
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.   પ૪૬/૨૦૧૬ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૮/૨૦૧૬

િાદાઃ  - 
પરટેલ મિનોદભાઇ ભાગીખાભાઇ,
મિદદનાગીશ મશક્ષક,
જ.ડડ.હાઇસસુબ, વવસનગર,
તા. વવસનગર,જિ. મહેસાણા

મિરુધધ 
પ્રમતિાદાઃ  - 
(૧) જજલલા મશક્ષણામધકારાીશાગી, (મિાધ્યમમિક મશક્ષણ)

જિલબા વશિક્ષણાવધકારડીશીની કિયેરડ,
મહેસાણા જિ. મહેસાણા

(૨) આચા્ય્ટીશાગી તતથા સંચાલક મિંડળ, 
જ.ડડ.હાઇસસુબ વવસનગર
તા. વવસનગર જિ. મહેસાણા

મિષ્યઃ- મિકલાંગ મશક્ષકનાગી મિકલાંગતામિાં  િધારો તથતાં  નોકરામિાં  ચાલુ
  રાખિા અનન આનષુાંગગક હકકોના રક્ષણ મિારટેનાગી રજુઆત બાબત.

પટેબ વવન્લોદસુમાર ભીખાભાઇ તયેઓની તા.  ૨૦/૬/૨૦૧૬  ની અરજથી િાલ ુ ન્લોકરડ

દરમ્યાન  વધ ુવવકબા ગતા પખુત થતા  ન્લોકરડમા   વવકબા ગ ધારા અનવયયે  રક્ષણ આપવા  રજ આત

કરેબ હતી. ીશી પટેબની રજ આત ભારતીય વવકબા ગ ધાર્લો-૧૯૯૫ની કબમ-૪૭ (૧) અનવયયે નોંધણી

કરડ કેસ ન .  ૫૪૬/૨૦૧૬ તરડકે દાખબ કરડ  તા.૧૨/૭/૨૦૧૬ ના ર્લોિ મદુત રાખવામા  આવયેબ

મદુતયે વાદડીશી પટેબ વવન્લોદસુમાર ભીખાબાબ હાિર રહબે.

ર.      ીશી પટેબ વવન્લોદસુમાર ભીખાબાબયે સનુાવણીમા  િણાવયેબ કે તયેઓ વવકબા ગ અનામત

બયેઠક પર તાબીમી વશિક્ષક તરડકે તા.૪/૩/૨૦૦૫ થી મદદનીશિ વશિક્ષક તરડકે જ.ડડ.હાઇસસુબ,



વવસનગર ખાતયે માધયવમક વવભાગમા  ફરિ્લો બજાવયે  છયે.  તયેઓ િયારે ન્લોકરડમા  દાખબ થયા

ત્યારે તયેમનયે પ૦ ટકા અસસથવવષયક વવકબા ગતા હતી.

૩. જાનનઆુરડ-૨૦૧૫ મા  મા દગી બાગ ુ પડતા િમણી બાજુના હાથપગમા  વવકબા ગતા

વધયેબ  છયે.  તા.૬/૧/૨૦૧૬ના વસવીબ સર્જન,  મહસેાણા પ્રમાણપત્ર મિુબ તયેઓનયે ૭૫ ટકા

વવકબા ગતા  છયે.  તયેઓ તા.૨૨/૪/૨૦૧૫ ના ર્લોિ રજા ઉપરથી ફરિ પર હાિર થયયેબ  છયે.

શિાળિા અનયે જિલબા વશિક્ષણાવધકારડીશીની કિયેરડ ધવારા તયેઓનયે સવઓને સ્વૈ સ્વૈચે છક રાજનામ ુઆપી દેવા

સમજાવામા  આવયે  છયે.  પર ત ુ તયેઓનયે પ્લોતાની  સારવાર અનયે પરરવાર તથા અનય

િવાબદારડઓ પણ હ્લોઇ ન્લોકરડ  છ્લોડડ શિકે તયેમ નથી તયે સ િ્લોગ્લોમા  તયેઓનયે ભારતીય વવકબા ગ

ધાર્લો-૧૯૯૫ની કબમ ૪૭ (૧) (ર) ની િ્લોગવાઇઓ અનવયયે ન્લોકરડમા    રક્ષણ મળિવુ  િ્લોઇએ.

૪. જ.ડડ.  હાઈસસુબ વવસનગરના તાત્કાળબન આિાયચાર્યીશી તા.૧૨/૭/૨૦૧૬  ની મદુતયે

હાિર રહબે,  તયેઓએ આ બાબતયે જિલબા માધયવમક અવધકારડઓની સાથયે રહડનયે િિાચાર્ય કરડ

ય્લોગ્ય કાયચાર્યવાહડ કરાવશિયે એમ િણાવયેબ જિલબા વશિક્ષણાવધકારડીશી (માધયવમક)  તરફથી ક્લોઇ

પ્રવતવનવધ હાિર નહડ રહબે જેથી તા.  ૨૬/૭/૨૦૧૬ ની મદુત રાખવામા  આવયેબ પર ત ુ

તા.૨૬/૭/૨૦૧૬ની મદુતયે અરિદારના  પટેબ વવન્લોદસુમારના પત્ની  હાિર રહબે પર ત ુ

જિલબા વશિક્ષણાવધકારડ (માધયવમક)ીશી ની કિયેરડ મહસેાણા અનયે જ.ડડ.હાઇસસુબ,  વવસનગર

તરફ  તયેમના ક્લોઇ પ્રવતવનવધ હાિર રહબે નથી.

