસસિંહરાવલજ અના ગજ્રાત કકનસર એનઉ  રયટીસચ્ય

ઇન્ટયટીટયટ્ ધવારા રજપ કરવામામં આવાલ મૌખખક/  લાખખત જવાબ જોતામં,   આ કકસમામં

જણાય  છા કક,શોલી પિરબતધસસિંહરાવલજ ગજ્રાત કકનસર એનઉ  રયટીસચ્યઇન્ટયટીટયટ્ના

કમ્યચારયટી હતામં નહીં  તાઓ ્વયમંધસધધા ધવકલામંગ ઉતકર્ય મમંઉળ તરફથોલી  આઉટસોસ્યના

ધોરણા ગજ્રાત કકનસર એનઉ  રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્ ખાતા કામગોલીરયટી બજાવતામં હતામં  તાઓના

વખતોવખત કામગોલીરયટીનોલી વહચેણોલી સપ્િરધવઝન,  દાકખરકખ વગારક ્વયમંધસધધા ધવકલામંગ

ઉતકર્ય મમંઉળ ધવારા કરવામામં આવાલ.  આમ તાઓ  ગજ્રાત કકનસર  એનઉ ી દરસચ્ય

ઇન્ટયટીટયટ્,  અમદાાવાદાના કમ્યચારયટી ન હોઇ તાઓનો ચારયટીટકબલ ટ્ર્ટ  હકઠળ નોંધાયાલ



અના ગજ્રાત કકનસર એનઉ રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્ ખાતા નોકરયટીમામં પન્મ ચાલ ્રહકવા બાબતા

કોઇ  હકક બનતો નથોલી.

૮/- ગજ્રાત કકનસર એનઉ  રયટીસચ્યઇન્ટયટીટયટ્ધવારા રજપ કરવામામં આવાલ જવાબ

જોતામં તાઓએ  જણાવાલ કક તાઓ ્વતમંત  ’’હોસ્પિટલ’’ હોઇ, તાઓના  ભારતોલીય ધવકલામંગ

ધારો - ૧૯૯૫ લાગ ્પિઉક નહીં.  પ્ર્રત્ બાબતા ઇન્ટયટીટયટ્ન્મં અથ્યઘટન  યોન  યોગય નથોલી.

ગજ્રાત કકનસર એનઉ  રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્ચારયટીટકબલ ટ્ર્ટ હોવા  છતામં સરકારશોલીધવારા

સોલીધા કક અપ્રતયક્ષ રયટીતા પિણ જ્દાા હકરસ્ર સર ગાનટ ઇન એઇઉ અથવા સહાય વગારક

સરકારશોલી ધવારા મળવાપિાત થાય  છા તા સમંજોગોમામં  ભારતોલીય ધવકલામંગ ધારા- ૧૯૯૫

નોલી  જોગવાઇઓ ગજ્રાત કકનસર એનઉ રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્ના લાગ ્પિઉક  છા અના  તાઓ

આ કોટ્યનોલી હક્મત હકઠળ આવા  છા જેથોલી આ કોટ્યનોલી હક્મત નહીં  હોવાનોલી તાઓનોલી

રજપઆત સર ગાહય રાખવામામં આવતોલી નથોલી.  

૯/- ઉપિરોકત ધવગતા  કકસનોલી સમસર ગ બાબતો ધયાના લઇ હ્ મં નોલીચા હ્કમ કર છુમં. 

હકુમિ 

ધવકલામંગ અરજદાાર શોલી પિરબતધસસિંહચમંદ્રધસસિંહરાવલનવો વાસ,પ્રફોલોલીત સોસાયટયટી

સામા,રખોલીયાલ ગામ,અમદાાવાદા, ્વયમંધસધધા ધવકલામંગ ઉતકર્ય મમંઉળ, અમદાાવાદા ધવારા

આઉટસોસ્ય થોલી નોલીમાયાલ  હોઇ તાઓના ગજ્રાત કકનસર એનઉ  રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્ ખાતા

તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૪  થોલી પન્મ નોકરયટીમામં પિરત લાવા બાબતનોલી તાઓનોલી રજપઆતનો

અ્વોલીકાર કરવામામં આવા  છા. પ્ર્રત્ હ્કમ સાથા આ કકસનો ધનકાલ કર્ છુમં.

 

(સંજ્ય નંીદન)
કમમિશનર

મિકલાંગ વ્યકકતઓનાકમમિશનરનભાગી કચઅરદ,
ગજુરાત રાજ્ય, ગાંધભાગીનગર



પ્રમત,  
(૧) ગજ્રાત કકનસર એનઉ રયટીસચ્ય ઇન્ટયટીટયટ્,

સોલીવોલીલ હોસ્પિટલ કમપિાઉનઉ,
અસારવા, અમદાાવાદા

(ર)   ધનયામકશોલી,
અંધજન મમંઉળ,વસાપર્,  અમદાાવાદા 

(૩)  ્વયમંધસધધા ધવકલામંગ ઉતકર્ય મમંઉળ ,
અમદાાવાદા