પ. વવકબા ગ (સમાન તક્લો –  અવધકાર્લોન ુ  રક્ષણ અનયે પુણચાર્ય ભાગીદારડ ) ધાર્લો -૧૯૯૫ ની

કબમ-૪૭ મા  નીિયે મિુબ િ્લોગવાઇ કરવામા  આવયેબ  છયે:

(૧) ક્લોઇ પણ કમચાર્યિારડ પ્લોતાના સયેવાકાળિ દરમ્યાન વવકબા ગ  થાય ત્લો ક્લોઇ પણ એકમ તયે 

કમચાર્યિારડનયે તયેની પાયરડ નીિયે ઉતારડ શિકાશિયે નહહીં કે દ ર કરડ શિકેશિયે નહડ. કમચાર્યિારડ જે િગા

ધરાવત્લો તયે િગા માટે વવકબા ગતા આવયા પ છડ ય્લોગ્ય ન હ્લોય તયે તયેના એ િ પગાર ધ્લોરણ

અનયે સયેવા બાભ્લો સાથયે અનય િગ્યા પર બદબી કરડ શિકાશિયે. વધ ુિ્લોગવાઇ કરવામા   આવયે કે,

જે તયે િગ્યા પર જે તયે  કમચાર્યિારડનયે ગ્લોઠવવાન ુ  શિકય ન બનયે ત્લો તયેનયે અવધસ ખયક િગ્યા પર

ત્યા  સધુી રાખશિયે કે િયા   સધુી તયેનયે માટે ય્લોગ્ય િગ્યા ઉપબબધ બનયે અથવા તયે વનવવેનિવૃત્તિનયે

ઉંમરે પહોંિયે બયેમા થી જે વહલે ુ  હ્લોય તયે.



(ર) ક્લોઇ પણ વયરકતનયે માત્ર તયેની વવકબા ગતાના આધારે બઢતીન્લો ઈનકાર કરડ શિકશિયે નહડ.

િ્લોગવાઇ કરવામા  આવયે  છયે કે જે તયે સરકાર ક્લોઇ પણ એકમમા  િાબતા કામના પ્રકારનયે

બક્ષમા  બઇનયે જાહરેનામા ધવારા જે તયે જાહરેનામા વનરદ નિર્દિર્દિષટ શિરત્લોનયે આવધન રહડનયે િ્લો ક્લોઇ

શિરત્લો હ્લોય ત્લો ક્લોઇ પણ એકમનયે આ વવભાગનયે િ્લોગવાઇમા થી મરુકત આપી શિકશિયે. 

૬. ીશી પટેબ વવન્લોદસુમાર ભીખાભાઇ જિલબા માધયવમક વશિક્ષણ હસતકની તકની ગાનટ એઇડ

મયેળિવતી જ.ડડ.  હાઇસસુબ,  વવસનગર ખાતયે માધયવમક વશિક્ષક તરડકે કામગીરડ બજાવયે  છયે.

ફરિ્લો દરમ્યાન ીશી પટેબનયે વધ ુવવકબા ગતા આવયેબ  છયે. તયેઓનયે પ્લોતાના સયેવાકાળિ દરમ્યાન

વવકબા ગતા વધયેબ  છયે.  જેથી ભારતીય વવકબા ગ ધારાની િ્લોગવાઇ ૪૭  (૧)  મિુબ તયેઓનયે

મદદનીશિ વશિક્ષક (માધયવમક)  વવભાગના પગાર ધ્લોરણમા  સયેવા બાભ સાથયે િાલ ુ રાખવા

રક્ષણ આપવ ુ િરૂરડ  છયે.  િ્લો ીશી પટેબનયે માધયવમક વશિક્ષણ વવભાગમા  પ્રસતતુ શિાળિા ખાતયે

િાલ ુરાખવા શિકય ન હ્લોય ત્લો તયેઓનયે અવધસ ખયક િગ્યા ઉભી કરડ િયા  સધુી તયેઓનયે માટે

ય્લોગ્ય િગ્યા ઉપબબધ ન બનયે  અથવા તયેઓ વનવવેનિવૃત્તિ ઉમ રે પહોંિયે એ બયેમા થી જે વહલે ુ હ્લોય

ત્યા  સધુી  તયેમનયે િાલ ુરાખવા િરૂરડ  છયે ીશી પટેબની રજુઆત અનયે ભારતીય વવકબા ગ ધાર્લો

કબમ-૪૭ (૧) (ર)  િ્લોગવાઇ  અનવયયે હુ  નીિયે મિુબ હકુમ કરુ  છ .

હકુમ

ીશી પટેબ વવન્લોદસુમાર ભીખાભાઇ મદદનીશિ વશિક્ષકનયે જ.ડડ.હાઇસસુબ,  વવસનગર

ખાતયે  જાનનઆુરડ-૨૦૧૫ થી ફરિમા  હાિર ગણી તયેમનયે વખત્લો વખતના પગાર ભથથા,

મયેડડકબ બીબ  વગયેરે ચકુવવા તથા તયેમનયે સયેવામા  િાલ ુરાખી  િરૂરડ રક્ષણ આપવા હકુમ

કરવામા  આવયે  છયે.

ઉકત હકુમ સાથયે હુ   પ્રસતતુ કેસન્લો વનકાબ કરુ છ . 

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ- 
(૧) પટેબ વવન્લોદભાઇ ભીખાભાઇ, મદદનીશિ વશિક્ષક, જ.ડડ.હાઇસસુબ, વવસનગર, તા.વવસનગર,
     જિ. મહસેાણા
(ર)  આિાયચાર્યીશી તથા સ િાબક મ ડળિ, જ.ડડ.હાઇસસુબ વવસનગર તા. વવસનગર જિ. મહસેાણા



(૩)   જિલબા વશિક્ષણાવધકારડીશી, જિલબા વશિક્ષણાવધકારડીશીની કિયેરડ, મહસેાણા જિ. મહસેાણા


